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Tack!

När jag startade min forskarutbildning våren 2011 fick jag vid några tillfällen frågan om vad 
som driver mig. Jag hade tre svar som jag beroende på sammanhang prövade:

Det första handlade om att eftersom jag skulle arbeta med ett organisationsutvecklingsupp-
drag på en akademisk teknisk institution, och planerade för vetenskaplig handledning, kunde 
jag också ta tillfället i akt att forskarutbilda mig.

Det andra handlade om att jag efter mer än 20 år som organisationskonsult var intresserad av 
att undersöka min kompetens och reflektera över mina erfarenheter. Har jag metoder och för-
hållningssätt som jag använder mig av som organisationskonsult och som skapar framgång? I 
så fall vilka?

Det tredje handlade om att fortsätta arbetet med att försöka förstå vem jag är och hur det 
kommer sig att jag är den jag är. Eftersom jag behöver relationer och interaktivitet som stöd-
jer mig i detta, och eftersom jag tror att det görs bäst i ett uppgiftsorienterat sammanhang, 
passade tillfället väl.

Det finns många personer som har bidragit till detta arbete och några vill jag tacka särskilt.

Till att börja med vill jag tacka mina vetenskapliga handledare professor Ewa Gunnarsson, 
professor Eric Olsson och fil.dr. Seán Gaffney! Det går inte att genomföra ett projekt av detta 
slag utan ett kvalificerat och kompetent stöd. Krävande, roligt och utvecklande är mina nyck-
elord för att beskriva den vetenskapliga handledningen!

Tack till mina två uppdragsgivare prefekt och proprefekt på den institution jag arbetade med. 
Två modiga chefer som tog sig an en krävande uppgift! Ett varmt tack också till alla institut-
ionens medarbetare som med engagemang deltog i arbetet!

Tack till Perlans ledning VD Johnny Jonsson, Vice VD Susanna Törneman och konsultchef 
Anders Danielsson som gav mig förtroendet att som nätverkskonsult ta mig an uppdraget!

Tack till min kollega Lena Mc Evenue som genom hela den tid uppdraget varade gav mig 
stöd och bidrog med värdefulla synpunkter!

Slutligen och sist, tack till min familj och då särskilt till David som arbetat med att göra figu-
rer och tabeller begripliga och läsvärda!

Ulf Grundel
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Sammanfattning
Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik – En fallstudie av ett organisat-
ionsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution

Denna licentiatsuppsats beskriver ett förändringsarbete inom ramen för ett organisationsut-
vecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution. Bakgrunden till uppdraget var ett be-
hov av förändring och utveckling av institutionens arbetsformer avseende ledarskap, samar-
bete och samspel. Min uppdragsgivare var institutionsledningen.

I den fallstudie som beskrivs använder jag mig av Kurt Lewins metod kraftfältsanalys. Denna 
metod används för att utforska hindrande och stödjande krafter i ett förändringsarbete.

Mitt uppdrag pågick under ca ett och ett halvt år, från augusti 2010 till december 2011. Mo-
mentet som omfattade arbete med kraftfältsanalyser pågick ca fem månader (från januari till 
maj 2011).

Under perioden mars – maj 2011 genomfördes kraftfältsanalyser med olika yrkesgrupper; 
professorer, lektorer, bitr. lektorer, forskare under meritering, samt tekniker och administrativ 
personal. Kraftfältsanalyserna, som var min huvudmetod för datainsamling, genomfördes över 
en hel dag 9 – 17 samt fem uppföljningsdagar över vardera en halv dag 9 – 12. Arbetet med 
kraftfältsanalyserna såväl startades som avslutades i möten med samtliga medarbetare på in-
stitutionen. Startmötet var över en halv arbetsdag och innehöll en introduktion med teoribak-
grund och en beskrivning av metoden. Slutmötet var över en heldag och innebar en summe-
ring av resultatet från samtliga processer samt en dialog i storgrupp kring konsekvenserna från 
dessa.

De metoder som använts har sina rötter i aktionsforskningsorienterade och interaktiva meto-
der, och i pragmatismen (Durkin 1964, Boalt Boëthius och Jern 1996, Olsson 1998, Lewin 
1997, Cunningham 2001, Herr and Anderson 2005, de Board 1978, McNiff and Whitehead 
2009, Eikeland 2006, Aagaard Nielsen and Svensson 2006, Aagaard Nielsen and Steen Niel-
sen 2006, Marrow 1969, Kolb 1984, Aspelin 1990, Rorty 2003, Kitzler 2007, Greenwood 
and Levin 2007). I min empiri prövade jag en tillämpning av kraftfältsanalys med stöd av 
Agazarian (1997).

Jag har använt en tillämpning av det som ursprungligen var gestaltterapi men som sedan 50-
talet utvecklats och även använts som arbetsmetod inom organisationsutveckling (Cunning-
ham 2001, Gaffney 2010, Nevis 1987, Karp 1996). 

Det finns ett tydligt samband mellan forskningstraditioner inom å ena sidan aktionsforsk-
ningsorienterade, interaktiva metoder och pragmatism och å andra sidan organisationsutveckl-
ing med rötter i gestaltterapi. Jag visar på detta samband.

Det är en målstyrd organisation jag arbetat med. Kulturen påverkade mig att arbeta på ett in-
strumentellt sätt vilket också passade organisationen väl. Genom denna tillämpning reduceras 
den dynamiska aspekten av kraftfältsanalys som metod.

Uppsatsen visar att en sammanblandning mellan konsultroll och forskarroll är problematisk. 
Det finns en debatt bland aktionsforskare där några hävdar att ett kontrakt kring ett konsult-
uppdrag utgör begränsningar och som försvårar anläggningen av ett forskningsperspektiv, i 
mitt fall representeras dessa forskare av Westlander (2006). Andra menar att det är möjligt 
men förutsätter noggranna övervägningar som jag också diskuterar (Herr and Anderson 
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2005). Mitt arbete har inneburit att jag kommit att lära känna utmaningarna beträffande detta 
och jag ser mitt resultat som ett bidrag till debatten.

Uppsatsen bidrar till att etablera ett tydligt samband mellan pragmatisk aktionsforskning och 
tillämpad gestaltteori.  
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Summary

Kurt Levin’s Force Field analysis method in theory and practice - A case study of an 
organization development assignment in an academic technical institution

This licentiate thesis describes a process of change within an academic technical department 
as part of an organization development assignment. The background to the assignment was a 
need for change and development with regards to leadership, collaboration and interaction 
within the department. My client was the management of the department.

In the case study described, I use Kurt Levin’s Force Field Analysis method. This method is 
used to explore hindering and supportive forces in a process of change.

My mission lasted for about one and a half years, from August 2010 to December 2011. The 
part covering the force field analysis lasted about five months (January-May 2011).

During the period March - May 2011 a number of force field analysis sessions were carried 
out with groups of different professionals; professors, associate and assistant professors, lec-
turers, researchers, technicians and administrative staff. The Force Field Analyses, which was 
my main method of data collection, was carried out over a full day per group from 9 to 17 
with five half-day follow-ups. The force field analyzes were both preceded and finalized with 
meetings with all the employees of the department. The start-up meeting was a half-day that 
featured an introduction to the theoretical background and a description of the method. The 
final meeting was a full day and involved a summary of the results from all the group pro-
cesses as well as a large group dialogue exploring the consequences of the force field anal-
yses.

The methods used have their roots in action research oriented and interactive methods, as well 
as in pragmatism (Durkin 1964, Boalt Boëthius and Jern 1996, Olsson 1998, Lewin 1997, 
Cunningham 2001, Herr and Anderson 2005, de Board 1978, McNiff and Whitehead 2009, 
Eikeland 2006, Aagaard Nielsen and Svensson 2006, Aagaard Nielsen and Steen Nielsen 
2006, Marrow 1996, Kolb, 1984, Aspelin 1990, Rorty 2003, Kitzler 2007, Greenwood and 
Levin 2007). In my empirical collection I applied the application of force field analysis with 
the aid of Agazarian (1997).

I am using an application of what was originally Gestalt therapy but since the 50s has devel-
oped and also been used as a method in organizational development (Cunningham 2001, 
Gaffney 2010, Nevis 1987, Karp 1996).

There is a clear link between research traditions in action research oriented and interactive 
methods as well as pragmatism on the one hand and organizational consultancy with roots in
Gestalt therapy on the other. I show this correlation.
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It is a goal oriented organization I have worked with. The culture influenced me to work in an
instrumental way, which also suited the organization well. This influence reduced the dynam-
ic aspect of the force field analysis as a method.

The paper shows that confusion between the consulting role and the research role is problem-
atic. There is a debate among action researchers where some argue that a contract regarding a
consulting assignment constitute restrictions that hamper the construction of a research per-
spective. In my case, these scientists are represented by Westlander (2006). Others believe 
that it is possible but requires careful consideration, as I also discuss (Herr and Anderson
2005). My work has meant that I have come to know the challenges and I see the result as a
contribution to the debate.

The thesis helps to establish a clear connection between pragmatic action research and applied 
Gestalt theory.
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Inledning
Denna licentiatuppsats, som är en fallstudie, beskriver hur jag inom ramen för ett organisat-
ionsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution använde mig av Kurt Lewins 
(1890 – 1947) metod kraftfältsanalys. Institutionen arbetade med tillämpad forskning och min 
uppdragsgivare var institutionsledningen. Mitt uppdrag pågick över ca 1 och ½ år (från au-
gusti 2010 till december 2011) och momentet som omfattade arbete med kraftfältsanalyser 
pågick ca fem månader (från januari till maj 2011). Bakgrunden till uppdraget var ett behov 
av förändring och utveckling av institutionens arbetsformer när det bl.a. gällde ledarskap, 
samarbete och samspel.

I uppdraget anlitades jag som organisationskonsult genom Perlan Dialog & Ledarskap AB, ett 
konsultföretag som i ett nätverk organiserar konsulter och terapeuter. De som ingår i nätverket 
har en gemensam utbildningsbakgrund med en fyraårig vidareutbildning i gestaltmetodik med 
specialisering antingen till organisationskonsult eller till terapeut. Samtliga som arbetar i nät-
verket är livserfarna personer med både en tidigare kvalificerad grundutbildning och en tidi-
gare yrkeskarriär som erfarenhet. Såväl den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för gestalt-
metodik som den praktiska tillämpningen var angelägen för uppdragsgivarna även om till-
lämpningen stod i fokus. Man hade tidigare positiva erfarenheter av metoden.

Möjligheten skapades för mig att använda konsultuppdraget som underlag för forskning. Ett 
sätt att integrera konsultuppdrag och forskning är att konsulter och forskare å ena sidan ge-
mensamt med uppdragsgivare och deltagare å andra sidan förhandlar fram en ambition som 
stödjer ömsesidighet vilket Herr and Anderson (2005) diskuterar. Jag redovisar deras diskuss-
ion på sid. 40 – 42. Detta är ett sätt att arbeta som jag inte använde mig av. 

HR ställde i sin intervju av mig - inför kontrakteringen - ett antal frågor om min vetenskaps-
teoretiska hemvist och betonade vikten av vetenskaplig förankring. Det fick som följd att jag 
övervägde vetenskaplig handledning till stöd för uppgiften samtidigt som jag tänkte över ut-
sikterna att använda det i forskning. Jag ställde frågan till Professor Ewa Gunnarsson (Luleå) 
och det blev möjligt för mig att bli inskriven som forskarstuderande på institutionen Ekonomi, 
teknik och samhälle på Luleå Tekniska Universitet (LTU) med uppdraget som en del av min 
forskarutbildning.

En överenskommelse träffades med mina uppdragsgivare i oktober 2010 om att använda kon-
sultuppdraget som också ett underlag i min forskning. Jag kommunicerade detta därefter vid 
ett antal tillfällen i mina arbetsrelationer med institutionen och dess medarbetare. I september 
2011 presenterade jag ett skriftligt underlag i frågan för fakultetsledningen, institutionsled-
ningen och arbetsgruppen för projektet med utgångspunkt från de forskningsetiska principer 
inom humanistisk – och samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet fastställt, ISBN 
91-7307-008-4.

Konsultuppdraget är kontrakterat av Perlan Dialog & Ledarskap AB. Jag är egen företagare 
och genom ett samarbetsavtal medlem i Perlans nätverk. Jag anlitas således som underkonsult 
av Perlan.
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Den vetenskapsteoretiska hemvisten och tillämpningen är central för både uppdraget och upp-
satsen. Jag vill därför inledningsvis beskriva den i sammanfattning. Det väsentliga begreppet i 
detta sammanhang är gestaltteori. Gestaltteori är i sig inte en teori utan ett samlingsbegrepp 
för ett antal olika teorier och vetenskapsteoretiska förhållningssätt. Gestalt at Work, Volume 1 
och 2 av fil.dr. Seán Gaffney (2010) ger en utförlig inblick i såväl teori som tillämpning. 

Det saknas en svensk akademisk avhandling med ett gestaltteoretiskt perspektiv när det gäller 
organisationsutveckling. Min ambition är att påbörja arbetet med en sådan, en utmaning som 
är full av såväl stödjande som hindrande krafter. Jag börjar med denna licentiatavhandling väl 
medveten om hur Lewin själv formulerade sina mål för utveckling och ansträngning: “A suc-
cessful individual typically sets his next goal somewhat but not too much above his last 
achievement. In this way he steadily raises his level of aspiration.” Lewin (1948, sid. 133).
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Introduktion till gestaltteori
Jag börjar med att beskriva vad som låg till grund för gestaltterapins utveckling med fokus på 
behandling av individer. Från mitten av 50-talet utvecklades också en tillämpning när det 
gällde utveckling av organisationer, framför allt utifrån Kurt Lewins forskning och tillämp-
ning.

Jag konstaterar att gestaltteorin i huvudsak konstruerades under 1900-talets första hälft och att 
mycket lite utveckling har skett därefter.

Gestaltpsykologi
För att finna gestaltteorins rötter får man gå till gestaltpsykologin som grundades 1874 då den 
tyske filosofen Franz Brentano (1838 – 1917) publicerade sin bok Psychology From an Empi-
rical Standpoint. Brentanos bok var den första publicerade bok med ambition att ur ett veten-
skapligt perspektiv diskutera människans intrapsykiska upplevelser. En av hans elever, 
Christian von Ehrenfels (1859 – 1932), utvecklade idéerna vidare och publicerade 1890 On 
Gestalt Qualities. Ehrenfels myntade begreppet gestalt genom att utveckla en allmän teori om 
komplex perception. I och med Ehrenfels bok hade gestaltpsykologi etablerats som psykolo-
gisk inriktning (Smith 1996, Bowman and Nevis 2005). 

Alexius Meinong (1853 – 1920), också han gestaltpsykolog, utvecklade tidigt tankarna inom 
ämnet. Bowman och Nevis menar att det var Alexius Meinong som lade grunden till den 
gestatpsykologiska tesen The whole is greater than the sum of its parts. Meinong formulerade 
1909 upfattningen A thing is given in perception as the Gestalt quality of a sum of perceived
characters (Bowman and Nevis citerar Alexius Meinong i Gestalt Therapy, 2005, sid. 8) och 
tog på så sätt plats i den gestaltpsykologiska historieskrivningen.

Lewin utvecklar i sin essä Field Theory and Experiment in Social Psychology sina tankar 
kring Meinongs tes ”The whole is greater…”. Lewin är kritisk och uttrycker: ”The whole is
not ”more” than the sum of its parts, but it has different properties of its own. The statement 
should be: “The whole is different from the sum of its parts”. In other words, there does not 
exist a superiority of value of the whole. Both whole and parts are equally real. On the other 
hand, the whole has definite properties of its own” (Lewin 1997, sid. 273).

Ytterligare en av Bretanos elever, Carl Stumpf (1848 – 1936), blev så småningom själv lärare 
och då till både Kurt Lewin och till Max Wertheimer (1880 – 1943). Lewins koppling till Me-
inong är således uppenbar. Wertheimer i sin tur kom att bli en framgångsrik gestaltpsykolog 
och publicerade 1912 Studies of perceptual grouping and the perception of movement. Till-
sammans med Kurt Koffka (1886 – 1941) och Wolfgang Köhler (1887 – 1967) etablerade han 
The Berlin School of Gestalt Psychology.  Deras avgörande bidrag till gestaltpsykologins ut-
veckling blev upptäckten av perceptionen som en holistisk process (Bowman and Nevis 
2005). 

Brentano var således genom sin forskargärning en nyckelperson under det förra sekelskiftet, 
när psykologin som sådan utvecklade sina första vetenskapliga metoder, och bidrog därige-
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nom till en banbrytande utveckling inom området. Inte minst så småningom till gestaltterapins 
introduktion och genombrott.

Gestaltterapi
Gestaltterapins grundare är Fritz (1893 – 1970) och Laura Perls (1905 – 1990). Fritz, som var 
läkare, var samtida till Sigmund Freud (1856 – 1939) och till en början inspirerad av psykoa-
nalysen. Gestaltterapin fokuserar klientens upplevelse här och nu som utgångspunkt för psy-
kologisk behandling (Frager and Fadiman 1998).

Gestaltterapin etablerades i början av 50-talet som en humanistisk terapiform och ett alterna-
tiv till psykoanalysen och som en reaktion på psykoanalysens fokusering på barndom och 
uppväxt som utgångspunkt för psykologisk behandling (Perls, Hefferline and Goodman 
1951).

Gestalt som begrepp introducerades av Fritz Perls och Laura Perls mot bakgrund av gestalt-
psykologernas upptäckter. Den styrande principen i ett gestaltterapeutiskt förhållningssätt 
blev mot bakgrund av detta att en analys av separata komponenter aldrig kan skapa förståelse 
för helheten, därför att helheten består av såväl komponenterna som av interaktionen och be-
roendet mellan dessa. För att en persons perception ska kunna förstås behöver hennes sam-
manhang tydliggöras; hur hon i stunden tolkar vad som är av ett specifikt intresse sett till hel-
heten och utifrån vilka behov hon har. Klienten kan bara förstås utifrån hennes beskrivning av 
sina erfarenheter som aldrig kan separeras från den omgivning som hon möter (Frager and 
Fadiman 1998).

Existentialism
Gestaltterapins metateori är existentialismen som betonar individens personliga ansvar för sitt 
liv och för sina handlingar. Gestaltmetodiken stödjer således människan att vara autentisk och 
att ta ansvar för sina val i livet. Ett viktigt tillvägagångssätt för gestaltterapi, att åstadkomma 
ansvarstagande, är dialog och kontakt. Martin Bubers (1878 – 1965) dialogfilosofi är en cen-
tral källa för gestalt i detta avseende. Dialogen förutsätts bygga på uppriktighet när det gäller 
att uttrycka egna uppfattningar och värderingar men också på respekt för den människa som 
har motsatta uppfattningar och värderingar. Utifrån ett dialogfilosofiskt perspektiv är respekt 
således förbehållet människan, inte hennes uppfattningar eller värderingar. Med kontakt me-
nas den genuina upplevelsen mellan det som är jag och det som är icke jag. För att förklara 
vad detta betyder behöver vi, med stöd av Buber, föreställa oss att det väsentliga i ett samtal 
två människor emellan inte är vad den ene säger till den andre och vad den andre svarar. Kon-
takt finns inte i endera personen eller i båda tillsammans utan i själva det levande samspelet 
mellan dem (Buber 2000, Crocker and Philippson 2005).

Fenomenologi
Om förhållningssättet utgår från existentialismen och från dialogfilosofin är gestaltterapins 
metod fenomenologin. Fenomenologins grundare Edmund Husserl (1859 – 1938) menade att 
den fenomenologiska utgångspunkten alltid är att gå till sakerna själv. En fenomenolog strä-
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var efter ett värderingsfritt förhållningssätt för att kunna skilja på sken och sak. Att skenet
bedrar är ett känt talesätt. En annan viktig utgångspunkt sett, ur ett gestaltterapeutiskt per-
spektiv, är att fenomenologen söker efter helheten i delen medan t.ex. positivisten söker efter 
delen i helheten (Bowman and Nevis 2005, Levine 2012, Bjurwill 1995, Yontef 1993).

Kurt Lewins fältteori
Jag kommer längre fram i denna uppsats i avsnittet Kraftfältsanalysens teoretiska grund –
Kurt Lewins fältteori sid. 33 – 35 och utveckla denna introduktion. Kraftfältsanalysen var mitt 
mest betydelsefulla verktyg för att ackumulera empiri. 

Den vetenskapliga världsbild som ligger till grund för det fenomenologiska perspektivet när
det gäller tillämpningen av gestaltterapi ur ett organisationsperspektiv, och så som den ut-
vecklades av Kurt Lewin, är fältteori. Fältteorin skapades av Kurt Lewin (1890 – 1947) som 
en socialpsykologisk teori utifrån inspiration från fysiken. Lewin använde begreppen från 
fysikens värld i sin konstruktion av fältteori som metaforer när han beskrev dynamik och kraf-
ter i en grupp. Han hävdade att dessa krafter, under förutsättning att det han kallade för Li-
fespace kunde synliggöras, var lika påtagliga som fysikens krafter. Ett annat viktigt begrepp 
som Kurt Lewin skapade är gruppdynamik. Han introducerade begreppet 1939 i sin essä Ex-
periments in Social Space. I essän utvecklade han sina tankar kring vad en grupp är (Bowman 
and Nevis 2005, Burnes 2006, de Bord 1978, Lewin 1997, Durkin 1964). 

Kurt Lewins fältteori är en psykologisk metod för beteendeanalys som man använder för att 
utforska hela det sammanhang inom vilket en händelse är en del av, och hur sammanhanget 
påverkar händelsen, i stället för att analysera händelsen som en enskild kategori eller som en 
linjär konsekvens av en annan tidigare händelse. På så sätt kom också Kurt Lewins fältteori 
att bidra till att ifrågasätta den vetenskapliga tradition som utgick från Aristoteles tänkande 
och Newtons mekanik. Det fenomenologiska perspektivet bestäms utifrån betraktarens refe-
rensram och är en absolut förutsättning eftersom betraktaren är nödvändig därför att vad han 
eller hon ser också är en funktion av hur och när han eller hon tittar. Å ena sidan ett ontolo-
giskt synsätt som innebär ett konstaterande att något rent faktiskt finns och å andra sidan ett 
fenomenologiskt som innebär ett medskapande av fenomenet (Hostrup 2002, Yontef 1993).

Det finns olika uppfattningar om Lewins tidiga utgångspunkter var filosofiska eller psykolo-
giska. Tidigt i sin akademiska karriär läste han filosofi, vilket i så fall skulle definiera honom i 
första hand som filosof och då utifrån hans fenomenologiska tes att beteende endast kan för-
stås i nuet. Andra menar att han i första hand var psykolog men i själ och hjärta filosof. Allde-
les oavsett vilket så länkar han på så sätt fältteori och fenomenologi till varandra. (Marrow
1969). Genom denna koppling kom han också att bidra till utvecklingen av gestaltteori.

Det är inte möjligt att nämna Lewin utan att också lyfta fram hans banbrytande gärning som 
forskare och praktiker när det gäller hur beteenden i grupper regleras. I början av 40-talet på-
började Lewin ett arbete med att skapa en allmän psykologisk teori kring alla slags grupper. 
Lewin kom bl.a. att arbeta med familjegrupper, arbetsgrupper, religiösa grupper och etniska 
grupper. Han kom också att på ett avgörande sätt bidra till psykologins utveckling från ett 
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organisationsperspektiv till ett samhällsperspektiv, framför allt utifrån sina erfarenheter som 
tysk/judisk forskare i det framväxande nazityskland på 30-talet. Demokrati och minoriteters 
rättigheter kom att bli viktiga frågor för Kurt Lewin (Lewin 2000, Marrow 1984). 

Lewins tes är att gruppens kultur styr vad som är möjligt och tillåtet för en enskild medlem att 
uttrycka och vad som inte är det. Gruppen utvecklar en standard för sina gränser utifrån hur 
den tolkar sin omvärld. Lewins inspiration från fysikens värld märktes även i hans teoribild-
ning kring grupputveckling och hur individer och grupper påverkas och utvecklas. Hans teo-
rier kom att konstrueras utifrån fysikaliska begrepp, framför allt krafter (Lewin 1997, de Bord 
1969, Burke 2011).

Bl.a. gjorde Lewin en distinktion mellan inducerande krafter som påverkar en person utifrån 
och krafter som uppstår utifrån personens egna behov. Om individen involveras i en process 
utifrån sina egna krafter är sannolikheten att lyckas väsentligt högre än om individen involve-
ras utifrån inducerande krafter. Även när det gäller förändring använde Lewin begreppet kraf-
ter. Han talade om hindrande och stödjande krafter i förhållande till en förändring och utveck-
lade en modell som han kalla kraftfältsanalys för att använda i förändringsarbete (Cunning-
ham 2001, Burke 2011). 

Jag vill också avslutningsvis lyfta fram Kurt Lewin som skapare av aktionsforskning som me-
tod.  I sitt arbete med grupp och organisation utvecklade han aktionsforskning som både kan 
användas som en forskningsmetod och en konsultmetod. 

Jag använde aktionsforskning som konsultmetod i ett organisationsutvecklingsuppdrag. 
Denna fallstudie beskriver mitt uppdrag.

Forskningsfrågor
Fallstudien blir mitt underlag för min forskning och mot bakgrund av detta blir mina forsk-
ningsfrågor:

Är Kurt Lewins teorier om kraftfält och förändring av sociala system tillämpbara på organi-
sationsutveckling av en forskningsinstitution och i så fall hur?

Mer specifikt vill jag undersöka:

Kan kraftfältsanalys användas som metod för att undersöka vilka s.k. dynamiska krafter som 
uppstår i institutionens inre arbete och vilka konsekvenser dessa krafter i så fall får för in-
stitutionens förutsättningar att nå sina mål?

Vilka dilemman uppstår i olika roller och uppgifter när man i ett sammanhang samtidigt är 
konsult och forskare.
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Institutionen
Institutionen är en av flera institutioner som tillhör en fakultet. Vid tillfället för denna studie 
leddes institutionen av en prefekt och en proprefekt. Prefekten var professor och man och 
proprefekten var lektor och kvinna. Institutionen bestod av sju olika avdelningar. Varje avdel-
ning leddes av en professor med undantag av två som leddes av en lektor. Samtliga avdel-
ningsledare var män.

Avdelningarna varierade i storlek. Två av dem var större och utgjorde ca halva institutionen i 
bemanning räknat. Den minsta avdelningen bestod av 1 professor och 1 lektor på deltid. 

Totala antalet professorer på institutionen var nio. Förutom sex avdelningsledare och prefek-
ten tillkommer studierektorn, som också var man, och en tidigare avdelningsledare som var 
kvinna.

Det totala antalet vetenskapligt meriterade och anställda medarbetare (forskare, biträdande 
lektorer, lektorer och professorer) på institutionen var ca 50. Tillkommer en handfull gäst-
forskare. Antalet administratörer och tekniker (laboratoriepersonal) var ca 10. Antalet dokto-
rander var ca 50. 

Institutionen slogs samman i början av 2000-talet av två separata institutioner. Någon utred-
ning av förutsättningarna inför sammanslagningen gjordes aldrig utan den beordrades fram av 
universitetets dåvarande rektor. Den nytillträdde prefekten för den ena institutionen utsågs till 
prefekt för den nya sammanslagna institutionen och var vid tillfälle för denna studie fortfa-
rande prefekt.

Den ena av de sammanslagna verksamheterna har de senaste decennierna kännetecknats av 
krympande volymer och har sedan starten på 50-talet, gått från att vara ett stort och domine-
rande forskarämne till att bli allt mindre. Så som integrationen genomfördes kom inte den 
önskvärda potentialen med den nya institutionen att tas tillvara vilket drabbade verksamheten 
oavsett vilken ursprunglig del man tillhört.

Kontraktering
Uppdraget kontrakterades i oktober 2010 efter sammanlagt tre ½-dags samtal med institut-
ionsledningen från slutet av juni och ett introduktionsmöte med dekanen. Mellan samtalen 
förankrades och justerades anteckningarna per e-post. Uppdraget och problembeskrivningar 
konstruerades i dialog allteftersom. Vi samtalade, jag antecknade och anteckningarna gicks 
igenom och justerades per e-post eller i det efterföljande mötet. Slutanteckningarna blev till-
lika kontrakt för uppdraget. Samtalen kännetecknades av både öppenhet och frustration. Öp-
penhet genom att vi strävade efter att ”vrida och vända på alla stenar som fanns” och frustrat-
ion - framför allt hos institutionsledningen - över att den samlade och dokumenterade bilden 
blev så kritisk. Jag upplevde samtalsklimatet som gott med stort förtroende och hög grad av 
tillit. Mitt intryck var ett öppet samtal. Att institutionsledningen tidigare hade erfarenheter 
från konsultföretaget bidrog till att underlätta kontrakteringsfasen.
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Konsultuppdragets bakgrund
Samtalen, och ett skriftligt arbetspapper från dekanen, ledde fram till en bakgrundsbeskriv-
ning.

Dekanen pekade framför allt på problemen ”med sammanslagningar av olika kulturer med
följd av kvardröjande misstro och revirbevakande, som kan hindra ett effektivt utnyttjande av 
infrastruktur och kreativt utbyte av idéer i forskning och undervisning” (internt dokument).

Vidare menade dekanen att det är ett problem att ekonomin återkommande belastas med svå-
righeter även om inte verksamheten lider av akuta problem. Den administrativa personalen 
tyngs dessutom av psykosociala hälsoproblem och en arbetsmiljöundersökning redovisar kri-
tiska data avseende forskare när det gäller upplevelsen av stress.

Samtalen mellan mig, prefekten och proprefekten fokuserade förutom dekanens underlag 
också på behovet av utveckling av verksamheten.

Den samlade bakgrundsbeskrivningen som formulerades i kontraktet blev:

”Institutionen har organisatoriska problem och möjligheter. Institutionen bildades 2002 som 
ett resultat av en sammanslagning av de då separata institutionerna X och Y. Gamla strukturer 
från tiden innan sammanslagningen lever kvar i den nya organisationen. Det finns brister i 
samspel och samarbete inom institutionen. Resultat från en medarbetarundersökning visar på 
behov av utveckling av den psykosociala arbetsmiljön. Det finns kritiska synpunkter kring 
ledarskap och organisation samt tydliga behov uttryckta om att det gemensamma mål- och 
visionsarbetet kan utvecklas och förbättras. Medarbetare upplever därutöver i stor utsträck-
ning brist på information och delaktighet. Sjukskrivning pga. utmattningssyndrom förekom-
mer.

Positiva faktorer är att intresset för pedagogiskt utvecklingsarbete och lärande är stort på in-
stitutionen samt att chefer och medarbetare är överens om att institutionen ska fortsätta att 
utvecklas som en modern och professionell arbetsplats vad gäller t.ex. regler, villkor och för-
utsättningar. Positivt är också den påtagligt starka motivation för uppgiften och verksamheten 
som ledning, chefer och medarbetare har samt att det också i delar av institutionens organisat-
ion finns goda exempel och erfarenheter kring hur organisationen och verksamheten kan ut-
vecklas. Slutligen bör också nämnas att positivt även är att institutionens ledning har ett starkt 
stöd från fakultetsledningen när det gäller hur man vill åstadkomma bra utveckling och god 
förändring av institutionen och dess verksamhet.”

Konsultuppdraget
Utifrån bakgrundsbeskrivningen formulerades konsultuppdraget:

”Uppdraget är att stödja ett förändringsarbete som innebär att nya väl fungerande samarbets-
och samspelsformer utvecklas på institutionen och att institutionen; dess ledning, chefer och 
medarbetare kan samlas och enas kring gemensamma mål inför framtiden. Det är angeläget 
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att öka trivseln på institutionen och att det därigenom skapas ett gott välbefinnande i varda-
gen, med fortsatt högt engagemang och arbetsglädje.

Institutionens samverkansorganisationer ska stärkas och utvecklas. Metoder för detta är bl.a. 
återkommande utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare samt arbetsplatsträffar och 
samverkansgrupper som ger organisationen och dess relationer det önskvärda och nödvändiga 
stödet.”

Mål för konsultuppdraget

En viktig del av samtalet handlade om att formulera mål för uppdraget, en ambition att skapa 
ett tydligt underlag inför arbetet.

”Det övergripande målet för uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för en väl funge-
rande verksamhet och bättre resultat mätt i termer av effektivitet och produktivitet. Till stöd 
för detta behövs organisatoriska och psykosociala åtgärder som även bidrar till god hälsa och 
ett gott välbefinnande på institutionen. Viktiga kunskapsområden för att ledare och medarbe-
tare ska kunna åstadkomma detta är bl.a. hur goda arbetsplatsrelationer kan stödjas och ut-
vecklas, kommunikation i teori och praktik samt förändring i teori och praktik. 

Framför allt behövs strukturer och metoder för hur professionellt kompetenta och engagerade 
personer kan mötas i syfte att utveckla organisation och verksamhet utan att låta sig hindras 
av konflikter eller osäkerhet när det gäller den egna framtiden och karriären.

Organisatoriska och psykosociala mål
Gamla och informella organisationsstrukturer ska avvecklas med stöd av ett utvecklat mål-
och visionsarbete. Det ska finnas tydliga och väl förankrade mål för verksamheten när konsul-
tinsatsen avslutas. I allt väsentligt ska det finnas en upplevelse hos medarbetarna om en ny 
gemensam och möjlig positivare organisationskultur att förhålla sig till samt ambitiösa och 
utmanande mål att sträva mot. Till stöd för detta behövs ett system för fritt och ömsesidigt 
informationsutbyte i dialog mellan individer oavsett befattning, med fler naturliga kontakty-
tor.

Det ska finnas en ledningsgrupp etablerad med väl fungerande rutiner och arbetsformer som 
stödjer dialog och kontakt med institutionens chefer och medarbetare. Medarbetarsamtal ska 
vara en etablerad och väl fungerande metod för kontakt och återkoppling. Särskilda satsningar 
ska ha genomförts när det gäller återkopplingssamtal.

Administrationen ska upplevas som stabil och väl fungerande. Öppenhet som strategi bör råda 
när det gäller villkor, förutsättningar och konsekvenser för en ekonomi i balans. 

Oavslutade erfarenheter och upplevelser ska vara kartlagda, belysta och avslutade. Kvardrö-
jande misstro och revirbevakande ska vara hanterade på ett sådant sätt att medarbetare på 
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goda grunder kan välja ett annat och mer positivt förhållningssätt. Det måste vara en mycket 
stark ambition hos institutionsledningen att generellt öka upplevelsen av öppenhet och tillit 
bland institutionens chefer och medarbetare.

En ny medarbetarenkät ska i allt väsentligt visa på en avsevärd förbättring i första hand av 
resultatet när det gäller ledarskap samt hälsa och välbefinnande. Organisationens ledning och 
chefer ska ha en god kompetens att tidigt kunna upptäcka tendenser till utmattningssyndrom 
hos medarbetare samt förmåga att agera till stöd för dessa medarbetare. 

Verksamhetsmässiga mål
Institutionens resultat, vad gäller dess huvuduppgift, ska förbättras. Detta förutsätter att hu-
vuduppgiften är gemensam och tydlig för organisationens ledning och chefer, forskare, stu-
denter och övriga medarbetare. Viktiga frågor i detta projekt blir därför till att börja med: 

• Vet institutionen att man gör ett bra jobb, i så fall hur vet man det?  
• Är det t.ex. möjligt att konstatera att institutionens forskningsresultat efterhand får allt 

större genomslagskraft än tidigare, i så fall hur konstaterar man det? 
• Går det att i enskilda projekt konkretisera industrins upplevelse av nytta och leverans, 

i så fall hur gör man det? 
• Är det möjligt att effektivisera akademiska meriteringsprocesser för t.ex. biträdande 

lektorer och andra akademiska karriärer, i så fall hur gör man det?

Dessa mål är s.k. effektmål.

Utöver dessa kan stödjande mål för verksamheten formuleras, som exempel:

• Nya former och fora för samarbete över ämnes- och avdelningsgränser som befrämjar 
ett multidisciplinärt innehåll i institutionens forskning ska skapas och genomföras.

• Instrument för att stödja och uppmuntra den enskilde medarbetarens växande och ut-
veckling, inom forskning (öka publiceringsgraden), undervisning (kursansvar, peda-
gogisk utveckling) och ledarskap för delaktighet i beslutsprocesser, känsla av att 
kunna påverka) ska tas fram och genomföras.

Projektets viktiga och första uppgift blir att arbeta med frågan hur man kan följa upp att in-
stitutionen från ett år till ett annat förbättrar och utvecklar sin verksamhet samt vilka stöd-
jande mål för verksamhetens utveckling som kan utvecklas och fastställas.”

Uppdragsgivare
I syfte att skapa ett tydligt underlag för uppdragets organisation preciserade vi i kontrakter 
roller och ansvar:

”Uppdragsgivare är NN, professor och prefekt för institutionen samt NN, lektor och propre-
fekt.
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Till stöd för deras uppgift som uppdragsgivare finns en referensgrupp med dekanen, represen-
tanter för HR och administration/ekonomi som medlemmar.”

Uppdragstagare
”Konsult och uppdragsansvarig är Ulf Grundel, Organisationskonsult MSc i Organisation, 
Perlan Dialog och Ledarskap”. 

”Beroende på uppdragets art och utveckling kan fler konsulter från konsultföretage bli invol-
verade och en första sådan bör introduceras i anslutning till att de första tre föreslagna aktivi-
teterna (se längre fram) startar.”

Ansvar
Uppdragsgivarens ansvar:

”Uppdragsgivaren svarar för att uppdraget förankras i fakultetsledningen, samt bland institut-
ionens chefer och medarbetare – vilket framför allt innebär att stödja med information samt 
att säkerställa att deltagarna ges möjlighet att delta i avsedd utsträckning (deltagarna bör för-
stå att medverkan är en prioriterad arbetsuppgift) i de aktiviteter som kan komma att genom-
föras. 

Uppdragsgivaren följer upp processen genom enskilda samtal med deltagarna och fakultets-
ledningen samt stämmer av sina intryck och upplevelser från uppföljningen med konsulten.”

Referensgruppens ansvar:

”Referensgruppen stödjer uppdragsgivaren med framför allt auktoritet, förankring, feedback 
och stöd i form av resurser och engagemang i syfte att säkerställa att dessa kan driva föränd-
ringsprocessen fullt ut utifrån planering och mot uppställda mål. Referensgruppen säkerställer 
att i den mån dolda processer uppstår i hierarkin, som går förbi uppdragsgivaren, görs dessa 
öppna och möjliga för uppdragsgivaren att hantera.”

Konsultens ansvar:

”Konsultens ansvar är att genomföra uppdraget i enlighet med överenskomna mål samt utifrån 
de ev. korrigeringar som man löpande kommer överens om med uppdragsgivaren under upp-
dragstiden. Konsulten har det pedagogiska ansvaret för processen. 

Konsulten förbinder sig att hantera all information han eller hon får om organisationen eller 
om enskilda personer i organisationen med sedvanliga krav på sekretess. Det som sägs i sam-
tal mellan deltagare och konsult stannar i relationen om inte annat överenskommes. 
All dokumentation med ev. personlig information makuleras i samband med att uppdraget 
avslutas. 

Mellan uppdragsgivaren och konsulten genomförs regelbundet samtal för att följa upp proces-
sen och dess resultat i förhållande till uppdragets mål. ” (Med detta avsågs konsultuppdraget.)
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”Deltagarens ansvar:

Deltagarnas ansvar är att bidra med öppenhet, innehåll och underlag i arbetet samt att priori-
tera överenskomna åtgärder och aktiviteter som en angelägen arbetsuppgift.”

Ett antal möjliga första aktiviteter
I samtalen med prefekt och proprefekt mötte jag behov och önskemål om konkretisering, 
framför allt inför en kommande arbetsrelation med organisationens chefer och medarbetare. 
Ett antal möjliga aktiviteter formulerades för att skapa underlag och förståelse inför vad ut-
vecklingsarbetet kunde innebära.

”Det behövs en genomarbetad och väl förankrad plan för att långsiktigt reorganisera institut-
ionens arbetsrelationer och chefers och medarbetares förmåga till samarbete och samspel. 
Perioden för genomförande av en sådan plan utifrån överenskomna mål uppskattas till mellan 
ett och tre år och detta förslag omfattar ett år.”

1. ”Arbete med att samla institutionens medarbetare kring utvecklings- och förändrings-
arbete

Planen behöver tas fram i en process gemensamt mellan ledning, chefer och medarbetare. Den 
behöver ta sin utgångspunkt i en beskrivning av organisationens nuläge som flertalet chefer 
och medarbetare på institutionen accepterar. Att ta fram planen blir efterhand en underordnad 
uppgift där själva planen blir mindre viktig än processen att förverkliga den. Genom att arbeta 
med planen – och förverkliga den – lär sig Involverade personer att konkret och handfast hur 
ett gott utvecklingsarbete kan drivas.

Ett förslag är att det som start bildas en arbetsgrupp med upp till ca 10 personer. Prefekt och 
proprefekt leder gruppen. Gruppens fokus ska vara utveckling och förändring och gruppen får 
som första uppgift att fördjupa den sammanfattande nulägesbeskrivning som prefekt och 
proprefekt tagit fram i form av utkast. Arbetsgruppen bör innehålla såväl stödjande som ifrå-
gasättande chefer och medarbetare från olika delar av institutionen. Såväl kvinnor som män 
som forskare/icke forskare etc bör ingå i gruppen. Det är prefekt och proprefekts uppgift att ta 
fram ett första utkast även till plan. För denna uppgift får prefekt och proprefekt handled-
ningsstöd. Uppdraget till arbetsgruppen är att med handledningsstöd fördjupa beskrivningen 
av institutionens nuläge, förslag till önskvärt framtidsläge samt förslag till åtgärder.”

2. ”Arbete med att identifiera och avsluta oönskade upplevelser och erfarenheter
Gruppen ska vidare identifiera oavslutade upplevelser och erfarenheter från den tidigare 
sammanslagningen samt från mänskliga och organisatoriska processer efter denna och ut-
veckla tankar och idéer kring hur dessa processer och erfarenheter ska kunna avslutas. I första 
hand handlar det om att prefekt och proprefekt tar initiativ till och medverkar till samtal med 
berörda personer kring deras upplevelser och erfarenheter. Personkonflikter behöver i största 
möjligaste mån processas och handledas, om inte till lösningar så i alla fall till lärande. Som 
absolut sista åtgärd bör separation övervägas.”
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3. ”Arbete med mål och visioner
Arbetet om institutionens framtid behöver tydliggöras genom att fler blir involverade och 
upplever påverkansmöjligheter när det framför allt gäller mål och visioner.  Detta arbete, som 
leds av prefekt och proprefekt, kan med fördel organiseras i form av interna workshops. 
Handledningsstöd från konsult ingår utifrån behov och önskemål.”

4. ”Arbete med att utveckla och etablera en väl fungerande ledningsorganisation
En ledningsorganisation behöver efterhand etableras med uppgift att leda arbetet på institut-
ionen. Väl fungerande rutiner och arbetsformer ska ligga till grund för ledningens arbete och 
ledningsorganisationens första viktiga uppgift är att ta fram, pröva och kontinuerligt utvärdera 
sådana. Ledningens viktigaste uppgift är att leda mål- och visionsarbetet och att då på goda 
grunder utstråla tillit och öppenhet. Öppenhet som strategi på institutionen bör för övrigt råda 
när det gäller allt utvecklingsarbetet. Kontinuerligt bör ledningen informera om utvecklings-
aktiviteter och resultatet av dessa. Ledningsorganisationen erhåller handledningsstöd för sin 
utveckling utifrån behov och önskemål.”

