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SAMMANFATTNING 

Att förstå hur kunskap kan användas och utvecklas är viktigt för alla som arbetar med 
kunskapsutveckling. Detta gäller inte minst forskare som ofta hoppas och tror att deras 
forskningsresultat på något sätt kommer att bidraga till samhällets utveckling. Mitt arbete har 
fokuserat hur verksamhetskonsulter kan utveckla och anpassa yrkesinriktad praktisk kunskap 
genom att samarbeta med forskare och verksamhetskonsult från andra discipliner.

Mycket av den kunskap som forskare inom informationssystemutveckling utvecklar är tänkt 
att i slutändan användas av praktiker som dagligen arbetar med de frågor vi behandlar i våra 
forskningsprojekt. Därför känns det både viktigt och naturligt att utveckla kunskap som gör 
att vi bättre kan förstå hur systemutvecklare och andra verksamhetskonsulter arbetar. Vi 
behöver utveckla kunskap om den praktik som verksamhetskonsulter tillhör – d v s vad 
systemutvecklare och andra verksamhetsutvecklare gör, hur de använder och anpassar olika 
typer av kunskap som stöd för sitt agerande. Vi måste förstå hur systemutvecklare arbetar och 
resonerar.

Ett sätt att få bättre kunskap om den rationalitet som styr verksamhetskonsulters praktik är 
genom att arbeta med aktiva verksamhetsutvecklare som använder både forskningsbaserad 
och praktikbaserad kunskap som stöd i sin yrkesutövning. Under tre år har jag observerat och 
arbetat tillsammans med två verksamhetskonsulter, och har på så sätt utvecklat en ökad 
förståelse för hur kunskap kan översättas, utvecklas och användas av konsulter som på olika 
sätt arbetar med verksamhetsutveckling.  

Studiens resultat beskriver och relaterar omständigheter, handlingar och konsekvenser kring 
verksamhetskonsulters kunskapsutveckling. Kunskap i användning översätts och anpassas till 
den specifika situationen samt kunskapsanvändarens förförståelse och referensram, vilket 
också innebär att kunskapen utvecklas och förändras. 

Studien har bedrivits med finansiellt stöd från Örebro universitet och Svenska Kommun-
förbundet.
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Företal

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, 
Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som 
studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informations-
system i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbets-
former och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändrings-
situationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering, 
utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av 
informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. 
Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av systemutveck-
ling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av 
systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system. 

Föreliggande arbete, Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhets-
konsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete, är skrivet av Karin Hedström, Örebro 
universitet. Hedström ingår i Forskningsgruppen VITS och Centrum för studier av 
Människa, Teknik och Organisation (CMTO). Hon presenterar detta arbete som sin 
licentiatavhandling i informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap, 
Linköpings universitet. 

Linköping februari 2000 

Göran Goldkuhl 
Professor 
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FÖRORD
…de bräckligaste kunskaperna om de högsta tingen är mer önskvärda än de säkraste 
kunskaperna om de lägre tingen. (Thomas av Aquino, ur Schumacher, 1986:13) 

Thomas av Aquinos citat ovan illustrera min relation till mitt arbete och forskningsfält. 
När man väljer att studera kunskap och kunskapsutveckling träder man in i ett område 
som är oändligt och grundläggande för alla människor och som dessutom debatterats 
av många kloka personer under långa tider. Det är förmätet att tro att man någonsin 
kommer att kunna förklara ”Life, the Universe and Everything”1. Men man kanske kan 
uppnå en liten bättre förståelse för den värld som vi alla lever i…  

Jag vill framför allt tacka min handledare Professor Göran Goldkuhl för oändligt 
tålamod och engagemang. Jag riktar också ett stort tack till min bihandledare Fil. Dr. 
Stefan Cronholm som med oförtrutet tålamod försöker lära mig konsten att strukturera 
mina tankar och mitt arbete. Tack även Fil. Lic. Pär Ågerfalk som gjorde det stora 
jobbet att läsa igenom mitt arbete när det var ”nästan färdigt” och se till att påpeka de 
största bristerna. Jag vill även tacka Gun Abrahamsson och Gunilla Myreteg som 
också läste och kommenterade det då ännu mera ”nästan färdiga” arbetet och kom med 
många tänkvärda synpunkter och funderingar. 

Tack också till kolleger och vänner på Örebro universitet och inom forskningsgruppen 
VITS för att ni lyckas med konststycket att skapa och upprätthålla en rolig, kreativ och 
öppen forskningsmiljö som gör att man vågar visa det man inte kan. Jag vill också 
tacka Lillemor Wallgren på Linköpings universitet för all hjälp och uppmuntran.  

Och givetvis….. 
TACK Anders och Fredrik – mitt arbete är i lika hög grad ert och utan er skulle jag 
aldrig ha kunnat skriva den här licentiatavhandlingen. Tack för att ni så generöst ställt 
upp och delat med er av era tanker, kunskaper och åsikter.  

1 ”Life, the Universe and Everything” är titeln på en av böckerna i Douglas Adams serie om en man 
som liftar i universum.  
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BAKGRUND
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Del 1 — Bakgrund 

Avhandlingen är uppbyggd i tre delar. Den första delen, Del 1 – Bakgrund, beskriver 
mitt avhandlingsämne och sätter in det i sitt sammanhang. Syftet med del ett är också 
att presentera mitt perspektiv och den teoretiska referensram som jag senare använder 
som grund för analys.

Kapitel 1 beskriver mitt studieområde och relaterar min studie till framväxten av 
ämnet informationssystemutveckling. Jag presenterar också avhandlingens syfte och 
studieområde. I Kapitel 2 illustrerar jag min referensram genom att beskriva min 
vetenskaps- och kunskapssyn. Kapitlet är uppdelat i två delar, först beskriver jag mitt 
grundläggande perspektiv när det gäller forskning och vetenskaplig kunskapsbildning. 
Den andra delen skildrar de samhällsvetenskapliga teorier om praktisk kunskap och 
kunskapsutveckling som jag har påverkats av i mitt arbete.



INLEDNING

2



BAKGRUND

3

1 Inledning 
I slutet av 1996 fick jag en förfrågan om jag skulle kunna tänka mig att som doktorand 
deltaga i ett forskningsprojekt. Syftet med projektet var att tillsammans med andra 
forskare inom informationssystemutveckling, forskare från pedagogik samt två kon-
sulter arbeta med verksamhetsutveckling inom hemtjänsten. Ett mål med projektet var 
att utveckla kunskap om samverkan mellan forskare och praktiker. Eftersom jag är int-
resserad av filosofiska frågor och frågor kring hur vi kan få och utveckla kunskap, och 
dessutom tycker att det är viktigt att forskare och praktiker arbetar tillsammans kändes 
projektet intressant att arbeta med. Jag har också, som många andra i min ålder, arbetat 
ett antal somrar och helger som sjukvårdsbiträde inom äldrevården, och tycker att jag 
redan tidigare hade en ganska god förståelse och kunskap om personalens och 
pensionärernas vardag. 

Inledningskapitlet syfte är framför allt att beskriva, tydliggöra och motivera mitt 
studieområde kunskapsutveckling och kunskapsanvändning. För att jag ska kunna göra 
det börjar jag kapitlet med att relatera mitt val av studieobjekt till det ämnesområde 
som jag tillhör, informationssystemutveckling. Nästa avsnitt beskriver syftet med 
studien, mitt val av studieobjekt samt den studie som jag har genomfört. Kapitlet av-
slutas med en diskussion av centrala begrepp.  

1.1 Informationssystemutveckling som ämnesområde  
För att läsaren ska kunna bilda sig en förståelse för hur min studie passar inom ämnes-
området informationssystemutveckling, som jag senare kommer att övergå till att kalla 
informatik, tecknar jag i följande avsnitt en kort bakgrund till ämnets framväxt. I slutet 
av avsnittet relaterar jag mig till, och motiverar varför det är både intressant och viktigt 
att studera konsulters kunskapsutvecklingsprocess.

1.1.1 Från informationssystem till informatik  
Den första maskinen för numerisk beräkning, ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Calculator), byggdes runt tiden för andra världskriget. Man ville utveckla en 
effektiv beräkningsmaskin för produktionen av ballistiska tabeller för militär använd-
ning (Gates, 1995:26; Dahlbom, 1997:3). Först på 60-talet började datorer att användas 
som informationssystem i och med att datorerna vid den här tiden kunde hantera större 
informationsmängder än tidigare. Detta ledde till att användningsområdena för 
datorerna vidgades, från att till största delen ha använts för att utföra olika typer av be-
räkningar, till att nu även innefatta olika typer av system för automatisering av 
kontorsarbete. Begreppet informationssystem definierades av Börje Langefors på 60-
talet som ett socialt begrepp, som förutom datorer, även inkluderade människors an-
vändning och tolkning av data och information (Dahlbom, 1997:6). Han kallade detta 
för den infologiska aspekten som kontrasterade och kompletterade den då rådande 
datalogiska synen på informationssystem att datorer och datorsystem kunde och borde 
studeras separat från människorna och den omgivande organisationen. 
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The data provided by a data system only provide information when interpreted and 
understood by people and when relevant for the object system. From this it follows 
that the same human beings are both implicit in the information system and subject 
to support and service it. The infological aspect is already a human and social 
aspect. It emphasizes how human pre-knowledge, such as language and world 
view, determine how data may inform a person. Now, the language and world view 
of a person depend on social interaction. When an information system is taken into 
use, it will participate in the social interaction and so it will influence its own per-
formance as an information and communication system. (Langefors, 1995:91) 

Utvecklingen under dessa trettio har gått från utveckling och användning av stordator-
system till olika typer av integrerade kommunikationssystem, som ofta har en självklar 
och central plats i våra liv både hemma och på arbetet. I dag handlar det inte längre 
enbart om datorer, utan också om integrerade kommunikationssystem, som kan 
hantera både telefon, tv, video och audio, och som även påverkar våra liv utanför 
arbetet. Målet med utvecklingen av datorsystem har gått från att öka produktivitet och 
effektivitet, till dagens system med strategiska och kollaborativa tillämpningar 
(Mathiassen, 1998:4). På grund av den rika flora av användningsområden som datorer 
gett oss, är det svårt att klart definiera ämnesområdet informationssystemutveckling.  

 …because of the ”universality” of computers, meaning (a) that their uses are in-
finitely various, and (b) that computers are commonly integrated into the structure 
of other machines. It is, therefore, hard to isolate specific ideas promoted by com-
puter technology.  (Postman, 1993:107) 

Både på grund av sin relativt låga ålder som disciplin, och bredden på användningsom-
råden för datorer, prövar och omprövar hela tiden ämnet sina former. Inte minst kan 
man se det på den namnförändring från ADB, administrativ databehandling, till 
informatik som många svenska universitet och högskolor har valt att ansluta sig till.  
Man kan säga att forskning inom informationssystemutveckling består av kunskapsut-
veckling kring olika fenomen som rör den infrastruktur som ett informationssystem ut-
gör, samt metoder som stöd före, under och efter införandet av dessa system. Mycket 
av forskningen kring informationssystemutveckling bygger på systemteori där man 
studerar processer eller förlopp, växelverkan mellan olika delar, samt systemets upp-
byggnad och struktur (Wallén, 1993).  
Flera författare har adresserat IS-forskningens heterogenitet och bristen på en verklig 
kärna (t.ex. Robey, 1996; Checkland & Holwell, 1998:37). För att lyfta upp pro-
blematiken har Checkland och Holwell gjort en genomgång av några rådande de-
finitioner av informationssystemutveckling där olika författare definierar området som 
en integration av sex fält, som en korsning av tre domäner, en kombination av två fält 
med sju stöddiscipliner, tre stödjande fält eller som ett område med tre nödvändiga och 
grundläggande områden. Trots, eller kanske snarare p g a, denna förvirring har ett 
antal skandinaviska forskare (t.ex. Ehn, 1995; Goldkuhl, 1996a; Dahlbom, 1997; 
Mathiassen, 1998) försökt sig på att definiera vad ämnet egentligen innebär. En anled-
ning till detta är bl.a. det namnbyte från ADB till informatik som många svenska 
universitets- och högskoleinstitutioner inom informationssystemutveckling genomgått. 
Ett namnbyte uppmärksammar ämnet och ämnets innehåll. Det ger ett tillfälle till 
reflektion och ”reningsbad” där man antingen genom att titta på vad man verkligen 



BAKGRUND

5

arbetar med, och/eller genom att studera vad man tycker att ämnet bör innehålla i 
relation till andra, diskuterar och definierar ämnesområdet. Trots den förvirring som 
Checkland och Holwell inledde den här diskussionen med, tycker jag att man kan se 
en viss samstämmighet i hur skandinaviska forskare definierar ämnesområdet 
informatik eller informationssystemutveckling. Jag kommer att fortsättningsvis att 
använda informatik och informationssystemutveckling synonymt. Ett förslag på 
definition av informatik kommer från Dahlbom: 

Informatics differ from computer science generally by defining its subject matter, 
information technology, as a social phenomenon…Informatics, as I understand it, 
is a discipline tracking (leading) the development of information technology, with 
the ambition to put that technology to good use, acting both on the technology and 
the organization of its use.  (Dahlbom, 1997:17)  

Ett annat förslag på vad informatik är kommer från Goldkuhl (1996a) som genom att 
lyfta upp och diskutera några huvudkategorier definierar ämnet informatik som ett 
ämne som behandlar studiet av användning, utveckling och förändring av ”…IT-
baserade informationssystem” (Goldkuhl, 1996a:5). Studier inom informatik handlar 
om informationsteknik och framför allt om förändringar av organisationer och 
människors aktiviteter i arbetsliv och vardag. Informationsteknik utvecklas och 
designas för att behandla och stödja, som namnet antyder, flöden av information. För
att kunna utveckla och stödja olika typer av informationsteknik behövs det föreskrifter;
d v s metoder som stöd både före, under och efter implementation av datorbaserade 
informationssystem, samt olika typer av algoritmer som skapas för att styra dator-
systemen (Goldkuhl, 1996a).  

Ett centralt begrepp inom informatik är enligt Goldkuhl (1996a:7) föreskrift. Föreskrift 
täcker behandling och hantering av information vad gäller datorprogram, procedurer 
såväl som metoder. Vid införande av datorsystem förändras och utvecklas även den 
verksamhet där datorsystemet införs. Detta synsätt leder till att verksamhetsutveckling, 
och då särskilt metoder för verksamhetsutveckling, är ett stort studieområde inom 
informatik.  