5. ”Arbete med löpande stöd till prefekt och proprefekt samt projektledning och 
kvalitetssäkring

Löpande erhåller prefekt och proprefekt ett extra stöd i form av handledning och coachning i 
sin uppgift för att kunna genomföra och fullfölja utvecklingsarbetet från start till avslut.”

6. ”Annat
På sikt (under en period av ett till tre år) bör samtliga institutionens medarbetare vara, eller ha 
varit, involverade i samtalsprocesser där man skaffat sig konkreta erfarenheter av att identifi-
era problem och möjligheter samt bearbetat dessa. Till att börja med genomförs dessa sam-
talsprocesser med konsultstöd. Efterhand fokuseras konsultstödet till att ge institutionens led-
ning och chefer stöd att leda processerna. Stödet ska gradvis trappas ner för att helt upphöra 
mot periodens slut.

Särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt den nya administrativa ledningen för att säkerställa 
att den positiva tendensen till förbättringar som finns förstärks.  Detta är en uppgift som är 
angelägen men ligger utanför detta uppdrag.”
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Aktionsforskning som metodteori
I detta avsnitt beskriver jag de metoder som jag använt för mitt konsultuppdrag. I huvudsak 
har jag arbetat med:

1. Aktionsforskning samt aktionsforskningsorienterade och interaktiva metoder (Durkin 
1964, Boalt Boëthius och Jern 1996, Olsson 1998, Lewin 1997, Cunningham 2001, 
Herr and Anderson 2005, de Board 1978, McNiff and Whitehead 2009, Eikeland 
2006).  

2. Pragmatism (Marrow 1969, Kolb 1984, Aspelin 1990, Rorty 2003, Kitzler 2007 
Greenwood and Levin 2007).

Som konsult har jag dessutom använt mig av gestaltterapeutiska metoder som utvecklats till 
stöd för organisationskonsultation (Cunningham 2001, Gaffney 2010, Nevis 1987 ). Det finns 
ett påtagligt samband mellan å ena sidan aktionsforskning, aktionsforskningsorienterade och 
interaktiva metoder och pragmatism och å andra sidan organisationskonsultation med rötter i 
gestaltterapi. Jag visar på detta samband.

Min huvudmetod, när det gällde insamling av data, är kraftfältsanalys. I slutet av detta avsnitt 
redogör jag för vad en kraftfältsanalys är och hur jag har arbetat (Lewin 1979, Cunningham 
2001, Plank och Eneroth 2008, de Board 1978, Karp 1996).

I min empiri prövade jag en tillämpning av kraftfältsanalys med stöd av Agazarian (1997). I 
anslutning till min redovisning i detta avsnitt redogör jag för denna.

Allra sist kommer jag att problematisera gränssnittet mellan forskarrollen och konsultrollen. 
En uppgift har varit att distansera mig från konsultrollen och att närma mig forskarrollen. Det 
har varit en av mina största utmaningar. När det gäller den frågan vill jag ta stöd av Westlan-
der (2006), Herr and Anderson (2005) och Reason and Bradbury (2011). 

Aktionsforskning
Kurt Lewin var inte först med att utveckla idéer kring aktionsforskning men han var först med 
att konstruera metoder och teorier. Det gjorde han första gången i en artikel 1946: Action Re-
search and Minority Problems (Herr and Anderson 2005, Lewin 1997). Bakgrunden var hans 
syn på forskarens uppdrag att arbeta med utveckling av demokrati och människors villkor 
samhället. Han menade att detta krävde ett samarbete med praktiker kopplade till de problem 
och möjligheter som dessa upplevde (Herr and Anderson 2005, Marrow 1969).

Han hade dock utvecklat sina första idéer kring aktionsforskning redan på 1920-talet. Lewin 
hade en kritisk inställning till taylorismen, tankegångar om scientific management (i USA In-
dustrial Organization) som utvecklades av Frederick Taylor (1856 – 1915) och menade att 
utvecklingen av produktionen inte enbart kunde fokusera rationalitet och effektivitet. Han 
ansåg att arbetet har ett högre livsvärde i sig och att varje yrkesuppgift borde bidra till att 
stödja och utveckla det värdet (de Board 1978).
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Taylor grundade scientific management, en styrform av organisationer med specialisering och 
centralisering av beslut som viktiga principer. Syftet med scientific managemet var att finna 
det mest effektiva sättet att utföra en arbetsuppgift (Pfeffer 1997).

Det Lewin vände sig mot var framför allt den människosyn och de arbetsformer som taylor-
ismen stod för: Hierarki, byråkrati och direkt övervakning (Herr and Anderson 2005). Men 
också Lewins forskningsprocess hade till att börja med ett hierarkiskt inslag styrd av externa 
intressenter i form av forskare och av uppdragsgivare. Så småningom kom han att ändra sig 
och utvecklade ett mer interaktivt perspektiv på sitt sätt att arbeta.

Lewin tänkte sig aktionsforskning som en process för att stödja grupper, organisationer och 
samhällen att under en viss förutbestämd period utforska en specifik förändring utifrån tre 
utgångspunkter (Lewin 1997):

1. Förändring kräver riktad aktivitet för att nå ett önskvärt resultat.

2. Den aktuella situationen behöver omsorgsfullt analyseras och flera möjliga olika slag 
av lösningar behöver identifieras för att den bästa ska kunna väljas.

3. I systemet behöver det finnas ett uppenbart behov av förändring.

Även om Lewin i sina utgångsgångspunkter fokuserade demokratisk utveckling gav hans ur-
sprungliga arbetsmodell makten till forskarna att styra processen utan att samarbeta med del-
tagarna. Ett exempel på detta är det uppdrag som den amerikanska regeringen gav honom 
under andra världskriget. Man önskade stimulera konsumtionen av inälvsmat i USA till för-
mån för att de stridande amerikanska soldaterna i Europa skulle få kött att äta. Grupper av 
husmödrar fick stöd av Lewin och hans forskarkollegor att utveckla erfarenheter och recept 
för att åstadkomma denna förändring (de Board 1978).

När det gäller aktionsforskning tog Lewin sina teoretiska utgångspunkter med stöd av gestalt-
psykologin genom att betona att en förändring bara kan bli framgångsrik om processen stödjer 
individerna att nå nya insikter om helheten i sin situation. Lewin menade att aktionsforskning 
är en cirkulär process där varje cirkularitet består av planering, aktivitet och uppföljning av 
aktiviteten. Han beskrev aktionsforskning som en upprepad process där forskning leder till en 
aktivitet och aktiviteten leder till fortsatt forskning. Lewins utgångspunkt var att förståelse för 
själva processen, hur den i sig bidrar till lärande och utveckling och därigenom till förändring, 
i sig var mer viktig än ev. konkreta faktiska resultat av processen (Lewin 1997).

Aktionsforskning kan kopplas till Lewins arbete kring fältteori. Fältteorin tydliggör förekoms-
ten av krafter som reglerar individens beteende inom systemet. Fältteorin stödjer förståelsen 
varför medlemmar i en grupp beter sig som de gör i kraftfältet. Krafterna utgör mekanismerna 
för gruppen att upprätthålla de normer och värderingar för det tillstånd man uppfattar som 
mest adekvat för det sammanhang som gruppen befinner sig i.
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Aktionsforskning betonar att för att en verklig förändring ska äga rum måste den genomföras 
med stöd av gruppen, den måste bygga på deltagarnas aktiva medverkan och involvera alla 
som är berörda (Lewin 1997).

Lewins utgångspunkt var att genom aktionsforskning kombinera praktisk problemlösning i 
arbetslivet med vetenskaplig teoribildning. Han menade att forskaren och praktikern skulle 
arbeta gemensamt för att lösa praktiska problem samtidigt som man också i samarbetet ut-
vecklade vetenskapliga teorier och metoder till stöd för kunskap om hur problem kan lösas. 
Under hela sin livstid engagerade sig Lewin för att skapa tydliga samband mellan social för-
ändring och vetenskapliga metoder. (Cunningham 2001). Flera av hans efterföljare, bl.a. 
Argyris och Robinson, har betonat vikten av att aktionsforskning har sociala syften (Herr and 
Anderson 2005).

Genom hela sitt yrkesverksamma liv var Lewin intensivt engagerad för att driva frågor om 
demokrati och människors inflytande i allmänhet och i synnerhet hur minoriteters rättigheter 
skulle tillvaratas. Ännu större var hans engagemang för att utveckla psykologin till en praktisk 
användbar vetenskap, ett engagemang som skulle komma att högst avsevärt förändra och ut-
veckla människors sociala villkor (de Board 1978).

40- och 50-talets erfarenheter från aktionsforskning bidrog framför allt till metodutveckling 
när det gällde organisationsutveckling, metoder för utvärdering av utvecklingsprogram samt 
metoder för sensitivitetsträning (Eikeland 2006).  Utvecklingen av sensitivitetsträning var ett 
av de mest betydelsefulla resultaten av Kurt Lewins forskning. Sensitivitetsträning innebar 
övning av socialt samspel i grupp med hög grad av öppenhet och känslighet för vad som hän-
der och det egna inflytandet på arbetsgruppen och organisationen (Olsson 1998).

Det finns slutligen och sist skäl att sammanfatta vad som skiljer aktionsforskning från mer 
traditionella samhällsvetenskapliga forskningsmetoder:

Syftet med aktionsforskning är att genom en process utveckla ett personligt eller socialt sam-
manhang samt skapa en vetenskapligt hållbar teori för själva processen. Arbetet med proces-
sen och teorin dokumenteras i en avhandling eller i en forskningsrapport i syfte att vinna ve-
tenskaplig legitimitet och stöd. Traditionell forskning handlar om abstrakta idéer, och syftar 
till att förutsäga och skapa kontroll över verkligheten, medan aktionsforskning handlar 
om själva verkligheten och syftar till att förbättra den. Aktionsforskning stödjer alltid utveckl-
ing och lärande i sammanhanget och har på så sätt också alltid ett politiskt syfte (McNiff and 
Whitehead 2009).

Aktionsforskning mot förnyelse
Lewins utgångspunkt för aktionsforskning var från början starkt präglad av idén att genom-
föra sociala experiment i verkliga sammanhang. Praktisk användbarhet var en viktig del av 
aktionsforskning och påverkade metoden. Till att börja med hämtades den teoretiska inspirat-
ionen från den s.k. sociotekniska inriktningen och särskilt från Tavistock Institute of Human 
Relations i Storbritannien (Aagaard Nielsen and Svensson 2006).  
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Vid Tavistock integrerades socialpsykologisk och psykoanalytisk teori med kunskaper om 
tekniska styrsystem och aktionsforskning. Det teoretiska synsättet bygger på att se såväl indi-
vider som grupper och organisationer som öppna system som växelverkar med sin omvärld. 
Påverkan sker genom återkoppling och utbyte av information. Den forskning som bedrevs vid 
Tavistock tog sin utgångspunkt i aktionsforskning som metod. Det innebar att forskaren, föru-
tom att beskriva och förklara skeenden i en verksamhet, också verkade som konsult och däri-
genom påverkade den verksamhet som var föremål för forskningen (Boalt Boëthius och Jern
1996).

Tavistock hade i slutet av 40-talet sökt samarbete med Kurt Lewin, bl.a. utifrån de erfarenhet-
er som utvecklats under Lewins tid vid Massachusetts Institue of Tehnology (MIT) och Nat-
ional Training Laboratories (NTL) i USA, men på grund av vad man upplevde som bristande 
anknytning till tillämpning i verkliga organisationer valde man att inte fördjupa samarbetet. 
Kurt Lewins tänkande var dock en fortsatt viktig del av institutets utveckling (Boalt Boëthius 
och Jern 1996, Durkin 1964)

I Sverige utvecklades Tavistocks teorier och metoder med stöd av Arbetsgruppen för Studium 
av Ledarskap och Organisation (AGSLO). 

Tavistock utförde organisatoriska experiment som forskare tog initiativ till. I samarbete med 
praktiker designade och prövade man nya organisationsformer som man därefter utvärderade 
utifrån sina subjektiva upplevelser och faktiska resultat. En fråga var om den experimentella 
organisationen utvecklade mer konkurrenskraftiga rutiner. Man diskuterade också om det gick 
att dra några generaliserbara slutsatser utifrån experimentet (Aagaard Nielsen and Svensson 
2006).  

Efter hand har Lewins ursprungliga tradition, där forskarens roll var mer traditionell genom 
en överordnad funktion, blivit allt mer ifrågasatt. Lewin menade att forskaren skulle ha en 
mer aktiv och bestämmande roll när det gällde att planera och organisera sin forskning. Ex-
pertrollen, med inslag av övervakande och manipulerande påverkan, framhävdes. Lewins idé 
var att forskaren skulle leda ett experiment i ett laboratorium ungefär på liknande sätt som en 
naturvetenskaplig forskare gjorde. Lewins tradition var forskning på snarare än i samarbete 
med deltagare. Forskaren ensam planerade och organiserade förutsättningarna för sin forsk-
ning. Denna inställning kom att ifrågasättas mer och mer till förmån för ett mer interaktivt 
förhållningssätt som innebar utveckling av forskningsmetoder som också var deltagarbaserade 
(Aagaard Nielsen and Svensson 2006).  

Också den sociotekniska utvecklingen kom efterhand att kritiseras. Under senare delen av 90-
talet har aktionsforskare menat att man i större utsträckning ska organisera arenor och meto-
der för att skapa förutsättningar för dialoger i stället för att designa och utföra experiment. 
Forskare kom alltmer att fokusera på hur effektiva och användbara metoder för reflexivitet 
kunde utvecklas. I stället för att fokusera på produktivitet så kom man att fokusera på utveckl-
ing. Teorier kring den utvecklande organisationen skapades. Till grund för teorin låg anta-
ganden om hur demokratiska förändringar kan skapas i organisationer genom att inkludera 
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alla intressegrupper inom en organisation, och relevanta intressegrupper utanför organisation-
en, i en dialog med varandra (Aagaard Nielsen and Svensson 2006).  

Jag menar att det ändå finns anledning att lyfta fram exempel på att Kurt Lewin själv, i slutet 
av sin livstid, påbörjade en utveckling av aktionsforskning med metoder till stöd för en högre
grad av interaktivitet. 1946 organiserade Lewin, och några av hans kollegor, en konferens 
med syfte att stödja ledare i deras praktiska uppgift och att samtidigt leda forskning kring ut-
veckling av effektiva metoder. Konferensens syfte var att komma fram till metoder till stöd 
för att bekämpa rasfördomar och religiösa fördomar. Deltagare var lärare, socialarbetare, 
fackliga ledare och personer från näringslivet. Ca hälften av deltagarna var svarta och hälften 
var judar. Man arbetade i huvudsak i mindre grupper med stöd av dialog, samtal och rollspel. 
Syftet var att analysera och förstå olika slag av problem som uppstått i samspelet. Som regel 
lämnade deltagarna konferensen på kvällarna för att bege sig till sina hem. Kurt Lewin och 
hans kollegor genomförde då egna möten utifrån de data som man under dagen hade samlat. 
Några av deltagarna, som bodde på området, frågade en kväll om de kunde få vara med på 
mötet och så blev fallet. Resultatet av interaktionen deltagare och forskare emellan blev ban-
brytande och kom att ligga till grund de första erfarenheterna att utveckla metoder som stödjer 
återkoppling och dialog i grupp kring den process som gruppen och dess deltagare själva upp-
levat. Denna konferens brukar beskrivas som det första tillfället när forskare och deltagare 
gemensamt och i dialog med varandra producerat både praktiskt lärande och vetenskapliga 
resultat (de Board 1978).

Under framför allt det senaste decenniet har forskningsstrategier mer präglade av samarbete 
och samverkan mellan forskare och deltagare utvecklats. Graden av interaktivitet när det gäl-
ler genomförande är mer påtaglig än tidigare. Deltagarna ses inte längre som klienter som är i 
behov av stöd och ska därmed inte heller bemötas som oförmögna i forskningsprocessen, utan 
som aktiva partners som kan ta ansvar för innovativ utveckling och lärande i ett bredare per-
spektiv. Den tradition som utvecklats innebär att forskare och deltagaren gemensamt planerar 
och organiserar förutsättningarna för forskningsarbetet. Processen har utvecklats mot mer 
öppenhet där forskaren måste ha en mycket större beredskap för alternativa förhållningssätt 
och olika perspektiv när det gäller deltagarnas delaktighet och behov av utveckling och lä-
rande (Aagaard Nielsen and Svensson 2006).  

Den mer kritiska hållningen till aktionsforskning formulerades till en början framför allt under 
70-talet, bl.a. utifrån Paulo Freires teorier och metoder (Freire 1972). Freires pedagogik fick 
stor uppmärksamhet genom boken Pedagogik för förtryckta (Herr and Anderson 2005). 

Den kritik som då formulerades tog sin utgångspunkt i att den tradition som aktionsforskning 
(och traditionella forskningsmetoder över huvud taget) vilat på och som försökt förena olika 
grundprinciper; t.ex. makro- och mikroperspektiv, teori och praktik, subjekt och objekt samt 
forskning och undervisning, förlorat sitt värde. Kritikerna menade att aktionsforskning foku-
serade på problemlösning på individ- och gruppnivå medan de strömningar som då utveckla-
des, framför allt på samhällsnivå, lyfte fram forskningsmetoder som i större utsträckning be-
tonade frigörelse från etablerade sociala strukturer. Kritikerna menade att traditionell aktions-
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forskning betonar frågor som har med effektivitet och utveckling av verksamhet att göra me-
dan de deltagande forskningsmetoder som då började växa fram betonar värdet av forskning 
när det gäller upplevelse av rättvisa, självtillit och förtryck (Herr and Anderson 2005).

Utifrån dagens perspektiv kritiseras utvecklingen under 70-talet för brist på tydlighet när det 
gäller roller och gränser i forskningsprocessen. Aktionsforskning blev en del av den allmänna 
samhällskritiska utvecklingen som då rådde och metoden utvecklades till att i stort sett endast 
samla deltagare, utifrån deras erfarenheter som professionella och praktiker, till dialoger med 
låg grad av struktur. Man observerade inte graden av påverkan i processerna, studerade inte 
interventioner eller arbetade med deltagarnas verklighet. Fokus låg på experimentella dialoger 
(Eikeland 2006).

Kritiken formulerades efter hand till alltmer tydliga riktlinjer och principer; vad som känne-
tecknar aktionsforskning i förening med interaktivitet: Participatory Action Research (PAR).  
Kathryn Herr och Gary L. Anderson (Herr and Anderson 2005) redovisar ett exempel från 
sina forskarkollegor de Schutter, A. och Yupo, B. (1981) på vad som i början av 80-talet kom 
att beskrivas som förutsättningar för PAR.

• Utgångspunkten för deltagande forskning är en föreställning om ett socialt klimat som 
en effekt av övergripande sociala krafter.

• Sociala processer och strukturer förstås utifrån sitt historiska sammanhang.

• Teori och praktik integreras.

• Relationen subjekt/objekt förändras till subjekt/subjekt genom dialog.

• Forskning och handling (inklusive utbildning) integreras till en gemensam process.

• Samhället och forskaren gemensamt producerar kritisk kunskap med syfte att skapa 
social förändring.

• Resultatet av forskningen ska omedelbart tillämpas i den konkreta verkligheten 

Pragmatism och aktionsforskning 
I min forskningsprocess har jag reflekterat över i vilken utsträckning jag kan tillämpa en ge-
staltterapeutisk tradition när det gäller organisationskonsultation. Svaret utvecklar jag med
stöd av pragmatismen. I detta avsnitt diskuterar jag också pragmatismen och kopplingen till 
nutida skandinavisk aktionsforskning.

Pragmatism som filosofi har sitt ursprung i USA från senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet. Man brukar tillskriva William James (1842 – 1910) och John Dewey (1859 –
1952) som upphovspersoner. Med James och Deweys bidrag blev pragmatismen under deras 
tid till en filosofi för demokrati, mångfald och förändring. För Dewey var samverkan männi-
skor emellan en grundläggande förutsättning för att stödja utveckling av samhället i syfte att 
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skapa en bättre framtid. En av hans viktigaste utgångspunkter när det gäller lärande var Le-
arning by doing (Aspelin 1990, Marrow 1969).

Deweys betydelse som grundare av pragmatismen, och hans bidrag som inspirationskälla när 
det gäller utveckling av aktionsforskning som en demokratisk kraft, kan inte underskattas. 
Greenwood and Levin (2007) lyfter framför allt fram Deweys påtagliga inriktning till stöd för 
demokratisk utveckling. Dewey menade att demokratin ska stödjas som en ständigt pågående 
process i samhället och involvera alla nivåer. Ett viktigt verktyg för Dewey var utveckling av 
det offentliga utbildningssystemet som skulle ge alla medborgare möjligheter att bidra med 
sina egna erfarenheter och kunskaper till stöd för den demokratiska processen.

Enligt Greenwood och Levin var ett av Deweys viktigaste bidrag att integrera idé och hand-
ling till ett och samma. Dewey menade att utveckling förutsätter aktion och att verklig kun-
skap skapas i handling. Hans uppfattning var att skolsystemets viktigaste uppgift i detta avse-
ende var att skapa ett sammanhang där studenter, genom att studera vetenskap, historia och 
humaniora skulle kunna få möta verkliga utmaningar och få stöd att lära av dessa.

I sammanfattning innebär Deweys pragmatism att ett påståendes innebörd, om det ska upp-
fattas som sant eller inte, kopplas till de förväntningar som uttalas. Tror man på påståendet, 
prövar det i handling och resultatet blir det förväntade, så är det enligt Dewey sant (Aspelin 
1990).

Marrow (1969) inleder sin bok om Kurt Lewin med ett klassiskt citat av Kurt Lewin: There is 
nothing so practical as a good theory. Genom att lyfta fram Lewins utsaga vill Marrow visa 
på hur Lewins förhållningssätt kom att förenas med pragmatismen och då med Deweys tolk-
ning i synnerhet. Marrow menar att Lewin var inspirerad av Deweys pedagogiska filosofi och 
teori Learning by Doing. Denna sammanlänkning tydliggör Vansteenkiste och Sheldon 
(Vansteenkiste and Sheldon 2006) när de reflekterar utifrån Lewins utsaga. Vansteenkiste och 
Sheldon menar att Lewins uppfattning var att forskare å ena sidan ska skapa nya teorier och 
användbara teoretiska idéer för att förstå problematiska situationer och som kan vara till stöd 
när praktiker ska lösa problemen. Å andra sidan ska praktiker förse forskare med underlag och 
fakta från arbetslivets vardag som behöver ordnas och systematiseras till en hanterbar struktur 
i syfte att bidra till användbara lösningar. 

Enligt uppgifter som Marrow återger (Allport and Kramer, 1946), Some Roots of Prejudice. 
Reprint from the Journal of Psychology, 22, Fall 1946) ska Lewin och Dewey aldrig ha mött 
varandra men ändå uppfattats som idémässigt starkt sammanlänkade. Båda var djupt engage-
rade i uppgiften att bidra till demokratisk utveckling och båda såg den dynamiska relationen 
mellan demokrati och forskning till stöd för samhällelig utveckling och människors frigörelse. 
Deras pedagogik och arbetsmetoder var snarlika, bl.a. genom att i sin praktik stödja deltagare 
att i dialog och samtal med varandra öka motivation och deltagande (Marrow 1969). (Allport 
utrycker också detta i sitt förord till 1948 års upplaga av Resolving Social Conflicts and Field 
Theory, Lewin 1997).
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I slutet på 40-talet och under 50-talet förlorade den klassiska pragmatismen sitt inflytande i 
det amerikanska samhället. I och med den s.k. Chicagoskolans utbredning tog nypragmatism-
en över med fokus på den logiska empirismen. Nypragmatismen övergav erfarenheten och 
samhällsfilosofin som bas för lärande för att i stället sätta språket och logiken i centrum 
(Rorty 2003). Rorty hävdar att nypragmatismen, med bl.a. Paul Goodman (1911 – 72) som en 
framträdande person, menade att man skulle hålla distans till politiken, litteraturen och histo-
rien. Så känner jag dock inte till Paul Goodman. Genom sin bok Growing up Absurd (1960) 
kritiserade Paul Goodman den amerikanska samhällsutvecklingen och dess konsekvenser med 
utanförskap av unga och utsatta människor som effekt. Boken har fortfarande, bland radikala 
och progressiva människor i USA, en stor betydelse för samhällsdebatten och gavs nyligen ut 
i en nyutgåva (2012). 

I en dokumentär Paul Goodman Changed my Life (2011), med producenten Johnatan Lee och 
av Zeitgeist Films, framhävs Goodmans koppling till pragmatismen: ”Allt jag skriver om är 
pragmatiskt, det syftar till att uppnå något”. säger Paul Goodman i filmen.

Genom Paul Goodman finns ett samband mellan pragmatismen och gestaltterapi, som bland 
annat också framgår i dokumentären. Paul Goodman var en av gestaltterapins tidiga utveck-
lare och tillsammans med Fritz Perls (1893 – 1970) och Ralph Hefferline (1910 – 1974) för-
fattare till boken Gestalt Therapy (1951), den första bok som på ett genomarbetat sätt beskrev 
getsaltteorins grunder och tillämpningen av gestaltterapi.

En av den moderna tidens mest inflytelserika amerikanska gestaltterapeuter Richard Kitzler 
(1927 – 2008), tillsammans med Fritz Perls en av grundarna av New York Institute for Gestalt 
Therapy, hävdar i en artikel i The Ambiguities of Orgins: Pragmatism, the University of Chi-
cago and Paul Goodmans Self (2007) att pragmatismens influenser på gestaltteorin, genom 
Paul Goodmans påverkan, till och med hade en större betydelse än influensen från gestaltpsy-
kologin hade.

Ytterligare en aspekt som länkar Lewin och Dewey (och Piaget) till varandra, och som är en 
viktig del av gestalts pedagogiska utveckling, är synen på lärande och det som Kolb (1984) 
benämner som upplevelsebaserat lärande. Kolb beskriver en holistisk lärandeteori som in-
rymmer såväl erfarenhetsbaserade teorier, perceptiva teorier, kognitiva teorier och behavior-
istiska teorier även om Kolb särskilt lyfter fram experimentets betydelse i lärprocessen. Han 
anger tre teorier när det gäller att beskriva experimentellt lärande. Det som teorierna har ge-
mensamt är att de är processbeskrivande.

1. Lewins modell för aktionsforskning och återskapande av verkliga skeenden i laborato-
riemiljö.

Två saker nämner Kolb särskilt när det gäller Lewin. Här och nu experiment för att validera 
och testa abstrakta koncept samt aktionsforskning baserad på återkopplingsprocesser. 
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2. Deweys modell för lärande

Kolb menar att Lewins och Deweys modeller är väsentligt lika. Deweys beskriver dock mer 
precist lärandets natur kopplat till återkopplingsprocessers betydelse och hur lärandet genom 
återkoppling stödjer utveckling till en mer avancerad nivå.

3. Piagets’ modell för lärande och kognitiv utveckling

Piagets modell för lärande, som i första hand var kopplad till barns utveckling, och som är 
cyklisk. Utvecklingsstegen enligt Piaget är handling, observation, kunskap, evaluering som 
återföljs av ny handling. 

Gemensamt har teorierna utgångspunkten att utveckling förutsätter interaktion mellan indivi-
den och omgivningen.

Det centrala för samtliga teorier är betoningen på lärandet som ett förlopp där kunskap skapas 
genom transformation av erfarenheter och inte genom innehåll. Processen är kontinuerlig och 
kunskap är såväl objektiv som subjektiv. 

Avslutningsvis, när det gäller pragmatismens bakgrund, kopplingen till klassisk aktionsforsk-
ning och till de referenser när det gäller teorier för lärande och utvecklig som jag tagit i detta 
avsnitt samt till gestaltteori, vill jag ta som utgångspunkt vad Rorty (1931- ) beskriver som 
några av pragmatismens fundament (Rorty 2003): Användbarhet, nytta, förändring, en bättre 
mänsklig framtid, mångfald och frihet och utveckling. Begrepp som jag menar binder sam-
man aktionsforskning, pragmatism och tillämpad gestaltteori. 

Pragmatismen och koppling till nutida aktionsforskning
Aktuella och ledande aktionsforskare som bl.a. Greenwood and Levin (2007) menar att 
pragmatismen har en avgörande betydelse för utvecklingen av aktionsforskning som metod. 
Men inte i form av ett regelverk utan i form av ett antal förhållningssätt. 

• Konstruktion av arenor för dialog och lärande i gemenskap som arbetsform. Såväl del-
tagare som forskare skapar sammanhang och relationer med varandra i syfte att åstad-
komma förutsättningar för ett ömsesidigt lärande.

• Utveckling av forskningsprocesser som samskapas i steg och som resulterar i ny kun-
skap genom ömsesidig reflektion utifrån vilka erfarenheter man gör och vilka upple-
velser man har.

• Användande av en mångfald metoder och arbetsformer. Greenwood och Levin menar 
att det inte finns ett begränsat antal metoder som reglerar hur en aktionsforskningspro-
cess går till. Deltagare kan i dialog med varandra och löpande konstruera och komma 
fram till vilka metoder som för tillfället är mest ändamålsenliga.
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Jag uppfattar Greenwoods och Levins resonemang som att det mest betydelsefulla, när det 
gäller den nutida aktionsforskningen, är att bidra till stöd för konstruktionen av arenor som 
stödjer diskussion och samarbetsinriktad forskning. Syftet ska vara att underlätta det gemen-
samma lärandet. För att detta ska lyckas är det avgörande att aktionsforskaren har förmågan 
att resonera kring ledning av samarbetsinriktade lärprocesser och att också vara aktiv när det 
gäller att pröva den kunskap som processerna skapar. 

Greenwood och Levin menar att själva essensen av pragmatisk aktionsforskning är kombinat-
ionen av forskning, aktion och att skapa förutsättningar för demokratiska dialoger. 

Sett ur Greenwoods och Levins perspektiv uppfattar jag att pragmatismen erbjuder stora fri-
hetsgrader, när det gäller att konstruera forskningsmetoder, förutsatt att dessa baseras på dia-
log och är deltagarbaserade med syfte att öka demokrati och inflytande.

Greenwood och Levin framhåller erfarenheter från Skandinavien och 70-talet, när det gäller 
utveckling av pragmatisk tradition av aktionsforskning, och nämner då särskilt utvecklingen 
av s.k. sökkonferenser som exempel.

Skandinavisk tradition av aktionsforskning och pragmatism
Kurt Aagaard Nielsen och Birger Steen Nielsen redogör i sin artikel Methodologies in Action 
Research (Aagaard Nielsen and Svensson 2006) för vad man kallar för den Skandinaviska 
traditionen av aktionsforskning och som man menar består av två grenar: En pragmatisk uti-
från en dialogisk tillämpning av aktionsforskning och en med kritisk teori som utgångspunkt 
och utveckling av idealsamhället som fokus.

Gemensamt för dessa, oavsett val av inriktning, är att Aagaard Nielsen och Steen Nielsen med 
stöd av Lewin förespråkar såväl en stark koppling mellan teori och praktik som stöd för de-
mokratisk kunskapsutveckling och kritik av auktoritära strukturer och kulturer. Det handlar 
om att förändra samhället.

Den pragmatiska tillämpningen härleds till hur kunskap skapas genom dialog och stöd i en 
hermeneutisk process. De centrala värderingarna för att åstadkomma en sådan process baseras 
på humanistisk psykologi. Antagandet är att genom möten människor emellan skapas kunskap 
och civilisation utvecklas. Att språk och mening är kopplade till varandra, och av central be-
tydelse, är en dominerande uppfattning inom hermeneutiken och kopplas till möjligheten att 
åstadkomma social förändring. Därför blir dialogen väsentlig och kan inte separeras från 
handlingen i sig själv. Språk och handling är ett. På så sätt blir den pragmatiska tillämpningen 
av aktionsforskning synliggjord genom att tolkningar och handlingar som förenade är ett 
grundläggande antagande i processen. Skillnaden i jämförelse med aktionsforskning baserad 
på kritisk teori är att språk och handling i detta sammanhang har ett samband men är separe-
rade. De är inte nödvändigtvis en del av en kulturell process eller en utvecklingsorienterad 
dialog till stöd för praktisk problemlösning (Aagaard Nielsen and Steen Nielsen 2006).

Sedan början av 90-talet har skandinaviska aktionsforskare hävdat att den viktiga uppgiften är 
att driva metodutveckling som stödjer förutsättningar för dialoger och inte att arbeta med att 
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designa experiment. Innebörden är att stödja utveckling av sociala system och mönster i orga-
nisationer som leder till att nya former av samtal och möten mellan människor och grupper 
skapas. Avsikten bör vara att ersätta traditionella och etablerade diskurser som vanligtvis inte 
ger människor möjligheter till dialoger med nya former av kommunikation (Pålshaugen 1998 
och Gustavsen1992 refererat av Aagaard Nielsen and Steen Nielsen 2006, sid 75).
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Kraftfältsanalysens teoretiska grund – Kurt Lewins fältteori
Ett av Lewins mest väsentliga teoretiska bidrag, och som han utvecklade som en del av sin 
praktik, var fältteori. När jag refererar till Lewin i denna fråga utgår jag från några av hans 
essäer i Resolving Social Conflicts & Field Theory in Social Science (1997) men också utifrån
ett antal av hans uttolkare som jag i texten refererar till

Lewin menade att en människans beteende är en följd av en specifik situation i ett givet fält 
vid ett specifikt tillfälle. Han benämnde detta sammanhang för Lifespace (L Sp). Fältet består 
av individen och det totala psykologiska sammanhang som individen ingår i vid ett givet till-
fälle. Fältet definieras som helheten inklusive personen. Lifespace är personens uppfattning. 
(Lewin 1997, sid. 337 – 338, Durkin 1964, sid. 20). 

de Board (1978, sid. 51 – 53) uttolkar begreppet.  Lifespace är subjektivt konstruerat utifrån 
hur den enskilde individen uppfattar och tolkar fältet, dvs. sin omvärld. Upplevelsen är indi-
videns fenomenologiska uppfattning i förhållande till det som avgränsar.

I förordet till Field Theory in Social Science & Selected Theoretical Papers från 1951 sam-
manfattar redaktören Dorwin Cartwright några aspekter på Lewins fältteori.

Cartwright skriver bl.a. att Lewin definierade det psykologiska sammanhanget utifrån indivi-
dens samtliga erfarenheter, upplevelser, behov, aktuell situation och föreställningar om fram-
tiden som hon har vid ett givet tillfälle. Cartwright menade vidare att Lewin hade en pragma-
tisk syn på hur detta sammanhang konstruerades, dvs. att allt som hade en påvisbar effekt på 
individen bidrog till konstruktionen. Det betyder att såväl den fysiska omgivningen och kog-
nitiva strukturer som medvetna och omedvetna känslomässiga förhållningssätt hos individen 
bidrar till konstruktionen. Följden blir att Lifespace är i ständig förändring och aldrig är stil-
lastående eftersom människan och hennes omvärld befinner sig i ständig rörelse. (Lewin 
1997, sid. 162). 

Utifrån Lewins synsätt är människan aldrig ensam. Hon ingår i ett psykologiskt sammanhang 
som hon intuitivt förnimmer. I varandras närhet upplever eller konstruerar människor en före-
ställning om ett gemensamt fält. Lewin inspirerades av den moderna fysiken, framför allt till 
teorier om magnetism och elektricitet, och använde dess definition av fält när han utvecklade 
sina tankar om Lifespace. Einstein definierade ett fysikaliskt fält som ”en totalitet av existe-
rande fakta som uppfattas som ömsesidigt beroende”. Lewin benämnde människans psykolo-
giska fält på samma sätt. Lifespace utgör tolkningen av samtalet och situationen. Det betyder 
att vårt beteende inte endast är en effekt av vår person utan också av det aktuella Lifespace
som vi är en del av (de Board 1978, sid. 51 - 53). 

Det finns anledning att utveckla detta.

Lewin konstruerade en formel för beteende: B = f (P, E). B står för Beteende, F för Funktion, 
P för Person och E för Environment. (Marrow 1969, sid. 34 – 39, Durkin 1964, sid. 20, Cun-
ningham 2001, sid. 24 och 108 – 109).
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Lewin själv arbetade med såväl P = f (P, E) som med B = f (L Sp) där (L Sp). ”The psycho-
logical environment has to be regarded functionally as a part of one interdependent field, the 
life space, the other part of which is the person. This fundamental fact is the keynote of the 
field-theoretical approach. In psychology it has become, in various forms, more and more 
recognized and can be expressed simply by the formula: Behavior = Function of person and 
environment = function of life space (B = f (P,E) = f (L Sp)” (Lewin 1997, sid. 269).

Det finns uttolkningar, med utifrån Lewins egna exempel, som stödjer en förståelse av de per-
spektivskillnader som ändå finns och som fördjupar mina inledande referenser i detta avsnitt.
Det ena perspektivet är att fältet (P, E) utgör helheten utifrån en ontologisk verklighet medan 
(L Sp) är personens fenomenologiska och subjektiva upplevelse av det fält som hon befinner 
sig i. Samtidigt går det inte i praktiken att skilja dessa åt. En person har ett (L Sp) samtidigt 
som hon är en del av (P, E). Hon har en upplevelse av att hon kan observera och beskriva sin 
omgivning, som är en del av ett (L Sp). Men eftersom hon inte kan observera det som hon 
själv är en del av kan hon inte heller beskriva det fält hon är en del av. Däremot kan hon besk-
riva sina upplevelser och så snart hon gör det skilja på vad eller vem som påverkar och däri-
genom synliggöra sitt (L Sp) (Gaffney 2010, Volume 1, sid. 313 – 323).

I fältet relaterar olika delar till varandra genom ömsesidigt beroende. Detta är ett fältteoretiskt 
antagande, som kopplas till gestaltpsykologiskt teori. Lewin menade att existensen av något i 
ett specifikt fält inte kan vara oberoende av något annat i samma fält (Lewin 1997, sid. 275 -
276).

Fältteori utgår från dels förutsättningen att det som utgångspunkt i ett socialt system före-
kommer ett dynamiskt jämviktstillstånd, dels att förändring av tillståndet förutsätter en ge-
mensam överenskommelse av de individer som ingår i fältet om att förändra upplevelsen och 
tolkningen av fältet för att en eller flera individer ska kunna förändra sitt beteende. Lewin 
kallade detta tillstånd för kvasistationärt jämviktstillstånd. Tillståndet upprätthålls av olika 
slags krafter i fältet, hindrande och stödjande i relation till en förändring, som sammantaget 
skapar jämvikt. Varje enskild kraft i sig kan dock variera i styrka (de Board 1978, sid. 53). 

Att han kallade tillståndet för kvasistationärt kan förklaras med att läget är till synes stabilt. I 
själva verket skapas tillståndet genom att individerna i en social och dynamisk situation, och 
på olika sätt, uttrycker sina behov, förhoppningar, rädslor och andra känsloyttringar. Att ge-
nomföra en kraftfältsanalys är ett sätt att bearbeta (Plank och Eneroth 2008, sid. 92 - 93).

På samma sätt som man utifrån Lewins fältteori kan tala om en individ och individens Li-
fespace kan man också tala om en grupp och gruppens Lifespace. Gruppen har ett psykolo-
giskt sammanhang som är unikt för situationen och definieras på samma sätt; genom att det 
konstrueras utifrån samtliga de erfarenheter, upplevelser, behov, aktuell situation och före-
ställningar om framtiden som gruppen har (Lewin 1997, sid. 162 och de Board, sid. 51 - 53).

Innebörden av detta fick Lewin att reflektera över hur beteenden i grupper regleras. Lewin 
menade att gruppens kultur styr vad som är möjligt och tillåtet för en enskild medlem att ut-
trycka och vad som inte är det. Gruppen utvecklar en standard för sina gränser utifrån hur den 
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tolkar sin omvärld. För att sätta ord på detta skapade Lewin begreppet gruppdynamik, som 
han f.ö. var först med att mynta (Lewin 1997, sid. 59 – 67, Marrow 1969, sid. 166 – 172, de 
Board 1978, sid. 49).

Metod
I uppdraget använde jag mig av kraftfältsanalys som metod för att undersöka hindrande och 
stödjande krafter i institutionens inre arbete.

Jag tillämpade en metod som Agazarian (1997) redogör för i sin bok System-Centered Thera-
py for Groups och som innebär att kraftfältsanalysen fokuserar ett förändringsmål och inte 
primärt en undersökning av jämvikten. Min tillämpning innebar dessutom att kopplat till pro-
cessen togs konkreta förslag till handlingsplaner fram. Syftet med handlingsplanerna var att 
mobilisera stödjande krafter. Min idé med handlingsplanerna var att de hindrande krafterna 
skulle bearbetas i själva analysprocesserna och som en följd av detta reduceras. I slutet av 
detta avsnitt redogör jag för Agazarians synsätt.  

Kraftfältsanalys som metod utvecklades av Kurt Lewin och har som utgångspunkt hans dy-
namiska teorier om grupper. Lewins uppfattning var att gruppen som sådan har egenskaper 
som skiljer sig från de egenskaper som varje enskild medlem har eller från summan av de 
enskilda medlemmarnas egenskaper. Han såg gruppen som en organisk helhet med en egen 
utvecklad identitet. Utifrån den kan gruppen påverka den enskilde medlemmen till förändring. 
Ju mer en enskild medlem strävar efter att avvika från de normer som en väl sammanhållen 
grupp utvecklat desto starkare blir trycket från gruppen att personen ska verka inom gruppens 
normer. Det betyder att gruppens helhet är annorlunda än summa av delarna (Cunningham 
2001, sid. 90 – 97).

Lewin ansåg att det saknar mening att försöka ändra en enskild persons förhållningssätt utan 
att involvera gruppen i processen. I de flesta fall vill en person, som utvecklat en relation till 
en grupp, undvika att störa den och är beredd att anpassa sig även om det skulle innebära en 
uppoffring. Lewins erfarenhet var att det är lättare att påverka förutsättningarna för beteenden 
i en hel grupp än en enskild medlems. Han menade att viljan att hålla ihop är en grundläg-
gande kraft i grupper, en kraft som kan användas till stöd för sammanhållning. Cunningham 
tolkar Lewins mening att utan en sådan kraft är det tveksamt om grupper överhuvud taget 
skulle kunna existera Cunningham (2001, sid. 94).

Lewins teorier innebär att en grupp hålls samman om de ömsesidigt positiva krafterna av 
dragning är starkare än de negativa krafterna av bortstötning. Men, utöver detta så måste 
också gruppens uppgift stärka individens möjligheter att uppnå sina egna mål för att samman-
hållning ska utvecklas (Cunningham 2001, sid. 90 – 97).

Lewin var tydlig med uppfattningen att vad som håller samman en grupp är inte medlemmars 
likhet. Hans åsikt var att det som stärker gruppgemenskapen är det ömsesidiga samberoende 
som medlemmar utvecklar. Utifrån beroendet av andra för att nå sina mål uppstår hos indivi-
den en beredskap att dela dagliga arbetsuppgifter och utmaningar samt en vilja att lösa de per-
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sonliga konflikter som han eller hon ev. kan vara en del av i gruppen (Cunningham 2001, sid.
90 – 97).