Även Andersen (1994:99) och Mathiassen (1998:4) nämner metod som ett av det 
viktigaste begreppet inom informationssystemutveckling och under de 30 åren som 
ämnet funnits som akademisk disciplin har mycket arbete ägnats åt att skapa metoder 
för systemutveckling (Nilsson, 1995:1). Metod kan ses som en ”detaljerad beskrivning 
att lösa ett visst problem” inom ett användningsområde; man definierar vilket arbete 
som ska utföras och vilka beskrivningstekniker som ska användas (Andersen, 
1994:102). Varje metod baseras också på vissa värden som har sin grund i ett 
bakomliggande perspektiv och synsätt (Goldkuhl, 1992b; Mathiassen, 1998). 

Ett annat centralt begrepp inom informationssystemutveckling som olika författare 
(t.ex. Ehn, 1995; Goldkuhl, 1998; Mathiassen, 1998) har gemensamt är design.
Utveckling och design av informationssystem är en kreativ och skapande process där 
man löser olika typer av vaga och osäkra problem, som inte alltid kan uttalas, och som 
det oftast inte finns någon självklar lösning på. 
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…design är också hela den komplicerade process där delarna ska bringas till 
överensstämmelse med den ursprungliga, eller under processens gång reviderade, 
idén. Det är en process som inte kan formaliseras och genomföras steg för steg 
enligt ett enkelt schema för problemlösning. Den kräver omdöme, erfarenhet, 
intuitiv fingertoppskänsla och förmåga att förutse, det vill säga visualisera, möjliga 
komplikationer.  (Sundin, 1997:52) 

Dessa typer av problem kallas ofta för ”wicked problems” (Rittel, 1984), och för att 
öka kunskapen kring den här typen av frågor och om hur metoder används för att 
stödja design och designbeslut i komplexa situationer behöver vi praktiknära forskning 
som kan hjälpa oss att utveckla en bättre förståelse för den situation och problematik 
som arbetet med den här typen av frågor innebär. Meningsfull forskning inom 
informatik är inte bara forskning som för kunskap inom forskarsamhället framåt, utan 
också forskning som kan användas av professionella praktiker. Ska vi kunna utveckla 
kunskap som ska stödja systemutvecklares arbete, behöver vi skapa oss en bättre 
förståelse för systemutvecklingspraktíkens inneboende rationalitet – d v s hur system-
utvecklare använder kunskap och agerar i sin praktik (Stolterman, 1991; Mathiassen, 
1998). Vi bör förstå hur systemutvecklare arbetar och resonerar. Att arbeta nära och 
tillsammans med aktiva systemutvecklare och andra praktiker som använder 
forskningsresultat från informatik, och på så sätt utveckla kunskap kring hur de 
utvecklar kunskap och använder forskning i sitt dagliga arbete är ett sätt att få bättre 
kunskap om praktikens rationalitet.  

Går det att kombinera vetenskaplig stringens med samhällelig relevans2 (se 
diskussioner hos t.ex. Benbasat & Zmud, 1999; Lee, 1999; Lyytinen, 1999; Keen, 
1991)? Att forskning håller hög vetenskaplig kvalitet behöver inte betyda att den har 
hög samhällelig relevans (Kullberg, 1999:3), men jag ser ingen motsättning mellan 
kvalitativt god forskning och praktisk relevans. Kvalitativt god forskning är kanske 
snarare förmågan att kombinera relevans med vetenskaplig stringens (Galliers, 
1997:147). Vi bör utveckla kunskap med hjälp av god forskning och samtidigt ta vår 
utgångspunkt i frågeställningar som är relevanta för den professionella praktikern. Jag 
anser att forskning inom informatik ska vara potentiellt användbar även för praktiker. 
Vi som forskare vill gärna tro att våra forskningsresultat påverkar praktiken och leder 
till ett bättre handlande – men är det så? Vad är egentligen syftet med forskning inom 
informatik och vem vänder man sig till? Vem bestämmer vilken forskning som är 
relevant för samhället? Och hur kan man överhuvudtaget veta vilken forskning som 
kommer att vara relevant i framtiden?  

Forskare  bör fundera kring sitt sätt betrakta praktíker och vad de ser som viktigt och 
relevant. Hur vi ser på praktiken påverkar vad vi uppfattar som relevanta forsknings-
frågor, både för oss som forskare och för de professionella praktikerna, och styr 
därmed både vårt val av studieobjekt och vårt sätt att närma oss praktiken.  

Forskare och praktiker inom informationssystemutveckling arbetar enligt Mathiassen 
(1998)  på samma arena, men har olika syften med  sitt deltagande (se tabell 1.1).  

2 Schön skriver om ”rigour” vs. ”relvance” i relation till hur vi som utbildare ser på professionell 
kunskap (Schön, 1987:309ff.).  
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Forskning Praktik 
Syfte Att utveckla kunskap 

för att förstå, stödja och 
förbättra praktiken, som 
en del av en fortlöpande 
professionell utveckling

Att utveckla datorbaserade 
informationssystem som en del 
av en ständig förändring av 
organisationer och samhälle 

Process Aktionsforskning3 Reflektion-i-handling 
Arena Systemutvecklingsprakt

iken 
Systemutvecklingspraktiken 

Tabell 1.1  Reflektiv systemutveckling som en ansats för forskning och praktik (anpassad efter    
                          Mathiassen, 1998:3) 

Arbetet med att utveckla kunskap närmare tillsammans med professionella som arbetar 
praktiskt med de frågor som vi forskare för närvarande studerar, bidrar till mer legitim-
itet och relevans hos våra forskningsfrågor och resultat. Att utveckla kunskap om 
yrkesutövare och deras praktíker4, och om vilket sätt praktiker använder och utvecklar 
kunskap, är ett mycket viktigt studieområde inom såväl informationssystemutveckling 
som inom andra metod- och designorienterade discipliner. Enligt Stolterman (1991b) 
är det oerhört viktigt att man utvecklar en god förståelse för designpraktiken om man 
vill skapa metoder som praktiker ska förstå och kunna använda.  

1.2 Syfte och studieobjekt 
Syftet med det här avsnittet är att tydliggöra syftet med min forskning, lyfta fram mina 
forskningsfrågor och mitt studieobjekt samt definiera mitt studieområde genom att 
diskutera ett antal centrala begrepp.

1.2.1 Syftet med avhandlingen 

Det är ganska trist att behöva konstatera, att vi vet så lite om hur vetandets praktik, 
lärandeprocessen, gestaltar sig för olika yrkesgrupper. Och hur kunskapssökandets 
drivkrafter ser ut – för dem. Vi vet heller inte särskilt mycket om i vilken form eller 
på vad sätt skilda yrkeskategorier faktiskt utnyttjar forskningsresultat. För att få 
veta mer om det krävs longitudinella undersökningar av olika grupper i skilda 
miljöer.  (Lundmark, 1997:31) 

Kunskapsutveckling kan ske på många olika sätt. Människan utvecklar kunskap 
genom att ställas inför problematiska situationer, använda nya tekniker och genom 
dialog, samverkan och reflektion (Ellström, 1999)5. Min studie fokuserar hur praktiker 

3 Förutom aktionsforskning finns det även andra nära och intensiva ansatser för att bedriva praktiknära 
forskning; t.ex. olika typer av tolkande ansatser såsom etnografiska och etnometodologisk metoder 
(Patton, 1990). Ofta använder man då datainsamlingsmetoder som exempelvis deltagande observation 
som kräver en praktiknära ansats.  
4 Praktíker syftar på praktik i pluralis. 
5 Ellström har inte med reflektion i den här beskrivningen över hur kunskap skapas. Därmed är 
reflektion en viktig del av kunskapsutvecklingsprocessen i Ellström, 1996. 
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– i mitt fall konsulter – arbetar med verksamhetsutveckling6 och förändringsarbete 
tillsammans med forskare och en annan konsult för att på så vis utveckla kunskap. Jag 
har ett tydligt individfokus, till skillnad från mycket forskning inom exempelvis 
knowledge management som fokuserar organisationen och det organisatoriska lärandet 
(t.ex. Senge, 1993; Davenport & Prusak, 1998). 

Genom att använda forskningsbaserad kunskap som grund för handling i sitt arbete, 
kan man integrera kunskap som är framtagen genom forskning med sin egen 
erfarenhet och kunskap, och utvecklar på så sätt sin kunskapsbas. Ett annat sätt som 
konsulter kan utveckla kunskap på är genom att arbeta tillsammans med en konsult 
från ett annat ämnesområde. På så vis får man tillgång till andra personers kunskap 
och perspektiv, och tvingas då skärskåda, ifrågasätta och utveckla, sitt eget för-givet-
tagna synsätt.  

Det övergripande syftet med min studie är att förstå hur verksamhetskonsulter kan 
utveckla och anpassa yrkesinriktad praktisk kunskap genom att samarbeta med: 
1. forskare inom och utanför den egna disciplinen 
2. konsult från en annan disciplin 

Genom att studera kunskapsanvändning hos två verksamhetskonsulter – Anders och 
Fredrik – kan jag få en ökad förståelse för hur kunskap kan utvecklas och användas i 
praktiken. Jag kommer att studera hur Anders och Fredrik kan använda och anpassa 
kunskap i sitt arbete genom att studera olika faktorer som kan påverka kunskaps-
användning- och anpassning, Anders och Fredriks handlingar för att använda och 
anpassa kunskap, samt de effekter som användning av kunskap har fått på deras arbete 
som verksamhetskonsulter.  

Om vi ska utveckla en rationalitet som kan ligga till grund för en fortsatt eller 
alternativ metodutveckling inom systemutveckling, blir det alltså viktigt att dels 
försöka förstå den rationalitet som dominerar hos aktiva systemutvecklare och 
användare av dagens metoder och dels att ställa denna rationalitet mot de idéer vi 
själva vill framföra.  (Stolterman, 1991a:32) 

Syftet är att utveckla förståelse för hur kunskapsarbetare, här verksamhetskonsulter, 
kan använda, översätta och utveckla kunskap. I min studie om Fredriks och Anders 
användning och anpassning av kunskap, innebär kunskapsanvändning för det mesta en 
förändring av kunskapen i och med att de ofta stöter på nya situationer och kontexter i 
sitt arbete som verksamhetskonsulter. Kunskap i användning översätts och anpassas 
till den specifika situationen och den som använder kunskapen, vilket då också 
utvecklar och förändrar kunskapen7. Några av de frågor jag har ställt mig är: Kommer 
Fredrik och Anders att utveckla kunskap genom att samarbeta med forskare? Kommer 
de att utveckla kunskap genom att arbeta tillsammans? Hur anpassar Fredrik och 

6 Systemutveckling ser jag som en form av verksamhetsutveckling.  
7 Jag får medhåll i detta av Ellström (1999:3): ”…it is misleading to think of knowlege as first being 
acquired and later put to use. Ideas get reintepreted and acquire new meaning during use, and the use 
of an idea in a new context may in itself be seen as an act of knowledge creation.” 
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Anders forskning i sitt arbete? På vilket sätt förändras kunskapen? Hur samarbetar de? 
Vad får detta för konsekvenser för deras kunskapsutveckling?  

Kunskap och kunskapsutveckling är två fenomen som är svåra att fånga, och därför 
bör forskning om kunskapsarbete ”…be focused on what people do, i.e., their work 
practices, rather than what they know” (Schultze, 2000:4).  Schultze (2000) säger 
vidare att forskning inom ”knowledge management” framför allt har fokuserat på hur 
information skapas, och att det har genomförts mycket lite forskning kring 
kunskapsarbetare och deras praktíker.

Resultaten från min studie skulle kunna användas för att förfina och utveckla metoder 
för verksamhetsutveckling som bättre tar hänsyn till de speciella krav som praktiker 
ställer på olika typer av forskningsresultat. Även personer som är intresserade av hur 
konsulter arbetar och utvecklar kunskap kan finna mitt arbete värt att ta del av. Avhan-
dlingen kan också läsas av de som är intresserade av förändringsarbete och verksam-
hetsutveckling och som vill ta del av mina erfarenheter av att arbeta med verksam-
hetsutveckling inom hemtjänsten. Avhandlingen ger också ett bidrag till både forskare 
och praktiker som är intresserade av att utveckla samverkan mellan universitet och 
praktikfältet.  

Under drygt tre års tid har jag arbetat nära tillsammans med och studerat Anders och 
Fredik och deras kunskapsutveckling. Jag både respekterar dem och känner ett starkt 
förtroende för dem både som privatpersoner och som professionella praktiker. För att 
värna om deras integritet kallar jag dem inte vid sina riktiga namn i avhandlingen8.
Även kommunen som jag har verkat inom har jag valt att anonymiserat, eftersom jag 
vill skydda aktörernas integritet och undvika att peka ut några personer. Jag kallar den 
kommun som vi har arbetat inom för ”Kommunen” och dessutom har jag i 
referenslistan tagit bort referenser där kommunnamnet finns omnämnt9. Även det 
projekt som vi har verkat inom är anonymiserat och kallas genomgående ”FoU-
projektet”. Det material och resultat som är relaterat till de hemtjänstverksamheter som 
vi studerat har publicerats och använts med tillåtelse av Kommunens omsorgschef. 
Bilagorna i avhandlingen utgörs av sådant material som tidigare använts i olika 
rapporter och publikationer. 

1.2.2 Kunskapsutveckling genom samverkan och integration 
Genom att praktiker, i det här fallet konsulter som arbetar med förändringsarbete inom 
kommunen, ingår som aktiva deltagare i FoU-projektet, erhålls värdefull kunskap och 
insikt om hur man kan göra forskningen mer användbar och nyttig för de som praktiskt 
ska använda sig av resultaten. Vi får även bättre förståelse för vilka krav det ställs på 
forskningsresultat och på vilka sätt de kan integreras och användas i det praktiska 
arbetet. Dessutom kan det här samarbete göra att vi som forskare lättare kan förstå de 
krav som praktiker ställer på ett kunskaps- och forskningsresultat. 

8 I avhandlingen benämns de Anders och Fredrik (Konsulterna). 
9 Den här typen av referenser kan fås på begäran. 
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The reflective researcher cannot maintain distance from, much less superiority to, 
the experience of practice…he must somehow gain an inside view of the ex-
perience of practice.  (Schön, 1983:323) 

Vi behöver arbeta tillsammans med praktiker för att få bättre förståelse för hur deras 
vardag ser ut; detta för att lära oss hur man skapar bättre och nyttigare forsknings-
resultat, och därmed också mer användbara och relevanta systemutvecklingsmetoder 
och informationssystem. Mycket av det vi forskare inom informationssystemut-
veckling arbetar med, är tänkt att i slutändan användas av de praktiker som dagligen 
arbetar med de frågor vi behandlar i våra forskningsprojekt. Området informations-
systemutveckling är av sin natur praktikinriktat och det känns därför både viktigt och 
naturligt att utveckla kunskaper som gör att vi bättre förstår hur praktiker arbetar.  

Vid införande av datorsystem förändras människors arbete, organisation, lärandemiljö, 
samarbetsformer o s v. Inom ett område som informationssystemutveckling behövs det 
även samarbete och interaktion med andra discipliner för att förstå de möjligheter och 
risker införandet av ett informationssystem kan ha på organisationen, hur det kan 
påverka arbetsuppgifterna och de människor som arbetar där. Det är genom görandet 
som olika perspektiv och krav integreras; handlandet tvingar oss till gemensamgörande 
och samstämmighet. Det jag är intresserad av att studera i det här projektet är hur 
konsulterna integrerar och drar nytta av varandras och forskarnas kunskaper, arbets-
metoder och perspektiv. Temat i den här avhandlingen är användning och anpassning 
av kunskap.

1.2.3 En studie om kunskapsutveckling — FoU-projektet 
Genom att arbeta nära de individer som jag studerar vill jag bättre förstå praktikens 
komplexitet. Forskning och arbete i tvärvetenskapliga sammanhang, och tillsammans 
med praktiker, handlar till stor del om att förstå praktikens rationalitet och anpassa 
olika perspektiv, och därmed också arbetssätt till varandra. Detta gäller särskilt om 
man har som mål att forskningsresultaten ska vara användbara för praktikerna, inte 
bara under projektets gång, utan även användas och förädlas inom organisationen efter 
det att projektet har tagit slut. Det individuella lärandet ska förhoppningsvis leda till ett 
lärande på organisationsnivå; d v s ett lärande som går utanför den enskilda individen.  

Det forskningsprojekt som jag deltager i (fortsättningsvis kallat FoU-projektet 10) är ett 
samarbetsprojekt mellan Kommunen och Linköpings universitet. Finansiering kommer 
från Svenska kommunförbundet, Centrum för kommunstrategiska studier och 
Kommunen. Projektet bedrivs på en tvärvetenskaplig centrumbildning (CMTO11)
tillhörande Linköpings universitet. CMTO syftar bl.a. till att (CMTO, 1997): 
- bedriva forsknings- och utvecklingsarbete om förändringsprocesser inom företag  
      och offentlig verksamhet; 
- skapa och vidareutveckla kontakter med det regionala näringslivet, offentliga verk- 
     samheter och intresseorganisationer på arbetsmarknaden.  

10 För att skydda berörda parter refererar jag till projektet som ”FoU-projektet”. En mer utförlig 
beskrivning av FoU-projektet görs under kapitel 4. 
11 Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation 
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FoU-projektet passar väl inom CMTOs ram. Det är ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt som syftar till att skapa förändring och utveckling av verksamheter 
inom hemtjänsten i en medelstor svensk kommun, samt utveckla användningen av 
forskningsbaserad kunskap inom Kommunen. Inom projektet arbetar forskare från 
informatik och pedagogik samt konsulter och annan personal från Kommunen. 
Projektgruppen (se figur 1.2) består av sex forskare och två konsulter. Ett av målen 
med projektet är att finna praktiskt användbara former för samarbete mellan forskare 
och praktiker inom olika discipliner (informatik och pedagogik) som ska kunna an-
vändas i förändringsarbete inom kommunala verksamheter. Mitt avhandlingsarbete 
bygger på en studie som jag har gjort inom FoU-projektet. Under drygt tre år (1996-
1999) har jag arbetat tillsammans med, och studerat hur praktiker, i det här fallet verk-
samhetskonsulter, använder och utvecklar praktisk kunskap.  

Forskare Konsulter 

Informatik 3 1 

Pedagogik 3 1 

   
Tabell 1.2  Projektgruppens sammansättning 

Jag har studerat ett antal faktorer inom FoU-projektet som kan påverka Fredriks och 
Anders kunskapsutveckling. Jag är intresserad av samverkan mellan: 
- Verksamhetskonsulterna Fredrik och Anders 
- Mellan forskarna inom informatik och Fredrik samt Anders  
- Mellan forskarna inom pedagogik och Fredrik samt Anders 

Jag är m a o inte intresserad av att studera samarbetet mellan forskarna inom 
informatik och pedagogik. Det är inte heller intressant då min frågeställning enbart rör 
kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter, och inte hos forskare. Jag tar min ut-
gångspunkt i forskare och forskning – och hur Fredrik och Anders har influerats av 
forskning och av varandra. Jag har inte tittat på hur forskarna har påverkats av Fredrik 
och Anders.

1.2.4 Preciserat syfte 
Med den tidigare texten som bakgrund kan jag nu precisera och bryta ned mitt 
övergripande syfte att förstå hur verksamhetskonsulter kan utveckla och anpassa 
yrkesinriktad praktisk kunskap genom att samarbeta med: 
1) Forskare inom och utanför den egna disciplinen; 

a) vilken forskningsbaserad kunskap konsulterna använder sig av inom sitt 
konsultativa arbete,

b) på vilka sätt forskningsbaserad kunskap kan användas inom ett konsultativt 
arbete,

c) vilken nytta, anser konsulterna, att ett samarbete med forskare har för deras 
egen kunskapsutveckling och möjlighet att förbättra sin egen praktik. 
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1) Konsult från en annan disciplin; 
a) på vilka sätt de båda verksamhetskonsulterna integrerar sina respektive 

perspektiv med varandra, 
b) vilken kunskap, från samarbetet över disciplingränserna, använder sig 

konsulterna av i sitt konsultativa arbete, 
c) vilken nytta, anser konsulterna, att ett samarbete över disciplingränserna har för 

deras egen kunskapsutveckling och möjlighet att förbättra sin egen praktik. 

Min studie fokuserar, som jag skrivit tidigare, Anders och Fredrik arbete och vad de 
gör i sitt arbete. Kunskap och kunskapsutveckling kan bara studeras genom att 
observera vad individer gör eller säger.

A person can perceive knowledge only once it is instantiated in either human ac-
tion or information. It is for this reason, that this research focuses on the work prac-
tices, i.e., actions of knowledge workers as the produce information.  (Schultze, 
2000:9)

Schultze studerar informationsutveckling, medan mitt fokus är på kunskapsutveckling.
Information behöver inte, till skillnad från kunskap, vara individbundet och personligt. 
Informationens roll inom en praktik är ofta, precis som kunskapens, nära kopplad till 
handlingen. Information kan förändra och utveckla en individs kunskapsbas. Man kan 
se information som representationer av individers kunskap – ofta textuellt i form av 
böcker, databaser, artiklar, memos osv.    

Anledning till att jag studerar två verksamhetskonsulter från två olika ämnesområden 
är att de med sina olika bakgrunder och arbetssätt kompletterar varandra på ett bra sätt 
– om jag enbart hade haft Anders (IT-konsulten) som studieobjekt hade jag fått en för 
snäv bild av en verksamhetskonsults arbete. Det är också intressant att se hur verksam-
hetskonsulter från andra områden än informatik kan integrera och tillämpa systemut-
vecklingskunskap, samtidigt som jag studerar hur systemutvecklingskunskap kan 
utvecklas m h a kunnande från ett annat område inom verksamhetsutveckling. System-
utveckling handlar om att använda praktisk kunskap – kunskap som ska vägleda 
handlandet vid systemutveckling/verksamhetsutveckling. Wynekoop och Russo (1995) 
skriver att det behövs mer forskning om hur praktiker faktiskt använder och uppfattar 
systemutvecklingsmetoder.  

De flesta studier av användning av forskningsbaserad kunskap har hittills gjorts inom 
den sociala sektorn. Dessa studier (t.ex. Nilsson & Sunesson, 1988) som byggts på ett 
stort antal intervjuer, har en annan karaktär än min, som är en longitudinell fallstudie 
med stort inslag av deltagande och icke deltagande observation. Dessa faktorer gör att 
jag tycker att jag har ett viktigt kunskapsbidrag, inte bara för forskare och praktiker 
inom informationssystemutveckling, utan för alla som arbetar med att utveckla 
kunskaper.

1.2.5 Centrala begrepp 
Det område som jag studerar i den här licentiatavhandlingen är kunskapsutvecklings-
processen hos verksamhetskonsulter. Ett av det mest centrala begreppet inom området 
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är kunskap och framför allt praktisk kunskap. Även ett antal andra ord som innehåller 
kunskapsbegreppet är av betydelse för min avhandling: kunskapsanvändning, forsk-
ningsbaserad kunskap, praktikbaserad kunskap och FoU-kunskap. Begreppen
översättning, integration och samverkan samt praktik är också centrala termer för min 
studie. För att tydliggöra hur jag ser på dessa begrepp, och som en grund inför fortsatt 
läsning gör jag här en kortfattad analys av dessa centrala begrepp. 

Kunskap
Kunskap är, enligt Eysenck & Keane (1990), representerat, lagrat och strukturerat i 
långtidsminnet. Kunskap är något som på något vis är riktigt (Molander, 1996) – vilket 
Platon benämner ”riktig mening” jämte förklaring (Platon, 1885)12. Med hjälp av 
kunskap kan man, som Ryle (1949) sade veta något om något – knowing that – och 
kunna göra något – knowing how. Kunskap kan vara att t.ex. känna till vissa begrepp 
(knowing that) och att kunna använda dem i en praktisk situation (knowing how). 
Exempel på kunskap som jag har studerat hos Anders och Fredrik är kunskap om hur 
man kan studera och analysera verksamheter (t.ex. metoder för verksamhetsanalys). 
Kunskap finns hos, och uppbärs av, individer; men är socialt förvärvat i den mening att 
vi alla har socialiserats in i och är en del av den sociala gemenskapen som samhället 
utgör. Kunskap är dessutom intersubjektiv – det går att dela med sig av sin kunskap. 
Både tyst (ej verbaliserad) och icke tyst kunskap13  spelar en stor roll för hur vi 
betraktar, agerar och därmed också skapar vår omvärld. Genom görandet i världen får 
vi erfarenheter som utvecklar vårt synsätt och personliga kunskapsbas14 och hjälper oss 
att handla och interagera med omvärlden. Människans kunskapsbas kan inte förstöras 
eller användas upp, den kan bara förändras och utvecklas – och givetvis också delas 
med andra. Molander (1996) menar att den tysta kunskapens bas finns i att göra och 
genomföra uppgifter – d v s i den praktiska kunskapen.  

Praktisk kunskap 
Jag har studerat yrkesinriktad praktisk kunskap som syftar till att vägleda handlandet; 
yrkeskunskap är ett exempel på praktisk kunskap. Det finns många begrepp som 
används synonymt, eller nästan synonymt med den praktiska kunskapen: t.ex. kunskap 
i handling (Molander, 1996), kunskap-i-användning (Molander, 1996; Schön, 1983) 
samt kunnande (Janik, 1996). Molander definierar kunnigt handlande med att det finns 
goda skäl för handlandet (Molander, 1996:241) och ser först och främst praktisk 
kunskap – kunskap i handling – som en ”…bra vägledning i verkligheten som kan 
rättfärdiga att handlandet var riktigt” (Molander, 1996:242). Ett annat sätt att se 
praktisk kunskap är Rolfs definition som uttrycker att ”Praktisk kunskap är förmåga 
till goda handlingar” där goda handlingar är handlingar med kvalitet (1995:113). I den 
första definitionen betonas praktisk kunskap som vägvisare och i den andra är fokus 
mer på förmågan att kunna utöva och förverkliga vissa värden i handlandet. En syntes 
av de båda definitionerna skulle kunna vara att se praktisk kunskap som vägledande 
där goda handlingar utövas i enlighet med de kvalitetskriterier som man, explicit eller 
inte, har kommit överens om inom praktiken. En hel del av den tysta praktiska 

12 ”Kunskap som sann rättfärdigad tro” (Hartman, 1998). 
13 Jag för en mer utförlig diskussion kring kunskap och tyst kunskap i kapitel 2. 
14 Schultze (2000) använder sig av en liknande metafor; ”knowledge as stock”. 
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kunskapen består av traderade och gemensamma värderingar; handlings- och 
kvalitetsnormer som överförts genom socialisering och gemensamgörande. Mycket av 
den tysta praktiska kunskapen sitter i kroppen, man känner när man gör rätt utan att 
kunna verbalisera hur det går till.

För mig är praktisk kunskap handlingsinriktad och den kan bestå av både tyst (d v s 
oartikulerad kunskap)och icke tyst kunskap15. Genom att använda praktisk kunskap på-
verkar man omvärlden. Kunskap om företeelser, processer och ting (knowing that) 
finns i handlingen och ligger till grund för den praktiska kunskapen. Om man t.ex. inte  
vet vad en cykel är och hur den är konstruerad (knowing that) är det också omöjligt att 
cykla (knowing how). De olika kunskapstyperna är sammanflätade med varandra.  

Kunskapsanvändning
För att agera på ett bra sätt använder man, medvetet eller omedvetet, praktisk kunskap. 
Kunskapsanvändning är en interaktiv process där kunskapen integreras med personens 
tidigare kunskaper. Situationen tolkas m h a den personliga kunskapen, och genom att 
basera sig på egen erfarenhet, eller andras objektifierade kunskap, kan man få väg-
ledning för det goda handlandet. Inom informationssystemutveckling består kunskap 
ofta av regler, råd och normer för hur man ska agera i en systemutvecklingsprocess. 
För att kunna delge kunskap av den här mer generella arten, kan den externaliseras, 
objektifieras och ”förpackas” i form av metoder och modeller. Annan typ av generell 
kunskap som kan användas för att ge stöd inför handlandet är olika teorier och för-
klaringsmodeller. 

Kunskap kan användas på olika sätt och i olika hög grad, man kan välja att använda 
endast vissa delar av exempelvis ett forskningsresultat. Så vad är egentligen använd-
ning av kunskap? Är även aktiv icke-användning användning? Hur mycket kunskap 
måste användas för att det ska definieras som användning? Kunskapsanvändning är 
situationsspecifikt och förändras genom påverkan av kontext, situation och tid.16

Huruvida forskningsresultat används eller ej, beror i hög grad på hur användning samt 
forskning definieras (Weiss & Bucuvalas, 1977).  

Is “use” the adoption of research recommendations intact, the nudging of a deci-
sion in the direction suggested by research findings, the reinforcement of a likely 
decision by research, the consideration of research findings (even if these are 
overwhelmed by other considerations in the situation), rethinking the nature of the 
policy issue, redefining informational needs? What kind of use is “real” use? And 
how much is enough? (Weiss & Bucuvalas, 1977:213)  

Även kunskap som används i liten grad är kunskapsanvändning. Det kan göra det svårt 
att studerar vilken kunskap som har använts eftersom kunskapen oftast förändras i 
varje användningssituation. 