När man undersöker de faktorer som påverkar en förändring är kraftfältsanalys därför en an-
vändbar metod. Lewin utgick från att det i varje social situation finns både stödjande och 
hindrande krafter som påverkar förutsättningar för förändring. Metoden bygger framför allt på 
att undersöka och synliggöra dessa krafter med syftet att tydliggöra förutsättningar för föränd-
ringen. Det är viktigt att notera att analysen ska genomföras värderingsfritt. Det handlar om 
stödjande krafter i en viss riktning som möter hindrande krafter med fokus på en alternativ
riktning. Utifrån perspektivet den alternativa riktningen kan de ursprungligt hindrande kraf-
terna skifta till stödjande och de stödjande i relation till den ursprungliga riktningen beskrivas 
som hindrande (Gaffney, workshop notes, december 2012). 

Kraftfältsanalysen utgår ifrån att det som utgångspunkt i ett socialt system förekommer ett 
dynamiskt jämviktstillstånd och att förändring av tillståndet förutsätter en gemensam över-
enskommelse av de individer som ingår i fältet att förändra upplevelsen och tolkningen av 
fältet för att beteenden som upprätthåller jämvikten ska kunna förändras. Lewin kallade detta 
tillstånd för kvasistationärt jämviktstillstånd. Tillståndet upprätthålls av olika slags krafter i 
fältet, hindrande och stödjande i relation till en specifik förändring, som sammantaget skapar 
jämvikt (de Board 1978, sid. 53). 

Lewin genomförde ofta sociala experiment för att utveckla och pröva sina metoder. Han be-
skriver sitt intresse och engagemang för sådana i en tidig essä från 1939 Experiments in Social 
Space (Levin 2007, sid. 59 – 69). Lewin var inte primärt intresserad av att undersöka ledar-
skap i sig. Han var intresserad av att undersöka effekterna av olika slag av ledarskap. I essän 
redogör han bl.a. för effekter av auktoritärt och demokratiskt ledarskap. En skolklass som 
utsätts för auktoritärt ledarskap skapade ett konfrontativt och icke produktivt samarbetsklimat. 
Mobbning uppstod som ett inslag och effekt i gruppen. Lämnade läraren klassen så bröt
undervisningen ihop. I den demokratiskt styrda klassen fortsätter gruppen att arbeta när lära-
ren lämnar. Lewin konstaterar att lärarens relation till eleverna påverkar elevernas relationer 
till varandra. Intressant att notera är att när vardera klassen byter en elev med varandra anpas-
sar sig båda till den nya kultur dom möter tämligen omedelbart.

Konkret innebär kraftfältsanalys att konsulten/forskaren i dialog med gruppen undersöker 
modellens huvudkomponenter stödjande och hindrande krafter i förhållande till en specifik 
fråga (Karp 1996).

Stödjande drivkrafter

Stödjande drivkrafter är de krafter som påverkar en situation i stödjande riktning. Stödjande 
krafter initierar en förändring och håller igång den. 

Hindrande krafter

De hindrande krafterna agerar för att motverka eller minska de stödjande krafterna. 
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Jämvikt

Från början använde jag begreppet balans när jag arbetade med modellen. Efterhand ändrade 
jag till jämvikt eftersom jag menar att det begreppet bättre motsvarade vad Lewin avsåg. Ba-
lans kan uppfattas som ett konstant låst tillstånd med lika starka krafter mot varandra.  Jäm-
vikt kan däremot förändras genom att krafterna varierar mellan motsatta förhållanden och lå-
ses i en tillfällig position där det ena förhållandet dominerar över det andra.

Sociala system söker jämvikt, dvs. söker upprätthålla status quo. Jämvikten kan förändras i 
relation till önskvärda mål genom att förhållandet mellan de stödjande och hindrande krafter-
na förändras. En utgångspunkt i en förändring är att varje kraft möts av en eller flera motkraf-
ter som är minst lika starka. Förändring kan således åstadkommas genom att medvetet på-
verka styrkan på en kraft. Stödjande krafter kan ges en större styrka och hindrande krafter en 
svagare (Karp 1996).

Utifrån Agazarians (1997) tillämpning definierade jag utgångsläget/nuläget (status quo) som 
negativt och en önskvärd förändring som positivt. Detta skulle Lewin kritisera som menade 
att varje läge kan definieras som användbart och ändamålsenligt utan att för den skull värde-
ras som positivt eller negativt. Den modell jag använde som underlag för min beskrivning är 
följande.

Figur 1 (som jag delvis modifierat)

Kraftfältsanalys

Accel-Team development (2013) 
http://www.accel-team.com/techniques/force_field_analysis.html
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Jag använde skala 1 – 5 när det gällde styrka på stödjande och hindrande krafter och 1 – 3 när 
det gällde upplevelsen av möjligheten att påverka krafterna. I samband med att jag redogör för 
hur jag samlade in data redogör jag också för varför jag valde dessa skalor (sid. 49).

Systems-Centered Therapy for Groups (SCT) – Agazarian
I början av 60-talet började Agazarian (1997) tillsammans med sin kollega Anita Simon ut-
veckla modeller för observation av grupper och av individuella beteenden i grupper. En teore-
tisk plattform för Agazarian var Kurt Lewin och hans fältteori. Hennes utgångspunkt var 
forskning som visade att allt mänskligt beteende kan beskrivas som målorienterat och förkla-
ras antingen som en strävan mot att nå mål eller undvikande problem som försvårar eller hind-
rar vägen mot målet. Agazarian refererade till Howard & Scott (1965).

Hon tog Lewins tes att en individs beteende är en funktion av såväl personlighet som omgiv-
ning som utgångspunkt, men omformulerade denna till att beteendet är en funktion av hur 
individen uppfattar sina problem på vägen mot målet.

Genom att betrakta problem som en möjlighet att påverka gränser i Lewins Lifespace, och 
genom att applicera Howard och Scotts antaganden när det gäller beteenden i förhållande till 
hindrande och stödjande krafter i Lewins teori, utvecklade Agazarian en metod för att redu-
cera motstånd mot förändring.  En nyckel för att åstadkomma denna reducering var att betona 
orsaker till problemen och undvika symptomfokusering.

Hennes utgångspunkt var att när de hindrande krafterna är starkare än de stödjande blir grän-
serna mot en förändring en allt kraftfullare barriär.  Genom att reducera de hindrande krafter-
na, vilket t.ex. kan ske genom att fokusera mål, ökar förutsättningarna för de stödjande kraf-
terna att utvecklas.

Agazarian menade att SCT, som innebar en undersökande process av kontinuerlig påverkan, 
dränerades motstånd mot förändring genom att stödja individer och/eller grupper att utvecklas 
från att vara självcentrerade till att bli systemcentrerade. Detta inträffade när deltagare upp-
täckter att det är sammanhanget som styr. Processen från självcentrering till systemcentrering 
sker genom att olikheter integreras och funktionella subgrupper som en följd av detta bildas. 

Agazarian ansåg att fokusera energi och uppmärksamhet på själva motståndet riskerar att öka 
symptomen och att processen i sig kan utvecklas till ett försvar mot förändring, dvs. att upp-
rätthålla status quo, i stället för att luckras upp. Som alternativ bör processen fokusera nuet 
genom att samla beskrivningar och data som kan ligga till grund för en förståelse av situation-
en och utifrån detta påbörja en förändring.

Tillämpningen av SCT, när det gäller mänskliga system, baseras på systemteori. Utifrån 
denna är system, enligt Agazarian, målorienterade mot överlevnad, utveckling och transform-
ation. Att åstadkomma en sådan process är också SCTs primära mål. Sekundära mål för SCT 
är att bidra till problemlösning i omgivningen. Detta åstadkoms genom en process som styr 
information över gränser i tid och rum och mot mål. Denna tillämpning utvecklade jag i mitt 
konsultuppdrag.
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Forskarrollen
I detta avsnitt avser jag att problematisera forskarrollen och konsultrollen. Som jag tidigare 
nämnt har min utmaning varit att distansera mig från rollen som konsult och närma mig fors-
karrollen. 

När jag diskuterar forskarrollen utgår jag främst från vad Herr and Andersen (2005) anser 
som väsentligt för aktionsforskaren att reflektera över när det gäller roll och uppgift och från 
vad Westlander (Westlander 2006) anser om forskar- och konsultrollen ur ett utvecklingsper-
spektiv när det gäller aktionsforskning. 

Jag har valt dessa två perspektiv mot bakgrund av att jag kan ställa dem i relation till min em-
piriska process och kritiskt granska den roll jag själv intog i processen.

Mitt avsnitt baseras på deras arbeten med stöd av min översättning. När inte annat sägs är det 
Herr och Andersen sid. 40 – 42 och Westlander sid. 43 – 45 som utgör mitt underlag. Jag tol-
kar vad dom skriver.

Fältteoretiskt perspektiv
Jag uppfattar det perspektiv som Herr och Andersen utgår ifrån som fältteoretiskt. Det betyder 
att rollen som aktionsforskare påverkas av både det aktuella sammanhang som forskaren ingår 
i och av forskarens sociala referenser i övrigt (se avsnittet Kraftfältsanalysens teoretiska
grund – Kurt Lewins fältteori sid. 33 - 35).

Herr och Andersen menar att forskarrollen inte en gång för alla är given i ett projekt utan har 
inslag av olika karaktärer. Dessa kan också växla över tid och integreras med varandra. Deras 
slutsats är att det är nödvändigt för aktionsforskaren att reflektera över sina roller eftersom 
dessa på olika sätt påverkar såväl validitet som förutsättningar för etiska villkor. Rollerna 
konkretiseras med stöd av olika positioner som identifieras mot bakgrund av varierande grad 
av närhet och distans. Närheten är som mest påtaglig när en forskare forskar på sin egen prak-
tik och distansen som mest påtaglig när forskaren forskar på t.ex. aktionsforskning som sådan.

Aktionsforskare kan vara såväl en anställd medarbetare som en externt anlitad person med 
olika grad av närhet och distans i förhållande till uppdraget och till praktiker. Herr och Ander-
son använder begreppen insiders och outsiders. Beroende på grad av närhet och distans behö-
ver forskaren en förankring i sin relation som kan se olika ut mot bakgrund av situationen. 
Min reflektion blir att insidern behöver handledning som stödjer honom eller henne att distan-
sera sig från det som tas för givet, medan outsidern behöver stöd och kunskap om organisat-
ionens uppgift och struktur t.ex.

Herr och Andersen påpekar att det inte alltid är möjligt att avgöra i vilken utsträckning akt-
ionsforskaren arbetar utifrån ett insider- eller outsiderperspektiv. Relationen är således inte 
kopplad enbart till ett specifikt förhållande. Beroende på vad som inträffar kan den förändras 
från en stund till en annan för att därefter förändras igen. Dessutom kan den i en fas ha en viss 
karaktär för att i en annan ha en annan. 
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Jag utgår från några av Herr och Andersens grundpositioner när jag beskriver insider- och
outsiderpositioner. Dessa genererar olika grad av närhet och distans. 

En insider som forskar på egen verksamhet

Insiderpositionen genererar den mest påtagliga relationen av närhet. Jag uppfattar att ett an-
vändbart forskningsperspektiv förutsätter ett inslag av distans. Herr och Andersens förslag är 
att insidern forskar på sin egen berättelse om sitt projekt. Den narrativa metoden, som skapar 
underlag för forskaren att reflektera över sin praktik, kan vara en möjlighet. Eftersom en insi-
der dessutom som regel är övertygad om resultatet av sin egen verksamhet, och ofta har en 
tendens att överdriva positivt, kan metoden även innebära en möjlighet reglera bias.

Den narrativa metoden har jag använt mig av i min egen process för att bearbeta empiri. 
Framför allt handledning kring mina texter har inneburit möjligheter till alternativa tolkningar
än de som jag först gjorde. En handling för att öka graden av öppenhet kan t.ex. uppfattas som 
stödjande. Samma handling kan dock upplevas som hindrande om den tolkas som att den re-
ducerar en nödvändig aspekt av integritet. 

Insiders i samarbete

Insiders som samarbetar ökar förutsättningarna att skapa bestående resultat och samtidigt 
också bidra till demokratisk utveckling. En grupp insiders behöver emellertid uppmärksamma 
risken för att överordna sig andra deltagare och därmed risken för att inte integrera dessa som 
fullvärdiga medarbetare. Obalanser när det gäller makt och inflytande kan uppstå mellan akt-
ionsforskare och övriga deltagare. 

En fråga som Herr och Andersen diskuterar är graden av självständighet för en grupp av insi-
ders. En hög grad av självständighet riskerar att leda till en tätare relation i forskargruppen 
och få som konsekvens distans till andra grupper inom organisationen. För låg grad av själv-
ständighet kan å andra sidan leda till för mycket anpassning till det rådande utan aktiv kun-
skapsproduktion.

En eller flera insiders i samarbete med outsiders

Insiders som erbjuder outsiders att medverka i olika omfattning allt från ett väl avgränsat 
samarbete när det gäller ett enskilt moment till ett mer omfattande när det gäller helheten. 

Herr och Andersen pekar på två möjligheter att organisera samarbetsrelationer mellan insiders 
och outsiders. Dels att arbeta i team med ett gemensamt ansvar utan begräsningar mellan insi-
ders och outsiders, dels att reglera vem som ansvarar för vad och i vilken omfattning. Den 
första varianten uppfattas i regel som den mest idealiska men förutsätter initialt mycket kon-
takttid för att kunna etableras.

Det finns fallgopar i samarbetsmodellen. Med den senare varianten finns risk att deltagarnas 
arbetsvardag kan tendera att ta över och därmed reducera deras möjligheter till aktiv medver-
kan. Dessutom har forskare som regel oftast ett större intresse av att publicera resultat vilket 
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kan driva på deras engagemang i relation till deltagare. Ytterligare en risk är om aktionsfors-
karna i för stor utsträckning kliver tillbaka. Deltagarna kan då hamna i en process att reprodu-
cera befintlig kunskap i stället för att skapa ny.

Herr och Anderson menar att lösningen att förhindra olika slag av obalanser är att forskare 
och deltagare gemensamt förhandlar fram en ambitionsnivå som stödjer ömsesidighet. Ut-
gångspunkten bör vara att man ser varandra som likvärdiga parter när det gäller möjligheter 
att bidra och inte bygger in över- eller underordning i kontraktet.

Outsider studerar insiders

Detta perspektiv definierar Herr och Andersen som det med störst grad av distans.

Frågan infinner sig: I vilken utsträckning skiljer sig aktionsforskning när outsiders studerar 
insiders från andra forskningsmetoder? En faktor som avgör vad vi kallar aktionsforskning är 
som regel om deltagare är aktiva samarbetspartners eller inte i processen. Samtidigt kan del-
tagare vara detta i större eller mindre omfattning och på olika sätt. Etnografiska studier t.ex. 
förutsätter observationer av deltagare utan att dessa samspelar med forskaren. 

Aktionsforskning kan använda sig av många olika sorters metoder som; frågeformulär, inter-
vjuer och observationer, och på så sätt användas som en kompletterande metod.

Slutligen finns det också forskning på aktionsforskningsprojekt utan att den forskningen i sig 
tillämpar aktionsforskning och det finns forskning av hur aktionsforskare utvecklat metoder 
för att handleda dialoger när det gäller tillämpning av aktionsforskning. Inte heller dessa nöd-
vändigtvis utförda som aktionsforskning som sig.

Multipla positioner

Slutligen och sist lyfter Herr och Andersen ett perspektiv utifrån att aktionsforskare som regel 
har multipla positioner i sin process och att det är angeläget att undersöka dessa för att bli klar 
över ev. blinda fläckar. Utgångspunkten för en sådan undersökning kan vara: 

• Hur insider/outsiderpositionen löpande förändras i relation till vad som inträffar.
• Hierarkisk position eller grad av informell makt som aktionsforskare i organisationen.
• Position i förhållande olika sociala grupperingar i organisationen som t.ex. klass, ras, 

etnicitet, sexualitet, ålder, funktion och religion.
• Position i förhållande till kulturella traditioner, samband och nationaliteter.

Att undersöka sina positioner kan användas av aktionsforskaren för att såväl göra sig själv 
medveten över utifrån vilket perspektiv man arbetar som ett arbetssätt att samla data. Forska-
ren kan ha en minoritetsposition och på så sätt uppfatta majoritetsuttryck konturskarpare. Herr 
och Andersen talar om att vara en outsider inom systemet och ger exemplet att vara kvinna i 
ett mansdominerat sammanhang.
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Forskarrollen ur ett utvecklingsperspektiv
Med den transatlantiska tradition, som jag menar att jag bär med mig från min vidareutbild-
ning vid Gestaltakademin, upplever jag att begreppet praktiker har en positiv laddning. Vi är 
alla praktiker, om än med olika perspektiv, som arbetar med verkligheten. Det betyder att
också utifrån min tradition arbeta med en hög grad av kontakt och närhet.

Bland aktionsforskare i Skandinavien har frågan om närhet/distans i flera år varit föremål för 
debatt kopplat till dikotomiseringen mellan begreppen forskare och praktiker. Sett ur ett del-
tagarperspektiv kan det tolkas som att underordnas forskare om man definieras som praktiker. 
Ett dilemma uppstår: Att dikotomisera är en stark vetenskaplig tradition men som aktions-
forskare gäller att undvika separation mellan teori och praktik. (Gunnarsson 2006, sid. 125 -
127).

Detta skapar en utmaning för mig när jag försöker förstå konsekvensen av mina olika roller 
och förhållningssätt.

Westlander (2006) menar att vara forskare eller konsult är två olika saker med skilda förut-
sättningar och reflekterar över forskarrollen som aktionsforskare ur ett utvecklingsperspektiv. 
Det är ett perspektiv som jag, mot bakgrund av min utmaning, anser är värdefullt att också 
tänka igenom som organisationskonsult. Framför allt insiderfunktionen, som jag upplevde i 
mitt konsultuppdrag, är problematisk utifrån perspektivet närhet/distans. 

I sin diskussion tar Westlander avstamp utifrån aktionsforskningens ursprungliga uppgift med 
fokus på demokratiutveckling, samhällsutveckling och stöd för utveckling av ett bättre arbets-
liv. Forskaren fokuserade uppgiften att stödja praktikern med råd när det gällde handling, be-
dömningar av olika slag och design av undersökningar. Forskaren skulle också självständigt 
kunna leda forskningsprojekt med långsiktiga kunskapsperspektiv till stöd för förändring. 
Westlander menar att Lewins uppfattning var att forskaren framför allt skulle stå för social 
ledning av projekt som hade syfte att skapa förändring, särskilt gällde det själva planeringsfa-
sen av förändringen. I början av aktionsforskningens utvecklingen fanns en uppfattning att 
aktionsforskaren skulle kunna formulera förutbestämda ambitioner till stöd för en förändring, 
en uppfattning som efterhand skulle komma att ifrågasättas.

Westlander redogör för den kritik som uppstod i början av 70-talet mot den typ av forskarroll 
som Lewin och hans närmast efterföljande etablerade. Lewins teori (den som jag redogör för 
på sid 22 - 24,) blev korrigerad. Kritiken handlade om att aktionsforskaren styrdes av en allt-
för auktoritär attityd i relation till praktikern. Forskaren överordnade sig praktikern, t.ex. i 
frågan om problemformulering och teoriförståelse. Det uppstod också kritik mot att Lewin 
hade konstruerat en forskarroll som liknade en laboratorieledares med möjligheter till manipu-
lativ påverkan. Hans uppfattning om förändring med stöd av enbart grupprocess och konflikt-
hantering som metoder ifrågasattes även. Kritikerna menade att inte enbart socialpsykologiska 
metoder är tillräckliga som underlag för förändring utan att dessa också måste kompletteras 
med tekniska och strukturella metoder. Effekten av kritiken blev en utveckling mot mer sam-
arbetsorienterade forskningsprocesser och aktionsforskning fick under 70-talet överlag en 
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inriktning mot mer samskapande, praktikern fick en större och mer betydelsefull roll som ini-
tiativtagare till aktionsforskning.

Utvecklingen ställde krav på ökad grad av tydlighet att diskutera ett antal frågor:

• Hur ska balansen mellan forskarens vetenskapliga intresse och ambition å ena sidan 
och å andra sidan deltagarnas önskemål om omedelbar, direkt och praktiskt stöd när 
det gäller att lösa problem upprätthållas?

• Behovet av att uppmärksamma risken för att forskaren tar över ansvaret eftersom det i 
regel var forskaren som var den som först analyserade och diagnostiserade situationen.

Även frågor om etik och praktisk tillämpning av etiska principer fick en större betydelse. Ett 
exempel på detta är frågan hur forskaren ska hantera sina kunskaper och erfarenheter i förhål-
lande till konkurrerande intressenter.

Westlander lyfter fram den skandinaviska utvecklingen av aktionsforskning och utveckling av 
rollen som aktionsforskare som betydelsefull och menar att den i hög grad har påverkat. Det 
är framför allt två saker hon refererar till, bl.a. med stöd av den norske forskaren Einar Thors-
rud:

1. Vikten av att forskaren öppnar upp inför det praktiska fältet och prövar alternativa och 
hypotetiska svar på olika problemställningar för att skapa en tydligare uppfattning om 
vad problemet handlar om och hur förändringsprocessen ska formges.

2. Vikten av att uppmärksamma forskarens behov av integritet och självständighet i relat-
ion till klientens behov och önskemål.

Hennes diskussion om aktionsforskning i organisationsutvecklingssammanhang tillämpad på 
mitt arbete som organisationskonsult uppfattar jag som synnerligen relevant. Det handlar om 
det spänningsfält som uppstår å ena sidan mellan nytta och resultat i verksamheten och å 
andra sidan behovet av forskning.

Hon menar att aktionsforskning i organisationsutvecklingssammanhang är mycket mer foku-
serad på praktisk nytta och resultat än andra forskningsinriktningar och kommer, som jag tol-
kar, fram till att forskarrollen och rollen som konsult är två olika saker.  Som konsult har man 
framför allt uppgiften att stödja uppdragsgivarens behov. Skapas det därutöver intressanta 
forskningsresultat så ska dessa naturligtvis kunna publiceras. Å andra sidan är det en utma-
ning även för en forskare att i sin uppgift balansera uppdragsgivarens krav på nytta och an-
vändbarhet mot den mer akademiska användbarheten. 

När det gäller utvecklingen under 80-talet innebar den, enligt Westlander, ett ifrågasättande 
av aktionsforskningens tradition med fokus på problemlösning. Kritikerna menade att pro-
blemlösning nödvändigtvis inte var samma sak som att stödja utveckling. I stället för fokus på 
aktuella problemställningar utvecklades ett nytt sätt att arbeta som aktionsforskare: Uppmärk-
samhet på en önskvärd framtid, ett förhållningssätt som man i större utsträckning förväntade 
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sig skulle skapa motivation till förändring. Att tänka i termer av mål blev en drivkraft för att 
stödja förändring även inom aktionsforskning. Metoder för s.k. search-konferenser etablera-
des under detta decennium. 

Inte minst i Skandinavien, och framför allt i Norge, finns en stark tradition av att arbeta med 
search-konferenser där sådana användes bl.a. i samarbetsprojekt mellan Norska LO och 
Norska Arbetsgivarföreningen redan på 60-talet. Syftet med dessa projekt var att utveckla 
förutsättningar för demokrati och inflytande på arbetsplatsen (Drewesen Nielsen 2006).

Westlander lyfter fram utvecklingen av Participatory Research under 80-talet som ett väsent-
ligt utvecklingssteg. Participatory Research innebär en form av deltagande forskning där fors-
karen och deltagaren bildade en allians. Formen ställde i ännu större utsträckning krav på del-
tagarna när det gällde ansvar att driva forskningsprojekt och gjorde det än mer angeläget att 
arbeta med reflektion som en del av forskningsprocessen.

80-talet innebar också en expansiv period när det gällde utveckling av inspirationskällor till 
stöd för utveckling av aktionsforskning. Reason, Bradbury och Wicks (Reason and Bradbury 
2011) redovisar med stöd av forskarkollegor ett antal. Förutom forskares egna livserfarenheter 
så nämns bl.a. andlighet med inspiration från kväkare, judisk tradition och buddism, kritisk 
teori, socialkonstruktivism, feminism, antirasism, sociologi, fenomenologi, antropologisk 
forskning, engagemang och arbete när det gäller att utveckla kvalitet och effektivitet i olika 
sammanhang samt former för lärande kollegor emellan. Författarna summerar utvecklingen 
med stöd av vad en av deras kollegor uttalar: Att aktionsforskare bygger vägen samtidigt som 
dom går den. De psykologiska och filosofiska influenserna är många, men författarna betonar 
att det mest angelägna för en aktionsforskare är att interaktionen mellan aktionsforskare och 
deltagare i förhållande det omgivande samhället pågår kontinuerligt. 

Den aktuella aspekten av forskarrollen vill jag avslutningsvis summera med stöd av Aagaard 
Nielsen and Svensson (2006, sid. 4).

“Action Researchers see themselves as co-producers in the creation of new knowledge, but 
they do not see themselves as being in a privileged position in this joint learning process. On 
the contrary, Action Researchers can only create knowledge in co-operation with social actors 
based on trust and free agreement to participate.”
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Datainsamling
Under perioden 25 mars – 13 maj 2011 genomförde jag sex kraftfältsanalyser i grupper från 5 
– 10 deltagare. Kraftfältsanalyser som var min huvudmetod för datainsamling genomfördes 
över en hel dag 9 – 17 samt fem uppföljningsdagar över vardera en halv dag 9 – 12 (Figur 2). 
Arbetet med kraftfältsanalyserna såväl startades som avslutades i möten med samtliga medar-
betare på institutionen. Startmötet var över en halv arbetsdag och innehöll en introduktion 
med teoribakgrund och en beskrivning av metoden. Slutmötet var över en heldag och innebar 
en summering av resultatet från samtliga processer samt en dialog i storgrupp kring konse-
kvenserna från dessa.

Kraftfältsanalyserna genomfördes i mindre grupp efter yrkeskategorier och i följande ordning: 
Lektorer, biträdande lektorer, professorer, tekniker och administratörer, forskare samt upp-
samlade. Med forskare menas medarbetare som innehar forskartjänster. Sådana tjänster kan 
innehas av disputerade och kan ses med olika perspektiv när det gäller fortsatta karriärmöjlig-
heter. Några kan ha som ambition att meritera sig för att söka högre tjänster som universitets-
lektor eller som professor. Andra har inte sådana ambitioner eller möjligheter. Oavsett ambit-
ionen är medarbetare med forskartjänster i varierande grad verksamma i huvudsak inom 
undervisning och inom olika forskningsprojekt som kan vara egna eller andras. Tekniker är 
laboratoriepersonal. Uppsamlade var en kategori med deltagare som inte kunde delta vid ordi-
narie tillfällen, varför denna grupp blev blandad med olika yrkeskategorier och som fick ett 
eget tillfälle med möjligheter att genomföra kraftfältanalysen. Även uppföljningsdagarna ge-
nomfördes yrkeskategorivis, dock inte med en separat grupp för uppsamlade.
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Figur 2

Beskriver processen som helhet från introduktionen den 9 mars 2011 till avslut den 13 maj.

Anledningen till att arbeta med institutionens medarbetare i yrkesgrupper var att ge möjlig-
heter till att undersöka om deltagare, som vanligtvis inte arbetade tillsammans, kunde gene-
rera ny kunskap genom att i en process dela sina erfarenheter med varandra. Därutöver fanns 
en praktisk aspekt på gruppindelningen, det skapades jämnstora grupper med mellan 7 – 10
deltagare per grupp.

Ordningen på kraftfältsanalyserna för de olika yrkeskategorierna bestämdes av institutions-
ledningen utifrån bedömningar när det var möjligt för medarbetare att medverka. Det förekom 
dialoger kring ordningen och datum justerades efter hand för att slutligt fastställas av ledning-
en. Samtliga medarbetare på institutionen utom två kom på så sätt att delta i processen.

Datainsamling i fem steg
Jag arbetade med kraftfältsanalysen i fem steg. Det fjärde steget genomförde jag i form av 
fem moment. I det följande redogör jag för de olika stegen och för det som var det huvudsak-
liga innehållet i respektive steg.
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Steg 1

Varje kraftfältsanalys inleddes med att institutionsledningen hälsade välkommen och re-
dogjorde för sina utgångspunkter.

Återkommande vid samtliga tillfällen betonade institutionsledningen: 

• Behovet av ett gott, socialt och öppet klimat som framför allt stödjer utveckling av 
goda arbetsrelationer, samverkan, förtroenden, tillit och engagemang.

• Vikten av att skapa förutsättningar för samtal, dialog och kontakt med syfte att stödja 
utveckling av god arbetsmiljö och förändring. Behovet av att förbättra institutionens 
arbetsmiljö lyfte ledningen ofta fram i sina inledningar mot bakgrund av framför allt 
de kritiska resultaten i en medarbetarundersökning.

• Förhållningssätt som att lyssna, låta alla komma till tals och visa omsorg och respekt. 
• Frågan om ansvar och transparens.

Behovet att utveckla strategier och mål till stöd för en större grad av vetenskaplig kvalitet och 
vetenskaplig framgång tog ledningens också upp vid några tillfällen. 

Steg 2

I steg 2 checkade deltagarna in med sina reflektioner och upplevelser mot bakgrund av insti-
tutionsledningens inledning och utifrån det som man upplevde var angeläget att ta upp inled-
ningsvis. 

Syftet med incheckningen var att jag som organisationskonsult ville stödja deltagarnas möj-
ligheter till engagemang inför den aktuella uppgiften samt att öka graden av deras fokus i 
rummet med alla sina sinnen.

Steg 3

I steg 3 introducerade jag kraftfältsanalys som metod. Min introduktion kom att variera något 
mot bakgrund av vad som sagts under steg 1 och 2 men innehöll i huvudsak följande punkter:

• En beskrivning av kraftfältsanalys som en metod till stöd för att undersöka dynamiska 
krafter i förändring av sociala system, krafter som kan synliggöras utifrån attityder, 
värderingar och förhållningssätt. 

• Upplysning om att metoden utvecklades av Kurt Lewin i slutet av 1940-talet och att 
man med hjälp av den kan undersöka faktorer som påverkar en förändring och mot-
stånd mot förändring. 

• Betoning på det centrala i Lewins modell, dvs. att Lewin utgick från att det i varje si-
tuation finns både stödjande och hindrande krafter som påverkar förutsättningarna för 
en förändring. Stödjande krafter är de drivkrafter som påverkar trycket i en situation i 
en stödjande riktning. Stödjande krafter initierar en förändring och håller igång den. 
Hindrande krafter agerar för att motverka eller minska de stödjande krafterna.
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Förklaring av Lewins tankar kring jämvikt. Lewin menade att sociala system söker jämvikt, 
dvs. söker upprätthålla status quo. Jämvikten kan förändras i relation till önskvärda mål ge-
nom att förhållandet mellan de stödjande och hindrande krafterna förändras. En utgångspunkt 
i ett förändringsarbete är därför att varje kraft möts av en eller flera motkrafter som är minst 
lika starka. Förändring kan således åstadkommas genom att medvetet påverka styrkan på en 
kraft. Stödjande krafter kan ges en större styrka och hindrande krafter en svagare.

Även om jag återkommande, i respektive grupp, introducerade uppgiften att arbeta med kraft-
fältsanalysen på ett likvärdigt sätt kom grupperna att redovisa sina resultat på delvis olika sätt. 
Det förekom att någon grupp valde att inte redovisa vissa detaljuppgifter, oftast med skäl att 
man ”inte hunnit med att diskutera frågan”. Jag accepterade gruppernas variation.

För en mer fördjupad beskrivning av kraftfältsanalys, se sid. 35 – 38.

Fem moment
Steg 4

Varje kraftfältsanalys genomfördes i fem på varandra följande moment.

Figur 3

Beskriver de fem momenten i steg 4 som utgör arbetet med själva kraftfältsanalysen.
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Moment 1

I detta moment genomfördes ett samtal i mindre grupper (i par och/eller triader) om vad som 
ska prägla institutionens klimat i framtiden. Med framtiden avsågs ett perspektiv på ca 1 år. 
Syftet med samtalen var att konkretisera behovet av en förändring; en skillnad mellan hur det 
är och hur det borde vara. Deltagarna uppmanades att ta sin utgångspunkt i egna konkreta och 
verkliga behov. Stödfrågor som formulerades av mig i egenskap av konsult:

• ”Vad ska prägla organisationsklimatet på institutionen?”
• ”Vad vill vi att medarbetare ska säga om att arbeta på institutionen?”
• ”Varför ska man arbeta på institutionen?”

Moment 2

I detta moment genomfördes ett samtal i helgrupp med genomgång kring vad subgrupperna 
kommit fram till. Syftet med momentet var att skapa underlag för en gemensam beskrivning 
av den önskvärda förändringen. Samtalet genererade en grund för att beskriva såväl institut-
ionens nuläge som det önskvärda farmtidsläget.

Moment 3

Detta moment innebar själva kraftfältsanalysen av hindrande och stödjande krafter i relation 
till den önskvärda förändringen. Kraftfältsanalysen genomfördes i samma grupperingar som 
under moment 1. Deltagarna stöttades att arbeta utifrån personliga upplevelser och erfarenhet-
er med konkreta exempel som utgångspunkt.

Jag använde två skalor till stöd för deltagarnas arbete att analysera krafter. Deltagarna ombads 
att vikta sina upplevelser av stödjande och hindrande krafter på en skala 1 – 5 samt vikta sina 
upplevelser av möjlig påverkan av respektive kraft på en skala 1 – 3. Skälen till konstruktion-
en av skalorna var i huvudsak pedagogiska; att stödja deltagarna att i samtal med varandra 
utbyta exempel på uppfattningar om krafter och deras betydelse samt precisera underlag för 
sina svar. 

Momentet avslutades med arbete i helgrupp genom en gemensam summering och prioritering 
inför det kommande momentet.

Moment 4

I momentet ombads grupperna att ta fram konkreta förslag till aktiviteter med syfte att för-
ändra jämvikten mellan de hindrande och stödjande krafterna i relation till den önskvärda för-
ändringen. I stor utsträckning valde subgrupperna, utifrån resultatet av sina respektive kraft-
fältsanalyser, att själva konkretisera vilket preciserat fokus man ville ha för sina aktiviteter. I 
något fall enades grupperna om gemensamt fokus. Handlingsplanerna besvarade frågorna:

• Vad ska göras för att stödja förändringen?



50 

 

• Vem eller vilka är ansvariga för att göra vad?
• Hur ska det göras?
• När ska det göras?

Frågorna var med avsikt drivande och processen styrdes av mig i egenskap av konsult.

Moment 5

I momentet hölls en redovisning och genomgång av gruppernas handlingsplaner i helgrupp. 
Syftet med genomgången var att stödja kunskap om varandras åtaganden och därmed skapa 
förutsättningar för samordning.

Steg 5

I steg 5 checkade deltagarna ut. Syftet med utcheckningen var att följa upp deltagarnas upple-
velser av uppgiften samt att stärka möjligheterna till erfarenheten av att i dialog med varandra 
samtala om viktiga frågor som berör vid sidan av sakfrågor.

Dokumentation
Allt material som producerades under steg 1 till 5 dokumenterades på blädderblocksblad och 
fotograferades. Jag förde dessutom anteckningar genom hela processen. Respektive grupp 
fick under tidsperioden mellan det första mötet och den uppföljande halvdagen ta del av an-
teckningarna, integrerade med avskrifter från blädderblocksbladen. Anteckningarna validera-
des vid ½-dagsmötet. Också halvdagsmötets anteckningar validerades, dock via e-post, ge-
nom att deltagarna fick ut dessa med uppgift att kommunicera sina ev. synpunkter till mig. 
Samtliga medarbetare fick ut det sammanställda materialet från samtliga processer inför hel-
dagen då hela institutionen arbetade med summering av resultatet och dess konsekvenser

När heldagen genomfördes, med deltagare från samtliga grupprocesser, sattes blädderblocks-
blad från samtliga processer upp på väggarna i konferenslokalen. Utifrån önskemål från några 
deltagare togs alla namnuppgifter bort från anteckningarna eftersom man ville undvika att 
kännedom om vem som sagt vad skulle spridas. Dock accepterade man att namnuppgifter 
fanns kvar på blädderblocksbladen för att underlätta kommunikationen under heldagen mellan 
deltagare kring vad som avhandlats i respektive process.

Jag arbetade med kraftfältsanalyserna utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt och på ett sätt 
som jag uppfattade skapade mening för deltagarna. På sid. 27 – 30 redogör jag för pragmat-
ismen som filosofi och för mitt sätt att tillämpa den. Mitt intryck var att arbetssättet pedago-
giskt stöttade dialogen. Utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt ville jag ställa en kritisk upp-
levelse av nuet mot en möjlig och positiv bild av framtiden (Rorty 2003). I min redovisning 
rapporterar jag kraftfältsanalyserna som deltagarna beskrev dem i arbetsprocesserna. 

Min process är inte positivistisk, dvs. analyserna genomförs inte på exakt samma sätt, varför 
generaliserbara data inte är möjliga.
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Det insamlade materialet har två perspektiv. Dels är det ett konsultmaterial som utgör en del 
av det material jag arbetade med inom ramen för mitt konsultuppdrag. Dels är det ett material 
jag använder som underlag för min forskning. En del av materialet är kvantitativt men av så-
dan karaktär att det inte lämpar sig för omfattande kvantitativa analyser. Materialet är inte 
objektivt. Däremot är en kvalitativ analys av materialet möjligt och som jag redovisar. 

Jag redovisar mina analyser och tolkningar i form av reflektioner i anslutning till min redo-
visning av respektive avsnitt i processen.

En viktig ambition är att skilja ut mig från uppdraget när jag beskriver det. Som konsult upp-
lever jag att jag löper jag risk att blanda ihop mig med uppdraget när jag redovisar och analy-
sera det. Jag behöver kritisk granska min identitet som konsult. Jag redovisar därför den empi-
riska processen och mina tolkningar som konsult och som forskare utifrån tredje person för att 
pröva om det är möjligt att skapa ett mer distanserat analytiskt perspektiv till processen.

Processanalys - reflektioner över processen
När det gäller mina reflektioner över processen gör jag dessa i efterhand och med stöd av 
mina fältanteckningar. Det innebär att materialet inte gör anspråk på att vara fullständigt. 
Mina fältanteckningar innehåller minnesanteckningar från processen och urvalet är mitt även 
om samtliga deltarare tagit del av dessa med undantag av den avslutande processen som end-
ast är redovisat för uppdragsgivaren. 

I reflektionerna tolkar jag mig själv, gruppens process och resultatet. Jag reflekterar utifrån 
det som har hänt i processen i förhållande till min roll och uppgift som konsult.

Mina stödfrågor som underlag inför min processanalys är:

• Vad är det som har skett och hur förstår jag det?
• Vilka mina tolkningar av processen är och vad dessa gett uttryck för?
• Vilka krafter har varit synliga och i så fall hur tolkar jag deras påverkan?
• Händer det något med mig när jag reflekterar, i så fall vad?

När jag arbetat med mina reflektioner har jag emellanåt upplevt vad jag uppfattar som 
känslominnen, dvs. de känslor jag uppfattade att jag upplevde vid tillfället för processen har 
uppstått på nytt i samband med mina reflektioner. Jag har noterat när så har blivit fallet.

Fältteoretisk tolkning av skeenden
Jag vill pröva om det är möjligt att undersöka vilka fältteoretiska frågor mitt konsultperspek-
tiv väcker med stöd av Kurt Lewins fältteori samt åskådliggöra fältteorin utifrån den konsulta-
tiva processen. Jag gör min undersökning med mina processobservationer som grund och vill 
på detta sätt applicera fältteorin på en del av den verklighet som jag uppfattat. Så här skulle en 
kvalitativ tolkning av min ansats se ut. Mina tolkningar ska betraktas som fältteoretiska hypo-
teser. I praktiken innebär detta att jag påbörjar ett möjligt och framtida forskningsarbete. 
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När jag gör mina fältteoretiska tolkningar prövar jag att analysera processen med Lewins for-
mel B = f (P, E) som utgångspunkt väl medveten om att jag är en del av fältet och därmed inte 
kan skilja ut mig. Jag vill ändå pröva om mitt material ger mig vägledning när det gäller en 
användbar metod att göra fältteoretiska tolkningar. Utgångspunkten för mina tolkningar är 
exempel på de störningar som uppstår i kommunikationen, det gäller såväl störningar delta-
gare emellan som störningar i min egen kommunikation. Det kan t.ex. handla om tolkningar 
baserade på olika erfarenheter som i stunden genererar olika beteenden och som jag inte vill 
härleda till personlighet.

Figur 4

Visar forskarens perspektiv med fokus på konsultens observationer av processen.

Figuren, som jag modifierat, är ursprungligen från Haslebo och Nielsen (1998, sid 97).

Den stora utmaningen, såväl under själva processerna som efteråt när jag arbetat med materi-
alet, är att växla mellan närhet och distans i mitt förhållningssätt till såväl innehåll som till 
process. 

Bloch-Poulsen, JØrgen (2011) diskuterar frågan och föreslår att det utses en observatör i grup-
pen med särskild uppgift att ge återkoppling ur ett metaperspektiv när det gäller hur gruppen 
arbetar och kommunicerar. Jag satte mig själv vid sidan av processen, i samband med att del-
tagarna arbetade med sina uppgifter, och gjorde noteringar kring skeenden. Jag stöttade dessu-
tom deltagarna att reflektera över sina erfarenheter och upplevelser i samband med sina ut-
checkningar. Deras reflektioner är en del av materialet. Det fanns också tillfällen när jag 
gjorde processobservationer under arbetets gång och lyfte dessa inför gruppen. Slutligen och 
sist har jag tagit personlig handledning, vid sidan av den vetenskapliga, för att granska mitt 
material och mina reflektioner ur perspektivet närhet och distans. Finns det omedvetna och 
personliga mönster i mina reflektioner som riskerar att vilseleda mig, i så fall vilka? Ett ex-
empel på ett sådant mönster, och som jag kommer att redovisa är att jag gör vetenskapsteore-
tiska antaganden som inte är relevanta i en teknisk och naturvetenskaplig miljö och drar i 
sammanhanget felaktiga slutsatser.



53 

 

Tolkning av kraftfältsanalyserna
Som forskare vill jag därutöver kvalitativt analysera och reflektera över själva resultatet av 
kraftfältsanalyserna. Jag kan t.ex. leta efter specifika och återkommande data t.ex. i form av 
mönster, teman eller begrepp samt hur dessa uttrycks. Vad är det för bild som framträder i 
respektive kraftfältsanalys? En fråga som också intresserat mig är vad deltagarna i respektive 
process gett uttryck för i sin incheckning och för vad deltagarens grupp gett uttryck för i sin 
kraftfältsanalys. Framför allt intresserar jag mig för om de kvalitativa och kvantitativa meto-
derna kan komplettera varandra och i så fall hur.

Figur 5

Figuren visar forskarens perspektiv med fokus på kraftfältsanalyserna.

Figuren, som jag modifierat, är ursprungligen från Haslebo och Nielsen (1998, sid. 96).

I min avslutande reflektion reflekterar jag över resultatet av mitt sätt att använda metoden 
samt styrkor och svagheter i den. Metoden innebar en anpassning till ett positivistiskt fält. 
Fick denna anpassning konsekvenser, i så fall vilka? En annan viktig fråga är om metoden i 
sig blev till en stödjande eller hindrande kraft och i så fall hur? Avgörande är att besvara frå-
gan om metoden är tillämpbar eller inte i organisationsutvecklingssammanhang.



54 

 

Empiri

Introduktion av kraftfältsanalys på Institutionen den 9 mars 2011
Den 9 mars genomförde konsulten ett introduktionsmöte med samtliga medarbetare på in-
stitutionen under en ½ dag. Hans uppgift var att introducera fältteori och gruppdynamik som 
begrepp samt gå igenom vad en kraftfältsanalys är och hur den utförs. Syftet var att förbereda 
deltagarna inför det kommande analysarbetet.

Möteslokalen var en större föreläsningssal och deltagarna tog efterhand plats i långa rader av 
bänkar och stolar i vad man skulle kunna kalla för biografsittning. Ledningen tog plats på 
podiet och hälsade välkommen med en kortare introduktion om syftet med dagen. Därefter 
lämnade man över till konsulten.

Konsulten gjorde en övergripande presentation med ambitionen att i stunden fånga ett fältteo-
retiskt perspektiv. Han talade om hur samma upplevelse kunde tolkas olika utifrån erfarenhet-
er, upplevelser och behov. Därefter inledde han sin förberedda genomgång.

Konsulten presenterade och gick igenom Kurt Lewins begrepp Lifespace och innebörden av 
begreppet.

Han redovisade Kurt Lewins teorier kring stödjande och hindrande krafter i förändringsarbete; 
den del av den teoribildning som ligger till grund för Lewins metod kraftfältsanalys och som 
är en central del av hans arbete kring att utveckla förståelse för vad gruppdynamik är. Utifrån 
Lewin talade konsulten också om hur grupper konstrueras, framför allt med stöd av relationer 
och hur relationer skapar samberoende.

Konsultens presentation av kraftfältsanalys väckte intresse och deltagare engagerade sig och 
ställde frågor, framför allt kring krafter.

Konsulten redogjorde för Kurt Lewins trestegsmodell för förändring: Unfreezing-mowing-
freezing i form av en variant som han anpassat till en cirkulär beskrivning för att underlätta en 
icke linjär tolkning av modellen (Burnes 2006).

Hans avsikt var att därefter gå igenom grunderna för aktionsforskning samt presentera kraft-
fältsanalys som analysmodell utifrån Cunninghams (2001) beskrivning men först inleda med
ett samtal om öppenhet och tillit.

Konsulten talade om sambandet mellan öppenhet och tillit som brukar användas för att för-
klara vad som är nödvändigt för att utveckla förutsättningar för väl fungerande och produktiva 
arbetsgrupper. Konsulten refererade till öppenhets- och tillitsspiralen och presenterade mo-
dellen på powerpoint (Wendelheim1997). 
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Öppenhet och tillit är beroende av varandra. Graden av öppenheten går att reglera i en relation 
medan tilliten är en följd av hur relationen upplevs. Ju mer komplex uppgiften är desto högre 
grad av öppenhet och tillit är önskvärd för att skapa förutsättningar framgång.

Det uppstod ett samtal om institutionens takhöjd. Ett antal medarbetare ville pröva frågan om 
tillit. Frågorna handlade om vilka risker man som medarbetare tar, när det gäller den fortsatta 
forskarkarriären, om man redovisar kritiska synpunkter på institutionens organisation och 
ledarskap. Uppfattningen var att den egna forskarkarriären riskeras att gå i stå, om man är 
öppet kritisk till institutionsledningen, redovisades och frågan ställdes om det är möjligt att 
öka graden av tillit i en organisation där den saknas och i så fall hur. En medarbetares an-
strängde sig uppenbarligen när vederbörande ställde en fråga om detta till prefekten. Färgen 
steg på halsen hos frågeställaren.

Forskaren och prefekten samtalade.

Konsulten berättade att medlemmar i en grupp kan pröva graden av öppenhet i en övning. Det 
förutsätter att var och en som deltar är öppen och tydlig med sina gränser och förutsättningar. 
Han berättade om erfarenheter av att genomföra övningen. ”Vi vet att världsrekordet i höjd-
hopp för män är 242 cm. Jag har genomfört övningen i en grupp där medlemmarna anonymt 
fått ange sitt subjektiva värde på den egna organisationens takhöjd i relation till världsrekor-
det. Så har jag redovisat data på whiteboard och vi har kunnat föra ett samtal om hur dessa 
data kan tolkas.”  

En av deltagarna föreslog att övningen skulle genomföras. 

Förutsättningarna, om övningen skulle genomföras, var att det skulle vara frivilligt att delta 
och att man gör det anonymt. Ca 2/3-delar (27 personer) av deltagarna lämnade återkoppling. 
25 lämnade numeriska data, två lämnade skriftliga. 

Konsulten samlade in data. Han läste upp dessa och proprefekten antecknade på tavlan.

Sammanställning:

5
80

100
100
100
100
120
125
150
167
170
172

178,5
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180
180
182
189
200
201
201
220
220
222
230
242

       

Snittvärdet var 161 och medianvärdet 178,5.

Skriftliga: ”Ingen uppfattning idag. NN” samt ”Jag hoppar så högt att jag gör mig illa när jag 
landar.”

När samtliga data redovisats, och deltagarna under en stunds tystnad begrundat resultatet, 
frågade konsulten efter reflektioner. Någon ställde frågan: ”Vem har svarat 242?” Den som 
gjort det gav sig till känna och förklarade sitt svar. Konsulten gjorde detta till ett exempel på 
hur organisationen prövade sin tillit.

Konsulten bad prefekt och proprefekt att sätta sig mitt emot varandra, framför sina medarbe-
tare, och samtala med varandra om sina tankar och känslor utifrån resultatet (”som om ni sit-
ter för er själva och talar med varandra utan att några andra lyssnar”.) Institutionsledningen 
berättade över den sorg över kritiska data som dom upplevde och uttryckte att det inte finns 
anledning att tvivla på deras vilja och ambition att komma tillrätta med situationen. Man väl-
komnade kritiska synpunkter och var tydliga med att säga att ingen riskerar sin karriär om 
man redovisar kritiska uppfattningar om ledningen och organisationen. 

Konsulten bjöd in deltagarna till reflektion och återkoppling till ledningen utifrån vad man 
hört. Ett antal fortsatta rädslor redovisades kring faran för att den egna karriären skulle hotas 
om man skulle vara öppen med sin kritik.

Mötet avslutades med att institutionsledningen bjöd in samtliga medarbetare att delta i arbetet 
med kraftfältsanalyser och att i dessa diskutera och redovisa sina åsikter. Deltagare från ar-
betsgruppen stödde inbjudan och förstärkte den med att dela med sig av sina positiva erfaren-
heter från förberedelsearbetet.

Processanalys

Konsulten hade en agenda med en väl förberedd PP-presentation och uppkopplad via sin da-
tor med möjligheter att visa PP-bilder. Anpassningen innebar en sittning som var traditionell 
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i förhållande till sammanhanget med ledningen inledningsvis på podiet och konsulten som 
föreläsare framför deltagarna. Deltagarna placerades som åhörare mitt emot. 

Presentationerna väckte intresse dels genom att några deltagare intervenerade med egna, 
eller kompletterande, förklaringsmodeller till vad konsulten talade om. Dels att några delta-
gare återkommande lyfte frågan om tillit. Såväl stödjande som hindrande krafter tog stor 
plats. Teorier och modeller var av underordnad betydelse. Deltagarna var mer intresserade
av sin faktiska arbetsvardag och konsulten anpassade sig till detta. Graden av interaktivitet 
mellan konsulten och deltagare ökade.

Frågan om bristande tillit återkom och konsulten lämnade sin förberedda PP-presentation 
och tog i initiativ till en ”höjdhoppstävling” som handlade om upplevelsen av tillit och tak-
höjd i organisationen. Konsultens syfte med övningen var att åstadkomma ett praktiskt och 
konkret inslag i processen med syfte att lämna en kommunikationsnivå ”prat om” för att i 
stället undersöka nivån ”här och nu”.

Konsulten noterade att framför allt en deltagare återkommande gav röst åt rädslan för en 
sämre karriärutveckling som forskare om man uttalar kritik mot hur ledningen sköter sitt 
uppdrag. 

Konsulten placerade avslutningsvis ledningen i en övning framför sina medarbetare med 
uppgiften att reflektera över deras budskap och att avsluta sammankomsten.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Konsultens föreställning om sammanhanget, och hans tolkning av rummet och dess möble-
ring, ledde till att han tog initiativ att etablera ett mönster bestående av föreläsare och åhö-
rare. Det mönstret utsattes för en störning vilket är ett exempel på ett möte mellan stödjande 
och hindrande krafter.

Ytterligare en fältteoretisk tolkning är att sittningen bidrog till att återskapa den polarise-
rande tradition som präglar den naturvetenskapliga akademiska miljön i sökandet efter san-
ning. Det uppstod ett möte mellan olika vetenskapsteoretiska förhållningssätt. En samhällsve-
tenskaplig hermeneutisk med utrymme för flera olika sanningar och en naturvetenskaplig med 
sökande efter sanningen. 

Olika roller återskapades med stöd av sittningen: ”Diskutant” (konsulten), ”försvarare”
(ledningen) och ”opponent” (kritiska medarbetare).

En fältteoretisk analys, med stöd av gestaltpsykologin, är att den person som återkommande 
var kritisk gav röst åt hela gruppen. ”Händelser i gruppen kan sägas vara en del av en gestalt 
med en figur (en person, en röst, en dialog) i förgrunden medan gruppen utgör bakgrunden”
(Widlund, Inge 1995, sid. 75).

”Höjdhoppstävlingen” var ett uttryck för konsultens behov av ledarskap. Utgångspunkten för 
konsultens agerande var hans tolkning av konsultkontraktet med makt, när det gäller t.ex. mål 
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och ansvar, att agera på jämbördig nivå med ledningen. Kontraktet skapade otydliga gränser 
för roller och ansvar mellan konsult och ledning sett ur medarbetarnivå. Konsulten agerade 
ledare.
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Kraftfältsanalys lektorer 25 mars 2011
Gruppen bestod av nio män och en kvinna.

Steg 1

Institutionsledningen inledde.

Därefter tog konsulten vid och redogjorde för målen för konsultuppdraget: ”Uppdraget ska 
leda till att det ska utvecklas mål för institutionens verksamhet, det ska genomföras utveckl-
ingssamtal mellan chefer och medarbetare, det ska tillsättas en ledningsgrupp för institutionen 
och det ska finnas en fungerande administration för verksamheten när uppdraget avslutas.”
Flera av deltagarna upplevde informationen som ny.

Steg 2

Deltagarnas incheckning.

Deltagarna uttryckte sina förväntningar samtidigt som var och en presenterade sig med ut-
gångspunkt från sin roll och uppgift på institutionen. Konsulten tolkade gruppens kommuni-
kation som trevande, något som man senare under processen själv bekräftade. En deltagare 
använde först ordet ”försiktighet” för att beskriva sin bild av gruppens förhållningssätt men 
ändrade sig strax därefter till ”hämmade”.

En deltagare lyfte inledningsvis fram problem kring strukturella frågor på institutionen, fram-
för allt brister när det gäller administration. 

En annan deltagare var påtagligt öppen med sina uppfattningar. Han uttalade farhågor över att 
övningarna skulle ha fel fokus i förhållande till de verkliga behov som finns i organisationen. 
Han uttryckte i grunden en positiv inställning till projektet och menade att det kan finnas möj-
ligheter till konstruktiva förändringar om förutsättningarna är de rätta, dvs. att det är möjligt 
att ifrågasätta den befintliga organisationen. Hans uppfattning var att sammanslagningen av 
de tidigare två separata institutionerna inte genomfördes på ett bra sätt och att det nu aktuella 
projektet borde ha genomförts redan vid tillfället för sammanslagningen. Han redovisade åsik-
ten att delar av verksamheten, som härstammar från en av de tidigare institutionerna, inte har 
påverkats i någon större grad av sammanslagningen men att arbetsmiljön på den andra delen 
drastiskt förändrats till det sämre och att det finns medarbetare som mår dåligt i en av grup-
perna och som vantrivs mot bakgrund av det som inträffat. Han menade att den senaste med-
arbetarundersökningen också bekräftade detta och att detta är den främsta orsaken till att det 
aktuella förändringsprojektet initierades.

En tredje deltagare berättade att dålig hälsa också finns på flera andra ställen inom institution-
en än hos den grupp som den tidigare deltagaren hänvisat till.

En deltagare tog upp frågan om att man inom institutionen också är konkurrenter om resurser 
och att detta påverkar de vardagliga relationerna.
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En annan deltagare menade att institutionen inte är belastad av så mycket personliga problem 
utan att den framför allt brottas med stora verksamhetsmässiga svårigheter.

Gruppen samtalade om universitetets övergripande ledningsnivåer och bristerna hos dessa. 
Både konsulten och några deltagare upplevde en tendens till flykt i processen och en deltagare 
påpekade detta genom att säga: ”Vi behöver prata mer om oss själva”.

Steg 3

Konsultens introduktion av kraftfältsanalys. 

Konsultens beskrivning av metoden byggde han under genom att rita upp den på en 
whiteboard i form av en linjär axel där utgångspunkten (”Nu”) beskrevs som ett nuläge med 
status quo och där slutläget beskrevs som önskvärt framtidsläge (”Sen”). Ovan axeln ritade 
konsulten ett antal pilar ned mot axeln för att markera stödjande krafter och under axeln ritade 
han ett antal pilar upp mot axeln för att markera hindrande krafter.

I gruppen uppstod ett samtal om det önskvärda läget på institutionen och gruppen kom i sitt 
samtal fram till ”nyfikenhet”, ”öppenhet” och ”lyhördhet”.

Figur 6

Åskådliggör den önskvärda förändring som gruppen lektorer kom fram till i sitt inledande 
samtal den 25 mars 2011.

Ledningen uttalade i sammanhanget att de vill undvika att hamna i försvarsställning, i stället 
vill man sträva efter att förhålla sig nyfiket till det som skulle komma att sägas i processen. 
Trots detta noterade konsulten att både försvar och förklaringar ägde rum från såväl ledning 
som medarbetare i det efterföljande samtalet.

Framför allt en deltagare återkom regelbundet med tydliga, kritiska och kraftfulla inlägg, sär-
skilt när det gällde bristen på samarbete och samspel på institutionen.  
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Den avslutande delen av gruppens inledande samtal kom att handla om medarbetares upple-
velse av att vara utsatta och att vara offer för någon eller något på institutionen. Konsultens 
reflektion i stunden blev att om det finns ett offer så finns det som regel också en djävul. ”Det 
ena kan inte existera utan det andra. Så vem eller vad är djävul på institutionen?” Flera delta-
gare protesterade kraftigt och menade att så behöver det absolut inte vara. En deltagare me-
nade att både offer och djävul kan vara en och samma person eller funktion. Efter en stunds 
samtalande nyanserades begrepp och någon i gruppen konstaterade att en organisation som 
inte stödjer medarbetarens mål eller verksamheten kan beskrivas som en djävul. Konsekven-
sen blir då att medarbetaren kan uppleva sig som ett offer. Konsulten: ”Att göra sig till offer är 
att reducera sitt personliga ansvar för att göra något åt situationen” och deltagaren höll med.

Konsulten gav återkoppling på processen här och nu att gruppen upprätthöll sin balans av att 
vara hämmad i stället för att agera nyfiket, så som man inledningsvis beskrivit institutionen. 
En deltagare bekräftade hans återkoppling genom att säga ”point taken”.

Steg 4

Moment 1 – Vad ska prägla organisationsklimatet på institutionen?

Konsulten delade upp gruppen i subgrupper. Han styrde bildandet av subgrupperna genom att 
föreslå att arbetsgruppens medlemmar skulle ingå i samma subgrupp. I mindre grupper star-
tade arbetet med ett samtal om framtida önskvärda förändringar på institutionen.

Moment 2 – Samtal i helgrupp utifrån subgruppernas arbete

Redovisning grupp för grupp.

Grupp A

Två deltagare hade i sitt samtal talat om institutionen och dess betydelse och först ställt sig 
frågan: ”Vad är institutionen?” Svaret blev en ny fråga: ”En ’body’ för individen eller en 
’body’ för avdelningen?” Deltagarna hade kommit fram till att institutionen i första hand var 
en ”body” för avdelningen. ”Institutionen jobbar inte mot enstaka individer. Institutionen job-
bar för grupperna.” Den viktiga övergripande frågan man därefter ställde sig blev: ”Varför ska 
man arbeta i forskargrupper?” som en introduktion till det därpå följande samtalet och frågan 
”Vad ska prägla organisationsklimatet på institutionen?” Svaret man gav:

”Det ska vara stimulerande, utvecklande och inkluderande att arbeta på institutionen. Institut-
ionen ska vara en fantastisk kunskapsresurs, kompetent och klimatet ska präglas av öppenhet 
och kännetecknas av samarbete, utbyte av kunskaper och nätverkskontakter. Kontaktutbytet 
ska i första hand ske utifrån de erfarenheter som man gör i sitt arbete.”

”Institutionen ska göra nytta för avdelningarna, ett exempel på institutionen är vårt centrum. 
Detta skulle inte ha hänt om vi inte varit en institution”. 
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Grupp B

Två av deltagarna hade startat samtalet och en tredje hade anslutit efter en stund. De två som 
startat hade från början uppfattningen att eftersom man kommer från olika forskningsmiljöer 
så innebär det att man saknar förutsättningar att förstå varandra i den utsträckning som krävs 
för att ingå i en gemensam struktur. När den tredje deltagaren anslöt tillförde vederbörande 
synpunkter som mer stödde likheter än skillnader när det gäller forskningsmiljöer. Dessutom 
hade de tre kommit fram till att ledning och administration håller ihop strukturen som stöd 
men att dessa strukturer också ska tillåta frigående.

Gruppens förslag till utvecklingsmål:

• ”Det finns ett behov av en god akademisk miljö vilket betyder att öppenhet, tolerans, 
tillit, visioner och framåtanda ska dominera. Gemensamma mål ska finnas. Varje av-
delning har mål men har institutionen några?”

• ”Nyfikenhet och kreativitet ska prägla institutionen, man ska ha frihet under ansvar.”

• ”Upplevelsen av lagkänsla utan konkurrens ska vara påtaglig .”

Den senast anlände deltagaren sa: ”Jag är som ett flockdjur och jag är beroende av andra. Av-
delningen är viktig för mig. Tidigare var institutionen viktig, det är den inte nu längre. I stället 
för solidaritet, värme och öppenhet på institutionen har murar byggts upp. Jag vill att murarna 
rivs.”

En av de övriga deltagarna i gruppen hakade på:

”Det finns ett behov av tydlighet och transparens på institutionen, framför allt när det gäller 
ledarskap. Det är viktigt att man känner att öppenhet råder. Det är viktigt att vi får arbets-
glädje på institutionen.”

Deltagaren fortsatte: ”En målsättning bör vara att man växer som människa på institutionen, 
den sociala aspekten är viktig. Det handlar om att utveckla förutsättningar för ökad lagkänsla 
på institutionen genom att t.ex. arbeta i grupper utifrån olika bakgrunder och erfarenheter.”

Den deltagare som anslutit sist sa: ”Det handlar om att växa som människa och att effektivi-
sera delar av verksamheten. Man behöver sänka tempot för att hinna med sig själv. Idag är allt 
brandsläckning. Vi behöver effektivisera delar av verksamheten, framför allt administration-
en.”

En kollega i gruppen stödde behovet av temposänkningar och andningshål i arbetstillvaron.

Grupp C (institutionsledningen och arbetsgruppens representant)

”Vi har diskuterat mycket samma saker som den föregående gruppen redovisade.”

”Våra förslag till utvecklingsmål:”



63 

 

• ”Förtroende och tillit ska råda, annars vågar man inte visa strupen. Det finns en rädsla 
för utnyttjande på institutionen.”

• ”Ansvar behöver preciseras, uppifrån och nedifrån. Individer och avdelningar måste 
också ta ansvar för institutionen. Lojalitet, solidaritet och lagkänsla behöver utvecklas. 
Vi behöver kunna prata med stolthet om vår institution. Men ansvar och tillit är något 
som utvecklas i samspel.”

Grupp D

”Mycket som sagts tidigare har också vi talat om.”

”Det finns behov av ledarskap som går runt och lyssnar. Det finns behov av kommunikation, 
medbestämmande och transparens.”

”Det finns en begränsad tid för att utöva ledarskap. Institutionen fungerar men det behövs mer 
av akademiska samtal. Idag har vi inte tid för sådana. Allt för mycket tid går åt till att bygga 
administration och till att hur fixa pengar till forskning.”

”Det behövs gränssättning. Jag vill föreslå att vi etablerar skitstövelfaktorn. Vi behöver tyd-
liggöra gränser för när ett beteende är för mycket. Hur dåligt ska någon bete sig innan han 
eller hon utses till skitstövel? På institutionen måste vi öppet kunna säga när någon inte beter 
sig på ett acceptabelt sätt. Vi måste kunna säga att det är en moraliskt felaktig handling när 
någon stjäl en forskningsidé från en kollega.”

Avslutande process i helgrupp.

Gruppen summerade sina respektve olika kraftfältsanalyser till en gemensam; en beskrivning 
av hur man upplever nuläget och vad man önskar att framtiden ska kännetecknas av. Gruppen 
kom fram till:

Gruppens nuläge: Organisationsklimatet på institutionen präglas av rädsla, försiktighet, feg-
het, svek, taktiserande och mörkande.

Vad man önskar i framtiden: Transparens, samarbete (framför allt professionellt), mod, för-
troende och tillit.

Moment 3 – kraftfältsanalys i subgrupper av stödjande och hindrande krafter

Uppgiften var att i subgrupper genomföra en kraftfältsanalys utifrån det förändringsbehov 
man identifierat. Vilka stödjande och hindrande krafter finns för att åstadkomma transparens, 
samarbete, mod, förtroende och tillit? I subgrupper fokuserade man konkreta exempel och 
erfarenheter.

Konsulten delade ut förarbetade mallar på blädderblocksblad för kraftfältsanalysen som han 
föreslog att grupperna skulle använda. Oreflekterat ritade han upp perspektivet nu – då i stäl-
let för nu – sen på whiteboard när han förklarade metoden. Han rättade till sitt misstag men 
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tog detta som utgångspunkt för en reflektion inför gruppen att institutionen är en organisation 
som sitter fast i sitt förflutna och har svårt för att formulera ett framtidsperspektiv. Hans re-
flektion möttes av tystnad.

I grupperna inledde man arbetet med att identifiera hindrande och stödjande krafter samt att 
bedöma deras styrkor respektive påverkansmöjligheter. I tabell 1.1 och 1.2 redovisar konsul-
ten resultatet från detta moment.
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Momentet avslutades med redovisning, summering och prioritering i helgrupp. Gruppen kom 
fram till ett gemensamt och önskvärt framtidsfokus.

Gruppen reflekterade över sina respektive olika kraftfältsanalyser (dessa sattes upp samlade 
på väggen). Utifrån detta beskrev gruppen institutionens nuläge präglat av rädsla, försiktighet, 
feghet, svek, mörkande och ett taktiskt förhållningssätt bland medarbetarna. När man formu-
lerade mål och ambitioner inför framtiden önskade man tillit, förtroende, mod, professionellt 
samarbete och transperens (multidimensionellt). 

Figur 7

Beskriver det samlade resultatet från gruppen lektorers kraftfältsanalyser den 25 mars 2011.

Uppgiften till subgrupperna var att ta fram förslag till handlingsplaner med stöd av de priori-
teringar man ville göra utifrån sina respektive kraftfältsanalyser. Vilken önskvärd förändring 
vill man framför allt stödja när det gäller den egna kraftfältsanalysen?

Moment 4 - handlingsplaner

Grupp B

Vad: Ökat inflytande.
Vem/vilka: Ansvaret är gemensamt.
Hur: Genom att rekrytera och tillsätta en internstyrelse på institutionen.
När: Snart

I det efterföljande samtalet i anslutning till gruppens redovisning framkom att det finns myck-
et gammalt groll i organisationen. Deltagare menade att det framför allt var tidigare avdel-
ningsledare och professorer som upplevde frustration. Det handlar om oavslutade händelser 
och konflikter från tidigare som hindrar ett mer positivt förhållningssätt till förändringsar-
betet; negativa känslor och erfarenheter som ligger lagrade. En deltagare menade att det före-
kommer konkurrens mellan dominerande nyckelpersoner på institutionen. Konsulten reflekte-
rade att ”det behöver göras tydligt vad som är orsaker till frustrationerna och vad man konflik-
tar om. Problemen behöver i första hand hanteras mellan de som är direkt inblandade”. I en 
runda där var och en i gruppen fick säga något som avslutning på samtalet kom ett tydligt 
budskap: ”Det behövs en ledningsgrupp med bestämmanderätt” och ”det är bara att sluta att 
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bråka” (det senare sagt av en person som också betonade att vederbörande inte var en del av 
den aktuella striden).

Grupp D

Vad: Tydligare uppdrag.
Vem/vilka: Jag plus min chef.
Hur: Jag behöver ”prata med mig själv” och diskutera arbetsuppgifter.
När: Jag ska ta en skogspromenad och ta upp det i ett utvecklingssamtal.

Vad: Akademiska samtal.
Vem/vilka: Vi gemensamt.
Hur: Faktiskt genomföra sådana samtal på seminarier.
När: Onsdag (avdelningsseminariet).

Grupp C

Vad: Bilaterala workshops med fokus på metoder, fysik, fenomen och idéer för pedagogik.
Vem/vilka: Fast anställda, stora avdelningar delas i mindre grupper med deltagare från båda 
de ursprungliga institutionerna.
Hur: Halvdagsseminarier inklusive lunch. Ledord för dessa seminarier ska vara nyfikenhet 
och respekt.
När: Efter sommaren.

Vad: Försöka att ta reda på vad kollegan egentligen säger och varför det sägs.
Vem/vilka: Alla.
Hur: I möten. Ledord för dessa möten ska vara lyssnande och nyfikenhet.
När: Omedelbart.

Grupp A

Vad: Mål & Visioner (värderingar)
Vem/vilka: Avdelningar och grupper.
Hur: Iterativt.
När: Nu.

Vad: Beslutsförmåga.
Vem/vilka: Prefekt och institutionens ledningsgrupp.
Hur: ”Konstitution”, centralt distribuerad, ledare, beslutsfattare med stöd av konsensus.
När: 2011.

Vad: Ökad kommunikation, spridning av information (ger inflytande!).
Vem/vilka: Alla (!) och specifikt de som har förtroendeposter.
Hur: Genom skyldighet och stöd av administrationen.
När: Nu!

Konsulten uppfattar att handlingsplanearbetet framför allt fokuserar på ordning och reda i 
ledarskapet, meningsfulla arbetsrelationer och kontaktskapande verksamhet.
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Steg 5

Deltagarnas utcheckning.

Gruppen avslutade med en runda ett ord från var och en. Två saker noterade konsulten sär-
skilt: Dels fick han veta att man hade upplevt att han hade utsatt en deltagare för en stor risk 
genom att stödja vederbörande att uttala sig (det gällde den deltagare som inledningsvis hade 
farhågor för att övningarna skulle ha fel fokus), dels inviterade en av deltagarna den person 
som uppfattats som utsatt till ett personligt samtal med syfte att skapa en bättre förståelse av 
institutionens bakgrund och problem.

Processanalys

Ledningen inledde och konsulten tog vid. Konsulten var engagerad och var angelägen att 
komma igång med processen. Krafterna i gruppen var återhållande och försiktighet präglade
den. 

I ett inledande momentet var konsulten först förvirrad och överraskad över att medarbetare i 
en subgrupp inte kunde besvara frågan ”vad institutionen är”.  När han lyssnade till både 
den och ytterligare en subgrupp tolkade han att också deltagarna var förvirrade över tillfrå-
geställningen. Hans förvirring övergick till inspiration när framför allt den ena gruppen efter 
en stunds arbete, och med stöd av en tillkommande medlem, visade stor öppenhet och stort 
engagemang. Den deltagare som anslöt blev personlig och känslomässigt engagerad. Han 
bidrog med tankar och idéer om framtiden i stället för separation.

Konsulten återgav kraftfältsanalysen på whiteboard först i perspektivet nu och då för att där-
efter korrigera perspektivet till nu och sen i enlighet med den tillämpning han valt.

Konsulten polariserade mellan offer och djävul med syftet att stödja ansvarstagande. 

Frågan om dold dagordning ställdes och konsulten tolkade frågan som en signal på utsatthet. 
Han började organiserade processen som ett svar på sin tolkning. Deltagare bekräftade ”att
det finns mycket gammalt groll i organisationen” som försvårar framtidsfokus. Gruppen hade
ett behov av ledarskap och handling.

Frågan om dold dagordning bekräftades i samband med utcheckningen. Konsulten tolkade att 
deltagare projicerade sina känslor av utsatthet på den kollega som inledningsvis hade tagit 
mer plats än andra och som konsulten hade stött att aktivt ta plats. 

Processen präglades av att såväl konsulten som deltagarna prövade att tolka uppdraget och 
ett undersökande från deltagarna om gränser för öppenhet.

I slutet av processen uppenbarades en stödjande kraft i form av en ”utsträckt hand” med en 
inbjudan till att fördjupa ett viktigt perspektiv när det gäller institutionens historia. I termer 
av kraftfältsanalys kan den ”utsträckta handen” tolkas som ett försök till en motkraft mot 
rädsla. 
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Om inledningen av processen tog avstamp i makt och hierarki tog avslutet, i och med detta, 
avstamp i ett försök till utveckling och jämbördighet. I gestaltteoretiska termer kan man säga 
att en medarbetare ville åstadkomma ett avslut på en gestalt och därmed var beredd att möta 
en ny (Nevis 1987).

Det bestående intrycket av processen var dock osäkerhet.

Fältteoretisk tolkning av skeende

Inledningsvis etablerades en maktordning baserad på kontraktet: först ledningen, därefter 
konsulten och slutligen deltagarna. Gruppens återhållsamhet var ett svar på konsulten och 
ledningens band. 

Stödjande och hindrande krafter möttes i starten av processen utifrån olika slag av paradigm 
när det gällde frågan ”vad institutionen är”. Ett i huvudsak stegvis och metodiskt bearbe-
tande till svar och ett annat i huvudsak hermeneutiskt genom tolkningar och hypoteser prö-
vande. Störningar uppstod i konstruktionen. En deltagare anslöt som hade förmåga att skapa 
en brygga mellan dessa båda.

Både konsulten och deltagarna försökte förstå uppgiften utifrån olika utgångspunkter och
prövade att skapa en process av mening. 

Konsultens omedvetna perspektiv att organisationen och dess medarbetare inte hade gjort 
avslut med sina upplevelser kopplat till den pågående processen bekräftades. Därmed var 
man inte heller beredd att fokusera framtiden. Frågan möttes med tystnad och konsulten upp-
levde efteråt skuld över att han inte tog upp frågan. Kan deltagare också upplevt skuld över 
hur frågan hanterats på arbetsplatsen?

Konsultens polarisering väckte tankar om goda och onda livsmönster med risken för att nå-
gon kan ha känt sig utpekad som ond. Först när frågan avpersonifieras kunde den hanteras.

Det fanns en dold dagordning när det gällde konstruktionen av subgrupper. Den fick som 
effekt en störning i processen. Några deltagare från arbetsgruppen i förväg kommit överens 
om att arbeta tillsammans under processen.  

Frågan om dold dagordning kom upp på nytt i avslutet av processen genom att deltagare 
uppfattade att konsulten utsatt en deltagare för större risk än andra genom att aktivt stödja 
vederbörande att ta plats. Den bristande tillit som fanns för ledningen, och som genom hur 
konsultkontraktet formulerades, var konsulten därigenom en del av. 

Tolkning av kraftfältsanalysen

Med kraftfältsanalyserna som grund enades gruppen om behovet av att utveckla mod, tillit, 
samarbete och transparens på institutionen. Mot bakgrund av detta noterade konsulten i två 
fall undvikande hos deltagare att ta ställning är det gäller styrkan för de hindrande krafterna. 
I ett fall viktade man dessutom de stödjande krafterna i spann.
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Incheckningen var problemorenterad, som också introduktionsprocessen av kraftfältsanalysen 
blev, medan själva samtalet i grupperna fokuserade de stödjande krafterna utan att undvika 
de hindrande. Analysen kan tolkas i linje med gruppens självdiagnos som hämmade. Av de 
grupper som ändå valde att vikta de hindrande krafterna som starkare bestod en av institut-
ionsledningen och arbetsgruppens representant och en annan med en avdelningschef som 
deltagare.

Ändå framträder ett kritiskt mönster i linje med incheckningen när det gäller de hindrande 
krafterna (oavsett om dessa viktas eller inte). ”Informella maktstrukturer, särbehandling, 
respektlöshet, uteslutande, akademisk rangordning av ämnen, mörkande mot andra, förlöjli-
gande av andras ämnen samt oansvarstagande och överansvar” (med oansvarstagande me-
nar man för institutionen som helhet och med överansvar menar man för den individuella 
uppgiften eller för den egna gruppen) dominerar.

Konsekvenserna blir hämmande, t.ex. rädsla, apati, stagnation, konservatism och utanför-
skap.

Kraftfältsanalysen bekräftar incheckningens data om det som gruppen själva definierar som 
hämmade. Man undviker att redovisa hindrande krafter.

Efter hand uppfattar konsulten att deltagarnas incheckningsfokus fördjupas genom kraftfälts-
analysen när det gäller de hindrande krafter; gruppen bygger på sin incheckning. Från in-
checkningen noterade konsulten framför allt ”försiktighet”/”hämmade”, brister i administ-
ration och problem på högre hierarkiska nivåer samt intern konkurrens. 

När det gäller de stödjande krafterna hamnar framför allt två som svaga: ”mod” och ”ämne i 
tiden”. Konsultens hypotes är att de senaste årens interna konflikter på institutionen tärt på 
både självkänsla och självförtroende. 

En tendens som konsulten tolkar är att den kvantitativa och kvalitativa processen komplette-
rar varandra och att dialogen kring det kvantitativa resultatet skapar mod att säga mer än de 
siffermässiga data som noterats.

Uppföljning lektorer den 29 april 2011 
Gruppen bestod av fem män.

Inledningsvis ville en deltagare särskilt få noterat till anteckningarna att hans synpunkter förra 
gången avseende ”akademiskt ostöd” inte avsåg administrationen på institutionen utan det var 
den övergripande universitetsadministrationen som avsågs.

Institutionsledningen inledde med att reflektera utifrån sin upplevelse av processen hittills och 
utifrån minnesanteckningarna den 25 mars från processen med lektorer.

”Ansvarsfrågan är krävande att hantera. Alla tar någon form av delansvar. Men det kan upp-
levas som provocerande att prata om ansvar. Framför allt när vi diskuterar såväl horisontellt 
som vertikalt ansvar. Det handlar om att ta ansvar för helheten. Det finns mycket individuellt 
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ansvarstagande men för lite för det gemensamma. Förtroendet för ledningen och ledningens 
förmåga, vilja och intresse är lågt. Förtroendekapitalet är begränsat.”

Reflektioner från deltagare

”Du har ett för personligt anslag. Hantera frågeställningarna mer instrumentellt i stället. 
Kommunicera mer kring hur vi ska agera, hur vi gör beslutsfattandet mer tydligt och hur vi 
skapar tydligare spelregler.”

”Generellt sett är det för mycket fokus på det personliga och för lite fokus på verksamhet; 
undervisning, forskning och det faktiska arbetet. Det förekommer också otydligheter när det 
gäller ansvar. Det vetenskapliga ansvaret för forskarstuderande är tydligt, det är handledaren 
som har det. Men vad händer när studenten kliver in på labbet. Är det handledaren eller är det 
labbchefen? Detta kan skifta fram och tillbaka.”

(I sammanhanget diskuterades ett aktuellt exempel på bristen i intern kommunikation. Ett 
beslut har tagits om att en kurs inte längre är obligatorisk men den kursansvarige har inte bli-
vit tillfrågad eller orienterad i förväg om beslutet. Beslutet togs av dekanus och nivå däröver 
och användes som exempel på bristfälliga och otydliga regler för kommunikation i organisat-
ionen.)

”Problemet med brist på det gemensamma ansvarstagandet handlar i stor utsträckning om att 
uppdraget för det gemensamma i den nya institutionen inte är taget. I den gamla institutionen 
fanns det ett gemensamt mål och uppdrag. Den nya institutionen har inte vuxit fram orga-
niskt.”

”Det aktuella missnöjet handlar framför allt om upplevelsen av brist på inflytande och upple-
velsen av att man missgynnats. Det gäller framför allt den ena av de två sammanslagna in-
stitutionerna. Det är viktigt att göra något åt bristen på inflytande, detta är ett grundproblem.”

”Det finns för mycket oavslutade processer i form av beslut som inte fullföljs. Det kan handla 
om att det finns ett inslag av konflikträdsla i organisationen bland ledning och alltför många 
medarbetare. De oavslutade processerna är en konsekvens av ett i stunden undvikande inför 
en ev. konflikt. ”Vi konkluderar aldrig.”

”Det finns ett inslag av akademiskt mobbande på institutionen; en hierarki av vad som är mest 
vetenskapligt fint och vad som är minst. Det får som konsekvens att det finns forskare på in-
stitutionen som undviker att diskutera sin forskning med kollegor eftersom man inte vill mö-
tas av tråkiga attityder. Ett annat uttryck för akademiskt mobbande kan vara elitism.”

I sammanhanget konstaterades att institutionen som sådan är föremål för något liknande i re-
lation till övriga universitetet; institutionen har inte en akademisk status jämförbar med andra
och man ses därför över axeln.
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Avslutningsvis konstaterades att den avgörande frågan för att institutionen ska kunna hantera 
sina många problem och utmaningar är behovet av att skapa tillit. Deltagare menade att det 
kan göras genom att:

”Skapa och etablera bättre definierade beslutsstrukturer och att institutionens forskare och 
medarbetare på olika nivåer lär känna varandra bättre. Man ska kunna umgås och ha trevligt 
utan att för den skull integrera beslutsfattande med sociala och mer lättsamma aktiviteter.”

Anteckningarna från den 25 mars godkändes och gruppmedlemmarna träffade överenskom-
melser med varandra om hur frånvarande kollegor skulle orienteras om dagens samtal. Syn-
punkter på anteckningarna från uppföljningen till konsulten per e-post senast den 10 maj. Man 
skulle även meddela om det inte fanns några synpunkter.

Processanalys

Ledningens inledning var kort och begränsades till att summera två frågor man uppfattat från 
de inledande kraftfältsanalyserna: Dels reflektioner kring frågan om ansvar samt att bekräfta 
det bristande förtroendet för sig själva och för sin förmåga att leda som uppfattat varit ett 
genomgående budskap i processen.

Deltagare reagerade på att ledningen valde att lyfta fram sina brister och efterlyste i stället 
ledarskap och handling med fokus på verksamhet.

Gruppens återkopplingsprocess utvecklades efter detta till en fördjupad problemanalys med 
utgångspunkter i framför allt institutionens historia med dess konsekvenser från den bristfäl-
liga integrationen.

Deltagarna uttryckte frustration och motstånd mot hur ledningen bekräftade det bristande 
förtroendet. Deltagarna ville inte möta det personliga. I stället ville man se resultatet av sin 
kritik omsatt till handlingar. Konsulten uppfattade att när det inte blev fallet återgår gruppen 
till sin problemanalys för att slutligen ändå sammanfatta med ett antal konkreta förslag till 
handlingar. Gruppen är motiverad.

Ledningen vill bli bekräftad av sina medarbetare, medarbetarna vill inte bekräfta.. 

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Ledningen och medarbetarna uttryckte behov av olika sammanhang. Ledningen känslomässig 
bekräftelse, medarbetarna strukturell bekräftelse. Det som inträffar kan beskrivas som en 
störning i fältet.

Brist på tillit får känslomässiga konsekvenser. De strukturella konsekvenserna kan inte åtgär-
das innan de känslomässiga.

Även det som beskrivs som ett ”akademiskt mobbande” utgör en störning i fältet.
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Kraftfältsanalys biträdande lektorer den 6 april 2011
Gruppen bestod av tre män och två kvinnor.

För att få till stånd en kraftfältsanalys med de biträdande lektorerna krävdes mer arbete och 
mer engagemang av institutionsledningen än vad som krävdes för att boka övriga grupper. 
Flera olika alternativ prövades innan kraftfältsanalysen med de biträdande lektorerna kunde 
bokas. Ändå kunde endast ca hälften delta vid ordinarie tillfälle, övriga hänvisades till ett 
uppsamlingsfält.

Institutionsledningen förklarade deltagarnas svårigheter med att dessa tog ansvar för en stor 
del av institutionens vardagliga akademiska drift och därför var hårt belastade. För flera del-
tagare var meriteringskravet, att i en nära framtid söka tjänster som lektor, påtagligt och starkt 
så att varje aktivitet som inte stödde detta uppfattades som störande.

Steg 1

Institutionsledningen inledde processen med att dela med sig av sina positiva erfarenheter från 
arbetsgruppens arbete med sin kraftfältsanalys. Man framhöll arbetet som viktigt eftersom 
”det skapar förutsättningar för samtal och kontakt mellan medarbetare och ledning om den 
önskvärda förändringen på institutionen”. Arbetsgruppens representant delade med sig av sin 
erfarenhet: ”Att en kraftfältsanalys till att börja med kan verka abstrakt men att den efter hand 
blir mer och mer konkret.”

Steg 2

Deltagarna checkade in:

”Jag är tillbaka efter ledighet, det är som vanligt. Jag är fokuserad på min uppgift i mitt sam-
manhang. Kulturen på institutionen är mycket inriktad på att var och en sköter sitt. Den som 
sköter sitt avancerar i forskarkarriären, den som är lojal och ägnar sig åt att stödja andra 
kommer efter.”

”Jag tycker att detta är viktigt. Men jag vill också få in resonemang om mål och uppgift. Var-
för finns vi till? Jag brottas med frågan: Hinner jag med, orkar jag med också detta? Har jag 
tid?”

Arbetsgruppens representant: ”Målfrågorna är angelägna och det finns en plan för ett arbete 
med dessa som innebär att samtliga medarbetare på institutionen, utom doktorander, ska ha 
genomfört målsamtal med sin chef senast den 17 juni”.

Incheckningen fortsatte:

”För att en organisation ska fungera behöver det finnas en tydlig struktur och ett tydligt ledar-
skap. Bra om detta arbete som vi nu gör kan bidra.”

Konsulten reflekterade utifrån medarbetarenkätens resultat och utifrån ett samtal som konsul-
ten och institutionsledningen haft utifrån resultatet:
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”Medarbetarundersökningen visar på mycket engagerade medarbetare med höga ambitioner 
och vilja att prestera för att åstadkomma resultat. Men undersökningen visar också på behov 
av tydliga mål och en tydlig framtidsbild för institutionen. Medarbetarna vill dessutom vara 
delaktiga för att kunna påverka verksamheten och sin situation. Man upplever hög arbetsbe-
lastning och stress.”

”Det finns två syften med det som institutionen nu gör: Dels behöver institutionen få igång 
sina sociala processer, ett syfte som man skulle kunna beskriva som ett metasyfte. Det handlar 
om att ta initiativ till, och genomföra, möten och samtal om hur det är att arbeta på institution-
en. Dels behöver processen stödja organisationen och dess medarbetare att formulera konkreta 
förslag till förändring dels fokusera på hur förändringen ska genomföras.”

Steg 3

Konsulten introducerade kraftfältsanalys.

I sammanhanget tog konsulten upp anekdoten skitstövelfaktorn som ett exempel på en fråga 
som diskuterats i den tidigare genomförda kraftfältsanalysen med lektorerna. ”Faktorn är av 
en kollega på institutionen konstruerad faktor för att klargöra att det inte finns tydliga gränser 
på institutionen för vad som är ok beteende eller inte, dvs. när man är en skitstövel eller inte.  
Ett exempel på en skitstövel är en person som stjäl forskningsresultat av sina kollegor. Vad 
dessvärre är allvarligt, menade den person som tog upp frågan, att när någon är en skitstövel
så är det ingen på institutionen som öppet ifrågasätter detta.”  