15 Till skillnad från mig säger Janik (1990) att all praktisk kunskap är tyst och det är enbart genom 
erfarenhet och i handling som vi kan förvärva praktisk kunskap. 
16 För en diskussion kring kunskapsanvändning se även Larsen, 1980. 
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Översättning
När kunskap anpassas och används av olika aktörer sker det en översättning (Latour, 
1998; 1999). Hur översättningen sker beror till stor del på vilken kontext kunskapen 
ska användas i, hur den ska användas och av vilka. Som Fredrik säger angående hans 
användning av forskningsbaserad kunskap ”Vi måste ju också göra någon anpassning 
hela tiden, utifrån både situation och resurser. Resurser i form av pengar och tid.” 
(intervju Fredrik, 990217). Kunskapsanvändarnas intressen, förförståelse och 
motivation tillsammans med den specifika problemsituationen är några av de faktorer 
som styr översättning och då också anpassning och användning av forskningsbaserad 
kunskap i praktiken (se även Jensen & Johansson, 1999). Översättningen av kunskap-
en sker i ett socialt sammanhang i samband med att den används i en konkret situation.  

Forskningsbaserad kunskap 
En del av den kunskap som används i handling kan vara forskningsbaserad, d v s 
kunskap utvecklad med hjälp av och baserad på vetenskapliga regler, kvalitetsnormer 
och värderingar. Jag betraktar den kunskap som vi utvecklat i FoU-projektet-projektet 
som delvis forskningsbaserad. Kunskap som skapas i FoU-projektet är till stor del 
baserad på de normer och värderingar som råder för de olika vetenskapliga discipliner 
som ingår i projektgruppen. Forskningsbaserad kunskap kan bestå av generella och 
specifika vetenskapliga värderingar och arbetsprinciper, samt en mer praktikgjord och 
verksamhetsnära kunskap utvecklad m h a vetenskapliga principer. Kunskap av den 
första typen har basen i det vetenskapliga och är t.ex. kunnande om hur man genomför 
datainsamling och analys och den andra typen av forskningsbaserad kunskap, som i 
högre grad baserar sig på och utgår från praktikens krav, är exempelvis metoder för 
verksamhetsutveckling utvecklad av forskare17. Forskningsbaserad kunskap av den 
första typen påverkar givetvis kunskapsutvecklingen av den andra typen.  

Praktikbaserad kunskap 
Mycket av den kunskap som vi använder oss av i vårt dagliga värv är baserad på en 
omedveten eller medveten användning av tidigare erfarenheter, s.k. erfarenhetsbaserat 
lärande – lärande i praktiska situationer (Ellström, 1996). Inom IS-området är det 
vanligt att praktiker delar med sig av sina erfarenheter till andra praktiker. Exempelvis 
är många av de metoder som används för systemutveckling utvecklade av konsulter för 
konsulter. Även för konsulterna i FoU-projektet är kunskap baserad på erfarenhet av 
stor vikt. Mycket av den kunskap som de själva har utvecklat genom åren delar de med 
varandra och med forskare, och en del av den kunskap som utvecklats i FoU-projektet 
kan sägas vara baserad på praktikens krav, normer och riktlinjer. Vi har i FoU-
projektet försökt att adressera både praktikens och forskningens krav.  

Praktikbaserad kunskap är kunskap utvecklad i praktiken, medan praktisk kunskap är 
handlingsinriktad kunskap oberoende av ursprung. 

17 Ett exempel på en metod utvecklad av forskare och som också används av en av konsulterna i min 
studie är FA/SIMM – förändringsanalys enligt SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 
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FoU-kunskap
Kunskapen som har skapats inom FoU-projektet är FoU-kunskap, d v s Forsknings- 
och Utvecklingskunskap. Det är kunskap som är utvecklat genom ett systematiskt och 
reflekterande angreppssätt oberoende av ursprung. Kunskapen kan vara både 
forskningsbaserad och praktikbaserad.  

Integration och samverkan 
Andra viktiga begrepp i avhandlingen är integration och samverkan. Genom att sam-
verka med andra kan vi integrera kunskaper, verktyg (här ingår även metoder) och 
perspektiv, och på så sätt utvidga våra egna perspektiv och kunskaper. Samarbete för-
utsätter dialog, och dialogen är ett viktig element i all kunskapsutveckling. Genom att 
tvingas ifrågasätta och reflektera över vår egen för-givet-tagna kunskapsbas kan vi ut-
vecklas som människor. I en samverkan försöker man handla tillsammans för att nå ett 
gemensamt mål.  

En integration kan befinna sig på en skala från en lös integration till ett försök att 
smälta samman aktörernas olika syn- och arbetssätt (Seigerroth, 1998). Vid en lös 
integration (kombinering18) arbetar man sida vid sida för att på så sätt lära sig av var-
andra och uppnå en bättre förståelse för andra perspektiv och arbetssätt. En samman-
smältning innebär inte bara ett försök att samarbeta, utan att till större del assimilera 
varandras arbetssätt och synsätt, och på så sätt göra dem till ens egna. Som jag ser det 
kan man integrera i olika dimensioner; på djup eller bredd. En integration som går på 
djupet innebär att man utgår från samma ämnesområde, att man m h a andra kunskaper 
inom området fördjupar sitt eget kunnande. En integration som går på bredden 
förutsätter olika perspektiv och arbetssätt. Syftet är här att man genom att bredda, inte 
fördjupa, sina perspektiv kan få förmågan att se världen i ett nytt ljus och upptäcka fler 
variationer och förklaringar till ett problem. Man kan upptäcka och förstå fler aspekter 
av studieobjektet.

Steget mot en integration innebär en integration ifråga om metodik, datainsamling, 
det praktiska utförandet av arbetet, osv. Kunskapsintegration är, enligt detta sätt att 
se, en process som ingår i hela forskningsprojektets livscykel.  (Wallén, 1981:28)

Som en del av mitt studieobjekt, Kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter, 
studerar jag kunskapsintegration, d v s hur Konsulterna integrerar kunskap från var-
andra och från Forskarna med sin tidigare kunskapsbas. Jag har studerat Konsulternas 
agerande och på vilka sätt de har använt kunskap från FoU-projektet i sitt dagliga 
arbete. Det jag har studerat är vilken kunskap de har valt att använda och hur de har 
anpassat kunskapen till det praktiska arbetet.

18 Seigerroth (1998) beskriver metodintegration som ett kontinuum från kombinering till samman-
mältning. 
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Praktik

En praktik innebär att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några –  gör något 
för någon/några, och ibland gentemot någon/några, och att detta görande 
(handlande) baseras på värden, regler, kunskaper och kompetenser som är eta-
blerade och som successivt kan förändras.  (Goldkuhl & Röstlinger, 1998:4) 

Ett ord som jag ofta återkommer till i den här skriften är ordet ”praktik”, och för att det 
ska bli lättare att förstå hur ordet används idag, gör jag här en kort genomgång av hur 
begreppet ”praktik” har utvecklats.

Praktik kommer från det grekiska adjektivet praktikós som betyder skicklig eller 
benägen till att göra eller handla (Hellquist, 1980). Praktisk kunskap innebär med det 
här perspektivet kunskap som på något sätt leder till en handling. En av den väster-
ländska filosofins grundare, Aristoteles, talade om olika typer av handlingar och 
kunnande. Enligt Liedman (1997) separerade han mellan poi’esis och praxis. Med den 
första handlingstypen, poi’esis, refererade han till handlingar som förverkligade mål 
utanför själva handlingen (t.ex. att laga ett mål mat för att man är hungrig), medan 
praxis betecknade handlingar där handlingen är själva målet (att äta maten och på så 
sätt still hungern). För att kunna utföra en handling krävs det att man är kompetent – 
att man har en viss förmåga. För att kunna utföra handlingar av den första målinriktade 
typen, poi’esis, krävs det techne (ursprunget till vårt ord ”teknik”), som motsvarade 
färdigheter av olika slag; även konstnärliga (Liedman, 1997). Den andra 
handlingstypen, praxis som ligger närmare etikens område, kräver förmåga i form av 
phron’esis – klokhet. Den tredje förmågan som Liedman tar upp i sin skildring av 
Aristoteles praktikbegrepp är episte’me – den rena kunskapen – som utgör 
förutsättning för teorin.  

I jämförelse med orden ”praktik” och ”praktisk” tycks begreppet ”etik” vara mer 
flytande och svårare att konkretisera. Ofta glider, som i vår användning av begreppet 
”kompetens”, den tekniska kunskapen samman med den etiska och värdeladdade och 
för att ha en hög kompetens bör man i Aristoteles mening vara både tekniskt och 
praktiskt kunnig, d v s inkludera både etik och teknik i sin yrkesutövning. Man måste 
m a o besitta techne såväl som phron’esis. Det är sällan som man idag diskuterar den 
etiska kompetensen som en del av den praktiska – användningen av ordet praktisk 
innebär stället att om man är praktiskt lagd så är man också tekniskt kunnig, och en 
tekniskt kunnig person kallas ofta för praktisk. Aristoteles tredje distinktion – mellan 
epist’eme (teoretisk) och handlingsbaserad (praktisk) kunskap – används däremot i 
hög grad fortfarande. 

En praktiker arbetar inom en praktik. En stor del av kunskapen som en praktiker har är 
tyst och förvärvad i interaktion med den praktik han/hon verkar inom. Jag ser även 
forskning som en typ av praktik. Skillnaden mellan forskare och praktiker är kanske 
inte så mycket vad de gör, utan vilka förutsättningar och mål som finns för deras 
arbete, och som då också påverkar hur de utför sina arbetsuppgifter. För forskare är 
kunskapsutvecklingen ett mål i sig – och praktiken är ett medel för att utveckla 
kunskap – som sedan förhoppningsvis bidrager till att ge oss en bättre förståelse för 
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samhället vi lever i; medan en praktiker använder och utvecklar kunskap med syfte att 
lösa ett problem eller utveckla en bättre förståelse för praktiken. Hos dem är praktiken 
målet, och kunskapen medlet.  

1.3 Avhandlingens uppläggning 
Som en liten läsguide beskrivs här kortfattat varje kapitel. Det finns även en grafisk 
illustration över de kapitel som ingår i avhandlingen, deras innehåll och inbördes 
relation (se figur 1.1).  

I nästa kapitel, Kapitel 2, beskriver jag min vetenskapliga och kunskapsteoretiska 
referensram. För att läsaren ska få en förståelse för det sammanhang som jag har 
arbetat inom, finns det i Kapitel 3 en mer detaljerad beskrivning av FoU-projektet, vad 
vi har gjort och även hur. Kapitel 4 är det huvudsakliga metodkapitlet. Här beskriver 
jag min studie och mitt tillvägagångssätt vid datainsamling och analys. Kapitel 5 – 7 är 
resultatkapitel och i kapitel 8 sammanfattar jag och lyfter upp några mer generella 
slutsatser. Där pekar jag också på några framtida forskningsområden. 

Kap 1. 
Inledning

Kap 2. Referens-
ram

Kap 3.
Verksamhets-

utveckling genom 
samverkan

Kap 4. Att studera 
kunskapsutveckling

Studiens kontext 
och beskrivning 
av forsknings-
projektet

Mitt 
studieområde
Hur jag har gått 
tillväga - metod

Kap 5-7. Resultat - 
Om verksamhets-

konsulters 
kunskapsutveckling

Presentation och 
analys av mina 
resultat

Kap 8. Slutsatser 
och reflektion

Några övergripande
slutsatser & personliga
funderingar om 
kunskapsutveckling. 
Gjorda erfarenheter & 
fortsatt forskning.

Min kunskapssyn
Kunskaps-
begreppet

Bakgrund
Syfte
Relatering

Figur 1.1 Avhandlingens disposition
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2. Referensram 
Den referensram som jag presenterar här visar hur jag ser på omvärlden och den syn 
som jag har på kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. Referensramen 
har påverkat mig i min datainsamling och analys.  

2.1 Teorier 
Att diskutera och relatera sig till några av de olika vetenskapsteoretiska riktningarna 
som förekommer är ett sätt illustrera vilket perspektiv man har på kunskapsut-
vecklingsprocessen och sin roll som forskare. Genom att lyfta fram och diskutera ett 
antal vetenskapsteoretiska och samhällsvetenskapliga teorier, vill jag med det här 
avsnittet tydliggöra min vetenskaps-, verklighets-, och kunskapssyn. De vetenskaps-
teoretiska teorierna är ställningstaganden och teorier kring forskning och vetenskaplig 
kunskapsbildning. De samhällsvetenskapliga teorier som jag har använt mig av är 
teorier om kunskap i praktiken. Val av teori baseras i lika hög grad på den fråge-
ställning som den verklighetssyn som man har. De teorier, som rör frågeställningen 
och innehållet i min avhandling, är tätt sammanvävt inom de vetenskapsteoretiska fält 
som och samhällsvetenskapliga jag rör mig i, och därför har jag valt att presentera 
dessa två olika typer av teorier tillsammans (vetenskapsteoretiska respektive samhälls-
vetenskapliga teorier).

Teorier används för att studera och förstå verkligheten, och för att förklara olika typer 
av fenomen som inte tidigare har uppmärksammats. Genom att använda sig av de 
begrepp som ingår i en teori kan man se en situation på ett annat sätt och förhopp-
ningsvis också förstå den bättre. ”En teori brukar definieras som ett antal relaterade 
begrepp med vars hjälp verkligheten kan förklaras” (Lundahl & Skärvad, 1992:36) 
och med vars hjälp man kan ”…förstå nya förhållanden” (Patel & Tebelius, 1987:16). 
En teori gör saker som man tidigare inte sett synliga, och förbereder för handling. 
Beroende på vilken teori – vilket synsätt man väljer – ser man olika saker. Begreppen 
teori och teater härstammar från samma ord, theoria – att titta på (Senge, 1993:241).

Den framväxande teorin påverkas analytiskt av det empiriska och teoretiska arbetet i 
forskningsprocessen samtidigt som innehållet i forskningsprocessen påverkas och styrs 
av den teori som man sakta håller på att bygga upp.  