En av deltagarna reflekterade: ”Detta är viktigt, men jag är upptagen av min situation. Jag 
jobbar på och sköter mitt”.

Steg 4

Moment 1 

Gruppens första uppgift. Man arbetade i två mindre grupper med att besvara frågorna om vad 
man önskar ska prägla organisationsklimatet på institutionen i fortsättningen. En grupp bestod 
av en triad med biträdande lektorer och den andra gruppen av institutionsledningen och av 
arbetsgruppens representant.

Moment 2

Svaren dokumenterades på blädderblocksblad i en öppen samtalsprocess med gruppen, ett 
samtal som också kom att handla om institutionens nuläge.

När det gällde nuläget menade gruppen att medarbetarnas upplevelse av ensamhet på arbets-
platsen är påtaglig. Gruppens reflektioner kan sammanfattas med att arbetsplatsen präglas av 
kontaktlöshet, brist på uppföljning, brister när det gäller feedback och avsaknad av kommuni-
kation när det gäller att skapa förutsättningar för motivation. Brister i motivation gäller fram-
för allt administrativa uppgifter och undervisning.
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Man menade att institutionen har ett behov av ett mer närvarande ledarskap, mer av samarbete 
och dialog, mer uppföljning när det gäller forskningsarbetet, större samhörighet och gemen-
skap samt feedback och kommunikation för att framför allt stödja motivation och engage-
mang.

Det blev tyst.

Konsulten följde upp genom att ställa frågan ”om man hade diskuterat något mer?”

”Kravet på att meritera sig och kravet på att bidra till det gemensamma kolliderar med 
varandra. Forskning är eget ansvar och det gemensamma läggs på som krav därutöver. Det 
uppstår konflikter när det inte finns tid för den egna forskningen, när ansvaret för det gemen-
samma tar över.”

”Det finns behov av ledarskap, någon som ser att en person gjort för mycket och att resurser 
behöver omfördelas. Det behövs en stödjande funktion som går in och tydliggör situationen. 
När jag fick mitt biträdande lektorat fick jag också kritik för att jag har för höga ambitioner 
när det gäller samarbete, att jag lägger för mycket tid på samarbete och för lite tid på att driva 
min egen forskning.”

”Det finns ett behov av att jobba nära varandra med mer dialog.”

”Instämmer, det är viktigt att ha tillgång till att träffa chefer och medarbetare. Ibland behöver 
man full uppmärksamhet i 5 minuter! Det kan räcka.”

”Det är viktigt att det inte bara ligger på medarbetaren att söka upp chefen utan att det också 
finns chefer som hör av sig och frågar: ”Hur går det… etc.” Det finns ett påtagligt behov av 
samarbete och samspel mellan chef och medarbetare. Så länge man sköter sina administrativa 
uppgifter plus undervisning så faller man inte igenom.”

”Ingen följer upp forskningen och forskningsupplägget.”

Institutionsledningen reagerade: ”Det är väldigt ensamt!”

Institutionsledningen och arbetsgruppens representant reflekterade gemensamt.

Institutionsledningen: ”Behovet av samhörighet och gemenskap är påtagligt. Hur kan indivi-
der se en fördel med att uppleva sig själva som en del i ett större sammanhang? Hur kan av-
delningar se sin del av institutionen och uppleva en fördel av detta?”

Arbetsgruppens representant: ”Motivation är angeläget. Det finns ett behov av att fokusera på 
rätt saker. Vi har ett behov av att kommunicera avsikt: ”Du gör detta därför att…” Det gör vi 
inte, vi motiverar inte. Det gäller allt som vi arbetar med på institutionen men framför allt 
undervisning och administration som vi inte motiverar tillräckligt.”

Deltagare: ”Motivation handlar om feedback! Att det genomförs feedbacksamtal.”
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Arbetsgruppens representant: ”Det borde finnas en förväntan från båda parter att se till att det 
blir en förändring. Det är paradoxalt att vi är så individfokuserade när det gäller forskning att 
det anses som negativt att samarbeta inom forskargruppen.”

Gruppen summerade sitt samtal och man kom fram till att det önskvärda målet för en föränd-
ring är ”ett mer närvarande ledarskap, mer av samarbete och dialog, mer av uppföljning av 
forskningsarbete, bättre samhörighet och gemenskap samt mer feedback och kommunikation 
för att stödja motivation och engagemang när det gäller undervisning och administrativt ar-
bete.”

Moment 3

Gruppens andra uppgift: ”Vilka stödjande och hindrande krafter finns på institutionen för att 
åstadkomma de önskvärda förändringarna?” Respektive grupp valde själva i förhållande till 
vilken aspekt av den önskvärda förändringen som man skulle analysera stöd, hinder och på-
verkan.

Gruppen arbetade i samma grupper som i tidigare moment.

Gruppen av medarbetare fokuserade sitt samtal och sin kraftfältsanalys utifrån helheten, fram-
för allt på fokus av samarbete, dialog, uppföljning, samhörighet och gemenskap.

Institutionsledningen och arbetsgruppens representant fokuserade sitt samtal och sin kraft-
fältsanalys i förhållande till att öka graden av tydlighet och kommunikation av förväntningar 
och mål.

I tabell 2.1 redovisas resultatet från detta moment.
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Gruppen biträdande lektorer genomförde sin kraftfältsanalys utan att dokumentera arbetet 
skriftligt. Gruppen redovisade muntligt och i samband med den samskapades dokumentation 
på blädderblocksblad i samarbete mellan konsulten och framför allt en av deltagarna.

Som hindrande krafter definierades ”egoism och stress” med styrka 5. Gruppen valde att inte 
arbeta med påverkan. Framför allt frågan om ”stress på arbetsplatsen” skapade ett stort enga-
gemang i medarbetargruppen. Konsulten ställde frågan: ”Vem ´tjänar` på stressen?” En delta-
gare svarade: ”Vi, vi undviker att samarbeta. Vi borde jobba mer med gemensamma mål”. 
Konsulten ställde ytterligare en fråga: ”Vilka krafter sätter stopp för arbetet med gemen-
samma mål?” Svaret, som kom näst intill unisont från de tre deltagarna var: ”Egoism!”.

I polaritet formulerade man ”vilja att mötas…” med styrka 2 och valde också den frågan som 
utvecklingsfråga, ”vi har behov av ett seniormöte”!

Även institutionsledningens och arbetsgruppens representant markerade genom sin kraftfälts-
analys de hindrande krafterna som starkare än de stödjande med fokus på elitism, konkurrens 
och otydliga förväntningar. Man valde ”tydlighet och kommunikation av förväntningar och 
mål” som utvecklingsfråga.

Moment 4

Uppgiften till subgrupperna var att ta fram förslag till handlingsplaner för att stödja en önsk-
värd förändring.

Deltagargruppens val: Att utarbeta en handlingsplan för att stödja en av deltagarnas idéer om 
seniormöte på sin avdelning samt för att besvara frågan: ”hur bedriver man arbetsmiljöarbete 
inom institutionen” (som ersatte den först valda frågan: ”Stödja förutsättningar för målar-
bete”).

Institutionsledningens och arbetsgruppens representants val: Stödja tydlighet och kommuni-
kation av förväntningar och mål.

Medarbetargruppen

Vad: Seniormöte
Vem/vilka: Forskare på en av deltagarnas egna avdelningar + närvarande gästseniorer.
Hur: Fysiskt möte 2 x 30 minuter per månad (alternativt 1 x 60 minuter). Mötet ska kunna ta 
upp vad som helst: Arbetssituation, forskningsprojekt, undervisning, handledning, etc. Utöver 
detta möte ska det genomföras en heldag per termin utanför universitetet. Som ordningsregler 
då gäller avstängda mobiler och datorer.
När: Frågan ska tas upp med NN & NN (avdelningsledare och senior forskare) före den 13 
maj.

Vad: Arbetsmiljöarbete
Vem/vilka: Företrädare från institutionens olika avdelningar (forskare av olika kategorier). 
Kan vara en grupp med roterande deltagare som kontinuerligt arbetar med frågorna. Någon 
PA-ansvarig från kansliet bör vara med som ansvarar för strukturen.
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Hur: Genom att arbeta med en arbetsmiljögrupp som arbetar med institutionsgemensamma 
sociala aktiviteter, t.ex. institutionsfika, after work öl, idrott (t.ex. löpning) samt medarbetar-
enkäter med uppföljning.
När: -

Institutionsledningen och arbetsgruppens representant

Vad: Tydlighet och kommunikation av förväntningar och mål, bland annat med stöd av 
målsamtal.
Vem/vilka: Den enskilde medarbetaren, postdoktorander och avdelningsledare.
Hur: Vi får bjuda in till sådana samtal.
När: Före den 17 juni.

Institutionsledningen informerade i sammanhanget om ett pågående delprojekt på institution-
en som har som syfte att genomföra målsamtal innan midsommar.

Handlingsplanearbete att fokusera på att stödja ledarskap, meningsfulla arbetsrelationer och 
kontaktskapande verksamhet.

Steg 5

Arbetspasset avslutades med att deltagarna reflekterade över sina upplevelser från processen:

”Bra att vi biträdande lektorer fick prata med varandra”, ”den här idén om seniormöte ska vi 
ta upp på vår avdelning men lägga mer tid på den än vad ni tänkt”, ”bra samtal”, ”bra att vi 
fått prata med varandra” samt ”kommer ni i ledningen att vara med på varje kraftfältsanalys, 
det är viktigt att ni får höra allt”.

Ledningens svar: Ja!

Processanalys

Institutionsledningen och arbetsgruppens representant startade processen i samspel med 
varandra och med positiva beskrivningar av uppgiften. Ledningens och arbetsgruppens re-
presentant tog ett stort ansvar för gruppen och för processen. En beskyddande, omvårdande 
och kontrollerande kraft tog plats. 

Deltagarnas incheckning präglades av i huvudsak två perspektiv: Dels ett mer reserverat och 
försiktigt med behov av distans, dels behov av ledarskap. Svårigheten att få ihop livspusslet, 
med den utsatthet som detta kan innebära, berördes också.

I det andra momentet uppstod en paus av tystnad som följer på den utmaning det innebär att 
framföra kritik mot en ledning när den är närvarande, vilket är konsultens tolkning.

Konsulten avslutade den inledande processen och knöt an till deltagarnas incheckning utan 
att redogöra för sitt uppdrag. 

Deltagare fokuserade konkreta behov i verksamheten förutom en som lyfte dilemmat mellan 
att välja att fokusera den egna forskarkarriären och att stödja kollegor.
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Gruppen medarbetare fullföljde inte uppgiften genom att dokumentera sitt arbete med kraft-
fältsanalysen. Konsulten stödde genom handledning.

Processen präglades av försiktighet, bl.a. gällde detta samtalet om ”skitstövelfaktorn”. Lös-
ningarna som de biträdande lektorerna erbjuds i processen är i huvudsak intellektuella, t.ex. 
”att kommunicera avsikt”. Deras behov, framför allt utifrån utcheckningen och handlings-
planearbetet, tolkade han som känslomässiga, t.ex. ”att jobba nära varandra med mer dia-
log”. Att meritera sig genom samarbete står däremot inte på institutionens formella dagord-
ning. 

Handlingsplanearbetet fokuserade förslag till kontaktmöten, utvecklat arbetsmiljöarbete samt 
förslag till målarbete.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Inför uppdraget utvecklades förklaringsmodeller utifrån föreställningar om deltagares utsatt-
het. Som en följd av detta blev såväl ledningens, arbetsgruppens representant samt konsultens 
beteende mer omsorgsinriktat. 

Deltagarna fullföljde inte redovisningen av uppgiften med att redovisa personliga data. Sam-
manhanget bestod av två personer i överordnad ställning (plus en konsult nära allierad med 
ledningen) och tre i underordnad.

Upplevelse av utsatthet i en beroendeställning leder till ett avvaktande beteende.

En berättelse om en deltagares upplevelse av svårigheten att få ihop ”livspusslet” väckte kon-
sultens egna minnen till liv av en liknande situation och påverkade konsultens behov av att
visa omsorg.

Tolkning av kraftfältsanalyser

Ett mönster i såväl i den kvantitativa som kvalitativa delen av kraftfältsanalysen var att dessa 
var undvikande. Det gällde framför allt medarbetargruppen. Dels tog gruppen ut distans till 
situationen på institutionen, dels genom att inte dokumentera sin kraftfältsanalys fullt ut. 

När medarbetargruppen fick handledning från konsulten i processen att fördjupa sin analys 
pekade man på stress som orsak och lyfte fram behovet av ledarskap, samarbete och dialog.

Utifrån de unga forskarnas skattning möter dessa en låg vilja till möten och en hög grad av 
egoism och stress.

Uppföljning biträdande lektorer den 6 maj 2011
Antal kvinnor var tre och antal män fem (dessa anteckningar är av efter överenskommelse 
med deltagarna och av sekretesskäl integrerade med anteckningar från mötet den 14 april).

Inledningsvis fördes ett samtal om det av minnesanteckningarna ska framgå vem som sagt vad 
eller inte. Beslutet blev att de anteckningar som skickas till samtliga på institutionen inte ska 
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innehålla uppgifter om vem som sagt vad. Dessutom ska anteckningarna från den 6 och 14 
april (uppföljare) integreras till en gemensam minnesanteckning för att göra det svårare att 
identifiera enskilda individers utsagor.

I syfte att säkerställa att alla ges möjligheter att ge återkoppling på minnesanteckningarna 
kom gruppen överens om att de som var närvarande tog på sig att prata med de som var från-
varande. Ev. synpunkter till konsulten per e-post om möjligt senast den 10 maj, även med svar 
om inga synpunkter finns.

Därefter tog en av gruppens medlemmar upp frågan om institutionsledningen skulle tillåtas att 
inleda med att delge sina intryck eller inte från föregående möte med de biträdande lektorerna 
och från möten med övriga grupper. Frågan handlade om institutionsledningen, genom att 
starta med att redovisa sina synpunkter, skulle påverka gruppens medlemmar på ett otillbörligt 
med effekt att dessa inte skulle känna sig fria att säga sitt. Resultatet av samtalet blev att det 
var ok att institutionsledningen inledde.

Institutionsledningen

”Det positiva är framför allt det mycket starka engagemang som finns bland medarbetarna för 
institutionens verksamhet och situation. Till att börja med är det svårt att greppa hur man upp-
lever institutionens klimat och efterhand blir det allt tydligare. Tyvärr är det många som upp-
lever en otillfredsställande arbetsmiljö. Påtagligt är den upplevelse av ensamhet i arbetssituat-
ionen som många känner, i vissa fall till och med isolering. Kopplat till detta finns det natur-
ligtvis ett uttalat behov av ledarskap. Det behövs kommunikation om mål och förväntningar i 
form av kontinuerlig uppföljning mellan chefer och medarbetare. Några har beskrivit känslan 
av ensamhet som att man bara är sig själv. Det finns dock grupperingar på institutionen som 
håller ihop och där man stödjer varandra.

Två aspekter av ledarskap är viktiga: Struktur och regler, d.v.s. formalia som talar om hur vi
gör samt öppenhet och förtroende. Det handlar om ett relationsklimat som möjliggör att man 
både kan vara chef och kollega och att man kan alternera mellan dessa båda roller utan att 
problem i samspelet uppstår. Ytterligare en viktig aspekt som kommit fram i processerna med 
kraftfältsanalyserna är att institutionens avdelningar i stor utsträckning är separerade från 
varandra, rent av emellanåt isolerade.”

Deltagare

”Jag håller med om upplevelsen av ensamhet. Den är i mångt och mycket kopplad till den 
akademiska uppgiften. I den är man ensam. Som någon sa: ”Om min arbetsbelastning är hög, 
vem går jag till? Jag har ingen att gå till. Jag måste själv skaffa mig personer för att få hjälp. 
Går jag in i väggen är jag fullständigt värdelös.”

”Universitetet är ett forskarhotell. Man ska dra in sina egna pengar.”

Konsulten reflekterade: ”Det saknas stödjande strukturer.”
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Deltagare

”I större utsträckning ska vi stödja Tenior Track som arbetsmodell för att skapa en tydligare 
struktur kring forskarens personliga utvecklingsmöjligheter.”

”Ledarskapets uppdrag kan preciseras utifrån tre kriterier: Resultat, vilket alldeles för ofta 
tycks vara det enda. Tillhörighet och mening som båda bör ges större utrymme”.

Institutionsledningen

”Jag menar att strukturer för att stärka beskrivningar av ledarskapets olika ansvarsområden på 
alla nivåer bör tas fram. Dessutom uppfattar jag att avdelningarna isolerar sig från varandra 
som oberoende av varandra. En återkommande fråga från många är vad ska vi ha institutionen 
till? Mål på institutionsnivå, avdelningsnivå och för individer saknas. Avdelningarna sluter sig 
inom sig själva.”

Deltagare

”Hittills har organisationsmodellen med separerade avdelningar fungerat bra men nu finns en 
potential som inte tas tillvara.”

Andra deltagare menade att man har en annan upplevelse, att det finns ett utvecklat samarbete 
mellan grupperna. Däremot höll man med om att det inte finns en öppen diskussion om vilka 
samarbetsformer som är relevanta och ändamålsenliga.

Institutionsledningen

”Jag har också noterat frågan om dolda agendor. Detta måste vi göra något åt!”

Deltagare

”I alldeles för stor utsträckning pratar vi om dom som inte är närvarande. Subtila signaler och 
värdeomdömen förekommer för mycket.”

Ett avslutande samtal om behovet av Code of Conduct fördes. Konsulten gav ett exempel på 
vad Code of Conduct skulle kunna vara, t.ex. att endast uttala kritiska värderingar om icke 
närvarande kollegor om man också är beredd att söka upp dessa för att berätta för dom vad 
man sagt.  Om man inte är det så ska jag låta bli.”

Minnesanteckningar från den 6 och 14 april kompletterades och godkändes.

Avslutande mening eller ord från var och en:

”Utmaning att göra detta konkret. Hur göra?”

”Kreativt”

”Förvirrad”
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”Jättestor potential med både möjligheter och faror.”

”Mer kommunikation”

”Potential”

”Ostrukturerat – intressant nästa gång.”

”Förvirrad, mycket jobb. Det gäller inte bara ledningen. Det gäller varje person.”

”En enorm utmaning för dom som vill ta vid.”

”Himla härliga och goa kollegor.”

Processanalys

Osäkerhet präglade processen. Ska det av anteckningarna framgå vem som sagt vad eller 
inte? Ska institutionsledningen få inleda med en summering eller inte?

Processen präglades av bristande tillit och bristande gemenskap.

Innehållet i samtalet präglades av ämnen som isolation, ensamhet och föreställning om dolda 
agendor. 

Konsulten önskade bidra med en struktur, det var inte gruppens behov.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Bristen på tillit i relationen chef och medarbetare är ett exempel på en fältteoretisk störnings-
funktion. Olika tolkningar möter varandra. Om en deltagares erfarenhet är att medarbetare 
tystnar inför auktoritet blir den erfarenheten vägledande för det aktuella beteendet. Det kan 
gälla såväl det egna beteendet som tolkningen av andras.

Upplevelsen av ensamhet i arbetsvardagen återskapas i seminariesituationen 

Konsultens behov av omtanke (Code of Conduct) kan tolkas som ett livsmönster som framträ-
der när människor är utsatta eller när konsulten tror att dessa är utsatta.

Konsulten märker hur han kan bli upptagen av yngre akademiska människors strävan och 
minns sin egen strävan som ung. Han kan också komma att tänka på om hans egna unga 
vuxna familjemedlemmar upplever något liknande. Om konsulten agerar utifrån detta så kan
det vara ett exempel på ett fältteoretiskt livsmönster hos konsulten.

Den förutbestämda strukturen tolkades som gränssättande utifrån tidigare erfarenheter på 
institutionen. Om deltagares egna livsmönster väcks till liv får det konsekvenser för deltaga-
res beteende.
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Att inte betrakta deltagare som fullt ut ansvariga för sina handlingar, och om detta är en del 
av en livshistoria, kan det få konsekvens för beteendet oavsett om deltagare kan ta ansvar 
eller inte.

Kraftfältsanalys professorer den 8 april 2011
Gruppen bestod av sex män och två kvinnor. Denna gång deltog även en kvinnlig konsultkol-
lega som processledare. 

Steg 1

Institutionsledningen inledde och hälsade välkommen. Därefter introducerade man arbetet 
med några kommentarer och reflektioner kring institutionens behov utifrån medarbetarunder-
sökningen och utifrån den internationella utvärderingen av institutionens verksamhet när det 
gäller kvalitet och vetenskaplighet. Utöver de aspekter som man genomgående lyfte fram i 
sina inledningar i övrigt, betonade man särskilt frågan om behovet av att tydliggöra olika grad 
av ansvar beroende på sammanhang på institutionen och frågan om behovet av ökad transpa-
rens på institutionen.

Steg 2

Reflektioner från deltagare:

”Mina medarbetare har många förväntningar på bland annat att roller i organisationen klaras 
ut. Själv upplever jag stress och frustration. Min stora fråga är hur jag ska kunna hjälpa min 
personal i deras utveckling. Vi behöver gemensamma visioner och strategier. Studentunderla-
get viker och antalet projekt minskar.”

”Jag borde göra något annat. Jag har kört i backen. Full fart framåt. Varit här för länge. Har 
man varit här för länge drar man en massa skit på sig, massa smågrejer som fyller ens tillvaro. 
Jag gör säkert 40 olika saker. Jag mår halvdåligt. Jag har varit sjukskriven p.g.a. utbrändhet. 
Jag trivs inte, det har bidragit till att jag mår dåligt. Känner mig ensam. Jag har svårt att känna 
tillhörighet på institutionen. Varför ska jag vara lojal mot institutionen? Det är inte självklart 
att vi ska ha en institution. Jag är min egen konsult som kör mina egna projekt.”

”Kommunikation? Ja det är riktigt att vi mörkar, men inte i min forskargrupp. Klimatet på 
institutionen är uselt. Jag saknar information. Jag får höra saker i korridoren som jag borde ha 
fått höra direkt. Jag vill ha dokumentation på beslut, jag vill ha officiell information. Tidigare 
hade vi mycket dialog. Jag kände att vi tillhörde en grupp. Nu hittar jag andra ställen att till-
höra. Det måste hända drastiska förändringar!”

”Det var en positiv utveckling på institutionen i slutet av 90-talet. Några år därefter skedde 
sammanslagningen.”

”Rektorer undviker mig. Jag gläds åt mätbara framgångar. Vi har skapat framgångar i våra 
mastersprogram. En av våra studenter kom hem från en konferens i USA med utmärkelsen 
Best Paper in Conference. Det är sådana saker jag gläds åt. På en konferens brukar man an-
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nars göra upp om vem som är bäst innan man bedömer. Roligt när våra studenter blir rekryte-
rade till den dominerande industrin i Europa för att dom är bäst. Det är slitigt. Vi skulle be-
höva mer stöd men får inte det. Vi blir alltid sist tillfrågade.”

”Jag är professor sedan ett år tillbaka. Jag har varit forskare sedan mitten av 90-talet och un-
der en period var jag anställd på ett industriföretag. Jag tycker att detta projekt är viktigt.”

”Jag har varit på universitetet mycket länge. Jag har varit professor i xx år. Jag tar på mig 
mycket arbete och har erfarenhet av arbete på en annan institution där det tidigare var pro-
blem. Nu har vi högt till tak i den gruppen. Jag har lyssnat mycket och gått långsamt framåt i 
utvecklingsarbetet. Dessutom leder jag en forskargrupp. På institutionen finns det otroligt 
många singulariteter.”

”Jag blev adjungerad professor några år in på xx-talet. Jag har varit på x olika institutioner. 
Blev professor i början av xx-talet. På den tiden var en professor lika med en institution. Sam-
råd förekom inte vid beslut. Rektor kunde ta ett beslut om en förändring som berörde mig och 
jag fick höra det i efterhand och på omvägar.”

Steg 3

Konsulten introducerade arbetet med såväl det övergripande uppdraget som hur dagens arbete 
skulle gå till: 

”Vårt uppdrag är att arbeta med institutionen genom att stödja utveckling av organisationen. 
Vi undersöker och utvecklar förutsättningar att förändra och att åtgärda de problem och möj-
ligheter som finns på arbetsplatsen när det gäller organisation. Vi arbetar i process. Vi går inte 
in i uppgiften med en hypotes. Vi samlar data i dialog. Vi analyserar data i dialog. Vi stödjer 
arbetet med att ta fram handlingsplaner och aktiviteter för att stödja en önskvärd förändring.”

Därefter gick konsulten igenom förutsättningarna för vad en kraftfältsanalys är och hur arbetet 
skulle komma att bedrivas.

Steg 4

Moment 1

Grupperna arbetade i arbetspar.

Moment 2

Svaren dokumenterades på blädderblocksblad, respektive arbetspar redogjorde för resultatet 
av sina samtal och konsulten sammanställde efterhand allt som redovisades på ett och samma 
blad:

”Respekt som leder till tillit, demokratiska arbetsformer, nyfikenhet på varandra, tydlighet 
(framför allt när det gäller beslutsprocessen), en god akademisk miljö, dialoger socialt och 
privat, professionellt kreativt, social institution, spontana möten, kreativitet, ömsesidigt in-
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formativt, tilltro och förtroende, ökad interaktion med studenter, kontaktfullhet mellan ledare 
och medarbetare, bekräftande verksamhet, möjlighetsorienterad, stödjande, stolt med självför-
troende, öppenhet (även dörrar), högt till tak, transparens, samhörighet, tillhörighet plus in-
kluderande, samberoende kopplat till ansvarstagande och till samhörighet och tillhörighet, 
gemenskap och uppmuntrande.”

Konsulten förde ett resonemang med gruppen om att gruppens behov kring framtid kan tolkas 
som en motsats till hur man upplever nuläget. Konsulten skrev misstro på bladet som en pola-
ritet till vad man önskar. Detta bekräftades genom nickningar och hummanden. 

Gruppen genomförde därefter, med stöd av konsultens handledning, en process i vilken man 
sorterade i materialet och sammanfattade sina svar till fem huvudkategorier som man gemen-
samt önskade skulle prägla institutionens framtid:

1. Öppenhet
2. Gemenskap
3. Kreativitet
4. Bekräftande
5. Tilltro

Moment 3

Gruppens uppgift var att inventera stödjande och hindrande krafter i relation till öppenhet, 
gemenskap, kreativitet, bekräftande och tilltro.

I tabell 3.1 till 3.6 redovisas resultatet från detta moment.
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Moment 4

Samtliga kraftfältsanalyser sattes upp på väggen intill varandra. Deltagarna samlades i en 
halvcirkel framför och fick till uppgift att i dialog prioritera ett antal stödjande krafter att ar-
beta vidare med i handlingsplanearbetet. En deltagare höll sig konsekvent utanför gemen-
skapen och betraktade materialet på distans. Ingen annan inviterade vederbörande till kontakt.

Deltagarna prioriterade gemensamt i ett gruppsamtal sex stödjande krafter för att med stöd av 
dessa arbeta fram förslag till åtgärder som kan skapa förutsättningar till förändring.

De prioriterade krafterna:

• Ge andra plats
• Professionellt uppträdande
• Win -Win
• Finansieringssystem
• Mål och vision
• Tydlighet

Moment 5

Par 1

Vad: Utveckling av finansieringssystemet

Gruppen resonerade om två vägar till stöd för finansiering: en extern och en intern.

Den externa vägen innehöll två val: Antingen går man fram som individ och söker anslag och 
stöd eller så går man ihop ett antal kollegor i en gemensam ansökan.

Också den interna vägen innehåller två val: Antingen så förhandlar man med dekanus för att 
åstadkomma ett s.k. rektorskontrakt som ger anslag och stöd eller så får man tillgång till insti-
tutionsmedel som baseras på en formel t.ex. utifrån antal doktorander.

Vem/vilka: I nämnd ordning: Institutionsledningen, avdelningsledning/professorer och däref-
ter övriga. Detta får större möjligheter att påverka för institutionen.
Hur: Vi börjar med att gemensamt diskutera vad vi vill och vilka mål och visioner vi har. Där-
efter utformar vi verktyg för att nå målen och visionerna, varav finansieringssystem är ett av 
dessa.
När: I princip omedelbart. Tidpunkt, fora etc. anpassas till de gemensamma besluten om akti-
viteter och tidpunkter för dessa.

Par 2

Vad: Professionalitet, beslut ska motiveras och dokumenteras. Målsamtal och arbetsplatsmö-
ten ska bli en del av institutionens rutiner.



95 

 

Vem/vilka: När det gäller beslut har alla ansvar, framför allt seniora medarbetare. Ansvaret 
för målsamtal ligger på personalansvariga och avdelningsledarna är ansvariga för arbets-
platsmöten.
Hur: Beslut ska dokumenteras och spridas genom information. Målsamtal ska genomföras 
regelbundet och dokumenteras. Samma sak gäller arbetsplatsmöten.
När: Beslutsrutinen kan införas omgående. Målsamtal bör genomföras en gång per år

Vad: Win/Win-projekt
Vem/vilka: Den som tar initiativ till ett projekt. 
Hur: Tänk först och formulera underlag. Genomför därefter ett möte med de som är involve-
rade och formulera slutligen och sist ett förslag som tillgodoser alla inblandades behov.
När: Nästa projekt

Par 3 

Arbetsparet valde mål och vision samt tydlighet med vad som är bra att arbeta med.

Vad: Mall för innehåll
Vem/vilka: Arbetsgruppen
När: Snart
Vad: Respektive forskargrupp formulerar sina egna mål- och visioner.
Vem/vilka: Samtliga lärare ska vara delaktiga.
När: Snart

Vad: Syntetisera forskargruppernas förslag till ett gemensamt förslag för institutionen.

Vem/vilka: En arbetsgrupp
När: Snart

Vad: Det förslag som arbetsgruppen tar fram skickas ut på remissrundor

Vem/vilka: Samtliga lärare bjuds in till att ge synpunkter.
När: Snart

Vad: Bryt ner det slutliga förslaget till mål och visioner till en handlingsplan
Vem/vilka: En arbetsgrupp
När: Snart

Vad: En arbetsprocess som tydliggör vad som fungerar bra i verksamheten utifrån befintliga 
mål och som fastställer hur vi kan mäta för att bli bättre. Utifrån detta ta fram en handlings-
plan i detalj per individ, per grupp och för institutionen som helhet.
När: Snart

Par 4

Vad: Seminarieserie
Vem/vilka: Alla som verkar på institutionen och kör igång (prefekt och proprefekt drar 
igång).
Hur: Upprättar lista
När: Höst
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Vad: Coacha till multidisciplinärt projekt
Vem/vilka: Lektorer, biträdande lektorer och forskare
Hur: Aktiva samtal (kopplas även till seminarieserien)
När: Höst

Vad: Lämpliga uppdrag och ansvar som befrämjar karriärmöjligheter
Hur: Disp. ordf. betygsnämnd, uppdrag inom fakulteten
När: Fr.o.m. nu

Steg 5

Processen avslutades med att deltagarna reflekterade utifrån sina upplevelser av dagens ar-
bete:

”Sorgligt att uppleva den starka känslan av ensamhet som präglar några i gruppen och det är 
inte utan att jag också känner den.”

”Bra första steg, alla har varit engagerade.”

”Spännande att se utvecklingen. Svårt att prata med varandra i början. Bättre och bättre under 
dagen. Vi pratade med varandra över hela rummet. En dag räcker inte. Samtal och dialog är 
viktigt. Vi blir bättre och bättre på att samtala om vi bara börjar. Detta var en bra början.”

”Det lappas och lagas. Det har pågått lång tid och försämrat min tilltro. Min bristande tilltro är 
på samma nivå som den var i morse.”

”Ett antal bra idéer, släpp på handbromsen och kör framåt! Think big/visioner, act local/alla 
har mål och delmål och start now/skapa strukturer och lufta rummet! Låt oss fortsätta!”

”Högt till tak, kunnat släppa allt, känt tillit och respekt för varandra.”

”Den svarta bilden gäller fortfarande. Händer det inget backar jag ut. Den stora frågan är de-
mokrati: Hur ska vi kollegialt driva detta? Hela universitetet är på väg mot något annat än 
demokrati. Ett kollegialt styre behövs: Så här driver vi vår institution...”

”Vi måste expandera ramen.”

Processanalys

Konsulten och en kollega samarbetade i processen. Bakgrunden var en förväntan på en mer 
komplex process i fråga om dynamik och samspel i gruppen professorer. Samarbetskontraktet 
formulerades utifrån ”arbete som vanligt” och att kollegan skulle ta plats utifrån de behov 
som hon identifierar i processen samt utifrån behov som konsulten ger uttryck för.

Ledningens strävade efter att förhålla sig rationellt, klokt och sakligt. Professorerna signale-
rade känslomässigt engagemang. De gav uttryck för att inte vara sedda och bekräftade, de 
var frustrerade och besvikna. Var och en tycktes vara upptagna av sitt även om det också 
fanns gemensamma nämnare dem emellan. Det var som om var och en i sin incheckning lyfte 
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på alla de lock till ”kokande grytor” som man i psykologisk mening bar med sig in i rummet. 
Mot slutet av deltagarnas incheckning hördes dock röster som konsulten uppfattade som 
framåtsyftande och som försök till att skapa ett utvecklingsperspektiv mitt i det flöde av fru-
strationer som vällde fram.

Konsulten tog initiativ till ett uppdrag och han formulerade uppdraget skriftlig. Han nämnde
ordet ”vårt” eller ”vi” sju gånger när han läste upp uppdraget. Det blev konsultens oreflek-
terade svar till deltagarnas på deras beskrivning av ensamhet och övergivenhet. Gruppen 
bekräftade i det påföljande momentet behovet av ”vi”. 

Konsulten tog i initiativ till att stödja deltagarna att sortera och strukturera sitt underlag. 
Kraftfältsanalysarbetet var omfattande och deltagarna arbetade med stor intensitet. I sam-
band med gruppens redovisning av kraftfältsanalyserna observerade han en person som 
ställde sig vid sidan av och inte aktivt deltog i processen. 

I utcheckningen stöttade konsulten framför allt en kritisk deltagare att uttala sig.

Handlingsplanerna beskrev ett antal strukturer som tillsammans utgör ett möjligt ramverk för 
institutionen: Utveckling av finansieringssystem för verksamheten, former för professionellt 
beslutsfattande, ett utvecklat förhållningssätt till intern samverkan och samarbete, hur ut-
veckling av mål och visioner skulle kunna gå till samt förslag till ett antal aktiviteter som
skapar förutsättningar för utveckling av goda arbetsrelationer (seminarieserie, multidiscipli-
nära projekt samt metoder för att befrämja karriärmöjligheter). 

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Konsulten upplever ensamhet, övergivenhet och utsatthet när han lyssnade till deltagarna. 
Han relaterar till egna och liknande erfarenheter. 

Han återupplever den kritiska stämning av misstro och frustration som dominerade mötet. 
Han blev starkt berörd av processen när den genomfördes och kan fånga den upplevelsen på
nytt när han arbetar dokumentationen. 

Institutionen är en hierarkisk organisation. Konsulten inordnade sig i systemet. I den stunden 
en individ kliver in i ett rum tolkar han eller hon utifrån det utifrån de sammanhang som indi-
viden har med sig tidigare i livet. Har individen en historia av hierarki kan den känslan åter-
uppväckas.

Uppdragsgivarna och konsulterna bestod av två dyader man och kvinna, samt över och un-
derordnad inom respektive par. Genom att formera sig som två par undvek man den störning 
det skulle ha inneburit att bryta ett mönster. Mönstret erbjöd trygghet. 

En alternativ tolkning är att ledningen, genom att upprätthålla mönstret, befäste kontroll-
funktionen över konsultteamet.

När konsultuppdraget avslutades ca 8 månader senare fanns möjligheten att diskutera en 
förändrad genusmaktordning på institutionen när en ny prefekt skulle rekryteras. Den frågan 
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kom aldrig upp på den avgörande dagordningen. Den kom att hanteras som en fiktion, i det 
avseendet en parallellprocess till hur konsulterna hanterade sin egen ordning. I konsultens 
fältanteckningar finns inga noteringar när det gäller samtal om maktordningen dem emellan. 
Inga noteringar heller från de interventioner som den kvinnliga kollegan tog initiativ till. Ett 
exempel på hur genusmaktordningen reproduceras. Perspektivet kan också vändas. Eftersom 
frågan inte var aktuell på institutionen var den inte heller aktuell i konsultteamet.

Andra och alternativa aspekter av hur uppdragsgivarens och konsulternas samarbetsrelat-
ioner initialt organiserades och som påverkade fältet sett ur ett fältteoretsikt förhållningssätt: 

Såväl i förarbetet som i starten av uppdraget arbetade en konsult ensam. Efter tre månader 
utökades teamet med en kvinnlig kollega. Hon beskrev de tre ursprungliga teammedlemmarna
som ett ”starkt team” och upplevde sig inte som lika delaktig. 

I skrivande stund uppmärksammar konsulten, när det gäller sina fältteoretiska tolkningar av 
professorernas process, så kommer dessa att spegla hierarki, makt och inflytande i teamet 
uppdragsgivare och konsulter. Också tolkningsarbetet blir på så sätt ett exempel på en fältte-
oretisk tillämpning.

Professorer är tränade att meritera sig i konkurrens, att skilja ut sig i relation till kollegor 
ingår som en del av deras livsmönster. Samarbeta eller stödja kollegor kan per definition 
upplevas som dåligt.

Tolkning av kraftfältsanalyser

Den känslomässiga belastning som kom till uttryck i starten av processen reglerades genom 
arbetet med kraftfältsanalysen. ”Ifrån kaos till ordning” beskriver konsulten utvecklingen. 
Resultatet av arbetet blev en förutsättning att sortera känslomässiga data och därmed också 
kanalisera dessa mot handling. ”Vad är det som egentligen pågår?” är den viktiga frågan 
och den behövde såväl en kvalitativ som en kvantitativ aspekt. Den kvalitativa stödjer delta-
garna att komma till tals med känslomässiga data. Den kvantitativa stödjer dessa att arbeta 
med strategier för att systematiserat arbeta med åtgärder. Båda levererade ”störningssigna-
ler”. Sett ur ett fältteoretiskt perspektiv är alltid en ”störning” en nödvändig aspekt och oba-
lanser intressanta.

”Organisationsterapi” skulle kunna användas som association.

Det kvantitativa och kvalitativa materialet hade, när det gäller kritiska data, samma tenden-
ser men det ena materialet kan inte ensam utgöra en förklaring. 

Sett till helheten finns inga avgörande skillnader mellan styrka och påverkansmöjligheter när 
det gäller hur professorerna sinsemellan generellt bedömer stödjande och hindrande krafter. 
Stor variation, när det gäller begrepp och strukturer, blir det gemensamma och tydligaste 
mönstret. 
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Institutionens fält kan, med stöd av processen och kraftfältsanalysarbetet, beskrivas i starkt 
kritiska termer. Den intressanta frågan är i vilken utsträckning den kultur som beskrivs utgör 
en del av den traditionella naturvetenskapliga akademisk kulturen och därmed anses vara en 
framgångsfaktor när det gäller att göra karriär som forskare? Den frågan besvarade inte 
kraftfältsanalysen.

Uppföljning med professorer den 10 maj 2011
Gruppen bestod av sju män och två kvinnor. 

Institutionsledningen inledde.

”Nu har vi hört alla grupper. Det är en splittrad bild av institutionen som ges. Några säger: 
”Det är inte självklart att vi ska vara en institution.” Andra säger: ”Vi har behov av gemen-
samma mål och strategier.”

Vi har hört starka reaktioner kring transparens. ”Andra mörkar, vi gör det inte. Ledningen gör 
det.” När det gäller förtroende har det sagts: ”det måste hända stora förändringar”. När det 
gäller ansvarstagande har det sagts: ”Självklart tar man ansvar för sina forskarämnen och sina 
grupper men inte för institutionen.” När det gäller ledningen har det lämnats kritiska syn-
punkter, men alla har inte varit tydliga i vad som avses. Handlar det om prefekten, dekanus 
eller avdelningsledarna? Professionellt uppträdande har diskuterats och jag undrar vad som 
ligger i det? Det finns en känsla av stor ensamhet i grupperingen professorer. Professorerna 
gör allt man kan men man upplever att man inte räcker till och att man inte får stöd för sin 
ansträngning. Institutionens organisation upplevs som öar. Miljön är fragmentarisk och många 
löser samma uppgifter var för sig utan stöd av andra. Det finns brist på ansvar för helheten, 
men ett enormt stort ansvar för grupper och för forskare.

Vad behöver vi göra?

• Vi behöver skapa en ändamålsenlig och funktionell organisation. Den måste fungera 
oberoende av vem som är prefekt och proprefekt. Personkulter måste bort och konflik-
ter behöver lösas.

• Ledarskap måste prioriteras. Dekanus arbetar ½-tid som chef, prefekt ½-tid och avdel-
ningsledare har ingen tid avsatt för sitt ledarskap.

• När det gäller stora förändringar undrar jag: Är alla redo att ta dom och att möta dom? 
Alla kommer inte att få som dom vill.

• Också jag har uppfattat en tydlig känsla av ensamhet. Både i denna grupp och i andra 
grupper. Den indikerar på ett behov av ett aktivt ledarskap.

• Vi behöver stärka strukturer som stödjer medarbetarna i sina roller och uppgifter. Man 
har en hög arbetsbelastning och den ska relateras till upplevelsen av att vara ensam.

• Ledarskapet behöver stärkas. Vi måste utveckla en tydligare struktur för det. Vi har 
behov av utvecklade strukturer över huvud taget och vi har behov av mål- och visions-
arbete på institutionen.
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• Vi behöver reda ut hur vi ska agera mot varandra. Vi behöver ett annat sätt att bete oss 
mot varandra.

• Avdelningarna är som isolerade öar. Öarna är starkare än vad jag trodde från början.
• Vi behöver tydliggöra strukturer och former för beslut och vi behöver skapa bättre 

förutsättningar för såväl horisontell som vertikal kommunikation.”

Deltagare

”Det mest slående från förra mötet var upplevelsen av ensamhet. Så här vill jag inte ha det. Vi 
ska ha en arbetsmiljö som vi står ut med. Det är viktigt att man har kollegor på samma nivå 
och att man har förtroende för varandra.”

”Det är en komplex miljö. Jag är rädd för att vi får fler möten. Ännu mer att göra. Gränser 
måste sättas för vad man ska göra. Framför allt behöver vi informationsflöden som fungerar.”

”Jag har inget behov av en organisation som jag inte känner gemenskap med. Om det inte 
finns visioner och mål som jag kan ta till mig så söker jag alternativ. Jag saknar gemenskap. 
Professionalitet? Jag vill veta vad som pågår. Jag vill att det ska finnas professionella struk-
turer så att jag inte blir missad. Jag vill ha kommunikation på ett professionellt sätt. Sen und-
rar jag: Hur i helvete vi skapar en kreativ miljö? Jag har behov av spontana möten och sociala 
möten.”

”Jag kan uppleva stor ensamhet och att jag saknar stöd. Ibland undrar jag: Vem ska jag gå till? 
Vem ska jag vända mig till? Jag löser då problemet själv.”

”Det måste hända något! Jag gillar organisationer som inte är personberoende.”