Även den teori, den kunskap och det perspektiv som man har med sig som forskare, är 
en del av den kunskap som vägleder forskningsprocessen. Man kan även se språket 
som en del av den förförståelse som man har med sig. Språket påverkar vårt sätt att se 
och tolka verkligheten. Det är med hjälp av språket som vi kan kategorisera och 
analyser det vi uppfattar, vårt språk utgör en del av vår referens- och tolkningsram, och 
därför är det genom språket som vi medvetet eller omedvetet gör våra tolkningar 
(Senge, 1993). Språket bestämmer till viss del också hur vi konstruerar vår subjektiva 
verklighet, och tvingar in oss i sina mönster (Berger & Luckmann, 1967). Det går m a 
o aldrig att helt förutsättningslöst studera verkligheten.  
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Nedan presenterar jag denna avhandlings vetenskapsteoretiska grunder, baserade på 
hermeneutik och fenomenologi, tillsammans med min syn på kunskap och de teorier 
kring kunskap och kunskapsanvändning som jag har använt mig av.  

2.2 Vetenskapsteori 
Min utgångspunkt är att människan försöker att förstå sin omgivning genom tolkning 
och i interaktion med omvärlden. Med det synsättet känns det rätt att ansluta sig till 
fenomenologin och hermeneutiken. Det är två grundläggande teoribildningar och pers-
pektiv som båda finns inom den tolkande traditionen. Både inom fenomenologi och 
hermeneutik är man intresserade av människans upplevelse och mening. Den stora 
skillnaden är att man inom fenomenologin försöker att förstå den fundamentala strukt-
uren och egenskaperna genom att reducera förförståelsen till ett minimum – s.k. 
”bracketing”. Fenomenologer tror att vissa upplevelser är gemensamma för alla 
människor, och genom att minimera förförståelsen går det att komma åt det essentiella 
och gemensamma i det upplevda fenomenet (Patton, 1990). Inom hermeneutiken vill 
man i stället lyfta fram förförståelsen för att på så sätt bättre tolka och förstå en 
människas situation och upplevelser, man ser förförståelsen som en viktig del av 
tolkningsprocessen (Norén, 1995). Anledningen till att jag för samman dessa till synes 
inkongruenta teorier, är att de trots olikheterna har en gemensam utgångspunkt i ett 
tolkande och interpretativt synsätt: vi kan endast förstå världen genom aktörernas 
erfarenhet. Jag tror inte att det är möjligt undvika förförståelsens påverkan på hur vi 
uppfattar omgivningen – och därför ser jag det som viktigt att komplettera 
fenomenologin med tankar från hermeneutik. 

2.2.1 Hermeneutik — tolkning och förförståelse 
Begreppet ”hermeneutik” förekom antagligen första gången i en boktitel 1654 i en bok 
om hur man gör bibeltolkningar19, och en stor del av hermeneutiken handlar fort-
farande om tolkning av texter av olika slag. En text enligt den hermeneutiska tradition-
en behöver inte vara skriven. Man kan även betrakta ett samtal eller en organisation 
som en text där en hermeneutisk metod kan användas för att översätta, tolka och upp-
täcka dess underliggande karaktär. Tolkarens förförståelse, föreställningar och erfaren-
heter har här mycket stor vikt för hur man närmar sig och förstår texten, och det gäller 
att vara öppen i förhållande till texten.  

Den hermeneutiska cirkeln, senare den hermeneutiska spiralen, visar hur förförståelsen 
(FF) påverkar tolkningen (T) av en ny upplevelse, och samtidigt hur tolkningen lägger 
grunden till en utvidgad och utvecklad förförståelse (UF), som ger oss möjlighet till 
nya tolkningsobjekt och upplevelser. Kunskapen går hela tiden framåt, och vi ut-
vecklar samtidigt ny förförståelse att utgå från som ligger till grund för vår tolkning 
nästa gång. 

19 ”Helig hermeneutik eller en metod för tolkning av de heliga skrifterna” (sv. övers.) (Ödman, 
1979:25).
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Figur 2.1 Den hermeneutiska spiralen (Goldkuhl, 1993)20

Ett annat centralt synsätt inom hermeneutiken, är att hela tiden se texten som 
bestående av samtidigt helhet och delar, och att man i tolkningsprocessen hela tiden 
växlar mellan dessa perspektiv. Tolkningen sker dessutom i ett kontext, och man måste 
vid analysen uppmärksamma i vilken situation texten uppkommit och tolkaren 
befinner sig i (Wallén, 1993). 

Förståelse är…konstituerande för vårt vara-i-världen, den sammanhänger 
oupplösligt med vår existens. Den är grunden för vårt tolkande, med vilket den 
ständigt samverkar. Förståelsen refererar alltid till framtiden, den har en projektiv 
karaktär (Entwurfscharakter). Samtidigt är den förknippad med vår faktiska 
situation (Befindlichkeit). Den arbetar vidare inom en helhet av redan tolkande 
relationer (Bewandtnisganzheit). Denna helhet kan också beskrivas som vår ” 
värld”, ett av de centrala begreppen hos Heidegger. Med ”värld” avser han inte 
enbart den yttre världen, vår miljö, utan både den helhet i vilken människan be-
finner sig och den förståelse, genom vilken hon avslöjar och omfattar denna 
ständigt påträngande helhet. Vår förståelse beror alltså av vår värld, liksom världen 
av förståelsen. (Ödman, 1979:17)  

Heidegger var lärjunge till Husserl, som utvecklade grundtankarna inom fenomenolog-
in (Bäck-Wiklund, 1995:72), och han arbetade som existentiell hermeneutiker vidare 
på Husserls begrepp livsvärlden (Alvesson, 1994:132), som är ett av fenomenologins 
viktigaste bidrag till samhällsvetenskapen.  

2.2.2 Fenomenologi — Kunskap i livsvärlden 

Everyday life presents itself as a reality interpreted by men and subjectively mean-
ingful to them as a coherent world. (Berger and Luckmann, 1967:19) 

Begreppet livsvärld har sin grund i bl.a. fenomenologin. Den moderna fenomenologins 
grundare, Edmund Husserl (1859-1938), ville ”…utforska det mänskliga medvetandets 
grunder” i de vardagliga erfarenheternas livsvärld (Bäck-Wiklund, 1995). Husserl 
ville finna den absoluta sanningen. För att kunna göra det måste man ta bort alla 

20 Ur: Lindholm, S (1979). Vetenskap, verklighet och paradigm. AWE/Gebers, Stockholm. 
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subjektiva erfarenheter och tankar. Han ville ”…klä av medvetandet både dess historia 
och kultur” (Bäck-Wiklund, 1995:73) för att på så sätt hitta det som är allmängiltigt. 
Fenomenologi bygger på ”… the assumption that there is an essence or essences to 
shared experience” (Patton, 1990:70), som är privat upplevt, men kollektivt delat. Vi 
är alla individer med vårt egna sätt att tolka omvärlden, och trots skilda världar finns 
det ändå sådant som förenar.  

Ovanstående resonemang påminner mycket om Kants (1724-1804) föreställningar om 
att vi inte kan förstå ”tingen i sig”, utan endast så som de verkar för oss och att världen 
är en konstruktion av det egna jaget (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vad vi ser och 
uppfattar beror på vilka vi är, men det sätt vi uppfattar omvärlden på, är medfött. Tid 
och rum är medfödda egenskaper som Kant kallade för människans två åskådnings-
former (Gaarder, 1991:331). Medvetandet är aktivt och bestämmer på vilket sätt vi 
uppfattar omvärlden, och på så sätt förändras också omvärlden i enlighet med våra 
uppfattningar (ibid.). Det finns en skillnad mellan hur tingen uppfattas av mig, och 
sådana de är i sig själva (”…das Ding an Sich…” och ”…das Ding fur mich…”) (ibid., 
sid. 332). En central tanke inom fenomenologin är att omvärlden är konstruerad av det 
enskilda subjektet, och att forskarens tolkningar och slutsatser ofta är hårt knutna till 
de enskilda subjektens erfarenhet (Norén, 1995:30).  

Alfred Schutz (1899-1959), som var Husserls student arbetade med att förstå hur vi 
tolkar och skapar mening i omvärlden, dvs den sociala konstruktionen av verkligheten. 
Han arbetade vidare med begreppet livsvärld och såg den kunskap av vardagliga 
händelser, institutioner, normer som vi varje dag lever med som livsvärlden. Vår kun-
skap bidrar till att skapa livsvärlden, samtidigt som kunskapen konstitueras av vårt 
oreflekterande handlande i vardagslivet. Denna kunskap är ordnad i vissa idealtypiska 
mönster, s.k. typifieringar, rutinmässiga företeelser som hjälper oss att hantera och för-
stå olika situationer. Om man drar en parallell till systemutvecklingsområdet, så kan 
man säga att utvecklandet av metoder är ett sätt att typifiera rutinmässiga handlingar 
som ett hjälpmedel för att kunna agera på ett mer kompetent sätt inom vår profession. 
Inom livsvärlden har språket en viktig funktion som verktyg för att lära oss att hantera 
och känna igen typifieringarna (Bäck-Wiklund, 1995). 

2.2.2.1 Vardagslivet och språket 

The world of everyday life is not only taken for granted as reality by the ordinary 
members of society in the subjectively meaningful conduct of their lives. It is a 
world that originates in their thoughts and actions, and is maintained as real by 
these.  (Berger & Luckmann, 1967:19-20) 

Berger och Luckmann ser vardagslivet som bestående av en mängd olika verkligheter. 
Dels finns vardagslivets verklighet (livsvärlden), som är den värld jag delar med andra 
(Berger & Luckmann, 1967:35), dels drömvärlden där jag är ensam. De ser även det 
tillstånd man befinner sig i när man funderar på mer metafysiska resonemang, som 
t.ex. filosofi och religion, som en separat verklighet. Även leken uppfattar Berger och 
Luckmann som en egen värld. De olika världarna kan sägas utmärkas av olika sinnes-
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tillstånd och det är med hjälp av språket som man kan som man röra sig i och mellan 
dessa olika ”världar”. 

De ser språket som ett medel för att uppnå intersubjektivitet och gemensamgörande, 
och det är genom språket man kan röra sig mellan den objektiva världen och den 
subjektiva världen. Ett informationssystem kan exempelvis definieras som bestående 
av ett formaliserat verksamhetsspråk som syftar till att objektifiera verkligheten och 
därmed skapa intersubjektivitet inte bara mellan människorna i en omgivande 
verksamhet, utan också mellan människorna i olika delverksamheter. Genom dessa 
objektifieringar skapas det också möjligheter för ett gränsöverskridande mellan de 
olika världarna.

Peter Bergers och Thomas Luckmanns största bidrag till fenomenologin är deras 
försök att bygga en teori om hur världen vi lever i skapas och upprätthålls. Samhället 
är enligt dem en objektiv realitet uppbygd av människor i interaktion med andra 
människor. Den objektiva verkligheten byggs upp genom interaktion med andra 
människor, och får sitt uttryck bl.a. genom de institutionaliserade rutiner och synsätt 
som samhället till stor del består av. Den subjektiva verkligheten är den internaliserade 
värld vi alla har socialiserats in i genom vår roll som samhällsdeltagare.  

Berger och Luckmann (1967) skriver om ”the social stock of knowledge” som acku-
muleras och förs över från generation till generation. Normer, traditioner och 
värderingar skapas och upprätthålls av människorna inom organisationen. Rolf skriver 
att ”Personlig kunskap uppstår när kunskapstraditioner förenas med individuell 
upplevelse” (1995:13) – i Bergers och Luckmanns terminologi internaliseras 
kunskapen med individen. ”I individen möts socialt förmedlad kunskap och individuell 
upplevelse av verkligheten” (ibid.,:13). Kunskap uppstår i vår dialog med omvärlden 
och varandra och här har språket en mycket viktig funktion som ”kunskapsverktyg”.

Kunskap och handlande är centrala begrepp för Bergers och Luckmanns teori om sam-
hällets konstruktion. Det är genom att vara och agera i världen, som man utvecklas 
som människa och på så sätt även skapar, upprätthåller och omformar det samhälle 
man tillhör.  

”The reality of everyday life further presents itself to me as an intersubjective world, a 
world that I share with others” (Berger & Luckmann, 1967:35). Även om livsvärlden i 
objektiv mening kan delas av andra, utgår den ändå alltid från, och definieras av det 
enskilda subjektet, och är därigenom oupplösligt förbundet med det subjekt som lever, 
agerar i, och upplever livsvärlden. Livsvärlden utgörs av hela tiden föränderliga 
erfarenheter, värden, seder och betydelser (Norén, 1995) och världen tolkas utifrån 
mitt subjektivt rumsliga och tidsmässiga perspektiv. 

Berger och Luckmann ser vardagslivet som bestående av en mängd olika ”zoner” eller 
”sektorer”, en del åtkomliga, andra oåtkomliga. De zoner som ligger närmast mig och 
mitt vardagsliv är också de som är de mest intressanta för mig i mitt dagliga värv. De 
mer avlägsna zonerna kanske tillhör människor med andra yrken eller sociala bak-
grunder. Med hjälp av språket kan man röra sig genom de olika zonerna. 
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Because of its capacity to transcend the ”here and now”, language bridges different 
zones within the reality of everyday life and integrates them into a meaningful 
whole. The transcendences have spatial, temporal and social dimensions.  (Berger 
& Luckmann, 1967:53) 

Detta sätt att se på världen som bestående av olika delvärldar återfinns också hos 
Linell (1995:19) och Hansson (1984). Skillnaderna hos de olika författarna ligger 
främst på val av analysnivå. Linell beskriver världen som bestående av olika 
delkulturer och meningsprovinser. Han menar att olika professioner och olika sektorer 
i samhället har olika språk och tankemönster. 

Det komplexa samhället – med sina differentierad professioner, verksamheter, 
samhällssektorer – kan analyseras som bestående (bl.a.) av delvis överlappande 
(del)kulturer, där utsagor, ord, visuella budskap etc. och handlingar får sina olika 
innebörder.  (Linell, 1995:6) 

Hansson däremot använder sig av begreppet delverksamheter, som har vissa likheter 
både med Linell samt Berger och Luckmann. 

För att tala om och hantera en viss del av en verksamhet, utvecklas bland berörda 
aktörer ett speciellt språk för detta, ett verksamhetsspråk. Härigenom kopplar jag 
verksamhetsspråket till den aktuella delverksamheten, vilket i sin tur får till följd 
att en aktör som deltar i flera delverksamheter mycket väl kan anses använda olika 
verksamhetsspråk i sitt arbete, totalt sett.  (Hansson, 1984:89)  

Om man bryter ner Linells diskussion om (del)kulturer från att gälla större och mer av-
gränsande områden till att även gälla delkulturer inom kulturer kan man sätta likhets-
tecken med Hanssons diskussion om delverksamheter. Dessa delverksamheter kan ses 
som olika delkulturer inom en större kultur, d v s verksamheten. 

En relatering till FoU-projektet ger att man kan se målet med att överföra kunskap 
mellan forskare och praktiker som ett sätt att skapa intersubjektivitet och överbrygga 
skillnader mellan dessa olika delkulturer, världar eller delverksamheter. Även sam-
arbetet mellan de olika disciplinerna är ett uttryck för att överbrygga skillnader i de 
olika ”meningsprovinserna”21.

Socialkonstruktivister ser språket som nödvändigt för att kunna tolka världen, att vi ser 
och tolkar världen med hjälp av språket; men i vilken grad vi skapar världen genom 
språket kan variera. Vissa socialkonstruktivister anser att vi skapar världen genom vår 
användning av ord och begrepp, och att det inte går att separera det vi upplever från 
vår språkanvändning, eftersom vi skapar vår upplevelse av objektet i samband med att 
vi sätter ord på det. Det finns även de som anser att vi genererar objekten som vi 
studerar genom vårt språk. Det som vi vill studera skulle inte existera utan våra 
tolkningsförsök, vi skapar en företeelse genom att sätta ord på den.  

21 Den referensram som man bär med sig är knuten till den kultur, den meningsprovins man tillhör 
(Linell, 1995). 
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2.2.3 Språket som grund för förståelse och samverkan  
Vi använder oss av språk varje dag. Vi kommunicerar med varandra varje dag. Men 
hur lyckas vi egentligen? Det är så mycket man tar för givet. Så många ord och be-
grepp som man ”bara vet”, man funderar aldrig på det, man tar det för självklart att 
alla förstår vad man menar när man talar om t.ex. ”tid”. Men försök att förklara det för 
någon som inte använder sig av ”tid” vad det egentligen betyder. Vi har lärt oss ”tid” 
genom att under lång tid deltaga i språkspel som rör tid, det är ingenting som vi 
normalt funderar på, vi ”bara vet”. Vi lär oss ett språk när vi använder det. Under 
många år av praktisk träning av de ord och begrepp som används för att röra sig i en 
viss ”värld” övar vi successivt upp vår förmåga att uttrycka oss och samtala med andra 
människor inom den specifika delkulturen som vi verkar i. Inom olika vetenskaper har 
man precisa definitioner på vad som menas med vissa begrepp, och endast genom en 
lång träning i att använda sig av dessa ord kan man riktigt förstå dess innebörd.  

Detta sätt att se på språk genom dess användning är inspirerat av Wittgenstein och 
hans teori kring språkspel. I vår användning av språket använder vi oss av vissa för-
definierade regler och handlingssätt som vi endast kan lära oss genom att under lång 
tid röra oss inom denna språkrymd (se t.ex. Molander, 1996). På detta sätt kan man 
inte skilja världen från språket och inte heller språket från världen. De båda är helt 
omöjliga att separera och beroende av varandra. Vi kan inte lära oss förstå världen 
utan språket och vi kan inte heller förstå språket utan att leva i världen.  

Vår användning av språket och val av ord och begrepp är beroende av vilken värld vi 
lever i och av de villkor som ställs på oss. Olika delkulturer använder i viss grad olika 
begrepp p g a att det ställs skilda villkor på dem. Det är dessutom vanligt att samma 
ord har lite olika betydelse inom olika delkulturer. Detta är särskilt tydligt inom 
vetenskaperna där det är viktigare än inom många andra delkulturer med exakta och 
precisa betydelser. Att vara insatt i en särskild disciplin handlar till stor del om att 
förstå och kunna använda sig av de specifika begrepp, tekniker och metoder som an-
vänds inom den specifika vetenskapstraditionen; och som dessutom är bestämda av de 
värderingar och perspektiv som de ledande inom denna grupp har. Man behöver också, 
enligt ett ”Wittgensteinskt” sätt att se på saken, deltaga i de språkspel där dessa 
begrepp används för att kunna förstå dem, d v s inom de sociala sammanhang där 
begreppen används. Ett flertal författare påpekar hur viktigt språket är för att kunna 
samarbeta, det gäller inte minst vid samarbete mellan forskare och praktiker (se t.ex. 
Nimtz, Coscarelli & Blair, 1995; Davenport & Prusak, 1998).  

Denna kunskap är nödvändig för att man ska kunna röra sig och kommunicera inom 
den delkultur som disciplinen utgör. Ofta ställs det dessutom krav på att kunna för-
medla kunskap utanför den specifika delkultur som man tillhör och då måste man 
kanske, för begriplighetens skull, frångå de mer exakta och precisa ord och begrepp 
som man är van att använda sig av. Inom en praktikvetenskap som informatik där ett 
mål med forskningen är att påverka och förbättra praktiken, är detta särskilt viktigt. 
Förutom att använda begripligt språk, ställs det också krav på oss som forskare inom 
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informatik att bidra till praktikens utveckling genom att arbeta med, för praktiken, 
relevanta forskningsprojekt. 

Jag menar att man…kan ifrågasätta legitimiteten hos IS-forskning om vår presen-
terade kunskap ur praktikers synvinkel uppfattas som abstrakt, svårtillgänglig, ej 
relevant, ej sensitiv till olika kontexter (dvs ej situationsanpassbar) och 
svåranvändbar.  (Goldkuhl, 1992a:4)  

Vissa författare (se t.ex. Öhman, 1993) ser en fara i att anpassa forskningens språk för 
mycket till praktikerna, i och med att man då kan förlora den precision som finns i ut-
trycken. Vad som menas med det språk som en forskare har, kan vara svårt att förstå 
för andra utanför den delverksamhet som disciplinen tillhör, eftersom det är något som 
man under lång tid lärt sig genom att interagera med andra inom samma delverksam-
het. Även inom FoU-projektet sker det till viss del ett utslätande av begrepp mellan 
våra olika ”meningsprovinser”. Detta för att skapa större förståelse och begriplighet 
för våra olika delkulturer, och hur vi använder oss av olika ord och begrepp.  

2.3 Praktisk kunskap
Praktisk kunskap består till stor del av tyst kunskap som ofta vägleder vårt handlande 
på ett omedvetet och outtalat sätt – vi följer uttalade eller outtalade regler som stöd för 
vårt handlande. Kunskapsbegreppet är av sin natur flyende och svårt att klart definiera 
om man med definiera menar att man sätter upp bestämda och fastlagda gränser. Jag 
kommer i stället att stipulera min syn på praktisk kunskap genom att jämföra hur jag 
ser på den praktiska kunskapens uppkomst, innehåll och funktion (se Rolf, 1995:27) 
med andra författares syn på praktisk kunskap (bilaga 16)22. För mig är praktisk 
kunskap förbunden till dess funktion; praktisk kunskap är kunskap som vägleder ett 
gott handlande – genom handlandet påverkar man omgivningen. Även att tala är att 
handla eftersom även talet influerar och påverkar omgivningen (t.ex. Austin, 1962). 
Med det här synsättet kan också teoretisk kunskap ligga till grund för handlingen. 
Detta strider mot Janiks syn att ”Praktisk kunskap (i motsats till teoretisk kunskap) kan 
endast erhållas genom upprepad handling” (Janik, 1996:30). För mig är den praktiska 
kunskapen knuten till dess funktion – att vägleda ett handlande – medan den praktiska 
kunskapen för Janik är bunden till dess uppkomst – att praktisk kunskap enbart kan 
utvecklas i handlingen. Det intressanta är kunskapens effekt – vilken påverkan den får 
på omvärlden. Hur man erhåller kunskap är viktigt för att förstå dess effekt – 
uppkomsten är inte intressant i sig självt. Med detta resonemang följer också att 
praktisk kunskap enligt Janik är tyst, medan jag ser praktisk kunskap som bestående av 
både tyst och icke tyst kunskap. Den praktiska kunskapen, eller det praktiska 
tänkandet, som tar sig uttryck i handlingen måste, enligt Janik, vara tyst. Om den 
artikuleras upphör det att vara praktisk (Janik, 1996:70). Detta resonemang är 
nödvändigt för att Janiks logik att all praktisk kunskap är tyst ska hålla – men jag anser 
inte att kunskap som artikuleras upphör att vara praktisk. Genom att artikulera 

22 Eftersom ett flertal författare diskuterar begreppet tyst kunskap i samband med praktisk kunskap har 
jag valt att även ta upp deras syn på tyst kunskap, men jag tar inte upp den tysta kunskapen som en 
egen kategori i de fall då författarna själva valt att inte särskilja den tysta från den praktiska 
kunskapen. 
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kunskapen kan vi reflektera över den och på så sätt få nya handlingsregler som vi kan 
pröva och som hjälper oss att utveckla vår kompetens. Så småningom kommer dessa 
nya ”regler” att bli internaliserade och för-givet-tagna och på så sätt en del av vår tysta 
kunskap.

Min syn på kunskap är att den är personligt bunden, och att det inte går att separera 
från individen, samtidigt som det är i interaktion med omgivningen som kunskapen 
uppstår. All kunskap utvecklas, överförs och görs beständig i sociala situationer 
(Berger & Luckmann, 1967). Genom att vi agerar inom ramen för, och hela tiden 
befinner oss i, ett socialt sammanhang är agerande, interaktion och kunskapsutveckling 
ömsesidigt beroende av varandra (Foley, 1997). Kunskap kan trots detta objektifieras 
och vara gemensam för olika människor, men det är som jag ser det, uttrycket för 
kunskapen som man har gemensamt, inte kunskapen i sig. Det är en representation av 
kunskapen vi ser och som gör det möjligt att gå utanför det subjektivt upplevda.  

Human expressivity is capable of objectivation, that is, it manifests itself in prod-
ucts of human activity that are available both to their producers and to other men as 
elements of a common world. (Berger & Luckmann, 1967:34) 

Som Berger och Luckmann säger kan mänskliga uttryck och intentioner objektifieras 
på olika sätt – både genom språket och genom att handla23. Ett sätt att använda och 
försöka överföra kunskap som är mycket vanligt inom systemutvecklingsområdet är 
genom utveckling av metoder. Metoder är normativa och vill visa vägen till ett ”gott” 
handlande. Metoder är inriktade på handling och förändring. När en metod används 
internaliseras den med metodanvändarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Man 
vet vad som brukar fungera; hur man brukar göra. En metod är ett stöd för handling 
och den professionella metodanvändaren vet att använda sitt professionella kunnande 
och anpassa metoden till situationen. Den mer generella metoden, precis som vilken 
annan forskningsbaserad kunskap som helst, måste anpassas för att passa i den unika 
och specifika användningssituationen. När en systemutvecklingskonsult använder sig 
av en metod utvecklad av forskare, använder han eller hon sig av forskningsbaserad 
kunskap. Goldkuhl (1992a) menar (se citatet nedan) att det är sällsynt med en ren 
tillämpning, åtminstone om kunskapens användning är beroende av individen och den 
sociala situationen24.

När praktiker handlar innebär det att man utnyttjar tidigare kunskaper på ett mål-
inriktat och ofta nytt sätt. Situationens krav bestämmer hur kunskapen ska utnyttjas 
och vidareutvecklas...Det är också så att den vetenskapliga kunskapen så gott som 
alltid ”filtreras” och anpassas till praktiska situationer…Det är förmodligen sällsynt 
med en ”ren tillämpning” av forskningsresultat åtminstone om kunskapens använd-
ning är beroende av olika personers kompetens, intresse och sociala samspel. 
Vetenskaplig kunskap transformeras i praktisk tillämpning och är starkt beroende 
av aktörernas egen kunskap.  (Goldkuhl, 1992a:2-3, min kursivering)  

23 En systemutvecklare kan t.ex. utrycka sitt kunnande i ett informationssystem. Tyst och icke tyst 
kunskap kan lämna spår i olika typer av objektifierade mänskliga artefakter (Avdic, 1999). 
24 Även Latour (1998) hävdar att en ren tillämpning av kunskap är ovanlig.  



REFERENSRAM

28

Kunskapsanvändning är, som jag ser det, alltid beroende av individens förutsättningar 
och den sociala situationen som kunskapen ska användas inom, och en 
metodanvändare anpassar alltid metoden efter sin referensram, kompetens och de 
situationella krav som finns i den konkreta metodsituationen. 

Ett begrepp som ligger nära kunskapsbegreppet är ”kompetens” som Rolf definierar 
som en aktörens förmåga att kunna handla ”…i enlighet med sociala regler för 
kvalitet” (Rolf, 1995:13) inom ett specifikt område i kombination med hans/hennes 
förmåga att ”…påverka områdets regler för kvalitet” (Rolf, 1995:120-121). Jag tycker 
att Rolfs användning av kompetensbegreppet går utanför det vardagliga och praktiska, 
för mig är kompetens att man kan omsätta praktisk kunskap inom ett visst område i ett 
gott handlande – d v s ett handlande ”…i enlighet med sociala regler för kvalitet” 
(ibid., 13). Här ingår också praktikens regler för kvalitet.  

2.3.1 Tyst kunskap 
Tyst kunskap kan ligga som grund för beslut och värdering och fungera som 
referensram vid nya problem. Den kan också vara kontextualiserande – med hjälp av 
den tysta personliga kunskapen vet man vilken kunskap som ska användas i 
sammanhanget. Den kroppsligt förnimmande tysta kunskapen vägleder exempelvis 
många hantverkare i sina arbeten. Ofta är en stor del av den outtalade kunskapen om 
olika förutsättningar, normer och synsätt i en organisation av tyst karaktär. (Wallén, 
1996:124)

En stor del av den vardagskunskap som kommer till användning i vårt agerande är 
kunskap baserat på vanemässigt handlande, normer och traditioner – vi följer olika 
regler när vi handlar. Det är kunskap som vi tar för givet och som hela tiden finns i 
bakgrunden. Vi lägger märke till vissa typer av fenomen för att de är mer viktiga för 
oss än andra, vår vardagskunskap är m a o baserad på vad som är mest relevant för oss 
när vi interagerar med omvärlden (Berger & Luckmann, 1967:45).  

Den här typen av kunskap kallas ofta för tyst i och med att den är outtalad och 
underförstådd. ”…i den professionella kulturen växer tyst kunskap och reflektion 
tillsammans” (Rolf, 1995:228). Kunskap omfattar här färdigheter och attityder, och 
tyst kunskap används ”…likt ett redskap för att vi skall kunna handla eller kunna 
inhämta annan kunskap”, som även fungerar om vi inte kan verbalisera den (Rolf, 
1995:28-29). Det är också den tysta kunskapen som styr oss när vi bestämmer vad vi 
ska uppmärksamma i vår omgivning.  