”Förändring, vad som helst. Jag är med! Jag känner inte igen mig i upplevelsen av ensamhet. 
Jag vill ha fler kreativa möten, inte nödvändigtvis strukturerade och inte ”måstemöten”. Jag 
vill gå dit där det är kul. Varför inte en whiteboard i hissen?”

”Sätt igång!”

”Vi är ovana vid stora förändringar. Jag har rektor som närmsta chef, det betyder att jag kan 
bypasa institutionen och prefekt. Det är ett problem för oss att man känner sig ensam. Man 
måste intressera alla professorer i en grupp. Vi behöver en mer gemensam topp med prefekten 
som ansvarig. I gruppen ska också avdelningsledarna finnas med. I den gruppen ska stöd ges 
och gruppen ska utvecklas till en stödjande organisation. När man ingår i gruppen ska man 
glömma sitt ämne. Går du in och slåss om pengar är du ute. Man ska se mer mot programmet 
än en enskild kurs. Det leder till en ny organisationsstruktur. Tyvärr fler möten också men 
mer intressanta möten.”

”Vi har redan pratat mycket. Det är dags att gå framåt. Vi kanske inte kommer att göra 100 % 
rätt men vi gör något.”

”Får man respekt för varandra så får man också respekt för varandras ämnen.”
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”Den allmänna frustrationen tilltar. Till mig kommer också personer från andra avdelningar 
och berättar om detta. Min egen grupp träffas varje vecka. Vi genomför målsamtal och ut-
vecklingssamtal. Vi följer inte den struktur som tagits fram på institutionen. Vi följer universi-
tetets. Vi lägger in lite egna idéer och utvecklar oss själva. Vi är en konstig grupp som har 
gemensamma allergier. Vi sätter ingen tidsgräns när det gäller egen utveckling.”

”Det pågår två olika processer. Dokumentet på mailen i går kväll gjorde mig förvirrad. Vem 
har skrivit under det? Det var ett möte med dekanus och den administrative chefen. Det vi gör 
här är en organisationsprocess. Vid sidan av håller ni på med en annan.”

Minnesanteckningarna från den 8 april justerades och godkändes.

En av professorerna berättade på konsultens initiativ om sina erfarenheter av kaizen som me-
tod.

”Här saknas det tilltro framför allt i vertikalled. Man behöver jobba fram mål och visioner. 
Man behöver skapa delaktighet. Man behöver öka kollegialiteten. Ledningen vill ha stöd i 
gruppen. Fakultetstillhörigheten är ett problem efter som vi är tillämpade. Ledningen behöver 
stöd att hantera detta. Alla behöver pengar och vi behöver ett forum för att diskutera detta. Vi 
behöver en ledningsgrupp som har ansvar i förhållande till dekanus. Vi måste stärka organi-
sationen och starta en kaizengrupp. Har man problem så tar man det i gruppen direkt och man 
löser problemet i gruppen omedelbart. Man har möten ofta 1 timme, varannan eller var tredje 
vecka. I gruppen ingår avdelningsledarna och professorerna. Som professor leder jag en fors-
kargrupp. Man diskuterar mål och visioner. Man löser de konkreta frågorna. Hur vill vi lösa 
administrationen? Man behöver konsulthjälp. Vi kommer att tycka olika saker. Man lär sig 
också att om man inte kan argumentera för en bra idé så är det ingen bra idé. Det är inte de-
mokrati i formell mening men jag måste lyssna till andra. Man kan tillfälligtvis ta in andra än 
professorer och avdelningsledare för att diskutera. Man löser uppgifter för dagen. Systemet 
lärs sig, d.v.s. även dom som inte ingår i gruppen.

Sen är frågan, ska gruppen också köra dom operativa frågorna?

Man kan ha en liten ledningsgrupp som tar dom operativa frågorna. En kaizengrupp hanterar 
dom principiella problemen och värderingsfrågor. Det är viktigt att få med professorerna. Er-
farenheten är att dom som inte varit med i en kaizenprocess är mycket mer protektionistiska. 
Långa diskussioner skapar enighet. Det är viktigt att det är högt till tak, att man får tycka en 
sak och acceptera att det ev. inte blir så. Men, omedelbara förändringar gäller!”

Institutionsledningen

”Det var en intressant input från NN. Mitt samlade intryck från denna process som vi haft 
idag är viljan att gå framåt. Det väcker optimism. Det är uppenbart att glappet mellan institut-
ionsledningen och avdelningsledarna behöver fyllas ut.”
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”Vi måste hitta en struktur för hur vi får ihop organisationen. Vi måste framför allt arbeta med 
mål. Varje möte ger ny energi. Det händer saker mellan möte 1 och 2. Vi måste ta oss vidare 
och det är uppenbart att vi lär oss av processen.”

Deltagare

”Vi måste komma till något konkret nu! Hur gör vi med NN:s förslag?”

Processanalys

Ledningen startade med att gå igenom ett antal slutsatser och förslag till åtgärder mot bak-
grund av vad man uppfattat. Ledningens arbete var omsorgsfullt. Man presenterade en helhet 
metodiskt och noggrant. Med en särskild markering lyfte man fram den känsla av ensamhet 
som medarbetare på institutionen upplever. Ledningen berättade att man också själva känner 
ensamhet.

I huvudsak förhöll sig deltagarna som solitärer till varandra trots att man gav uttryck för 
motsatta behov. Man föll inte varandra i talet. Det var som man levererade sina utsagor en 
och en och i de allra flesta fall direkt riktade till institutionsledningen. 

Gruppen professorer var själva centrum för missnöjet och frågasättandet av institutionsled-
ning var som starkast i den gruppen. Känslan av ensamhet var påtaglig hos deltagarna och 
det var som om man också ville att ledningen skulle få uppleva denna.

Deltagare var frustrerade och gav uttryck för desperation över påtaglig brist på förändring. 
Tillsammans med brist på tilltro till ledningen var detta en av de tydligaste krafterna i mötet. 
”Förändring, vad som helst. Jag är med.”

Föreställningen om dolda dagordningar hölls levande av deltagare. Det möte med dekanus 
och administrativ chef som hänvisades till var ett möte mellan dessa, institutionsledningen 
och konsulter som förberedelser inför mötet med institutionen den 13 maj. 

Konsulten gjorde ett medvetet val och öppnade upp för ett inspel om kaizen som ledningsme-
tod. Konsulten ville skapa förutsättningar för ett alternativt framtidsperspektiv. Konsulten 
tolkade också vederbörandes attityd och förhållningsätt i gruppen som mer resonerande och 
reflekterande i jämförelse med andra deltagare och ville synliggöra ett möjligt och alternativt 
förhållningssätt till det som han uppfattade som mindre resonerande och reflekterande.

Hela processen som sådan var avvaktande.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Föreställningar om dolda dagordningar påverkar i lika stor utsträckning dynamik som verk-
liga dolda dagordningar. ”Mörkande som strategi” hade av ett antal deltagare nämnts som 
företeelse i kulturen.



103 

 

Konsultens inspel med kaizen är ett exempel på en dold dagordning, ”mörkande som dagord-
ning”, och kan betraktas som en del i en oreflekterad ”kungamakarprocess”. Den avslutande 
deltagarkommentaren indikerar detta.

Ur ett fältteoretiskt perspektiv är beteendet en funktion av person och sammanhang. Sam-
manhanget är övergivenhet. Såväl institutionsledningen, institutionens chefer som institut-
ionsmedarbetare hade gett uttryck för övergivenhet i relation till högre nivåer av organisat-
ionen. 

Om ”mörkande uppåt” finns som en del av ett sammanhang så finns också ”mörkande nedåt”
som ett sådant. Om vi tolkar omgivningen som ”ond” kan våra ”onda” sidor av vår person 
framträda och vårt beteende bli en följd av det.

Efter processen kände sig konsulten ansträngd och självkritisk. Han kände sig ”ond”. Kon-
sultens känsla av ensamhet och övergivenhet var påtaglig.
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Kraftfältsanalys tekniker och administratörer den 11 april 2011
Gruppen bestod av fem män och fyra kvinnor.

Steg 1

Institutionsledningen startade med att hälsa välkommen och inledde därefter med att beskriva 
en bakgrund till arbetet:

Förutom att tala om det som man också tagit upp i inledningen i tidigare kraftfältsanalyser 
noterade konsulten att man betonade behovet av dialog och att lyssna på varandra. Perspekti-
vet förstärktes av arbetsgruppens representant: ”Det är viktigt att alla upplever att dom kan 
bidra och att alla kan ha uppfattningar om vad vi kan göra åt våra problem. Att vi pratar med 
varandra är en del av lösningen.”

Steg 2

Konsulten arbetade mer omsorgsfullt i den inledande rundan än vid tidigare tillfällen. Konsul-
ten var noga med att vid incheckningen stanna till vid varje deltagare för att vänta ut en re-
flektion från vederbörande, vid något tillfälle be personen ytterligare en gång att säga något. 

Konsulten uppfattade en mer avvaktande hållning i denna grupp jämfört med tidigare grupper.

Några inledande reflektioner från deltagare:

”Jag har hört en del om problem men själv inte upplevt det. Detta är ett spännande arbete. 
Tidigare var vi två institutioner. Frågan om samarbete är mycket känslig, hemsidan t.ex. Det 
rör sig mycket under ytan. På hemsidan får det inte finnas bilder av forskningsområde X eller 
forskningsområde Y”.

”Det märks fortfarande att vi är som två institutioner. Det finns mycket att arbeta med, att 
söka pengar t.ex. Jag vill att det ska bli en institution. När jobbet kommer till mitt bord då är 
det alltid bråttom.”

”Ombyggnaden kommer att påverka, vi kommer att få mindre ytor och det kommer att inne-
bära att vi inte lika smidigt kan utföra våra uppgifter. Jag kommer inte att kunna behålla mitt 
förråd. Vi håller på och smälter ihop två institutioner.”

”När institutionen gick ihop så blev det problem från början. Vi behöver bli mer av en institut-
ion. Krig om pengar idag, konkurrens i stället för samarbete.”

”Det har börjat mjukna upp mellan gränserna. Det blir mer och mer av samarbete. Idag är det 
som AIK och Djurgården ungefär.”

”Institutionen behöver kommunicera på många olika plan, folk känner inte varandra.”

”Vi behöver samarbeta mer. Vi behöver visa ett enat ansikte utåt, gå ihop mer.”
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”Gamla strukturer sitter kvar, t.ex. i labbet. Studenterna kommer i sista hand, detta är ett 
mönster som fortplantas uppifrån.”

Steg 3

Konsulten introducerade arbetet med kraftfältsanalys. Konsulten informerade om sitt uppdrag 
med uppgiften att stödja institutionen i dess utvecklingsarbete och gick igenom strukturen för 
vad en kraftfältsanalys är. Han använde sig av det upplägg som han tidigare använt i mötet 
med gruppen lektorer. 

Steg 4

Moment 1

Deltagarna fick självständigt gruppera sig i subgrupper med uppdraget att blanda från både 
teknik och administration.

Moment 2

Konsulten samlade ihop gruppens blädderblocksblad och satte upp dessa intill varandra på 
väggen. Konsulten bad deltagarna att samlas framför materialet för att samtala om ev. möns-
ter. 

Konsulten stödde deltagarna att summera sina samtal till svar på helgruppsnivå. Han anteck-
nade nyckelord från redovisningen på ett nytt blädderblocksblad: 

”Öppenhet, samarbete, informativ, kommunikativ, respektfull, tydlighet, eget och gemensamt 
ansvarstagande, involverande samt integrerande och arbetssocial.”

Gruppen summerade sin beskrivning av institutionens nuläge:

”Vi är ovarsamma mot varandra, vårdslösa, ”professors beroende”, separerade, slutna, 
okända, rädsla, diffus beslutsstruktur, dömande, respektlöshet (”jag struntar i om du…”), fel-
sökande och hierarkisk.”

Moment 3

Strukturen för kraftfältsanalyserna var den samma som tidigare använts inklusive skalan för 
styrka respektive påverkan. Respektive grupp fick själva välja i förhållande till vilken aspekt 
av den önskvärda förändringen som man ville analysera stöd, hinder och påverkan.

Denna gång arbetade man i sina yrkesgrupper bestående av administratörer respektive tekni-
ker.

I tabell 4.1 – 4.3 redovisas resultatet från moment.
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Konsulten satte upp samtliga kraftfältsanalyser intill varandra på väggen och bad deltagarna 
att samlas framför dessa med uppgift att samtala om vad man uppfattar som specifikt och som 
gemensamt. Gruppen svarade efter en kortare stund: ”Ointresse i motsats till behov av feed-
back, nyfikenhet, engagemang och ödmjukhet.”

Moment 4

Gruppen fick som tredje uppgift att ”prioritera minst en stödjande kraft för att genom en hand-
lingsplan utveckla institutionens förutsättningar att arbeta med feedback, nyfikenhet, engage-
mang eller ödmjukhet”.

Teknikerna valde att fokusera samarbete, administratörerna kommunikation och institutions-
ledningen/arbetsgruppen involverande.

Moment 5

Redovisning av handlingsplaner

Grupp 2

Vad: Engagemang
Vem/vilka: Alla
Hur: Institutionsnytt med ”hylla varandra lite mer”
När: Kontinuerlig
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Vem/vilka: NN
Hur: Mötesprotokoll som offentliggörs
Vem/vilka: NN
Hur: Avdelnings- och områdespresentationer
När: Fredagsfikat
Hur: En a:4
När: En gång per månad eller var 14:e dag

Grupp 3

Vad: Vilja att kommunicera
Vem/vilka: Prefekt- och avdelningsmöte, perfekt- och avdelningsledarmöte samt avdelnings-
ledare- och avdelningsmöten.
Hur: Regelbundna och kända möten och tydliga agendor för olika behov.
När: I morgon!

Vad: Formellt möte.
Vem/vilka: Prefekt och kansli
  
Vad: Institutionsinternat
Vem/vilka: Kansli och avdelningsledare, chefsadministratör och administratörer

Vad: Öppet hus på institutionen (informellt organiserat)
Vem/vilka: Avdelningsledare och laboratorier 
Hur: Respektive avdelning bjuder in och presenterar sakverksamhet
När: En gång per månad

Vad: Fakultetsfest
Vem/vilka: Alla

Vad: Fredagsfika
Vem/vilka: Institutionsledningen, NN/HR, doktorander m.fl.
När: Start fredag den 28/4 kl. 15

Vad: PUB-aftnar
Vem/vilka: Kansliet

Vad: PUB-aftnar
Vem/vilka: Vem som helst

Vad: Picknic
Vem/vilka: Kansliet
Vad: Julbord, informellt och spontant
Vem/vilka: Administrativ chef

Grupp 1

Vad: Feedback
Vem/vilka: Alla plus prata med den egna chefen
Hur: Konstruktivt
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När: Dagligen
Hur: Fira framgångar
När: Koppla av till fredagsfika och hylla lite mer
Vem/vilka: Alla
Hur: Fastlagd tid för informationsmöten (frivillig närvaro)
När: Veckovis
Vad: Generösa vattenfallsbonusar

Grupp 4

Vad: Nyfikenhet
Vem/vilka: Inbjuden talare
Hur: Inspirationsseminarium
När: Höst – Kick Off

Vad: Frihet – Fas 1
Vem/vilka: Arbetsgrupp
Hur: Genom transportplattformen
(Genom en plattform skapas mötesplatser med syfte att utveckla synergier inom olika tema-
områden. En plattform utgör en mötesplats för olika forskargrupper med gemensamma forsk-
ningsområden.)
När: HT-11
Vad: Fas 2
Vem/vilka: Alla
Hur: Projektgenerator och brain storm
När: VT-12

Steg 5

Processen avslutades med att deltagarna reflekterade utifrån arbetet:

”Det känns ganska bra, alla vill förändra. Men hur?”

”Ganska intressant, vi har kommit fram till samma saker. Vi önskar förståelse för varandra 
som personer.”

”Det slår mig hur glad jag är att jag lagt tid på institutionen för detta. Jag har fått mig en tan-
keställare. Det är bra att vi lägger tid på detta.”

”Jag kan inte vänta, Nu kör vi! Jättebra!”

”Jättespännande, jag har lärt mig grejer. Jag är glad.”

”Vi har dragit lite i varandra och kopplat ihop. Det har hänt något.”

”Informativt, tankeställare, givande och jag kommer att gå hem och tänka mer.”

”Lyssnat på alla medarbetare här i rummet. Vi har samma mål. Givande.”
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”Fantastisk möjlighet att få träffa alla och höra tankar. Alla bär på liknande tankar och syn på 
hur det är att arbeta. Vi måste göra något åt detta. Viljan finns.”

Processanalys

Institutionsledningen och arbetsgruppens representant mötte gruppen med budskapet att det 
är viktigt att lyssna på varandra och att det är viktigt att alla upplever att dom kan bidra och 
att alla kan ha uppfattningar om vad vi kan göra åt våra problem. 

Ledningen och arbetsgruppen var angelägen om att markera att man ville lyssna på vad tek-
nikerna och administratörer hade att säga.

Konsulten stannade till vid varje deltagare i incheckningen. Han uppfattade en avvaktande 
hållning och tolkade den som ovana och osäkerhet inför situationen.

Deltagarna reflektioner var konkreta och kopplade till vardagens behov och önskemål. Deras 
analys var hierarkisk. ”Studenterna kommer i sista hand, detta är ett mönster som fortplantas 
uppifrån.”

Konsulten tolkade gruppens process som att gruppen prövade en arbetsform utifrån de öns-
kemål man gett uttryckt för under de tre första momenten: bl.a. samarbete, nyfikenhet och 
kommunikation. 

Processen genomfördes utan några specifika dynamiska laddningar. Gruppen tycktes ta led-
ningens och arbetsgruppens uppmaning på allvar.

Det var en avspänd process som också innehöll skarp information. 

Ifrån utcheckningen noterade konsulten ordet ganska i de två första utsagorna: ”Det känns 
ganska bra” och ”Det var ganska intressant”. Konsulten tolkade utsagorna utifrån en i grun-
den positiv deltagarupplevelse med ett inslag av frågetecken. 

I allt väsentligt var avslutet positivt.

Fältteoretisk tolkning av skeende

Konsulten utövade makt i den inledande incheckningsrundan med stöd av konsultkontraktet 
och med ledningen närvarande. Medarbetarna, som enligt egen utsago kom näst längst ner i 
hierarkin, agerade tillmötesgående. Man anpassade sig.

Konsultens klassbakgrund påverkar honom när han relaterar till deltagare och han själv upp-
lever att han har ett mer omsorgsinriktat sätt. Konsulten riskerar att blanda ihop sina egna
erfarenheter med sina föreställningar om deltagarnas vilket påverkar hans beteende.
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Tolkning av kraftfältsanalyser

Incheckningen speglade en stor klarsynthet när det gällde att beskriva bilden av institutionen 
som en organisation bestående av två separata delar. Gamla strukturer gäller i praktiken 
fortfarande.

Med stöd av kraftfältsanalysen definieras de hindrande krafterna som starkare än de stöd-
jande. Påverkanskrafterna som jämstarka sett till helheten. Tekniker redovisade dock inget 
värde på sina möjligheter att påverka de stödjande krafterna. Tolkningen ligger nära till 
hands att detta kan förklaras av att man kommer långt ner i hierarkin.

Flertalet av handlingsplanerna föreslår olika slag av organiserade mötesaktiviteter med ett 
påtagligt inslag av sociala aktiviteter för att stötta kontakt och relationer. Det finns också 
förslag på mer arbetsrelaterade mötesaktiviteter och system för hur kvaliteten på feedback-
processer ska kunna utvecklas.

Konsulten tolkar ett tydligt samband mellan gruppens analys av organisationens dilemma 
som separerad inom ramen för en gemensam enhet, de utmaningar man står inför när det 
gäller att skapa gemenskap och ett antal konkreta förslag vad kan börja med att göra.

Uppföljning tekniker och administratörer den 6 maj 2011 
Gruppen bestod av fem män och fyra kvinnor. Frånvarande medarbetare ges möjligheter att 
komma med synpunkter på kommande avdelningsmöte den 9 maj.

Institutionsledningen inledde med att reflektera utifrån upplevelsen av processen hittills och 
utifrån minnesanteckningarna den 14 april.

”Service och stödfunktionerna är viktiga. Ofta är det så att dessa funktioner oförskyllt hamnar 
i skottgluggen. Om det är så att det i organisationen finns frustrationer över ledningen så är 
det lätt hänt att administrationen får ta emot detta oreflekterat. Administration och laborato-
rium är också ofta sista ledet i en process. Risken är att tidigare problem eller försyndelser 
landar på er. Emellanåt kan jag uppleva en brist på respekt för laboratorium och administrat-
ion.

Administrationen har kommit längst när det gäller att börja sudda ut gamla gränser och har 
börjat riva gamla murar. Administration och laboratorium söker aktivt samarbete. Ni ligger i 
framkant med det vi vill. Ni är också tydliga med att ni vill bidra till en sammanhållen in-
stitution.”

Institutionsledningens reflektioner från det genomförda kraftfältarbetet:

”Vi behöver se över ledningsfunktionerna och skapa förutsättningar för en ändamålsenlig led-
ning. Ledningsarbetet behöver präglas av robusthet. Arbetet ska vara oberoende av person 
men beroende av funktion.”

Reflektioner från arbetsgruppens representant:
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”Mötena med teknik och administration har lett fram till att jag förstår den situation som ad-
ministrationen befinner sig i. Jag känner igen mig i att jag kommer springande i sista stund 
med mina behov av hjälp. Vårt arbete som forskare är individualiserat. Man vänder sig till 
någon och tar hjälp först när det är försent. Man vet inte vad man gör och vem som gör vad.”

Reflektioner från deltagare

”Problemet är att dom som arbetar på institutionen vet inte när dom saknar kompetens.”

”Vi får emellanåt enskilda arbetsuppgifter som kan ta 15 – 20 minuter att utföra. Den som 
lägger jobbet på oss skulle själv kunna göra det på 1 – 2 minuter. Man förstår inte vad det är 
man gör när man lägger jobb på oss och förstår inte att vi ska serva alla. Man ser bara sina 
egna behov först.”

”Det finns lathundar för rutiner men dessa är inte kommunicerade i tillräckligt stor utsträck-
ning. Det är uppenbart att administrationen får skit för sådant som dom egentligen inte är an-
svariga för.”

”Det är allmänt dålig planering på institutionen. Alla kommer strax innan jul eller strax innan 
semestern och tar för givet att problemet ska lösa sig direkt.”

”Vi känner ansvar för att det ska rulla på. Man sätter in en 5:e växel, en 6:e, en…”

”Labben lever sitt eget liv men vi samarbetar mellan varandra.”

Minnesanteckningarna från kraftfältsanalysen den 14 april reviderades och godkändes. Några 
reflektioner från deltagarna därutöver:

”Det kommer ofta många nya människor till institutionen. Det borde sitta foton på dom som 
jobbar i anslutning till varje våningsplan. När det kommer en ny medarbetare, det gäller även 
x-jobbare och doktorander, borde avdelningsledaren gå runt i huset och presentera den perso-
nen, särskilt på våning tre.”

”Vi borde ha ett internt informationsblad i vilket det skulle finnas utrymme för att presentera 
nya medarbetare.”

”Hur bör kommunikationen fungera på bästa sätt? Avdelningsledarna bör ha kontinuerliga 
möten med sina medarbetare. Prefekten och/eller administrationen blir inbjudna (eller bjuder 
in sig själva) när det är specifika frågor på dagordningen. Det kan gälla bokslut, scheman, 
rapporteringar etc.”

”Om inte avdelningsledarna lever upp till förväntan att regelbundet ha möten med sina med-
arbetare ålägger man dessa att ha minst två möten per termin till vilket administrationen bjuds 
in till minst ett för att då gå igenom administrativa rutiner och händelser.”

”Alla borde bära namnbrickor väl synliga. Ev. kan detta ersättas med att foton sätts upp på 
respektive korridorplan i syfte att visa vilka som arbetar där. Passerkort men namn, bild och 
kod skulle också kunna vara ett alternativ.”
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Institutionsledningens avslutande kommentarer:

”Arbetet med kraftfältsanalyserna har tydliggjort att det finns en tydlig och gemensam förvän-
tan på institutionen att göra något åt institutionens problem och möjligheter. Det finns en på-
taglig vilja att göra något som leder framåt.

Det avslutande mötet med hela institutionen fredagen den 13 maj kommer att skapa resultatet 
av detta första steg och dagen kommer också att bli en kick-off för nästa steg.

Vi måste kunna besvara frågan varför vi har en institution. Vi måste ta tag i och definiera vårt 
uppdrag. När vi har gjort det så skapar vi en vision som gör uppdraget meningsfullt.

Vi behöver skapa en organisation som tar ansvar för ledning och organisation. Vi måste ta oss 
bort från personfixering och de konflikter som hänger ihop med detta. Vi behöver helt enkelt 
avsluta gamla konflikter.

Vi behöver sätta upp regler för hur vi ska umgås med varandra, tydliggöra den s.k. ”skitstö-
velfaktorn”.

Vi behöver skapa en egen syn på ledarskap och medarbetarskap. Det finns en universitets-
tendens att man utövar ledarskap när man inte är upptagen med annat eller när det brinner.

Ledare och medarbetare behöver gemensamt utveckla ansvar.”

Några avslutande kommentarer från deltagare

”Första dagen detta projekt presenterades kändes det inte bra men nu känns det bra.”

”Bra att vi pratar så här. Det känns som en kick-off. Nu gäller det att hålla kvar i den känslan. 
Framtiden känns bra. Det är nyttigt att man diskuterar gemensamt och att man lär känna 
varandra.”

”Jag hoppas och tror att detta är vägen framåt mot en gemensam arbetsplats som jag har sak-
nat.”

”Det här var väldigt intressant. Vi behöver detta.”

”Kick-Offaktigt”, nu gäller det att behålla den känslan och göra något praktiskt av detta.”

”Skönt att få berätta hur vi känner det på kansliet. Bra om vi kan få komma ut och informera.”

”Bra att få lämna synpunkter på vad som inte är bra. Men det är viktigt att komma ihåg att det 
också finns dom på institutionen som är rädda för förändringar.”

”Man får vidgade vyer och input och mer information än man normalt får.”

”Jag hoppas och tror att alla dessa möten ska leda till förbättringar. Det blir lättare att förstå 
bara man tar till sig saker.”
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”Rädsla för förändringar finns men en stark förväntan också.”

Processanalys

Ledningen och arbetsgruppens representant inleder med att bekräfta gruppens utsatta situat-
ion.

Deltagarna svarar an genom att med konkreta exempel styrka ledningens och arbetsgruppens 
beskrivning av deras situation. Deltagarna känner sig lyssnade till och bidrar med ytterligare 
ett antal konkreta förslag till utvecklingsförslag.

Konsulten uppfattar övervägande stödjande krafter i samspelet mellan ledning och medarbe-
tare. Bekräftelse leder till bekräftelse vilket leder till att ledningen börjar fokusera på nästa 
steg och på framtiden.

Processen rundar av med en positiv utcheckning från deltagarna.

Konsulten bidrog i processen endast med ordningsfrågor.

Fältteoretisk tolkning av skeende

Processen hade skapat tillit. Medarbetare och ledningen samskapade och fyllde i varandra. 
Det fanns tydliga och trygga gränser för ansvar. Konkurrens om inflytande eller position fö-
rekommer inte. Denna ömsesidiga anpassning bidrog till att synliggöra goda sidor av perso-
nen.

Det mönster av över- och underordning som fanns på institutionen reproducerades i mötet.
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Kraftfältsanalys forskare den 12 april 2011
Gruppen bestod av sex män och två kvinnor.

Steg 1

Institutionsledningen inledde med att hälsa välkommen och betonade särskilt frågan om be-
hovet av en god arbetsmiljö samt vikten av att visa varandra respekt i processen. Man knöt an 
till de tidigare genomförda kraftfältsanalyserna och till den avslutningsdag som man kommer 
att genomföra med hela institutionen.

Institutionsledningen agerade påtagligt som ett arbetspar. Man kompletterade varandras utsa-
gor. Den ene lyfte fram behovet av en god arbetsmiljö, där allt skulle vara möjligt att säga 
men med bevarande av respekt och omtanke om varandra. Den andre presenterade ett tidsper-
spektiv för hur detta skulle åstadkommas. Båda uttalade sig positiva till vad man varit med 
om hittills.

Steg 2

Deltagarna checkade in:

”Bra att vi tar tag i den organisation som vi ingår i. Vi kan samverka mer och ha större nytta 
av våra olika delar. Idag samverkar vi inte. Det är inte tydligt om vi har nytta av varandra.”

”På tok för mycket tid går åt till administration. Beror det på mig eller på systemet? Jag sak-
nar trasparens när det gäller administrationen. Jag får inte raka besked. Det är otydligt med 
stödsystemen. Och inte vet jag alltid vart jag ska vända mig när jag behöver hjälp.”

”Själva konstellationen på institutionen är bra. Om vi kunde samsas om resurser skulle det 
vara vår stora styrka. Jag har erfarenhet från XX. Där hade vi en administratör per forskar-
grupp. Man fick alltid hjälp från en och samma person.”

”Arbetsmiljön är viktig. Det finns noll samband mellan finansiering och arbete. Gör man ett 
bra jobb så påverkar det inte belöningssystemet. Emellanåt är det uppenbart att anslagsgivare 
inte ens läser genom förstasidan i en anslagsansökan. För lågt engagemang när det gäller att 
efterforska hur det är med arbetsmiljön. Kulturellt är det alldeles för inlindat på institutionen, 
man säger inte som det är. Transparens är inte vår styrka. Jag undrar också: Vad är min roll 
och vilket uppdrag har jag?”

”Jag håller med.”

”Jag känner oro inför höstens ombyggnad. Planeringen och genomförandet kommer att ta 
mycket tid. Hur hinna med jobbet? Och hur blir det med kvaliteten?”

”Labben har undan för undan slagits samman under protest. Så försöker man rätta till proble-
men i efterhand. Samma sak med institutionen i övrigt. Ändå fortsätter alla att arbeta indivi-
duellt. Avdelning XX är ämnesmässigt vid sidan om.”
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”Spretig organisation. Vi skulle kunna ha mycket mer samordning på institutionen. Vi har 
också kollegor på andra institutioner. Vi är konkurrenter när det gäller pengar och kompisar 
när det gäller teknik. På min önskelista har jag en mer sammanhållen institution. Det vi gör 
industrirelaterat borde vara mer effektivt.”

”Förvånande att folk jobbar individualistiskt som om dom är egna företagare. Förvånande att 
det inte finns övergripande mål. Energinivån har gått ner. Många tycker att det är motigt. När 
det blir tungt så finns det inget stödsystem.”

Steg 3

Konsulten introducerade sitt uppdrag, till att börja med utifrån resultatet av medarbetarunder-
sökningen och därefter att i sammanfattning beskriva metoden. Konsulten betonade i första 
hand vikten av samtal och möten på institutionen med ambitionen att dessa ska leda till att 
institutionen själv kommer fram till lösningar.

För första gången i arbetet med kraftfältsanalyser introducerade konsulten en processmodell 
som beskriver hur människans psykiska energi kan inriktas: Cycle of Experience, Nevis 
(1987). Att beskriva modellen var ett spontant initiativ i stunden och kan förstås mot bak-
grund av konsultens behov att introducera en utvecklingsmodell till stöd för eftertanke och 
lärande.

Modellen är cirkulär och konsulten ritade upp den på whiteboard.

”Processen startar med en sensation, en angelägen händelse av något slag som fångar upp-
märksamhet. Konsulten tog exempel resultatet av International Research Assessment Excer-
cise (RAE), den undersökning av institutionens förmåga att skapa framgång inom sina forsk-
ningsområden och akademiska verksamhet som genomfördes 20XX.”

”Sensation leder till medvetenhet om att något måste göras. Om många individer är involve-
rade kan denna del av processen kräva mer tid för att medvetenheten ska bli gemensam. Inför 
steget att komma till handling krävs energi. Energi kan framför allt vara motivation och enga-
gemang som uppstår genom att tydliga och förankrade mål för behovet formuleras men också 
genom att det står klart för de som är berörda att det finns både kunskaper, metoder och resur-
ser för att genomföra de handlingar som krävs. I energifasen ingår också att planera inför 
handling. Därefter startar själva genomförandet av aktiviteter, handlingen. Handling leder till 
förändring förutsatt att medvetenheten om behoven är genuina och att den nödvändiga energin 
finns. Om så har varit fallet, och framgång skapas, kan en positiv känsla uppstå av tillfreds-
ställese som resultat av själva handlingen. En känsla av kontakt uppstår.

Den avslutande delen av Cycle of Experience handlar om reflektion, lärande och integration
samt om att göra avslut. Lärandet innebär framför allt att följa upp och utvärdera och på så 
sätt förbereda inför nya sensationer. Integration innebär att säkerställa att gjorda framgångar 
integreras och konsolideras i syfte att befästa resultatet och långsiktig hållbarhet i utveckling-
en. Avslut innebär att fira framgångarna eller att sörja misslyckandena. Detta för att öka förut-
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sättningarna att kunna klara av nya sensationer. Det handlar framför allt om att lägga saker 
bakom sig för att därigenom kunna gå vidare utan att mentalt vara kvar i det förflutna.”

Figur 8

Processmodell för reglering av mänsklig energi. Tillämpning av Cycle of Experience (Nevis 
1987).

International Research Assessment Exercise (RAE)

Steg 4

Moment 1

Gruppen arbetade två och två med svar på frågan vilket klimat man önskar ska prägla institut-
ionen. Konsulten fick en fråga från en av deltagarna vad som menas med klimat. Konsulten 
bad deltagarna att utgå från vilka sociala egenskaper man önskar att institutionen ska domine-
ras av i framtiden.

Moment 2

I en grupprocess stödde konsulten deltagarna att summera sina samtal till ett gemensamt svar 
på helgruppsnivå. Konsulten antecknade nyckelorden från processen på whiteboard. Det blev 
en öppen kommunikation mellan konsulten och deltagarna, mer som ett samtal än en tradit-
ionell redovisning. Strukturen på det redovisade materialet blev en annan än vid tidigare till-
fällen. Den önskvärda framtiden kom att preciseras ur två olika aspekter: Dels ett personligt, 
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dels ett organisatoriskt. Perspektivet var linjärt, skillnaden mellan nu och sen, varför konsul-
ten ritade en tidslinje på tavlan för att stödja dialogen mellan honom och deltagarna.

Figur 9

Gruppen forskares definition av utvecklingsbehov den 12 april 2011.

En deltagare ville i anslutning till definitionen särskilt notera att ”intention behöver uttalas”.

Moment 3

Gruppens andra uppgift var att självorganisera arbetet i fyra arbetspar och i förhållande till de 
önskvärda faktorer man själva väljer för att göra en kraftfältsanalys av hindrande och stöd-
jande krafter. Konsulten fick frågan om vad en kraft är och bad deltagarna att ta stöd av att 
reflektera över vilka normer och värderingar man uppfattar ligger bakom olika slag av bete-
enden på institutionen och hur dessa beteenden kommer till uttryck.

Grupperna valde att kraftfältsanalysera delvis olika perspektiv av ”professionalism”, ”visioner 
för verksamheten”, ”transparens”, ”samarbetsvilja”, ”tid”, ”tydliga mål”, ”respekt” samt ”an-
svar och befogenheter”.

I tabell 5.1 – 5.7  redovisas resultatet från detta moment.
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Konsulten satte upp samtliga kraftfältsanalyser intill varandra på väggen och bad deltagarna 
att samlas framför dessa. Respektive arbetspar redogjorde i sammanfattning för sina kraft-
fältsanalyser.  

Moment 4

Gruppen fick som tredje uppgift att i respektive arbetspar prioritera tre stödjande krafter från 
den egna kraftfältsanalysen för att genom en handlingsplan utveckla institutionens förutsätt-
ningar till förändring.

Moment 5

Redovisning av handlingsplaner

Grupp 4

Vad: Transparens - seminarieserie
Vem/vilka: Institutionsledningen initierar
Hur: Sätt igång
När: Höst



127 

 

Vad: Professionalitet – formulera umgängesregler
Vem/vilka: Arbetsgruppen börjar och involverar fler efter hand
Hur: Leta förlagor och anpassa
När: Höst

Vad: Tydliggöra roller & ansvar när det gäller linjen och akademi
Vem/vilka: Institutionsledningen tillsammans med avdelningsledare
Hur: Internat
När: Höst

Grupp 3

Vad: Transparens
Vem/vilka: Ledningen
Hur: Institutionen och organisationen
När: 6 månader

Vad: Rutiner
Vem/vilka: Avdelningsledningen
Hur: Pärm
När: 

Vad: Tillit
Vem/vilka: Seminarier
Hur: Seminarier/workshops
När: Regelbundet 4 – 6 ggr. Per år

Vad: Samarbete
Vem/vilka: Alla nivåer (för sig och gemensamt)
Hur: Workshop och brainstorm som dokumenteras till Friday Papers
När: Regelbundet

Vad: Respekt
Vem/vilka: Avdelningsledare plus alla
Hur: Uppförandekod och informationsspridning
När: 6 månader
Hur: Institutionsfika med kungörelser
När: Varje vecka

Grupp 1

Vad: Professionalitet
Vem/vilka: Beslutsfattarna
Hur: Förankra beslut och införa ledningsgrupp?
När: Snarast
Vem/vilka: Berörda
Hur: Feedback och reflektion
När: Alltid



128 

 

Vad: Vision
Vem/vilka: Ledningen
Hur: Ramar i en dokumentation
När: Som en del av utvecklingsarbetet
Vem/vilka: Därefter bottom up, först med representanter för avdelningar därefter institutionen
Hur: Bestäm visionen

Vad: Transparens
Vem/vilka: Vem vet?
Hur: Skapa en organisationspärm
När: Snarast
Vem/vilka: Beslutsfattarna
Hur: Förmedla information om kommande beslut i informationsbrev med intentioner
När: Inför beslut alternativt veckobrev

Grupp 2

Vad: Samarbets- ???
Vem/vilka: Centrat XX
Hur: Premier ???
När: Pågår
Vem/vilka: Transportplattformen
Hur: Workshops
Vem/vilka: Institutions- och avdelningsledningarna
Hur: Initierar samarbete
Vem/vilka: Var och en
Hur: Genom att skapa resurser och samordna forskarkurseer

Vad: Tid
Vem/vilka: Institutions- och avdelningsledningar
Hur: Administrativt stöd
När: Till årsskiftet
Vem/vilka: Studierektorer och kursansvariga
Hur: Kurs i mötesteknik
När: Till årsskiftet
Vem/vilka: Studierektorer och kursansvariga
Hur: Erfarenhetsutbyte vid behandling av ansökningar och samordning av grundkurser
När: Till årsskiftet

Vad: Gemensamma mål
Vem/vilka: Avdelning, institutionen samt var och en
Hur: Avdelningen tar fram, institutionen samordnar, kommunikation med medarbetare
När: Till årsskiftet

Steg 5

Processen avslutades med att deltagarna reflekterade utifrån vad man gjort.

”Dagen gjort oss öppnare och tryggare.”
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”Fler kontakter ger bättre förståelse för institutionen.”

”Det finns vilja och ambition att förbättra. Det ger energi. Ta vara på energin annars är risken 
för flopp stor.”

”Jag behöver tänka lite… Svårigheterna och problemen är större än jag trodde.”

”Gigantiskt arbete framför oss.”

”Jag har lärt mig en hel del om institutionen. Det finns en stor samsyn om hur vi borde ha 
det.”

”En mycket intressant dag. Det är en förmån att få träffa alla och prata om hur vi kan utveck-
las. Jag känner tillförsikt till att det är möjligt att göra något åt situationen och att vi kan göra 
det gemensamt. Det finns ett åtagande för att arbeta med hela institutionen.”

”Jag känner mig överväldigad av allt arbete vi gjort. Vi har haft viktiga samtal där vi kommit 
framåt. Jag är tacksam för det. Från och med torsdag kan alla prata med alla om detta. Då har 
vi gjort en gemensam resa i tiden.”

Deltagarna lämnade rummet. Institutionsledningen dröjde kvar, ledningen och konsulten sam-
talade och analyserade i ett försök att förstå avslutet. ”Polariserar organisationen, i så fall om 
vad och hur?” ”Är organisationen i kamp, i så fall om vad?” ”Är processen på väg mot en 
infarkt?” ”Är det för mycket relation och för lite verksamhet?”

Processanalys

Ledningen startade med att måla upp en vision av en möjlig och positiv gemenskap på in-
stitutionen, präglad av goda sammanhang och goda relationer, samtidigt som man gav ut-
tryck för att institutionen redan var på väg mot detta. Ju lägre arbetet med kraftfältsanalyser-
na fortskred fördjupade ledningen sin analys när det gällde behovet av goda sociala relation-
er och sammanhang på institutionen.

Deltagarna hade andra och kritiska perspektiv på sina förutsättningar och på verksamheten. 
Deltagarna var frustrerade och osäkra på vart processen skulle ta vägen. Tonen i deras in-
lägg var dock lugn och saklig utan aggressiva signaler. 

Inget riktigt möte ägde rum mellan ledningen och medarbetarna. För medarbetarna handlad-
et det inte primärt om behov av utveckling. För dom handlade det om att lösa en mängd var-
dagsproblem som skapar problem i arbetsvardagen. För ledningen handlade det om en pro-
cess som skull komma att skapa förutsättningar för lösningar. Men deltagarna hade inte ro 
att vänta. Att vänta och ta ansvar för förändring och utveckling i ett längre perspektiv var att 
ställa för stora krav sett ur deras perspektiv. 

Konsulens intervention med Cyckle of Experience var att hålla kvar i utvecklingsperspektivet
med ambitionen att också möta deltagarnas vardagsfrustrationer. 
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Utcheckningen resulterade i något ofullständigt. ”Jag behöver tänka lite…” som en deltagare 
sa. ”Svårigheterna och problemen är större än jag trodde”. 

Handlingsplanearbetet fokuserade framför allt åtgärder för att stödja transperens, mål- och
visionsarbete samt professionalitet med införande av en ledningsgrupp, tydliggörande av rol-
ler & ansvar samt utvecklande av umgängesregler.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Ledningen utgångspunkt var framgång genom utveckling av arbetsplatsens relationer. Mjuka 
värden betonades. Deras strävan efter social kontakt var påtaglig. 

Kontraktet förstärkte inriktningen och relationen mellan uppdragsgivaren och konsulten, och 
det beteende som det genererade, bidrog till deltagarnas upplevelse av bristande tilltro.
Kopplingen till utveckling av verksamheten var för svag och otydlig sett ur deltagarperspek-
tiv. 

Tolkning av kraftfältsanalyser

Konsulten reflekterar över vilken påverkan deltagarnas lugna och sakliga tonläge, utan ag-
gressiva signaler, hade på den känslomässiga upplevelsen av processen och bidrog till den 
osäkerhet som ledningen och konsulten upplevde i avslutet. Faktiska kraftfältsdata var kri-
tiska. 

De hindrande krafterna upplevdes som väsentligt starkare än de stödjande. Detta är ett möns-
ter genom samtliga kraftfältsanalyser. Påverkanskrafterna upplevdes som svagare när det 
gällde de hindrande jämfört med de stödjande. Också detta är ett mönster. Ett par redovisade 
i några fall inga värden på möjligheter att påverka de hindrande krafterna. Det är färre stöd-
jande krafter som redovisas än hindrande.

Det är ett inryck att deltagarna redovisar sina data med uppriktighet. Också detta blir ett 
mönster när processen närmar sig slutet. Överlag höga värden på styrka när det gäller t.ex. 
”protektionism”, ”prestige och protektionism”, ”prestige”, ”elitism”, ”konkurrens och or-
ganisationshinder” samt ”konkurrens” med låga värden när det gäller möjligheter att på-
verka. 

Ett annat och närbesläktat kritiskt mönster kan beskrivas utifrån begrepp som ”ignorans”, 
”trångsynthet”, ”misstänksamhet”, och ”ointresse”.

Ett tredje och snarlikt kritiskt mönster kan bildas utifrån begrepp som ”dold agenda”, ”dolda 
agendor”, ”dold agenda”, ”mörkande”, ”slutna möten”, ”isolering” och ”favorisering uti-
från sociala band”. Också här med varierade utgångsvariabler och grupptillhörighet.

Därutöver noterade konsulten ytterligare ett antal faktorer som beskrivs som hindrande kraf-
ter men som kan relateras till praktiska problem: ”Oformulerade mål och visioner”, ”otyd-
liga roller”, ”fragmentisering”, ”administration”, ”orutiner”, ”möten”, ”tid”, ”avsaknad av 
forskningsdjup” och ”hemsida”.
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När det gäller de stödjande krafterna består dessa i konkreta förslag: ”Förmedla att beslut 
ska tas”, ”förankra beslut”, ”stödjande rutiner”, ”organisationspärm”, ”målformulering”, 
”stödjande målformulering”, ”umgängesregler”, ”kommunicera intention”, ”konkretise-
ring” samt ”ta/ge saklig feedback”. 

Återigen konstateras att det kvalitativa materialet hade, när det gällde kritiska data, samma 
tendenser som det kvantitativa. När kritiken formleras kvalitativt i en omsorgsfull ton stödjer 
kvantitativa data skärpan i allvaret.

Uppföljning forskare den 5 maj 2011
Gruppen bestod av sex män och två kvinnor.

Institutionsledningen inledde med att reflektera utifrån processen hittills och utifrån processen 
den 12 april från gruppen.

”Många synpunkter på institutionens organisation och verksamhet har kommit fram genom de 
olika processerna. Flera har varit liknande från grupp till grupp. Några väcker bestörtning, hur 
har det blivit så? Men nästa tanke är: Vi måste göra något åt detta!

Det kommer en hel del synpunkter om ledningen. Emellanåt oklart vem som avses? Gäller det 
rektor, dekanus, prefekt eller avdelningschef. Det är inte alltid så klart vem som avses. Brister 
som kommit upp och som relateras till ledningen handlar bl.a. om information, kommunikat-
ion och dialog. När det handlar om institutionens ledning så måste målet vara att detta ska 
fixas. 

En annan bekymmersam punkt är upplevelsen av ensamhet och isolering. Upplevelsen är i 
mångt och mycket kopplad till individnivå. ”Det hänger på mig om det ska gå bra eller då-
ligt.” Det kollegiala samspelet är inte tillräckligt väl utvecklat. Det är tungt att höra budskap 
om ensamhet. Det hänger naturligtvis ihop med att man som forskare förväntas sköta sig 
själv.

En tredje fråga av betydelse är bristen på förtroende mellan individer och mellan gruppering-
ar. Även om man vill ha ett samarbete så blir bristen på förtroende ett hinder.

Ett fjärde problem är fragmentisering och strukturen av institutionens organisation som öar. 
Detta driver vi själva så fort vi får möjligheter. Vi har tre olika mastersprogram och två olika 
doktorsprogram. Fragmentiseringen leder till en hög administrativ belastning. En viktig fråga 
måste vara: Hur kan vi få till en mer funktionell organisation som minskar den administrativa 
belastningen?

En femte kritisk fråga är frågan om bristen när det gäller upplevelsen av högt till tak. Vad 
handlar det om? Brister när det gäller det akademiska samtalet? Eller att man upplever att man 
inte kan säga vad man vill till varandra eller till ledningen, att man är rädd för repressalier. Vi 
behöver ta reda på vad som är tak och hur det sätts för att komma till rätta med detta.
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Slutligen finns det också en fundamental brist på prioritering av ledarskap i organisationen. 
Det gäller alla utom rektor som fullt ut förfogar över sin tid som ledare.

Men positivt är att det finns engagemang och individuell stolthet över det man gör. Men nå-
gon har jämfört institutionens problem med vad som skulle uppstå om man skulle försöka slå 
ihop AIK och Djurgården. Engagemanget och stoltheten är inte kopplat till helheten.”

Reaktion från deltagare

”Fantastiskt att höra din ärliga beskrivning, den ska du ha all cred för!”

”Vi har goda förutsättningar att skapa något gemensamt genom att regelbundet mötas för att 
stödja tvärvetenskapliga kopplingar. Jag känner inte igen beskrivningen AIK/Djurgården men 
jag har inte heller haft möjligheter till alla möten.”

Institutionsledningens fortsatta reflektioner:

”Vi har det inte bra på institutionen. Vi måste göra något åt det! Positivt är att det inte är upp-
givet. Det finns en vilja att engagera sig. Hur vi ska göra kan vi ha olika uppfattningar om 
men att vi måste finns det en enighet kring.

Problemen kring ledarskap gäller alla nivåer. Detta är en fråga som vi inte är vana att prata 
om. Helt klart är att vi på institutionen behöver ett tydligare ledarskap när det gäller såväl in-
stitutionsledningen, avdelningsledare som gruppledare.

Förväntningar på individen i sin arbetsroll och när det gäller arbetsuppgifter behöver klaras ut. 
Det finns ett behov när det gäller detta som kopplas till ledarskap. Det finns ett behov av 
målsamtal.

Mål är viktiga men det går inte att ta fram mål i en mindre grupp som man sen slår i huvudet 
på folk på institutionen för att få dom att acceptera.  Men arbetet med mål är en viktig del av 
arbetet för att möta ensamhetskänslan.”

Reflektioner från deltagare

”Det är viktigt att vi blir medvetna om hur vi har det. Antalet ord och pilar i kraftfältsana-
lyserna är mindre viktiga.”

”Jag har inte klart för mig vilken ledarskapsnivå som har ansvar för vad. Jag är inte heller 
medveten om den isolering som många upplever. Här finns en potential till utveckling. När 
det gäller mål finns det en risk att man målsätter det som går att mäta, inte nödvändigtvis det 
som är viktigt. Processen blir det viktiga, inte nödvändigtvis resultatet.”

”Vi behöver enas om målsättningen med vår utbildning så får antalet program och inriktning 
bli därefter.”

”Jag har inte klart för mig vad målsättningen med detta projekt är. Tveksamt om all möda och 
kostnad leder till ett positivt resultat. Jag har förväntat mig att få se minnesanteckningarna 
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från andra grupper. Jag är lite rädd för att jag inte får se dessa eller att jag får information som 
är tvättad av centralkommittén.

”Det måste vara jobbigt för institutionsledningen att göra detta. Jag förstår inte varför du ut-
sätter dig för detta (sagt till prefekten). Om det hade handlat om specifika saker så hade jag 
förstått det.”

”Det är inte optimalt att ledarskapet hanteras på det sätt som det görs. Er analys av att ledar-
skapet behöver prioriteras är korrekt.”

”När det gäller samarbete finns det olika sätt att se på detta. Dels det personliga, dvs. vem 
frågar man och vem tar man hjälp av. Dels det dagliga och personliga samarbetet som jag kan 
bidra till att göra bättre. När det gäller samarbete på organisationsnivå behöver vi handledning 
för att få ihop det.”

”Att ha olika målsättningar på en institution behöver inte vara dåligt.”

”Sammanslagningen bidrog inte till att skapa en institution. När frågan ställdes om nyttan 
blev svaret: ”Det blev lättare för rektorn.”

”Som det nu är söker organisationsdelarna samarbete där det fungerar. Man måste lämna fri-
het där det fungerar. Tre mastersprogram är dyrare men kan vara bättre än ett.”

”Vi måste prata om exakta åtgärder, då leder det fram till en process.”

”Det måste finnas en anledning som inte kan påtvingas till en sammanslagning.”

Institutionsledningen

”Varför gör jag detta? Jag känner ett ansvar för hur det är. Det är jobbigt men jag är ansvarig. 
Jag måste göra något, jag måste ta ansvar. Vi måste lösa detta utan att sätta upp murar och 
gränser.”

Synpunkter från deltagare

”Positivt att vara med om detta. Nu förstår jag varför jag inte förstår. Jag känner mig lite 
mindre ensam. Men jag känner också lite oro. Blir det inte handling så går energin ner. Oer-
hört fascinerande med den öppenhet som finns här.”

”Det handlar om att alla medarbetare blir sedda i sin uppgift. Kan man åstadkomma detta så 
blir det mycket bättre.”

”Vårt gemensamma mål borde vara att vi producerar duktiga ingenjörer som gör nytta i sam-
hället. Alltför ofta kommer detta i bakgrunden.”

”Det finns en otydlighet när det gäller ledarskapet hela vägen upp till rektor. Vem fattar vilka 
beslut och om vad? Det finns också en otydlighet om beslut som inte tas.”
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”Den grundläggande frågan som måste besvaras är: ”Vad är nyttan för mig och för min grupp 
att vara en del i den här institutionen.”

”Vi borde slå oss för bröstet när det gäller våra mastersprogram och doktorsprogram. Det är 
ett fantastiskt arbete som vi uträttat! Vi har en utbildning som är förankrad i verkligheten, vi 
har forskarämnen som är viktiga.”

Konsulten beskrev sin bild av de dilemman som institutionen brottades med. Det finns ett 
antal oavslutade händelser och konflikter i organisationen sedan början av 2000-talet. Dessa 
oavslutade händelser ligger som ett lock av negativa erfarenheter över institutionens utveckl-
ing och hindrar tilltro till det aktuella förändringsprojektet. De oavslutade händelserna och 
konflikterna behöver avslutas, dvs. energinivån behöver tas ned mot noll för de oavslutade 
händelserna för att det aktuella projektet ska ges utrymme och expandera. 

Konsulten ritade upp en figur på whiteboard till stöd för sin beskrivning.

F och K = oavslutade händelser som försvårar fokus på aktuell händelse (brist på tillit och 
positiv erfarenhet).

F 1 = Förändring 1

K 1 = Konflikt 1

F 2 = Förändring 2

Nu = Aktuell förändring
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Figur 10

Figuren beskriver konsekvenser av oavslutade händelser

Konsultens miniföreläsning kommenterades inte.

Minnesanteckningarna från den 11 april reviderades och godkändes. Gruppen kom överens 
om synpunkter på anteckningarna till konsulten via e-post senast den 10 maj. Man ska även 
meddela om man inte hade några synpunkter.

Institutionsledningens summerande kommentarer utifrån både det tidigare och dagens möte:

”Vi måste kunna besvara frågan varför vi är en institution, tydliggöra detta.”

”Vi måste ta fram målen för institutionen i en underifrån process, inte klappa folk i huvudet 
med färdigformulerade mål.”

”Vi måste klargöra nyttan av organisationen. Det handlar inte om att fördela makt. Vi behöver 
skapa en funktionell organisation som tar ett steg från personberoende och konflikter till något 
mer ändamålsenligt. Vi måste sätta en organisation som är robust. Den måste fungera alldeles 
oavsett vem som är prefekt.”

”Vi behöver skapa förutsättningar för ett ledarskap och ett medarbetarskap som fungerar. Som 
har förutsättningar att både ta ansvar för den egna verksamheten och för helheten.”

Därutöver ville institutionsledningen stämma av ytterligare två frågor med deltagarna: ”Upp-
levs institutionen som ett hot i stället för en styrka?”

Några svar

”Snarare som ett hinder. Institutionen är inte till nytta för mig. Den hindrar mig att verka 
högre upp i organisationen. Den borde inte vara hindrande utan i stället stärkande!”

Institutionsledningen: ”Vi upplever att det finns tankar som inte kommer fram. Handlar det 
om att dom inte alls uppmärksammas eller är signalerna så svaga att vi inte uppfattar dom?”

Några svar

”Anställningstryggheten är dålig, det gäller universitetet över huvud taget men mer uppenbart 
på institutionen. Att komma vidare i karriären har inte att göra med hur skicklig man är. Gör 
man något bra så uppmärksammas det inte. Spelar det någon roll eller inte vad man gör? Om 
man gjort något bra ska man belönas.”

”Vad ska man göra för att komma vidare. I regel ska man ha jobbat nära någon speciell. Det 
finns inslag av nepotism i organisationen. Det är svårt att kritisera om man inte är inne i kar-
riären, man är i beroendeställning.”

Institutionsledningen: ”Den process vi just nu är inne i, har den på något sätt påverkat? Har vi 
rört på oss i någon riktning?”
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Deltagare: ”Genom att prata med andra så inser jag att det inte bara handlar om mig utan 
också annat. Det är större än jag trodde. Bara det faktum att vi pratar innebär inte i sig en för-
bättring.”

”Hela processen; avsikten och målsättningen med den behöver diskuteras. Vilka är föränd-
ringsvariablerna? Vad kan man förändra?”

Processanalys

Ledningen redovisade sina reflektioner, stannade upp i processen och bjöd in till dialog. En 
annan typ av dialog mellan ledningen och medarbetare uppstod som en följd av detta. 

Det tydliggjordes att ett antal av de problem som medarbetare upplevde som frustrerande, 
bl.a. frågor om anställningstrygghet och karriärmöjligheter, hade perspektiv utanför institut-
ionsledningens påverkansmöjligheter men som dessa i systemet fick bära ansvaret för. Det 
gäller t.ex. anställningstrygghet och karriärmöjligheter. Samtalet är stundtals gemensamt 
undersökande mellan ledningen och medarbetare kring olika problemfaktorer. Konsulten 
uppfattar att ledningen och medarbetarna prövar att brygga över det ofullständiga avslut som 
åstadkoms senast.

Ledningen prövar möjligheten till tecken på bekräftelse. Någon sådan ges inte.

Tilliten mellan medarbetare och ledning saknas. Processen fokuserar tillitsskapande åtgärder 
genom strukturer. Det fungerar inte så länge tillit saknas.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Den ledarstil som ledningen visar uppfattas inte som relevant av medarbetarna. Den stämmer 
inte överens med den tradition som dessa är bekväma med. Man kan också säga att ledningen 
inte förmår att möta medarbetare i deras behov. 

Också i detta exempel är det uppenbart att det som sker på institutionen, när det gäller relat-
ionen mellan ledning och medarbetare, återskapas i processen.
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Kraftfältsanalys uppsamlade den 14 april 2011
Denna grupp var speciell genom att den var sammansatt med deltagare från samtliga olika 
yrkeskategorier utom tekniker och administratörer. Gruppen bestod av såväl erfarna, mer me-
riterade och äldre medarbetare som mindre erfarna och meriterade yngre. Fem var män och tre 
var kvinnor.

Steg 1

Institutionsledningen inledde processen och betonade frågor om god arbetsmiljö och behovet 
av allas delaktighet samt behovet av att utveckla arbetet med mål och strategier. Ledningen 
tog upp det pågående utvecklingsarbetet kring målsamtal och strategier och berättade att av-
sikten är att alla medarbetare ska ha sådana samtal innan sommarledigheten. Man knöt även 
an till den gemensamma avslutningsdagen för processen den 13 maj som avstamp för det fort-
satta arbetet.

Arbetsgruppens representant: 

”I arbetsgruppen har vi varit testgrupp för metoden. Det är en spännande metod för att komma 
fram till hur man vill ha det. Sättet att arbeta är inte naturligt för oss så jag föreslår lite av atti-
tyden go with the flow. Metoden kommer att leda fram till att vi kommer att diskutera det som 
är viktigt för oss och det kommer att dokumenteras. Det är olika vad vi bär med oss i detta 
arbete. En del kan vara personligt och annat kan vara organisatoriskt. Det viktiga är att 
komma ihåg att vi kan lyfta alla frågor som berör oss på institutionen och arbeta med dom för 
att komma fram till vilka möjligheter vi har.”

Steg 2

Deltagarnas incheckning.

”När institutionen slogs ihop var det högt till tak och heller inte särskilt hierarkiskt. Nu är det 
inte så på institutionen även om det kan vara så på avdelningarna, t.ex. på X och Y.”

”På institutionen finns ett antal grupper som arbetar isolerat. Där det fungerar så beror det på 
personliga kontakter. Institutionen fungerar som ett antal isolerade öar. Öppenheten är selek-
tiv. Vissa avdelningar präglas av öppenhet, vissa gör det inte. Gemensamt är dock bristen på 
information. Det är uppenbarligen ett återkommande systemfel att vissa inte får tillgång till 
information.”

”När f.d. institutionen X slogs ihop med f.d. institutionen Y handlade det om en nödlösning. 
Prefekten fick detta i knät för att rektorn pekade med hela handen. Prefekten har visat på stort 
ointresse och låg grad av engagemang för den sammanslagna institutionen. Han har varit syn-
nerligen osynlig. Hans båda företrädare tog ett varv på institutionen varje vecka. Det gör ald-
rig den nuvarande prefekten.”

”Institutionen består av autonoma avdelningar. Det är institutionsledningens modell. Det kan 
vara skönt men det skapar problem. Några inom avdelningarna har bra arbetsmiljö men inom 
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institutionen finns det problem. Solidariteten är låg, man vet inte om institutionen kommer att 
finnas kvar i dess nuvarande form. Professorer vill i regel köra sina forskargrupper på egen 
hand. Det är svårt att samordna på en institution som rymmer sex eller sju egna forskarämnen. 
De olika centra som har kommit till för ihop oss. Detta kan vara medlet inför framtiden.  Or-
ganisationen har de senaste åren blivit mer top down. Det har förekommit sjukskrivningar 
men dessa har nog haft mer personliga och privata förklaringar är organisatoriska. Prefekten 
är osynlig som chef och det är svårt att få tag på honom. Alla på institutionen kan samarbeta 
med min avdelning men alla kan inte samarbeta med varandra ämnesmässigt.”

”Det har hänt något trist den senaste tiden. Ibland är man under någons vinge, den som inte är 
där bli exkluderad. Dom som äger vingarna måste vara mer lyhörda.”

”Centra XX är väldigt positivt men dom som inte ingår i XX känner sig isolerade. XX skulle 
kunna vara kittet som lyfter institutionen men det blir inte så.”

”Prefekten är föreståndare för såväl XX som för institutionen. ”Det är inte bra” har institutet 
XX sagt. Prefekten är en jättebra forskare! Men man kan fråga sig om det verkligen är jättebra 
forskare som ska leda institutionen?”

Steg 3

Konsulten inledde med en reflektion.

”Det är uppenbart att institutionen saknar ett gemensamt definierat uppdrag. Frågan: ”För vem 
eller vilka är vi till?” besvaras inte. Inte heller frågan: ”Vilket uppdrag har vi?”, i alla fall inte
med särskild hög grad av komplexitet. Bristen på ett gemensamt uppdrag får som konsekvens 
att individer och grupper formulerar egna uppdrag. Det blir helt enkelt en överlevnadsfråga att 
säkerställa mening i relation till den del av uppgiften som den enskilde tar ansvar för. Bristen 
på enighet för ett ev. gemensamt uppdrag får som följd kamp eller flykt. Individer, eller grup-
per, bekämpar varandra eller ledningen för att säkerställa sin egen överlevnad. Flykt betyder 
att man söker tillgodose sina behov av framgång och identitet utanför institutionen. Man upp-
lever inte institutionen som en acceptabel miljö inför framtiden. Det är viktigt att inte skuldbe-
lägga individer eller grupper för att man kämpar eller flyr fältet! Det är helt enkelt en konse-
kvens av brist på tilltro till att den uppgift som institutionen formulerar också innebär stöd för 
den uppgift som gruppen eller individen formulerar.”

Därefter introducerade konsulten arbetet med kraftfältsanalyser, bl.a. mot bakgrund av de 
behov som resultatet från medarbetarundersökningen 20XX visar. Arbetet med kraftfältsana-
lyser innebär stöd att stödja institutionen och dess medarbetare att själva komma fram till de 
beslut som är bäst för institutionens verksamhet och framtid.

Uppgiften var att i mindre konstellationer komma fram till vilket klimat man önskar ska 
prägla organisationen i framtiden.

Konsulten presenterade ett perspektiv med ambitionen att skapa en sekvens som både innehöll 
dåtid, nutid och framtid. Dåtiden handlar om den fortfarande oavslutade sammanslagnings-
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processen och pågående personkonflikter som kräver energi och försvårar engagemang för 
nya idéer kring aktuell förändring. Oavslutade skeende behöver avslutas.

Konsultens figur på tavlan

Figur 11 

Figuren beskriver konsekvensen av oavslutade händelser

T = Tid

E = Energi 

Med energi avser jag psykisk energi, t.ex. mänskligt engagemang och upptagenhet som både 
kan vara stödjande och hindrande.

F och K står för oavslutade händelser som försvårar fokus på en aktuell händelse (t.ex. genom 
att energin har genererat brist på tillit och positiv erfarenhet eftersom de tidigare händelserna 
F 1, F 2 och K 1 är oavslutade).

F 1 = Förändring 1

K 1 = Konflikt 1

F 2 = Förändring 2

F 3 = Aktuell förändring
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Konsulten beskrev påbörjade händelser som inte är avslutade och hur dessa kan binda psykisk 
energi oberoende av varandra. Som en del av utvecklingsarbetet behöver avslut åstadkommas. 

Mål för aktuell förändring

Figur 12

Figuren beskriver konsekvensen av avslutade händelser. Nya händelser kan mötas med energi.

Gruppen delade upp sig subgrupper och startade arbetet. Det var i detta sammanhang jag note-
rade en uppdelning i subgrupper av äldre och mer meriterade män, yngre och mindre merite-
rade män samt kvinnor. De mer meriterade valde också att lämna rummet för sina samtal. 

Steg 4

Moment 1

I mindre grupper samtalade deltagarna. Svaren formulerades i dialog mellan konsulten och 
deltagarna och dokumenterade av konsulten på whiteboard.

Som övergripande inriktning inför förändringen valde deltagargruppen ”öppenhet som stra-
tegi”. Konsulten tolkade att de olika förhållningssätten som gruppen angav genererade förut-
sättningar för varandra. 
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Figur 13

Figuren beskriver gruppens uppsamlades behov av förändring den 14 april 2011

I redovisningen uttryckte gruppen två viktiga utsagor som man särskilt ville ha noterat: ”För-
bud mot dolda agendor” och ”Kunskap ger samarbete”.

Gruppen diskuterade kring betydelsen av att vara professionell och kom fram till att när det 
gäller beslut bör man frigöra sig från sina personliga relationer och förhålla sig till formella 
regler och villkor. Beslutsfattare ska fokusera sak och inte ta frågan med den man är bekväm 
med utan med den som är ansvarig.

Gruppen diskuterade kring horisontell och vertikal kommunikation och kom fram till: ”Verti-
kal kommunikation är villkorad utifrån olika grad av ansvar och befogenheter (t.ex. mellan 
chef och medarbetare). Horisontell kommunikation är villkorslös utifrån att man kan ha lik-
nande grad av ansvar och befogenheter.”

Gruppen diskuterade också frågan om individens identitet och tillhörighet och kom fram till 
tre olika möjligheter: 

• ”Jag ser mig/oss som anställda vid universitetet”
• ”jag ser mig/oss som anställda av mig själv, d.v.s. som egna företagare”
• ”På universitetet är jag anställd i ett projekt med ett eget syfte.”

Moment 3

Gruppens andra uppgift var att i arbetspar som man valde själv och med stöd av faktorer man 
också själv valde göra en kraftfältsanalys av hindrande och stödjande krafter. 
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Grupperna valde att genomföra sina kraftfältsanalyser utifrån variablerna: ”Vertikal kommu-
nikation, horisontell kommunikation, tydligt ledarskap, öppenhet och gemenskap”.

I tabell 6.1 – 6.4 redovisas resultatet från moment. 
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Konsulten satte upp samtliga kraftfältsanalyser intill varandra på väggen och bad deltagarna 
att samlas framför. Respektive subgrupp redogjorde i sammanfattning för vad man kommit 
fram till.  

Moment 4

Gruppens fick som tredje uppgift att i respektive subgrupp prioritera stödjande krafter från 
den egna kraftfältsanalysen med syfte att ta fram en handlingsplan för att stödja institutionens 
utveckling.

Grupp 2

Vad: Tydligt ledarskap
Vem/vilka: Dekanus
Hur: Reformera institutionsledningen
När: Nu!

Vad: Öppenhet & Kommunikation
Vem/vilka: Institutionsledningen & avdelningsledningarna & alla
Hur: Skapa mötesfora
När: Nu!

Vad: Gemenskap
Vem/vilka: Institutionsledningen & avdelningsledningarna & alla
Hur: Mål och vision för institutionen
När: En process som startas nu!

Grupp 1

Vad: Vertikal kommunikation
Vem/vilka: Arbetsgrupp med en representant från varje avdelning
Hur: Årlig institutionsdag och forskarseminarier med inbjudna gäster
När: Januari 2012

Vad: Horisontell kommunikation
Vem/vilka: Institutionsledningen
Hur: Nyhetsbulletin med regelbundenhet
När: September 2012

Grupp 3

Vad: Öppenhet
Vem/vilka: Institutionsledningen initierar med tydlig målgrupp utvärdering. Rullande ansvar 
hos några ett år i taget (programförklaring).
Hur: Seminarier var fjärde vecka.
När: I höst

Vad: Tydliga roller och ansvar
Vem/vilka: Institutionsledningen, XX och YY bevakar (ingår i subgruppen))
Hur: Uppdragsbeskrivning och delegeringar
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När: I höst

Steg 5

Processen avslutades med att deltagarna reflekterade utifrån resultatet av dagens arbete:

”Givande dag. Ett antal rätt konkreta förslag.”

”Jättebra diskussion och mer öppet än jag väntat mig. Hoppas att detta kan bidra till att något 
kan hända. Jag vill särskilt uppmärksamma universitetets ansvar som arbetsgivare. Man får 
faktiskt jobba hur mycket som helst för att man ska hinna med allt.”

”Jag var skeptisk när detta drogs igång. Medarbetarundersökningen visar att många mår då-
ligt. Då ska fokus vara på ledningen. Diskussionen har varit öppen. Det vi har kommit fram 
till är självklarheter. Det är en svaghet att det inte gjorts något hittills. Bakgrunden är hur pre-
fekten hamnade i sin sits. Rektorn pekade med hela handen.”

”Intressant och givande. Jag var skeptisk från början. Processen tar sin tid. Man borde ha gått 
mer rakt på problemen. Utvecklingsarbetet hade kunnat läggas ut när terminen är slut. Nu 
måste vi sluta älta det förflutna och gå framåt.”

”Bra att vi kan ses och prata om det som är. Vi säger vad vi tänker till varandra. Det är för 
mycket folk som gottar sig i att det är hemskt”.

”Jag känner mig tom. Jag har varit med i ångestgruppen och brottats med mina känslor över 
vad jag sett. Nu uppfattar jag att det jag ser det känner andra också igen.”

”Vi behöver öva oss att prata om sånt vi inte brukar prata om. Jag uppfattar att dagen har varit 
öppen. Jag är full av uppskattning för det som sagts och hur det sagts.”

Deltagarna lämnade lokalen och ledningen dröjde kvar. Ledningen och konsulten kom att tala 
utifrån utsagan: ”Det har hänt något trist den senaste tiden. Ibland är man under någons vinge, 
den som inte är där bli exkluderad. Dom som äger vingarna måste vara mer lyhörda.”

Samtalet kom att handla om att personen förmodligen satte ord på ett sammanhang som 
många medarbetare på institutionen kände igen sig i, även institutionsledningen. De skyd-
dande vingar som tidigare hade funnits i universitets olika sammanhang hade under en följd 
av år avvecklats, möjligen med start runt 2002 då rektor pekade med hela handen och beord-
rade sammanslagningen utan att erbjuda någon form av vingar till utvecklingsstöd. 

Processanalys

Ledningen lyfte i inledningen fram några nyckelområden som man betonade som viktiga och 
ställde in siktet på den gemensamma avslutningsdagen, bland annat behovet av allas delak-
tighet. Man uttryckte sig omsorgsfullt.

Arbetsgruppens representant uttalade stöd med budskapet att detta är tillfället att ta upp frå-
gor man annars inte pratar om. 



149 

 

Deltagarnas inledande reflektioner var övergripande analyserande och sammanfattande. 
Konsultens tolkning var att gruppen på ett mer oreflekterat plan kom att sammanfatta helhet-
en eftersom detta var den sista kraftfältsanalysen som genomfördes. Man sammanfattade 
både institutionens historia, beskrev konsekvensen av denna och delade ut ansvar.

Konsulten blev berörd av vad en deltagare sa om risken att bli exkluderad om man inte är 
”under någons vinge”. Ansiktsuttrycket var sorgset och rösten mörk. Frågan om att få till-
höra eller inte kom upp även i de därpå två följande sekvenserna.

I subgruppsarbetet kom de yngre männen att söka sig till varandra, de äldre till sig och kvin-
norna till sig.

Deltagarnas analyser var komplexa och samskapades i form av en workshop med konsulten 
vid tavlan.

Konsulten var aktiv och prövade i dialog om det var möjligt att anlägga ett framtidsperspek-
tiv.

I sammanfattning beskrev medarbetarna en arbetsplats i kritiska termer. Konsulten och grup-
pen hade en dialog utifrån en modell som kan förklara varför det är svårt att tänka framtid 
när man är upptagen av kritiska och oavslutade erfarenheter. 

Ett inslag av positiva avslutande signaler utan att gruppen var översvallande. Som om den 
ville säga ett vänligt tack och adjö.

Gruppen var den sista gruppen i raden av grupper som arbetade med kraftfältsanalyser och 
den bestod av deltagare från samtliga yrkeskategorier på institutionen med undantag av tek-
niker och administratörer.

Den valde ett segregerat mönster i sin process. Samtliga övriga grupper valde att sitta till-
sammans i konferensutrymmet. Denna grupps seniorer valde att sätta sig utanför. Man upp-
rätthöll således inte endast kategorisering byggd på makt och auktoritet utan utövade den 
också i rummet. Detta samskapades med övriga.

Genomgående indikerar handlingsplanerna behov av ett aktivare ledningsarbete med kon-
kreta förslag kring utveckling av kommunikation, öppenhet, roller, gemenskap och ansvar.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Bekräftande av separation och exkluderande, anpassning. Ett mönster som alla bidrog till.

Tolkning av kraftfältsanalyser

Såväl de stödjande som hindrande krafterna upplevs som jämstarka sett till helheten. Samma 
gäller bedömningen för påverkansmöjligheter. Juniora män anger inte värden när det gäller 
påverkan.
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Gruppen erbjöd möjligheten att reflektera mönster kategorivis (kvinnor, yngre män, äldre 
män samt också utifrån maktposition).

Kvinnor

Kvinnor i gruppen definierar som hindrande krafter: ”Respektlöshet”, ”kontrollbehov” och 
”rädsla för motreaktioner”. Man önskar en utveckling av ”öppenhet”. De hindrande krafter-
na är starka men upplevelsen är att de är möjliga att påverka.

Som stödjande krafter definierar kvinnor ”kommunikation”, ”tillit” och ”prestigelöshet”. 
Styrkan är lägre men fortfarande med goda möjligheter att påverka.

Kvinnor upplever motstånd när det gäller ökad grad av öppenhet men upplever också att dom 
kan påverka.

Juniora män

Juniora män upplever som hindrande krafter ”dolda agendor”, ”individer vill ha egen makt 
och egna fördelar” samt ”korridorsnack och energiläckage”. Man anger höga värden på 
styrka och inga värden på möjligheter att påverka. Man anger att ”professorer sköter sig 
själva” och att det är ”bekvämt för avdelningsledare att inte ha tydligt ledarskap”. Höga 
värden på styrka och inga värden på möjligheter att påverka. ”Grupper sluter sig tajt sam-
man internt” och ”fysisk planering av arbetsplatsen” hindrar. Höga värden på styrka och 
inga värden på möjligheter att påverka.

Juniora män upplever som stödjande krafter ”att känna sig delaktiga”, ”medarbetare förstår 
vad som händer” och ”skapa bättre arbetsklimat och välbefinnande”. Det finns en hög styrka 
när det gäller dessa. Det finns ett behov av ”tydligt ledarskap”: ”Personalen önskar föränd-
ring” och ”dekanus önskar förändring”. Också vad gäller detta med hög styrka. Det finns en 
längtan efter gemenskap: ”Centrumbildningar”, ”gemensamma utbildningsprogram” och 
”sociala biten (fika julbord etc)”. Juniora män anger inga värden på möjligheter att påverka.

Seniora män

I förhållande till ”horisontell kommunikation” definierar man som hindrande krafter: ”Kon-
flikträdsla”, ”informell kommunikation” och ”personkemi”. Lägre värden på styrka och på-
verkan. I förhållande till ”vertikal kommunikation” definierar man som hindrande krafter: 
”Ämnesmässigt avstånd”, ”personkemi”, ”tidsbrist” och ”tröskel och startsträcka”. Märk-
bar styrka och möjligheter att påverka.

Seniora män analyserar i förhållande till ”vertikal kommunikation” som stödjande: ”Gemen-
samma lokaler”, ”potentiella synergieffekter”, ”forum”, och ”personkemi”. Mer styrka och 
delvis små möjligheter att påverka. I förhållande till ”horisontell kommunikation”: ”Forum”
och ”öppenhet och transparens”. Påtaglig styrka och starka möjligheter att påverka.
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Summering

Det finns en diskrepans mellan dialogen i gruppen som helhet och resultatet av kraftfältsana-
lysen kategorivis. Dialogen i helgrupp förs i en tämligen ofarlig ton med respekt för hierarki 
och makt. Inga kritiska data lyfts fram. Kraftfältsanalysen visar på påtagliga skillnader och 
är väsentligt skarpare.
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Summering av processer kraftfältsanalyser den 13 maj 2011

Ledningens introduktion och genomgång
Steg 1 - introduktion

Samtliga medarbetare på institutionen deltog i en konferens över en hel dag den 13 maj (9 –
16) med uppgift att arbeta med resultatet från kraftfältsanalyserna. Konferensen genomfördes 
i en stor och öppen lokal i anslutning till universitetet. Lokalen möblerades med stolar i ringar 
i mindre grupper. 

Inför konferensen hade alla deltagare fått minnesanteckningar per e-post från samtliga genom-
förda kraftfältsanalyser. Minnesanteckningarna var anonymiserade. Samtliga blädderblocks-
blad, ca 80 stycken, (med undantag av ett som kommit bort och vars innehåll rekonstruerades) 
satt uppe på väggarna. Blädderblocksbladen var, efter överenskommelse med deltagarna, inte 
anonymiserade. Dagen inleddes med kaffe och vernissage. Deltagarna uppmanades att 
varandra runt i salen och samtala med varandra om sina intryck av materialet och dess inne-
håll.

Konsulten ansträngde sig att hälsa på så många deltagare som möjligt samtidigt som han prö-
vade att anslå en mer alldaglig ton.

Konsulten och hans kollega (samma person som hade arbetat i mötet med professorerna) hade 
uppdraget att arbeta som processledare. Överenskommelsen var att kollegan hade förstahands-
initiativet och konsulten följde upp samt ansvarade för att löpande dokumentera arbetet.

Dekanus närvarade med huvuduppgift att lyssna. Han förväntades inte bidra med inlägg.

Yrkesgrupperna samlades gruppvis med en kort stunds incheckning i respektive grupp utan 
rapport i storgrupp.

Steg 2 - institutionsledningens genomgång

Institutionsledningens genomgång kan delas upp i 11 moment.

Moment 1 – inledning med genomgång av bl.a. mål och syfte för dagen

Institutionsledningen inledde konferensen med att berätta mål och syfte för dagen samt gick 
igenom programmet. Man underströk att allt kraftfältsarbete skulle belysas med möjligheter 
till fördjupning och klargöranden. Man berättade att man hade förberett både sin summering 
av arbetet och sina förslag till hur processen skulle drivas vidare, förslag som man ville pröva 
i dialog med medarbetarna. Man markerade att dagen innebar slutet på det man kallade Fas 1
och tog tillfället i akt att tacka alla medarbetare för engagerad medverkan och med ett speci-
ellt tack till arbetsgruppen för dess stöd och arbete. 

Man genomförde sin inledande process på ett strukturerat och metodiskt sätt med hög grad av 
koncentration.
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Ledningen beskrev i sammanfattning den genomförda processen: ”Varje grupp har först arbe-
tat en heldag med uppdraget att identifiera det önskvärda arbetsklimatet på institutionen, tyd-
liggöra hindrande och stödjande krafter samt ta fram konkreta förslag på hur de stödjande 
krafterna skulle kunna expanderas. Dag två av respektive grupparbete, som var en halvdag, 
har fokuserats på uppföljning och förtydliganden av innehållet den första dagen inklusive re-
flektioner över processen som sådan.”

Ledningen påminde om att minnesanteckningar från samtliga gruppers arbete har skickats ut 
till alla medarbetare på institutionen i syfte att stödja öppenhet.

Moment 2 – ledningens sammanfattning av hindrande och stödjande krafter

Ledningen startade därefter sin genomgång och redovisning. Man började med att först visa 
en PP-bild med de hindrande krafter – detta har vi hört som hindrande – man uppfattat för att 
därefter visa en bild med de stödjande krafterna – detta har vi hört som stödjande. Medarbe-
tarna fick under tystnad läsa de båda bildtexterna. Det var knäpptyst i konferenslokalen.

Hindrande krafter

Strukturer: Otydlig beslutsgång, brist på mötesfora, brist på rutiner, filtrerad information, per-
sonfixering, personkonflikter, brist på ledarskap, isolerade öar, institutionen som hot/hinder, 
brist på information samt dolda agendor.

Arbetsklimat: Ensamhet, felsökning, beräknande, misstänkliggörande, missunnsamhet, över-
belastning/tidsbrist, elitism/attityder, utsatthet, konkurrens samt otrygghet. 

Brist på mötesfora, filtrerad information, personkonflikter, brist på ledarskap, institutionen 
som hot/hinder och dolda agendor klassades även in under arbetsklimat.

Stödjande krafter

Strukturer: Information, ledningsgrupp, kommunikation av beslut, gott ledarskap, mötesstruk-
tur, tydlighet, mål och visioner, infoblad och hemsida, stödjande strukturer/feedback, profess-
ionalism, transparens, ansvarstagande, funktionell, ändamålsenlig och robust organisation, 
tydliga roller, institutionen som en möjlighet samt rutiner.

Arbetsklimat: Kreativitet, akademiska samtal, prestigelöshet, gemenskap, tid för återhämt-
ning, umgängesregler, förtroende, öppenhet, nyfikenhet, respekt, högt till tak, samarbete och 
medarbetarskap.

Kommunikation av beslut, gott ledarskap, tydlighet, mål och visioner, stödjande struk-
turer/feedback, transperens, professionalism, ansvarstagande samt institutionen som en möj-
lighet klassades också in under arbetsklimat.

Efter en stunds tystnad, under vilken medarbetarna haft möjlighet att ta in ledningens redovis-
ning fortsatte ledningen och kommenterade då sina bilder.
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Moment 3 – ledningens uppfattning av vilka krafter som dominerar

Man började med att summera och kommentera de hindrande och stödjande krafter som man 
uppfattat som mest dominerande.

”Dominerande hindrande är: Isolerade öar, dolda agendor, brist på ledarskap, institutionen i 
sig upplevs som ett hot och ett hinder, ensamhet samt överbelastning och tidsbrist”.

”Dominerande stödjande är: Funktionell och ändamålsenlig organisation, förtroende, gott le-
darskap, institutionen upplevs som en möjlighet, stödjande strukturer och feedback, transpa-
rens, ansvarstagande samt prestigelöshet”.

Moment 4 – en idé för hur de hindrande krafterna skulle kunna bemötas

I anslutning till sin redovisning av dominerande krafter utvecklade man en idé för hur varje 
hindrande kraft skulle kunna bemötas genom att tre till sex stödjande krafter mobiliserades 
som motkrafter.

”Isolerade öar” ska bemötas med ”funktionell, ändamålsenlig och robust organisation, förtro-
ende, institutionen som en möjlighet, transparens samt ansvarstagande.”

Upplevelsen av ”dolda agendor” ska bemötas med ”förtroende, institutionen som en möjlig-
het, transparens och ansvarstagande”. 

”Brist på ledarskap” ska bemötas med ”funktionell och ändamålsenlig organisation, gott le-
darskap, stödjande strukturer och feedback och ansvarstagande”.

”Institutionen som ett hot och ett hinder” ska bemötas med ”förtroende, institutionen som en 
möjlighet och transparens”.

”Ensamhet” ska bemötas med ”förtroende, gott ledarskap, stödjande strukturer och feedback, 
ansvarstagande och prestigelöshet”.

”Överbelastning och tidsbrist” ska bemötas med ”gott ledarskap, institutionen som en möjlig-
het, stödjande strukturer och feedback samt prestigelöshet.”

Moment 5 – förslag på fyra fokusområden

I det därpå följande momentet presenterade ledningen förslag till hur det fortsatta arbetet 
skulle kunna drivas vidare. För att stärka de stödjande krafterna föreslog institutionsledningen 
ett fokus på fyra utvecklingsområden. Dessa var:

1. Institutionsgemensamt mål och vision
2. Organisation: struktur etc.
3. Arbetsklimat
4. Ledarskap och medarbetarskap
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Moment 6 – förslag till en förändringsledargrupp

För att kunna driva arbetet föreslog institutionsledningen att en förändringsledargrupp skulle 
inrättas. Gruppens ansvar skulle vara att:

• Formulera mål och visioner
• Föreslå en funktionell, ändamålsenlig och robust organisation
• Skapa och identifiera synergier

Man önskade att förändringsledargruppen skulle arbeta som ett team och menade att detta 
betydde:

• Ansvar för helheten – att stärka institutionen
• Medvetenhet om balansen egenintresse – helheten
• Öppenhet
• Institutionens medarbetare görs delaktiga

Moment 7 – förändringsledargruppens sammansättning

När det gällde förändringsledargruppens sammansättning förslog man:

• Att samtliga avdelningsledningar inbjuds att delta
• Att gruppen utvidgas med kompletterande kompetens (t.ex. genom intresseanmälan 

och nominering)
• Att efter individuella samtal med stöd av konsult utses gruppen av prefekten

Moment 8 – vad kännetecknar ett fungerande team?

Institutionsledningen ville också precisera vad som kännetecknar ett fungerande team:

• Fokus på gemensamma resultat
• Ansvar
• Åtagande
• Öppenhet
• Tillit

Moment 9 – förutsättningar för att ingå i förändringsledargruppen

Institutionsledningen var tydlig med att ange de förutsättningar för deltagande i förändrings-
ledargruppen och som man ansåg som nödvändiga:

• Axla ansvar för helheten
• Informationsspridning och transperens i alla riktningar
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• Prioritering av ledarskapet tids- och kvalitetsmässigt
• Egen personlig utveckling genom personlig coachning

Moment 10 – förändringsarbetets fokus

Förändringsarbetets fas 2 ska ha de fyra förändringsområdena i fokus: 

1. Institutionsgemensamt mål och vision
2. Organisation och struktur
3. Arbetsklimat 
4. Ledarskap och medarbetarskap.

Arbete kring förändringsområde 1 hade redan startat men skulle komma att behöva utvecklas 
ytterligare.

När det gällde förändringsområde 2 menade institutionsledningen att inriktningen bör vara att 
tydliggöra innebörden av akademiskt ansvar (t.ex. undervisning, forskningsinriktning och 
samverkan mellan lab.) och linjeansvar (t.ex. personalansvar, arbetsmiljöansvar, rapportering, 
information, lönesättning och administrativa system).