”Det goda handlandet” bygger till stor del på kunskap om praktikens traditioner, norm-
er och värderingar, och personlig kunskap måste enligt Polanyi överföras med hjälp av 
exempel eftersom språket inte täcker all kunskap (Rolf, 1995). Hantverket kan endast 
förvärvas ”…i personlig kontakt med mästare inom traditionen…det traderade [måste 
alltid] förstås som en mänsklig livsyttring, bunden till de människor som använder 
kulturen” (Rolf, 1995:137). Kunskap kan, enligt Polanyi, ”…fungera tyst även om vi 
aldrig har artikulerat den” (Rolf, 1995:29). 
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Hantverket, och också konsten, har ofta stått som modell för tyst kunskap, och både 
Schön (1987, 1983) och Molander (1996) likställer kunskap i handling med utövandet 
av en konst. Ett av Schöns mest centrala begrepp är reflektion-i-handling (reflection-
in-action) som han jämför med utövandet av konstnärlig verksamhet. Han ser 
reflektion som alltid närvarande i en professionell praktikers observation av sin arbets-
uppgift. 

Our knowing is ordinarily tacit, implicit in our patterns of action and in our feel for 
the stuff with which we are dealing. It seems right to say that our knowing is in our 
action…It is this entire process of reflection-in-action which is central to the “art” 
by which practitioners sometimes deal well with situations of uncertainty, instabil-
ity, uniqueness and value conflict.  (Schön, 1983:49-50) 

Schön25 säger är att reflektionen sker i handlingen, i motsatts till lingvisten Foley som 
utrycker att reflektion endast kan ske när kunskap är uttalad och artikulerad. De båda 
författarna definierar reflektion på olika sätt, och motsäger därmed varandras syn på 
reflektion. 

Articulate knowledge is that which is derivable from specifiable premises accord-
ing to clear rules of logical inference. It corresponds to what can be explicitly 
stated and critically reflected on. We cannot so reflect on what we tacitly know, for 
this is a-critical knowledge with an essential personal commitment. (Foley, 
1997:13)

Reflektion kan ske på olika sätt och med olika syften. Den reflektion som görs i 
handling, syftar ofta till att omedelbart, och kanske omedvetet, anpassa handlingen till 
den situation och kontext som aktören befinner sig i, medan den artikulerade 
reflektionen är en mer långsiktig och medvetet anpassad handling för att dra lärdom 
om det som har hänt.

När en person assimilerar kunskap, och gör den personlig, är det samma som att i 
Bergers och Luckmanns terminologi internalisera kunskapen. Man omvandlar den 
objektiva verkligheten till att bli en del av individens subjektiva verklighet, och med 
det också en del av den egna personliga kunskapen. Internalisering ses både som bas 
för att kunna förstå andra individer (jämför med Rolfs benämning på tyst kunskap som 
ett redskap för att inhämta ny kunskap), och för att uppleva världen som en menings-
full social verklighet (Berger & Luckmann, 1967:130). Tolkningen av situationen sker 
med hjälp av, och genom den personliga kunskapen. 

Molander (1996:45ff) diskuterar tyst kunskap utifrån tre aspekter: kroppen, kulturen 
och handlingen. Med kroppen som kunskapsbärare så reagerar experten intuitivt på ett 
problem, han resonerar eller tänker inte, utan uppfattar hela situationen direkt och 
intuitivt. Genom erfarenhet och internalisering av handlingsregler har han utvecklat sin 
intuition för det specifika handlandet. Kunskapen kan också sitta i ”fingertopparna”, 
man får vägledning för sitt handlande när man tar på ett föremål, eller man känner i 
kroppen att man gör rätt när man exempelvis ska slå en boll med ett tennisracket. Med 
kulturen som bärare av tyst kunskap är det genom socialisering in i en gemenskap som 

25 Schön (1987) diskuterar också ”reflect on action” – d v s att reflektera över en handling i efterhand. 
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kunskap utvecklas och övertages. Det här synsättet ligger nära Berger och Luckmann 
och deras teorier kring hur vi tillägnar oss en gemensam social och kulturell kunskaps-
bas och på så vis blir en del av samhället. Den tredje och sista kunskapsbasen är hand-
lingen, och med det här perspektivet är det framför allt i handlingen som ordens fulla 
innebörd kan visas och förstås.  

Dessa olika aspekter är givetvis inte varandra uteslutande, utan det är endast ren-
odlingar och idealiseringar av tre olika sätt att se på tyst kunskap. I själva verket an-
vänder vi oss samtidigt, men i olika hög grad, av kroppen, kulturen och handlingen i 
vår användning av tyst kunskap. Jag tycker att Molanders uppdelning är tilltalande, 
men jag ser handlingsaspekten som överordnad kroppen och kulturen, eftersom 
praktisk kunskap syftar till handling, och handling förutsätter och skapar kunskap. I 
agerandet använder man sig av tyst kunskap som involverar både kroppen och kultur-
en. Även Molander anser att handlingsaspekten är den mest centrala, eftersom han 
”…ser ett pragmatiskt perspektiv som det övergripande” (Molander, 1996:52). 
Dessutom tycker jag att det känns mer riktigt att säga att tyst kunskap har social karak-
tär, istället för en kulturell aspekt, eftersom det är när vi socialiseras in i samhället som 
vi övertager och internaliserar de normer och värderingar som råder där (se figuren 
nedan). Detta gäller även när vi lär oss ett yrke (se t.ex. Schön 1983, 1987; Gerdman, 
1989; Rolf 1995; Molander, 1996).  

SOCIAL 
KARAKTÄR

KROPPSLIG 
KARAKTÄR

AGERANDE

TYST
KUNSKAP

Kommer till uttryck i

HarHar

 Figur 2.2 Tyst kunskap är handlingsinriktad och har social och kroppslig karaktär   

Det finns olika sätt att definiera tyst kunskap, och det beror i grunden på vilken syn 
man har på relationen mellan kunskap och språk. Man kan tala om att viss kunskap 
inte går att verbalisera eller beskriva, att den är dold och underförstådd eller att det helt 
enkelt är så att man ännu inte hittat ord för det. Tyste kunskap bygger ofta på de 
traditioner, normer och värderingar som man har tillägnat sig. Om man ser talat, 
verbaliserat språk, som en förutsättning för kunskap, så finns det givetvis viss typ av 
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kunskap som inte låter sig beskrivas i ord26. Men om man istället ser kunskap som inte-
grerat med personen, där språk ibland är ett otillräckligt medel för att överföra 
kunskap, kan man förmedla tyst kunskap genom att i stället demonstrera, och visa 
färdigheter genom att använda förebilder och exempel.  

De forskare som anser att tyst kunskap är outsägbar, tar sin utgångspunkt i att kunskap 
måste verbaliseras och artikuleras för att vara giltig. Det som då inte kan utsägas är s.k. 
tyst kunskap, och de stödjer en stor del av sin argumentation på Wittgensteins teorier 
kring outsägbar kunskap:

…for it is only with the help of Wittgenstein’s later philosophy that we are able to 
articulate a concept of tacit knowledge which can stand up to the criticisms that 
critics rightly direct at Polanyi.  (Janik, 1990:46)  

Rolf menar att ”…i Wittgensteins teorier finns en bit av kunskapens golv som i princip 
inte kan täckas” (Rolf, 1995: 36), medan Polanyis tes, enligt Rolf, är att det visserligen 
finns kunskap som inte kan artikuleras i vanlig bemärkelse, men inte att det finns viss 
typ av kunskap som aldrig kommer att kunna utsägas (Rolf, 1995:30). Janik (1990) 
hävdar att det finns en svag och stark form av tyst kunskap. Den starka formen, där 
man kan omvandla kunskap till regler, är enligt honom den giltiga synen på tyst 
kunskap. Tyst kunskap är enligt honom sådant som inte går att verbaliseras och då inte 
heller formaliseras. Den svaga formen och icke giltiga synen på tyst kunskap är enligt 
Janik att se tyst kunskap som kunskap med en mer vag, informell och intuitiv karaktär 
som hela tiden utvecklas och förändras.  

Det finns som jag ser det, inget antingen eller, när det gäller tyst och icke tyst kunskap. 
Det går inte att separera de två kategorierna helt från varandra, utan det är två olika 
aspekter på kunskap, som kontinuerligt utvecklas och förändras, där tyst kunskap kan 
övergå till att bli icke-tyst, och vice versa.  

Ett annat sätt att förhålla sig till tyst kunskap är att se språket som fundamentalt och 
nödvändigt för att kunna tala om kunskap och lära sig något. ”Utan språk inget 
tänkande” (Rolf, 1995:31). Man ser språket och hanterandet av symboler som det enda 
medlet för att kunna utveckla och erhålla ett kunnande. Personer med det här synsättet 
kan överhuvudtaget inte tala om tyst kunskap, eftersom man med det här perspektivet 
omöjliggör att diskutera kunskap som inte går att symbolisera och då inte heller verb-
alisera. Tyst kunskap, enligt det här sättet att se, finns inte. Ett exempel på detta 
synsätt ges av Foley: 

For Sapir, it is only in language that the full potential of thought is unfold; true 
conceptual thinking is impossible without language because it is symbolically me-
diated and not a simple mapping of sensible experiences...  (Foley, 1997:198) 

Det finns som jag ser det, tre sätt att förhålla sig till tyst kunskap: 
1. Man erkänner tyst kunskap som en viktig komponent i vår kunskaps     

26 Åtminstone för tillfället, det kan ju hända att man i framtiden finner ord för de sensationer, eller 
händelser som man ännu inte kan säga. Det finns dessutom vissa upplevelser som kan beskrivas i ett 
språk, men inte i ett annat, och är då i princip inte outsägbara. 
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     bildning och som möjlig att uttrycka; sk icke-reduktionistisk syn på tyst  
     kunskap, 
2. Man erkänner tyst kunskap som en viktig komponent i vår kunskaps-  
     bildning, men som omöjlig att uttrycka; sk reduktionistisk syn på tyst  
     kunskap, 
3. Eftersom all kunskap bygger på språkliga uttryck, finns inte tyst    
     kunskap.

Bilden nedan (figur 2.3) visar min syn på kunskap och tyst kunskap. Vi lär oss och vet 
saker som en förberedelse för handling27, och där är både tyst och icke tyst kunskap av 
stor betydelse. Den tysta kunskapen är sådant som vi inte har verbaliserat, det kan vara 
kunnande som har en social eller en kroppslig karaktär; det kan t.ex. handla om norm-
er, värderingar eller att vi har en viss känsla för hur något ska utföras. Den tysta 
kunskapen används i hög grad för att handla och inhämta ny kunskap, och på så sätt är 
all kunskap i grunden tyst (Molander, 1996:40). Tyst kunskap styr vår uppmärksamhet 
och hjälper till att orientera oss. Det kan också vara så att vi ännu inte har ord för det vi 
upplever, och en del av den tysta kunskapen kanske kan verbaliseras senare, och 
därmed omvandlas till icke tyst kunskap. ”Samma kunskap” kan hos en individ 
omvandlas från tyst till icke tyst kunskap och tidigare icke tyst kunskap kan ”glömmas 
bort” och bli en del av bakgrundskunskapen och då förvandlas till tyst kunskap. 

27 Då också talet påverkar omgivningen är också ”att tala” en form av handling – en kommunikativ 
handling (se t.ex.; Searle, 1969; Austin, 1979; Habermas, 1990; Hedström, 1999c; Ågerfalk, 1999).  
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Figur 2.3 Icke-reduktionistisk syn på tyst kunskap

2.4 Att agera i livsvärlden 

…everyday life is dominated by pragmatic motive, recipe knowledge, that is, 
knowledge limited to pragmatic competence in routine performances.  (Berger & 
Luckmann, 1967:42) 

I vårt agerande i världen utför vi handlingar, och när man upprepar dessa handlingar 
ofta, blir de en vana som ligger till grund för ”hur man brukar göra”. Dessa handlingar 
typifieras och på så sätt skapas olika sociala roller som t.ex. föräldrar kan överföra på 
sina barn. Handlingar habitualiseras och blir till en del av den allmänna och 
oreflekterade vardagskunskapen (Berger & Luckmann, 1967: 53). ”…de mänskliga 
handlingarna får genom detta en objektiv karaktär” (Bäck-Wiklund, 1995: 79).  

En författare som jag tycker har många likheter med det konstruktivistiska synsättet är 
Donald Schön, som genom att diskutera reflektion-i-handling visar sin dialektiska syn 
att samtidigt som vi påverkar världen och vår kunskapsbas i handlandet, förändrar vi 
handlandet på basis av vår personliga kunskap. Även Molander ser en stark koppling 
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mellan Schöns syn på kunskap och konstruktivismen. Han sammanfattar detta i tre 
punkter (Molander, 1996:158): 

1. Professionell kunskap är fråga om design (i vid mening) av och i en situation: man   
     konstruerar enhet, gestalt, lösningar eller vad det nu kan vara. 
2. Kunskap-i-handling och reflektion bygger mer eller mindre på det Schön kallar  
     ”virtuella världar” – symboliska representationer, modellvärldar osv – vilka är   
     konstruktioner som inte direkt avbildar något i verkligheten.  
3. Konstruktivism som en grundläggande filosofisk ståndpunkt, i motsats till objekti-
     vism: vi skapar de ”världar” i vilka vi har kunskap och lever.

I citatet nedan talar Schön om hur man som professionell handlar i enlighet med vissa 
socialt inlärda mönster och rutiner, dvs typifieringar, och om hur en praktik är en 
socialt konstruerad livsvärld bestående av särskilda media, språk och verktyg: 

A professional practice is the province of a community of practitioners who share, 
in John Dewey's term the traditions of calling. They share conventions of action 
that include distinctive media, languages, and tools. They operate within particular 
kinds of institutional settings – the law court, the school, the hospital, and the busi-
ness firm, for example. Their practices are structured in terms of particular kinds of 
units of activity – cases, patient visits, or lessons, for example – and they are so-
cially and institutionally patterned so as to present repetitive occurrences of par-
ticular kinds of situations. A  “practice” is made up of chunks of activity, divisible 
into more or less familiar types, each of which is seen as calling for the exercise of 
a certain kind of knowledge. (Schön, 1987:32-33. Mina kursiveringar) 

Institutionalisering, som är ett annat centralt begrepp hos Berger och Luckmann, sker 
när typifierade normer och regler ses som en objektiv och delad verklighet av grupper 
av aktörer. Detta är ofta för-givet-tagen, och på så sätt omedveten, kunskap.  