När det gällde förändringsområde 3 menade man att detta skulle utvecklas med hjälp av: 

• Seminarier
• Avdelningspresentationer på fredagsfika/seminarier
• Sociala aktiviteter (Pub, picknic, fika, innebandy etc)
• Årlig institutionsdag (forskarseminarier och inbjudna gäster)
• Workshops
• Arbetsmiljögrupp
• Respektfullt bemötande

När det gällde förändringsområde 4 menade man att viktiga områden att fokusera var:

• Lämpliga uppdrag och ansvar som befrämjar karriärmöjligheter
• Tydliga informationsvägar om beslut och riktlinjer
• Mötesstrukturer
• Hemsida, intranätet och info-blad
• Prioritering av ledarskap
• Strukturer för ökad delaktighet
• Införande av tydliga roller

Moment 11 – förslag till tidplan för arbetet

• Slutligen och sist presenterade ledningen en tidplan för arbetet:
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• Inrättande av förändringsledningsgruppen klart den 1/9 2011
• Institutionsgemensamma mål och visioner klart den 1/10 2011
• Organisation: struktur etc klart den 31/12 2011
• Förändringsledningsgruppen upplöses den 31/12 2011
• En ny funktionell, ändamålsenlig och robust organisation sjösätts den 1/1 2012
• Arbete med arbetsklimat och medarbetarskap kontinuerligt fr.o.m. nu och framåt

Arbete i tvärgrupper med bearbetning av ledningens inledning
Steg 3 – arbete i tvärgrupper med bearbetning av ledningens inledning

Yrkesgrupperna organiserades i sex tvärgrupper så att varje tvärgrupp innehöll representanter 
från samtliga yrkesgrupper. Grupperna fick till uppgift att samtala om institutionsledningens 
återkoppling och förslag samt att formulera sina reaktioner på detta på blädderblocksblad. 
Varje grupp skulle utse en talesperson. Dekanus och institutionsledningen gick runt och 
”smyglyssnade”, dock utan att låta sig involveras eller involvera sig själva i samtalen.

Talespersoner i akvarium
Steg 4 – talespersoner i akvarium med bearbetning av ledningens input

Talespersonerna formerade sig som en subgrupp i akvarium, dvs. satte sig i en ring mitt i 
rummet med övriga deltagare runt om. Gruppen fick till uppgift att samtala med varandra om 
vad man pratat om i respektive tvärgrupp.

Till att börja med uppstod ett mer fritt samtal med kortare inpass från talespersonerna.

”Vad händer om detta inte blir bra? Några saker måste bara lyckas! Man behöver sätta rimliga 
förväntningar. Förändringsledargruppens mandat, hur stort ska det vara? Det ska inte vara en 
representativ grupp. Arbetssätt och förankring? Hur ska man arbeta och hur förankra? Medar-
betare på institutionen måste få ge input.”

”Sammansättningen av förändringsledargruppen måste checkas av på avdelningarna. Gruppen 
ska upplevas som ett team. Det måste klaras ut hur dom ska arbeta. Gruppen måste kommuni-
cera till 110 % på alla kanaler. Dom måste lyssna av. Innan semestern måste sammansättning-
en av gruppen klaras ut. Alla ska veta vilka som är utsedda.”

”Vad händer när gruppen levererat? Hur trygga kontinuitet? Vem leder gruppen? Vem kom-
mer att vara prefekt den 1 januari 2012? Vem ansvarar för att man löpande justerar detaljer 
som kommer upp?”

”Det är en utmaning att hitta ett bra sätt att arbeta. Fyra månader är kort tid.”

”Det är viktigt att administrationen är representerad i förändringsledargruppen.”

”Är gruppens uppdrag möjligt att påverka för de som ingår i gruppen?”
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Deltagare i talespersonsgruppen sökte ögonkontakt med dekanus som upplevde sig uppmanad 
att kommentera.

Dekanus:

”Institutionen ska inte delas, institutionen ska vara en del av fakulteten, personligt ansvar i 
linjechefsrollerna gäller och detta är inte en process för att byta ut prefekt och proprefekt.”

Utförliga svar från respektive talesperson
Steg 4 – mer utförliga svar från tvärgrupperna

Grupp 1

”Vi är positiva till förslaget som sådant. Vi har frågor om tidplanens hastighet. Några i grup-
pen tycker att den är för snäv andra tycker att den är ok. Finansieringen av det fortsatta för-
ändringsarbetet behöver klaras ut innan sista maj. Den frågan bekräftar ansvar och mandat.

Det behövs en tydligare uppdragsbeskrivning. Vad kommer att levereras och hur? Vi tycker 
att förändringsledargruppen senast den 2 september ska presentera hur man ska arbeta och vad 
man ska åstadkomma. Några i vår grupp förväntade sig att det skulle presenteras en ny orga-
nisation idag. Andra förstår att det tar längre tid att ta fram ett sådant.”

Grupp 2

”Vi är i grunden positiva till förslaget. Vår grupp vill verkligen ha en förändring. Status quo 
är oacceptabelt. Det är viktigast att arbeta med mål och visionsarbetet plus nyttan med in-
stitutionen. Arbetet måste förankras på institutionen. Institutionen måste erbjuda stöd för av-
delningarna och stöd för individer i grupperna. Ska det vara avdelningsledarna eller någon 
annan från respektive avdelning som ingår i förändringsledargruppen? Engagemanget är 
centralt. Det är viktigt att varje individ känner sig representerad. Ska prefekt och proprefekt 
ingå i gruppen? Vi har olika uppfattningar om detta. Vi frågar oss också om tidplanen är rim-
lig?”

Grupp 3

”Vi är positiva. Vi upplever att institutionsledningen har lyssnat genom kraftfältsanalyserna 
och att dom hört oss. Det behövs en precisering för vad som kan förändras och påverkas och 
hur förändringsledningsgruppen ska ledas samt ett tydliggörande vad uppdraget är och vad 
gruppen ska åstadkomma. Villkoren för att medverka i förändringsledargruppen behöver kla-
ras ut. Gruppen behöver utses före semestern och kan börja jobba direkt efter. Hur ska föränd-
ringsgruppen kommunicera med dekanus? Vi har önskemål om att detta arbete inte bara går 
genom prefekt och proprefekt.”
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Grupp 4

”Gruppen är positiv till initiativet. Förändringsledargruppens sammansättning och uppdrag 
behöver diskuteras och ramarna behöver preciseras. Det kan vara såväl bra som dåligt att av-
delningsledarna deltar i arbetet. Det kan finnas konflikter mellan institutionens mål och re-
spektive avdelningsmål. Kompetens är viktigt när man ingår i förändringsledargruppen. 
Gruppen får inte ges för snäva ramar. Bra med coachning men viktigt att man också kan få ta 
coachningshjälp utanför det konsultföretag som leder detta arbete. För oss är det ok att prefekt 
och proprefekt är med. Viktigt att också administrationen är med i gruppen och att man tar 
intryck från andra organisationers erfarenheter. Gruppen måste ha möjlighet och frihet att 
föreslå nästan vad som helst. Kom ihåg att inte riva upp sådant som fungerar.”

Grupp 5

”Vår grupp är positiv till förslaget och stödjer det, men behöver verkligen avdelningsledarna 
vara med? Andra kan representera avdelningarna. Om vissa grupper inte finns representerade, 
hur ska gruppens mandat då hanteras? Administrationen bör ingå och betraktas som en avdel-
ning. Institutionsstyrelse är ett alternativ tycker vi. Förändringsledargruppens mandat behöver 
klaras ut. Kommer arbetet drabbas av tidsbrist och överbelastning? Den nya organisationen 
måste vara hållbar.”

Grupp 6

”Det finns otydligheter om förändrarledargruppens mandat samt om prefekt och proprefekt 
ska vara med eller inte. Vilka i övrigt ska ingå? Inga gamla lik som en gruppmedlem sa. Det 
måste bli en demokratisk process för att skapa förtroende. Är förändringsledargruppen också 
ledningsgrupp som ska hantera alla vardagens frågor? Tidigare negativa erfarenheter av led-
ningsgrupp påverkar våra uppfattningar.”

Efter gruppernas redovisning togs en paus under vilken institutionsledningen förberedde sina 
reflektioner och svar på gruppernas återkoppling. Både prefekt och proprefekt valde att inte 
tala med varandra under pausen utan förberedde sig var och en på egen hand.

Institutionsledningen besvarar grupperna
Steg 5 – institutionsledningen i akvarium och reflektion över gruppernas svar

Deltagarna återsamlades och institutionsledningen satte sig mitt i rummet mitt emot varandra 
och samtalade med varandra som om dom var ensamma. Deltagarna satt runt omkring och 
lyssnade.

”En grupp ställde frågan: ”Vad händer om detta inte blir bra?”. Vi måste ha rimliga förvänt-
ningar på förändringsledargruppens arbete. Delaktigheten är angelägen. Men verklig föränd-
ring måste åstadkommas och då måste också sättet att arbeta påverkas.”

”Det finns dom som funderar på hur stor gruppen ska vara? Jag tänker någonstans kring max 
nio personer. Det är inte en representativ grupp med deltagare från varje avdelning vi tänker 
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oss. Gruppen ska vara beredd att sätta av tid för att arbeta. Ska alla avdelningar vara med? Om 
inte så behöver det checkas av att upplevelsen är att min verksamhet är företrädd, då är det 
ok”. Viktigt att gruppen arbetar som ett team, att arbetet präglas av öppenhet och transparens. 
Det finns ett behov av att gruppen sätts ihop snabbare. Naturligtvis ska man kunna diskutera 
arbetssättet. Mandatet finns i gruppens uppdrag. Vad händer när gruppen levererat? Om för-
ändringsledargruppen kommer på bra saker, behöver man då vänta? Nej det behöver man inte. 
Hur klarar man vardagens ledningsuppgifter? Får man tid att göra det man måste göra i öv-
rigt? Svaret är att detta måste läggas upp så att förändring verkligen blir möjlig.”

”Jag tänker att vem ska leda gruppen om inte prefekt och proprefekt är med? Jag har inte hört 
några tydliga argument så här långt för eller emot. Det ställs frågor kring tidsramar och balans 
när det gäller sammansättningen i relation till andra uppgifter. Vi är ense om att något måste 
göras och det som ska göras ska göras bra. Tidsramarna kan därmed anpassas.”

”Frågan ställs om hur gruppen kan sättas ihop, det är skitviktigt. Frågor om tillit och förtro-
ende ställs också. För att detta ska kunna fungera så behöver arbetssättet avgöra sammansätt-
ningen. Det är viktigt att dom som ingår i gruppen delar uppfattningen att helhetssyn är viktig, 
detta är inte en grupp som ska jobba för sig.”

”Det finns förväntningar på att avdelningarna och administrationen ska vara representerade. 
Det är viktigt för oss att säga att vi vill lyfta ansvaret för det gemensamma oavsett vilken av-
delning man tillhör. Sen ställer jag mig frågan: ”Hur kan man ha en demokratiskt vald repre-
sentant utan att särintressen tar plats?”.

”Jag undrar: Vad menar man med ett väl fungerande ledarskap? Så hör jag att det finns för-
väntningar på att utse gruppen snabbare, men kom ihåg att vi ska göra något som håller bor-
tom första start. Så behöver vi också fundera på om inte alla avdelningar är med i gruppen, 
vilka komplikationer innebär det?”

”Slutligen skulle jag vila säga att vi har fått bekräftat att man uppfattar att vi lyssnat och man 
har förtroende för våra tankar och våra förslag. Den grundläggande synpunkten är att detta är 
det rätta att göra. Det har varit väldigt bra att lyssna, det har varit en annorlunda upplevelse.”

Konsultkollega

”Fundera på om ni vill förmedla er känsla till medarbetarna, om det är något mer ni vill svara 
an på. Ge er själva lite tid att känna efter.”

Hela systemet sitter tyst i stillhet medan prefekten och proprefekten läser igenom sina anteck-
ningar under tiden de också funderar.

Prefekten

”Jag känner stort ansvar för den situation vi befinner oss i. Jag vill påverka och förändra den. 
Jag upplever stöd för våra idéer och värme som växer varje gång.”



161 

 

Proprefekten

”Jag har en bra känsla, det finns en vilja till att förändra. Jag har hört det från kraftfältsana-
lyserna och jag har hört det idag. Jag känner ett stort ansvar för att vara med och göra något så 
att detta blir bra.”

Konsultkollega

”Jag har hört frågan i arbetet: Ska prefekt och proprefekt vara med? Vad tycker ni?”

Prefekten

”Den frågan lämnades hängande. Jag har svårt att se att förändringen kan genomföras utan att 
vi är med.”

Proprefekten

”Jag är nyfiken att höra mer kring argumenten. Vad talar för, vad talar mot? Jag vill veta hur 
det resoneras kring detta. Hur viktig är den här frågan? Jag vill höra mer om detta.”

Samtal i tvärgrupperna över institutionsledningens svar
Steg 6 – arbete i nya tvärgrupper och samtal över institutionsledningens reflektioner

Nya tvärgrupper bildades, denna gång fem.

Konsultkollega

”Samlas i tvärgrupperna. Samtala om det som ni har hört prefekten och proprefekten reflek-
tera över, upplever ni att dom förstod vad ni menade? Upplever ni att det var något som dom 
inte förstod eller missförstod?”

Deltagarna återvände till gruppsamtal och bearbetade institutionsledningens reflektioner. Re-
spektive grupp utsåg en representant som hade till uppgift att föra gruppens talan i ett redovi-
sande samtal.

Tvärgruppernas reaktioner
Steg 7 – redovisning från respektive tvärgrupp

Grupperna redovisade genom att dess representanter sammanfattade vad grupperna kommit 
fram till.

Grupp 1

”Mål och vision samt gruppsammansättning är prioriterade frågor för oss. Ni har uppfattat 
vårt budskap om att mål och vision är viktiga. Det är också viktigt att kommunicera ut i orga-
nisationen vad som gäller. Vi behöver mätbara och konkreta mål som går att följa upp.
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Det finns negativa aspekter om ni inte är med. Ni har erfarenhet som vi kan ha nytta av i mål-
och visonsarbetet. Det missar vi. Men det finns också negativa aspekter om ni är med. Det 
finns risk för inlåsningar när det gäller arbetet med organisationen och med visionen. ”

Grupp 2

”Ni har hört oss. Men vår fråga är hur ni tolkar oss när det gäller formering av gruppen. Det är 
viktigt att det i gruppen ingår individer som man har förtroende för, att medarbetare kan säga 
”jag har förtroende för individer i gruppen och det är inte nödvändigt att just min egen grupp 
är representerad.” Vi har en fråga kring tidsaspekten. Det är viktigt att gruppen blir tillsatt 
snabbt, men minst lika viktigt är att det blir en bra grupp.”

Grupp 3

”Ni har hört det vi sagt, men vi undrar hur ni tolkar förtroendefrågan? Vi menar att det finns 
förtroende för idén med en förändringsledargrupp. När det gäller er som ledning både finns 
det och finns det inte förtroende. Det saknas förtroende för er i era roller. Om ni ska vara med 
i förändringsledargruppen eller inte har vi fortfarande olika åsikter om i vår grupp.”

Grupp 4

”Ni missförstod det första vi sa. Våra synpunkter handlade om otydligheter kring gruppens 
uppgift. Det finns en fördel med att ni inte är med i gruppen, ni har gamla idéer som påverkar. 
Utan er skulle det bli en nystart med friska idéer. Det är fortfarande oklart hur förändringsle-
dargruppen ska se ut. Det finns mer att reda ut. Hur ska gruppen se ut? Och vi undrar om detta 
kommer att vara den optimala gruppen?”

Grupp 5

”Ni har uppfattat oss ok. Men vi saknar information om ramarna. Hur ser maktordningen ut? 
Dekanus ansvar? Prefektens ansvar? Vem har vilket ansvar? Vi tycker att detta behöver tyd-
liggöras skriftligt senast den 31 maj. Och så undrar vi hur ska arbetet finansieras? Att ni är en 
del av gruppen främjar förtroendet. Några har uppfattat att det är självklart att ni är med andra 
är mot. Dom som är emot har uppfattningen att det blir mindre fritt och att det blir för många i 
gruppen. En annan fråga till er: Har ni tid med detta?”

Kommentar från en deltagare utanför den inre ringen: ”Vilka ramar har gruppen? Frågan om 
institutionsstyrelse skulle dessutom kunna diskuteras lite mer. Går det att dela upp institution-
en och går det att byta fakultet för institutionen? Vad är möjligt att påverka och ändra? Vad 
inte?”
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Samtal i akvarium med institutionsledningen och tvärgruppernas re-
presentanter
Steg 8 – samtal i akvarium mellan representanter för tvärgrupperna och institutions-
ledningen

Institutionsledningen och grupprepresentanterna satte sig i en inre ring mitt i rummet med 
övriga deltagare i en yttre runt den inre ringen.

Samtalet startade

Deltagare 1

”Det är otydligt vad gruppen har för uppdrag och om prefekt och proprefekt ska vara med. 
Den har en konstig roll om ni är med i den. Framför allt är det viktigt att det finns rätt kompe-
tens i gruppen.”

Prefekt

”Det vore konstigt att starta ett radikalt förändringsarbete utan att ledningen skulle vara med. 
Att inte ledningen skulle vara med är samma sak som att avsätta den. En del av utvecklingsar-
betet är att hantera den gruppdynamiska processen. Det handlar om att dom som är med också 
axlar ansvaret, att dom förstår vad det innebär att driva en institution. Dom gamla inlåsning-
arna måste avslutas. I min värld handlar det om att ta avstamp för att gå framåt och jag vill 
vara med i det arbetet.”

Proprefekt

”Jag ser arbetet i gruppen som en del av min uppgift. Jag vill vara en del av en ansvarsfull 
ledning. Prefekt och proprefekt ska vara med i utvecklingsarbetet för att garantera kontinuite-
ten. Arbetet i gruppen ska vara sådant att det finns ett kollegialt ansvar för helheten och att 
gruppen som sådan genom sin process skapar detta. När detta sker blir institutionsledningen 
mindre tongivande och ledande i gruppen.”

Deltagare 2

”Jag stödjer institutionsledningens resonemang att man vill ha en ny ledningsfilosofi. Konstigt 
om inte ledningen ska ta ansvar för detta, inte får vara med.”

Deltagare 3

”Hur tänkte ni när ni föreslog att avdelningsledarna ska vara med?”

Prefekt

”Avsikten är att vi ska sätta en funktionell och ändamålsenlig organisation där jag någon gång 
i framtiden kliver in som lärare. Nu handlar samtalet om personer och det vill jag inte. Det är 
funktioner det ska handla om.”
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Konsultkollega

”Tänk roller!”

Deltagare 4

”Jag tycker inte att prefekt och proprefekt ska ingå.”

Prefekt

”Ta ett kliv bortom den traditionella synen på ledarskap, att det är personer som är i fokus.”

Deltagare 5

”Hur har ni tänkt kring omvärlden? Den dagliga verksamheten, går detta hand i hand med 
förändringsledningsuppdraget?”

Prefekt

”Den dagliga verksamheten och förändringsledningsuppdraget är samma sak. Vi vill alla ha 
det bättre och då behöver vi lägga tid på det.”

Proprefekt

”Vi tänker oss att förändringsledningsgruppen driver verksamheten under hösten. Vi lägger 
arbete på gruppen men det finns naturligtvis andra åtaganden som vi också måste lösa.”

Deltagare 5

”Omvärlden förändras hela tiden. Det måste in i förändringsledningsgruppen för att påverka. 
Prefekt och proprefekt måste kunna vara i olika slags bubblor för att klara sina uppgifter.”

Deltagare 2

”Jag tolkar detta som en projektorganisation.”

Deltagare 1

”Jag tycker att ni gör detta till något slags personligt. Det handlar om att det är svårt att vara 
chef för verksamheten samtidigt som man ska undersöka nya former för hur den kan drivas. 
Se det så här i stället: Ni tar ledningen och tillsätter en referensgrupp som tar uppgiften. Det 
handlar om att rollerna blir oklara om ni deltar aktivt.”

Prefekt

”Jag vill att vi undviker att hamna i tekniska lösningar innan vi har målen klara för oss.”

Deltagare 2

”Jag har inte uppfattat att ni ska leda gruppen men att ni ska vara med i den.”
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Deltagare 1

”Det är en förtroendefråga.”

Deltagare 2

”Man kan argumentera både för och emot.”

Prefekt

”Om prefekt och proprefekt är med så är möjligheterna större att ta beslut om förändring. 
Titta på helheten. Detta ska gynna institutionen. Om vi har helheten som fokus så blir det inte 
lika hierarkiskt.”

Deltagare 1

”Det finns farhågor att om prefekt och proprefekt sitter med i gruppen så kommer locket att 
läggas på. Dekanus har gett uppdraget. Jag tycker att ni ska söka ett nytt sätt att utveckla en 
ny organisation och ett nytt sätt att leda gruppen.”

Deltagare 2

”Det är viktigt att hela institutionen ska vara delaktig.”

Klargörande från dekanus:

”Att institutionen ska lämna fakultetet, det är inte aktuellt. Inte heller att institutionen ska de-
las upp. Frågan om institutionsstyrelse är inte heller aktuell. En beslutande styrelse är inte en 
fråga för förändringsledargruppen. Så vill jag klargöra att institutionen leds av en prefekt. 
Dekanus delegerar till prefekten och rektor delegerar till dekanus. Detta är inte en grupp som 
utser prefekt och proprefekt. Uppdraget är att utveckla den institution vi har.”

Synpunkter från deltagare i den yttre ringen

(Den deltagare som önskade diskutera frågorna om institutionsstyrelse, om det skulle gå att 
dela upp institutionen eller om institutionen skulle kunna byta fakultet.)

”Jag tappar i förtroende. Jag vill säga till institutionsledningen, axla över detta till en kreativ 
grupp som leder arbetet vidare. Hade jag själv varit i den situationen som ni är så hade det 
varit svårt för mig att ta ett sådant uppdrag. Se det som att vi har ett extra idéskapande skede 
där några rapporterar till institutionsledningen. Se det som en möjlighet.”

Proprefekten

”Mål och visioner för institutionen och hur vi ska förändra organisationen är ett större upp-
drag än själva prefektuppgiften. Kraftfältsanalyserna visar på förändringsbehov som handlar 
om hela institutionen. Det är detta som är frågan.”
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Prefekten

”Teamet ska sätta den nya organisationen och säkerställa övergången.”

Deltagare 2

”Ledarskap och ledning är två olika saker. Det är viktigt att komma bort från personfixering-
en.”

Deltagare 1

”Jag tycker att ni ska ställa era poster till förfogande från den 1 januari 2012.”

Proprefekten

”Om vi ska kunna bygga tillit behöver vi ge varandra chansen utan att villkora. Nu prövar vi 
att lita på varandra. Det gäller att avsluta den vanskliga vandringen gemensamt.”

Dekanus

”Detta är inte en valberedning för att hitta en ny prefekt och proprefekt. Gruppens uppdrag är 
att ta fram mål och visioner för den samlade institutionen samt en organisation som matchar 
målen.”

Prefekt

”Vi har bjudit in till möten på institutionen för att berätta om utvecklingsarbetet. Vi har inte 
fått deltagare till mötena. Dekanus uppdrag att genomföra projektet skickades ut till avdel-
ningsledarna när vi startade arbetet, så dessa är orienterade.”

Deltagare 5

”Detta berör oss alla. Jag stödjer uppfattningen att organisationen inte ska vara personbero-
ende. Vem som helst ska kunna ha ledande befattningar utan att person ska vara avgörande.”

Deltagare från den yttre ringen

”Det vi nu diskuterar är viktiga frågor, men är det som vi just nu diskuterar verkligen det vik-
tigaste?”

Den deltagare som från den yttre ringen drivit bl.a. frågan om institutionsstyrelse:

”Jag hör förtroendebrist för prefekt och proprefekt som personer, jag uppfattar ett kollektiv 
som vill något, jag tycker att processen har varit långt ifrån öppen och tydlig, ramarna är fort-
farande otydliga och prefekt, proprefekt och dekanus behöver visa på riktigt vad ramarna är 
och när ramarna är på plats behöver uppdraget förtydligas. Jag undrar dessutom: vilka har ork, 
tid och vilja? Det beror på ramarna. Jag tycker att det är synd att vi inte har fått veta ramarna 
innan vi började processen. Vi behöver en liten grupp med förtroende som tar ansvar för pro-
cessen. Vi måste få veta vad målet är.”
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Konsulten ställer en sista fråga om någon har något ytterligare att tillägga och uppmanar del-
tagare att i så fall säga det. En deltagare ger processen sitt stöd med den nuvarande institut-
ionsledningen medverkande och en ifrågasätter institutionsledningens medverkan.

Processen avslutades med att samtliga konferensdeltagare vända sig till varandra och fick 
uppgiften att reflektera två och två eller tre och tre utifrån vad man varit med om under dagen. 
Konsultkollegan höll i den processen. Efter några minuters samtal fick den som ville dela med 
sig. Två slag av reflektioner dominerade bland de handfull som uttalades. Den ena, som före-
kom i olika variationer, präglades av de tankar och föreställningar om svårigheter och utma-
ningar som organisationen stod in för. Den andra andades besvikelse genom att säga att kritik 
och ifrågasättande inte tycktes ha någon effekt i sammanhanget och att lärdomen från proces-
sen därför var att inte uttala sig.

Konsultteamet avslutade med att uttala sin respekt för både ledning och medarbetare som del-
tagit i processen och till de som tagit till orda för att dela med sig av sina tankar och känslor.

Konferensen avslutas
Steg 9 – konferensen avslutas

Allra sist meddelade institutionsledningen att man nu avser att gå vidare i arbetet och starta 
det man kallade för fas två. Man uppfattade att de fyra förändringsområden som man identifi-
erat utifrån arbetet med kraftfältsanalyserna, och som man redogjort för i inledningen av kon-
ferensen, ligger fast. Den nuvarande organisationen gäller fram till kommande årsskifte. Man 
kommer omedelbart att inleda arbetet med att rekrytera och tillsätta en förändringslednings-
grupp. Vem och vilka som ska ingå i gruppen och vilket mandat gruppen kommer att få samt 
tid och arbetsplan kommer att meddelas institutionens medarbetare i en PM senast den 17 
maj, dvs. om fyra dagar. Man avser att besvara alla de frågor kring mandat, ramar, förutsätt-
ningar etc som ställts i dagens arbete.

Konferensen avslutades. Deltagarna lämnade rummet. Dekanus och institutionsledningen 
samtalade om nästa steg och kontakt för informationsutbyte. Konsulten och hans kollega bör-
jade städa av lokalen genom att plocka ner alla blädderblocksblad, gamla och nya. Dekanus 
avvek. Städningen avslutades, materialet plockades ihop och övningen var avslutad.

Processanalys

Ledningens tempo var lågt. Man presenterade sitt material med noggrannhet och omsorg. 
Man stöttade varandra genom att växeldra sig emellan. 

Ledningen var angelägen att möta medarbetarnas behov av tydlighet. Medarbetarna lyss-
nade. De inledande fyra momenten, fram till ”förslag på fyra fokusområden”, bekräftade led-
ningen. 

Därefter startade ledningen sin presentation av förslag till åtgärder. Någon paus för dialog 
mellan sin inledning och sammanfattning och de moment som därpå följde, och som innehöll 
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förslag till åtgärder, förekom inte. Konsultens uppfattning var att ledningen svarade an på 
medarbetarnas behov av ledarskap.

Ledningen valde att lyfta fram ett antal faktorer kring vad som kännetecknar ett bra team. 
Man hade ett budskap; kritik mot den bristande teamkänsla som man upplevde präglade sam-
spelet på institutionen. Presentationen bröt mönstret i jämförelse med övriga delar genom att 
ha ett underliggande budskap.

Den avslutande delen av ledningens inledning innehöll ett antal förslag. Konsultens tolkning 
var att ledningen var tydlig och konkret med sitt budskap. 

I sin första bearbetning hade medarbetarna frågor att ställa men var i huvudsak positiva till
budskapet. Dekanus gjorde ett förtydligande om att den grundläggande strukturen för institut-
ionen skulle bevaras. 

Processen var omsorgsfull.

Fem av sex grupper inledde med att uttala sig positivt om ledningens förslag. Processen var 
samskapande mellan ledning och medarbetare. Bekräftelse och preciseringar när det gällde 
att åstadkomma förutsättning för konkreta förslag framåt förekom.

Frågan om avdelningsledarnas medverkan eller inte i förändringsledargruppen lyftes. Kon-
sulten tolkade detta som ett uttryck för avdelningsledarrollens otydlighet alternativt som mot-
stånd mot en mer sammahållen institution. 

Motkrafter mot att institutionsledningen skulle ingå i förändringsledargruppen restes. Kon-
sulten tolkade detta som att det handlade om ett ifrågasättande av institutionsledningens 
övergripande mandat. Om ledningen inte skulle få mandat att leda förändringsledargruppen 
skulle det i praktiken innebära att den var avsatt. Motkrafterna mot ledningen blev alltmer 
kraftfulla. En deltagare, som inte tillhörde den grupp som hade till uppgift att redovisa, tog 
upp frågan om inrättande av en institutionsstyrelse eller om institutionen går att dela upp 
alternativt om institutionen kan byta fakultet. Dekanus hade i ett tidigare skede avfärdat frå-
gan.

Denna gång fick frågan inget svar. 

I det avgörande samtalet med grupprepresentanter och institutionsledningen i centrum var 
det framför allt en deltagare (1) som tydligast och återkommande argumenterade mot institut-
ionsledningens medverkan i förändringsledargruppen och en deltagare (2) som till att börja 
med mobiliserade stöd för ledningen. 

Efter att samtalet pågått ett tag återkom dekanus med svar på den fråga som blivit hängande i 
det tidigare skedet. Frågeställaren reagerade frustrerat men riktade sin frustration mot insti-
tutionsledningen.
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Deltagare 1 fortsatte att ifrågasätta ledningens medverkan och efterhand allt mer kraftfullt. 
Ingen annan deltagare redovisar avvikande uppfattningar. Konsulten tolkar övriga inlägg 
som avledande eller passiva.

Dekanus klargör på nytt förutsättningarna för arbetet genom att lyfta fram behovet av att 
utveckla mål och visioner och att utveckla en organisation som matchar dessa. Ingen öppning 
när det gäller att dela upp institutionen. I samband med dekanus markering tilltar frustrat-
ionen från personen i den yttre ringen och vederbörande riktar återigen sin känslomässiga 
reaktion mot institutionsledningen. 

Processen kan beskrivas som en dans med samspel mellan en person i den inre ringen och en 
i den yttre när det gäller kritik mot ledningen. Dekanus inlägg tycks inte påverka. Ledningen 
hamnar i försvar. Det inledande och begränsade stödet till ledningen tystnar och även försö-
ken att avleda.

Från den yttre ringen hörs en ny röst som vill avsluta processen: ”Är det som vi just nu disku-
terar verkligen det viktigaste?”. Konsulten tolkar inlägget som en allmän signal att frågan är 
avgjord och att institutionen nu kan börja koncenterar sig på framtiden.

Den tydligaste kritikern från den yttre ringen gör ett sista inlägg som för att säkerställa avslu-
tet ur sitt perspektiv.

Konsulten vill ta reda på om det finns ytterligare bidrag från deltagarna. Processen avslutas 
därefter.

Ledningen satte punkt för arbetet genom att informera om nästa steg. 

Analysen är att ledningen blev avsatt.

Fältteoretisk tolkning av skeenden

Att medarbetare efterfrågar ledarskap och tydlighet från ledningen är inte samma sak som att
man kommer att acceptera vad ledningen säger när dessa väl är tydliga. 

Ledningens perspektiv var ett förlängt förordnande som institutionsledning och agerade uti-
från det. Ett antal medarbetares perspektiv var att deras förordnande inte skulle förlängas 
och agerade utifrån det.

Eftersom utsatthet finns strukturellt i universitetssystemet så väcks individers egen utsatthet
till liv och upplevelsen kan växa. Bristen på tillit får känslomässiga konsekvenser som inte går 
att åtgärda strukturellt eftersom upplevelser från så många oavslutade oförätter tillåts domi-
nera.

Ju mindre utrymme en organisation har att vara i nuet, desto mer går organisationens energi 
åt till att hantera oavslutade händelser. Institutionen hade kommit till vägs ände när det 
gällde sitt förflutna och det var nu dags att fokusera framtiden. Men den tradition som sam-
manhanget och omgivningen erbjuder är att byta ledning, inte att lära av processen.
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McGill, Ian and Brockbank, Anne (2004) beskriver ett inslag i akademisk kultur som man 
benämner för ”symbolisk kamp” och som man menar är specifikt intressant för manliga fors-
kare, dvs. att man granskar koncept och idéer i rättegångsliknande processer i syfte att at-
tackera dem. Kunskap separeras i stället för integreras.

Frågan från den yttre ringen: ”Är detta som vi just nu diskuterar verkligen det viktigaste”
handlade inte om att det var oviktigt. Det kunde uppfattas som en signal om att det var dags 
att börja koncentrera sig på framtiden och att börja arbetet med rekrytera en ny ledning.

I samband med utcheckning upplevde konsulten förvirring när en deltagare inför institutionen 
säger att den största lärdomen från processen är att det inte är någon mening att uttala sig 
eftersom det inte tycks ha effekt att vara kritisk. Först en tid efteråt förstår konsulten att denna 
förvirring handlade om att han inte förstod att institutionsledningen i praktiken hade blivit 
avsatt och att en ny hade klivit fram.
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Reflektioner och slutsatser
Mot bakgrund av mitt arbete uppfattar jag några områden som väsentliga att avslutningsvis 
reflektera kring. Dessa är arbetet med kraftfältsanalys, mitt experiment att pröva fältteoretiska 
tolkningar, konsult och forskarrollen samt sambandet mellan pragmatism och tillämpad ge-
staltteori, och i anslutning till denna senare fråga, behovet av teori- och metodutveckling när 
det gäller tillämpad gestaltteori.

Kraftfältsanalysen
I mitt arbete har jag använt mig av Kurt Lewins metod kraftfältsanalys på en akademisk tek-
nisk institution och prövade en tillämpning som avvek från hans grundmodell. Min idé var att 
gynna förutsättningarna för de stödjande krafternas expansion i linje med Agazarians (1997) 
tillämpning på målfokusering.  Detta visade sig inte fungera.

Modellens styrka är dess pedagogiska struktur, med metaforer som underlättar användandet, 
och som stödjer en organisation och dess medarbetare att övergripande analysera sin situation 
och dynamik. I mitt fall innebar modellen dessutom en anpassning till ett positivistiskt fält, en 
anpassning som jag uppfattade fungerade. På så sätt blev metoden till en stödjande kraft.

Begrepp som dynamik, krafter och jämvikt är exempel på metaforer i modellen som alla har 
sina rötter inom fysikens värld. Med stöd av modellen kunde jag undersöka vilka dynamiska 
krafter som uppstod i institutionens interna arbete. Jag menar att modellen är tillämpbar i or-
ganisationsutvecklingssammanhang, bl.a. mot bakgrund av metaforerna från fysikens värld, 
men att det perspektiv som en deltagare uttryckte den 5 maj 2011 också behöver lyftas fram:
”Det är viktigt att vi blir medvetna om hur vi har det. Antalet ord och pilar i kraftfältsana-
lyserna är mindre viktiga.”

Modellens svaghet är dess instrumentella och standardiserade struktur med sitt ursprung i 
nordamerikansk metodutveckling. En svaghet som jag förstärkte genom min tillämpning.

Min tillämpning reducerade inte de hindrande krafterna som avsikten var. En förklaring är 
den som Siv Boalt Boëthius beskriver i en artikel om vikten av att först minska styrkan hos de
hindrande krafterna. Boalt Boëthius menar att om endast styrkan hos de stimulerande krafter-
na ökas så skapas en tryckkokareffekt. ”Utrymmet för reflektion och tänkande minskar, pres-
sen att prestera ökar och energin och nyfikenheten dräneras” (Boalt Boëthius 2001, sid. 30). 

En viktig förutsättning vid organisationsutveckling är graden av tillit. När tilliten är låg be-
hövs rikligt med tid för att öka den, något som Wendelheim (1997) särskilt lyfter fram. Det är 
min bedömning att den process vi arbetade med, och som denna uppsats bygger på, genom-
fördes under för snäva tidsramar för att tilliten skulle hinna växa till en nödvändig nivå.

Modellens enkelhet bidrar dessutom till att den kan bli polariserande och värderingsstyrd vil-
ket är ett dilemma. Den definierar faktorer som antingen är stödjande eller hindrande utan att 
synliggöra att krafterna kan vara både och beroende på i vilket sammanhang som krafterna
tolkas. På så sätt kom metoden att bli en hindrande kraft.
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Fältteoretisk tolkning av skeenden
Jag redovisar tolkningar mot den bakgrund som jag uppfattar. Redovisningen visar hur en 
kvalitativ tolkning av min ansats skulle kunna se ut. Men eftersom fältteori är en psykologisk 
metod som används för att utforska hela sammanhanget, och inte enskilda kategorier, uppfat-
tar jag att resultatet blir ofullständigt. Som aktör är jag en del av fältet och kan inte skilja ut 
mig från det (se avsnittet om Kraftfältsanalysens teoretiska grund sid. 33 – 35). 

Det perspektiv jag åskådliggör i figur 4 (sid. 52) är således inte möjligt att arbeta med om de 
två rollerna ska innehas av en och samma person. I enlighet med Bloch-Poulsens idé (2011) 
krävs i processen, för att resultatet ska bli mer fullständigt, en fristående funktion som genom 
återkoppling och handledning stödjer processledaren och deltagarna att reflektera över skeen-
det. 

När det gäller mina fältteoretiska tolkningar vill jag lyfta fram att dessa visar att organisato-
riska problem inte endast kan härledas till vilka chefer och medarbetare en organisation har,
utan också är en följd av i vilket sammanhang eller kultur dessa verkar i.

Konsult- och forskarrollen
När det gäller frågan om de olika roller jag haft, och hur dessa konstruerats, visar mitt arbete 
att en sammanblandning av konsult- och forskaruppgift är problematiskt. Jag upplevde att 
forskning blev möjligt först när jag efter projektets avslut började undersöka data. Kontraktet, 
som var målstyrt och som utifrån Herr and Andersen (2005) gav mig en insiderposition mot 
bakgrund av rollen och ansvaret, begränsade utrymmet för en mer forskande och undersö-
kande ansats såväl utifrån sin struktur som utifrån positionen. Men insiderpositionen gav mig 
också tillgång till material som jag annars inte skulle fått tillgång till och därmed kom att göra 
perspektiven mer inträngande.

En slutsats av dessa rolldilemman, som jag anser är oberoende av om jag arbetar som konsult 
och/eller forskare, är vikten av att löpande reflektera kring vilken position jag har i uppdraget 
och följden av den. Herr and Andersen (2005) tydliggör detta. Man beskriver också en metod 
att hantera frågan genom att föreslå att forskare/konsulter å ena sidan och deltagare/praktiker 
å andra sidan gemensamt förhandlar fram ett samarbetskontrakt med en ambitionsnivå båda 
parter delar.

Ytterligare en slutsats som jag drar handlar om det spänningsfält som uppstår mellan å ena 
sidan kravet på nytta och resultat i verksamheten och å andra sidan forskning vilket Westlan-
der (2006) diskuterar. Jag drar mina slutsatser utifrån den roll jag hade som organisationskon-
sult. Jag menar att mitt uppdrag har gett mig erfarenheten att ju starkare förväntan är på nytta 
och resultat i verksamheten ju mindre utrymme skapas för lärande och utveckling.

Gestaltteori
Genom min fallstudie har jag visat på samband mellan pragmatism som filosofi och tillämpad 
gestaltteori, ett samband som jag uppfattar är okänt för de allra flesta i Sverige som arbetar 
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med tillämpad gestaltteori. Jag menar att ett synliggörande av detta samband kan stödja ett 
utvecklat engagemang för demokrati och människors lika värde, såväl i organisationer som i 
samhället i stort, något som jag anser behövs och där organisationskonsulter som arbetar uti-
från det gestaltteoretiska perspektivet kan spela en viktig roll.

Jag har i mitt forskningsarbete uppmärksammat att mycket av den teoribas, när det gäller ge-
staltteori, och som jag har arbetat med har rötter i 40-, 50- och 60-tal. Åldrad teori behöver 
inte vara dålig. Däremot behövs det alltid teori- och metodutveckling och jag anser att detta 
särskilt gäller gestaltteori och dess tillämpning i Sverige. 

Jag menar att möjligheten att utveckla det gestaltteoretiska perspektivet ligger i att synliggöra 
sambandet mellan aktionsforskning och pragmatism och att föra in mer av aktionsforskning i 
utbildningen när det gäller tillämpad gestaltteori. Greenwood och Levin (2007) anser att es-
sensen av pragmatisk aktionsforskning är kombinationen av forskning, aktion och att skapa 
förutsättningar för demokratiska dialoger. Detta ligger också helt i linje med den utveckling 
som Kurt Lewin en gång i tiden startade men uppmärksammas inte i tillräcklig stor utsträck-
ning i det utbildningssammanhang som jag har varit en del av. 

Jag uppfattar tre sammanhängande skäl till detta:

1. Den starka terapeutiska traditionen som i första hand stödjer ett inåtvänt perspektiv 
med för lite intresse och engagemang för omvärlden och dess utveckling.

2. Föreställningen om att akademisk koppling skulle reducera möjligheterna till personlig 
utveckling genom att komplexa och teoretiska strukturer, långt från vardagens pro-
blem och möjligheter, skulle dominera. Fördomar om vad ett akademiskt förankrat ar-
bete innebär påverkar således.

3. Rädsla för att den upplevelse av närhet och engagemang som många har haft i utbild-
ningen skulle gå förlorad om etablerade teorier och metoder ifrågasätts.

För att den nödvändiga utvecklingen av det gestaltteoretiska perspektivet ska bli möjlig be-
hövs en målinriktad strävan hos de som på olika sätt har ledande uppgifter inom de utbildande 
organisationerna. Dessutom behöver forskare bjudas in till samarbete kring utbildningarna 
och ges möjlighet att kritiskt granska och påverka. Inom ramen för detta menar jag att akt-
ionsforskning måste ges en större tyngd. För närvarande finns det ingen påtagligt stödjande 
kraft för aktionsforskning inom ramen för det mest etablerade utbildningsprogrammet.

Jag ser några ämnen möjliga för min fortsatta forskning. Ett är att fördjupa kunskapen kring 
de problem och möjligheter jag uppfattar finns när det gäller att förena konsult- och forskar-
rollen. Är det möjligt att utveckla förutsättningarna för dessa roller till stöd för såväl ett nytto-
perspektiv som ett utvecklings- och kunskapsperspektiv? I så fall hur? Utmaningen, som jag 
uppfattar den, är att stödja ett långsiktigt perspektiv när det gäller nytta och tillämpning.

Ett annat möjligt ämne är att i form av ett aktionsforskningsprojekt, tillsammans med tilläm-
pade gestaltteoretiker och samarbetspartners från universitet, utveckla och pröva ett förhåll-
ningssätt för pragmatisk aktionsforskning som konsultmetod vilken också har till uppgift att 
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utveckla och pröva nya gestaltteoretiska perspektiv. Utmaningen i ett sådant arbete är att kri-
tiskt granska och ifrågasätta den tradition som så många utövare anser vara kärnan och det 
mest väsentliga i såväl den professionella som personliga tillvaron.
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