2.4.1 Regler, standarder och typifieringar 
Typifieringar ligger ofta till grund för, och utgör en del av, den praktiska kunskapen, 
och man ser hos många andra författare diskussioner kring tyst kunskap och 
regelföljande liknande den som förs hos Berger och Luckmann (Prusak, 1998; 
Davenport & Janik, 1996; Molander, 1996). Rolf ser som jag skrev tidigare praktisk 
kunskap som en ”…förmåga till goda handlingar”, där det finns vissa regler eller 
kvalitetskriterier som utövas väl i handlingen och som utgör tyst kunskap hos aktören 
(Rolf, 1995:114). Regler kan artikuleras i t.ex. olika typer av uttalade normer och 
rutiner. Goda handlingar och regler kan också ligga till grund för utvecklandet av 
formella standarder som, enligt Shapiro (1997), inte bara är ett hjälpmedel för att 
handla inom en praktik, utan kan också ses som ett tecken på praktikens 
professionalism. Standarder kan också användas för att definiera en praktik (Shapiro, 
1997).

Ett annat sätt att se på praktikens epistomologi28 är att uppfatta praktiken som en 
verksamhet där praktikern använder sig av reflektion-i-handling för att lösa problem 

28 Epistemologi = Kunskapsteori, hur vi får kunskap. Vad kunskap är och hur vi erhåller pålitlig (valid) kunskap. 
Episteme (grek) för vad man vet är sant. Doxa är vad man tror är sant och vetenskapens uppgift är att 
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(Schön 1983, 1987). Även här använder sig givetvis den professionelle sig av 
kunnande i form av tumregler och arbetsmetoder, och kan dessutom upptäcka och 
skapa nya sammanhang och regler som gör att han/hon får ny kunskap om osäkra och 
unika situationer, och därmed också löser nya problem på ett oprövat sätt. Man tänker 
på ett annat sätt, och omgestaltar samtidigt sin kunskap-i-handling genom att hela 
tiden vara i dialog med omvärlden.

When someone reflects-in-action, he becomes a researcher in the practice context. 
He is not dependent on the categories of established theory and technique, but con-
structs a new theory of the unique case. His inquiry is not limited to a deliberation 
about means which depends on a prior agreement about ends. He does not keep 
means and ends separate, but defines them interactively as he frames a problematic 
situation. He does not separate thinking from doing, ratiocinating his way to a deci-
sion which he must late convert to action. Because his experimenting is a kind of 
action, implementation is built into his inquiry. Thus reflection-in-action can pro-
ceed, even in situations of uncertainty or uniqueness, because it is not bound by the 
dichotomies of Technical Rationality. (Schön, 1983:69) 

Det finns ett dialektiskt förhållande mellan kunskap och handling som ständigt prövas 
och omprövas, likt det samspel som hela tiden finns mellan omskapandet av 
vardagslivets verklighet och agerandet i den. Kunskapsbildningen inom professionen 
formas i interaktionen med omvärlden. Man kan varken se know-how eller kompetens 
som isolerat till individen, utan det handlar hela tiden om att handla i relationen till 
omvärlden och andra människor. Man handlar i relation till andra aktörer, institutioner 
eller organisationer.

2.4.2 Teknisk rationalitet vs reflektion-i-handling 
Det finns många olika sätt att se på kunskapsutveckling och praktisk kunskap. Schön 
(1983, 1987) baserar sig i sin analys på två grundläggande och fundamentalt olika 
perspektiv på praktisk kunskap och professionella praktiker. Han vill gå ifrån den 
”gamla synen” på praktisk handling där professionella främst ses som instrumentella 
problemlösare (den tekniska rationaliteten), till en, vad han säger, mer riktig och bättre 
syn på professionella som ”professionens artister” och utövare av reflektion-i-hand-
ling. En praktiker som utövar reflektion-i-handling liknar Schön med en konstnär som 
befinner sig i situationer som kan vara både vaga och osäkra. Situationer som det inte 
finns några ”rätt” svar på. En professionell lär sig praktikens konst, som kan liknas 
med att kunna utöva kunnande-i-praktiken (knowing-in-practice) (Schön, 1987).  

Schön (1983) förordar att man bör uppfatta praktiken som en konstnärlig verksamhet 
där praktikern använder sig av reflektion-i-handling för att lösa problem. Att likna pro-
fessionella praktiker vid konstnärer är inte någon ny idé”…i svenskan innefattade 
ordet konst förr både vissa praktiska yrkesutövningar och vissa mekaniska inrättning-
ar” (Sundin, 1997:49). Detta sätt att se på relationen mellan konst och teknik har sitt 
ursprung långt tillbaka: 

transformera doxa till episteme (Hirschheim, 1992:28-29). 
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Ordet teknik kommer av det grekiska ordet techne som betyder färdighet, konst. 
För antikens greker var de så kallade sköna konsterna just teknik och konstnärer en 
sorts tekniker. (Sundin, 1997:49) 

Jag tror inte att det är riktigt att se reflektion-i-handling handling och formellt 
regelföljande som två separata sätt att utöva sin profession. I stället är det en 
kombination av dessa båda strategier som behövs för att man ska vara en kompetent 
praktiker. Ibland är situationen som man står inför enkel och rutinmässig, och då kan 
man använda sig av de standardiserade metoder och tekniker som finns, och ibland står 
man inför en ny situation som kräver att man med hjälp av sina erfarenheter 
omvärderar sina kunskaper och finner nya vägar att lösa problemet. Detta är särskilt 
tydligt i en profession som systemutvecklarens, där mycket problemlösning och analys 
utförs med stöd av metoder, samtidigt som det ofta sker ett hanterande av ”wicked 
problems” och design av informationssystem. 

2.5 Kunskapsutveckling inom praktiken 
Man kan tala om lärande och kunskapsutveckling på olika nivåer; individ, grupp och 
organisation. I mitt arbete har jag fokuserat lärande på individnivå, även om det också 
går att observera ett visst organisatoriskt lärande – d v s ett lärande som går utanför 
den enskilda individen och är en kollektiv lärprocess29. Ett lärande leder till någon typ 
av förändring hos personers attityder och agerande. Ellström definierar lärande som en 
förändring av en individs kompetens. Med kompetens menar han ”…en individs 
potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete” och
kan gälla handlingsförmåga i form av kunskaper, intellektuella och manuella 
färdigheter, sociala färdigheter, attityder och personlighetsrelaterade egenskaper 
(Ellström, 1996:149). Swiringa & Wierdsma (1992:19) beskriver lärande som ett 
förändrat och ett mer effektivt beteende – man utökar sin kompetens – förbättrar sin 
handlingsförmåga när det gäller skicklighet, kunskaper, mod, vilja, personliga 
egenskaper och attityd. 

Lärande i, eller för, ett yrke kan ske på olika sätt; genom att agera och på så sätt få 
olika typer av erfarenheter eller genom att genomgå någon form av utbildning. 
Ellström (1996) skiljer på informellt30 och formellt lärande. Det informella lärandet – 
som antingen kan vara medvetet planerat eller en omedveten effekt av de erfarenheter 
man gör genom att agera i t.ex. sin yrkesroll – sker enligt Ellström i vardagslivet och 
arbetet. Det formella lärandet sker genom deltagande i olika utbildningssatsningar 
(Ellström, 1996).  

Ellströms distinktion i formellt respektive informellt lärande baserar sig på en 
katagorisering av var lärandet sker; i skolbänken eller i vardagslivet och arbetet. 
Swieringa & Wierdsma (1992) kategoriserar däremot informellt respektive formellt 
lärande efter vilken metod som har använts. Informellt lärande är lärande som sker 

29 Swiringa & Wierdsma definierar organisatoriskt lärande som en förändring av en organisations 
agerande; de ser det som en kollektiv lärprocess (1992:33). 
30 Ellström tar upp deltagande i utvecklingsprojekt, nätverk, ”coaching” och konsultation som exempel 
på olika typer av erfarenhetsbaserat lärande (Ellström, 1996:137) – ett informellt lärande. 
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genom att imitera, medan formellt lärande sker genom att ge straffa eller berömma 
(ibid., 21). Både formellt såväl som informellt lärande, kan enligt dem, vara medveten 
eller omedveten. De likställer det omedvetna lärandet med ett erfarenhetsbaserat 
lärande. Den betydelse som Ellström lägger i formellt lärande är samma typ av lärande 
som Swieringa & Wierdsma kallar för metodiskt lärande – ett medvetet lärande 
kopplat till en särskild inlärningsmetod (ibid.). 

Genom att handla och reflektera31 över resultatet kan man bestämma sig för nästa steg 
som sedan ligger till grund för ett beslut om hur man ska göra nästa gång som man 
agerar, som man sedan reflekterar över, osv (Swiringa & Wiedersma, 1992; Hägerfors, 
1994). Lärande är enligt det här synsättet ”…a never ending and constantly repeated 
process” (Swiringa & Wiedersma, 1992:23) och det går inte att separera en individs 
ökade kunskap och insikt med skicklighet i handlandet och hans/hennes attityd; 
lärandet är integrerat i handlingen. Ett lärande visar sig genom ett förändrat agerande – 
”…what people have learned must be evident from what they do” (ibid., 24).

Mitt arbete syftar till att beskriva det metodiska, och erfarenhetsbaserade lärande, som 
skett genom Anders och Fredrik deltagande i FoU-projektet. Jag kallar det för ett 
metodiskt lärande eftersom det är ett lärande som är kopplat till ett projekt med syfte 
att öka Fredrik och Anders kunnande. Vi använder oss på så sätt av en, må vara 
implicit, metod för kunskapsutveckling. Dessutom har Fredrik och Anders lärande 
skett genom att handla och experimentera i sitt arbete som konsulter vilket jag ser som 
ett erfarenhetsbaserat lärande som till viss del skett omedvetet och till viss del 
medvetet. Vi har inom projektgruppen försökt att reflektera över Anders och Fredriks 
erfarenheter för att på så sätt öka inte bara Anders och Fredrik lärande, utan även öka 
lärandet för de andra inom projektgruppen. Jag ser samverkan, reflektion och handling
som viktiga faktorer för att utveckla kunskap. Ett lärande uppstår ofta när man går 
utanför det redan invanda, och träffar på kunskapens gräns. 

2.5.1 Organisatoriskt lärande 
Organisatoriskt lärande kan ske på olika nivåer (se figur 2.4). Vid ”single-loop 
learning”32 stannar lärandet på nivån hur man kan handla; ”double-loop learning” 
innebär att man ifrågasätter de underliggande värderingarna och normerna som 
handlandet bygger på – varför man agerar som man gör. Den sista lärande-loopen är 
”triple-loop learning” (Swiringa & Wiedersma, 1992) och illustrerar ett lärande som 
har att göra med den egna självbilden och den kontext som organisationen agerar 
inom; vi ifrågasätter vilka vi är och vilka vi skulle vilja vara.  

Om de regler och strategier som organisationen har inte är tillräckligt effektiva för att 
nå ett lyckat resultat kan dessa förändras. Detta är lärande på den första nivån, single-

31 I kategorin reflektera ingår både att direkt observera och reflektera över vad som hände och ett mer 
eftertänksamt analyserande efter händelsen. Swiringa & Wierdsma talar om ”reflecting” och ”think-
ing” (1992:23). 
32 Single- och double-loop learning vid organisatoriskt lärande diskuteras bl.a. i Argyris & Schön, 
1978; Swiringa & Wiedersma, 1992 och Argyris & Schön, 1996. 
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loop learning, som innebär en förändring i de regler och strategier som vägleder 
organisationens agerande förändras. Dessa bidrager till att skapa en effektivare och 
bättre organisation. Man frågar sig hur man ska agera, inte varför man agerar på ett 
visst sätt. ”In single loop learning, the insights (theories, assumptions, arguments) 
underlying the rules are scarcely, if ever, under discussion” (Swieringa & Wiedersma, 
1992:38).

Om lärandet skett på den andra nivån, double-loop learning, har de underliggande 
normer och värderingarna som styr handlandet ifrågasatts och förändrats. Även detta 
leder till en förändring i de regler och strategier som styr organisationens handlande – 
men nu med utgångspunkten i en förnyelse av de bakomliggande uppfattningarna 
(Argyris & Schön, 1978:24). 

Lärande på den sista nivån, triple-loop learning, utvecklar och förändrar 
organisationens grundvalar och fundament – när de grundläggande principer som 
organisationen vilar på ifrågasätts. Vi frågar oss vilken typ av organisation vi vill vara, 
vilken roll den ska uppfylla och varför (Swieringa & Wiedersma, 1992). 

Självbild/
Roll

Normer/
underliggande
värderingar
"Varför?"

Regler/
strategier

"Hur"
Resultat

Triple-loop learning

Double-loop learning

Single-loop learning

Handlingar

Förnyelse

Utveckling

Förbättring

Figur 2.4 Olika typer av lärande (baserat på Swieringa & Wierdsma, 1992:36; Argyris &     
                         Schön,  1996; Fulmer & Keys, 1998) 
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2.6 Praktikteori  
Handlandet är centralt i en praktik; en praktik syftar alltid till att åstadkomma något för 
någon (Goldkhuhl & Röstlinger, 1998). Praktik kan definieras som tillämpning i 
handling (Bra Böckers Lexikon) och relaterar till den profession som man tillhör. Som 
jag också skrev på sidan 17, står praktikós för någon som är skicklig eller benägen till 
att handla (Hellquist, 1980). Dessutom är praktikens handlingar institutionaliserade, 
regelbundna och återkommande (se Berger & Luckmann, 1967).  

En praktik innebär att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – gör något 
för någon/några, och ibland gentemot någon/några, och att detta görande 
(handlande) baseras på värden, regler, kunskaper och kompetenser som är etablera-
de och som successivt kan förändras. (Goldkuhl & Röstlinger, 1998:4) 

Som ett medel för att jämföra och analysera olika verksamheter, olika praktíker, har 
Goldkuhl & Röstlinger (1998) utvecklat den s.k. praktikgeneriska modellen, som är en 
”…grundläggande begreppsmodell över vad en praktik (eller verksamhet) innebär”
(Goldkuhl & Röstlinger, 1998:1).  Jag har använt mig av den praktikgeneriska 
modellen för att utveckla kunskap om och förstå skillnaden mellan 
forskningspraktiken och konsultpraktiken (se bilaga 4 och 5). 

2.6.1 Den praktikgeneriska modellen 
Den praktikgeneriska modellen är ett försök att beskriva en praktik genom att dela upp 
den i sina ingående beståndsdelar, och se vilka omständigheter som utgör och styr en 
viss typ av praktik. Dessa omständigheter utgör i den praktikgeneriska modellen 
förutsättningar för den speciella praktiken. Dessutom finns det för varje förutsättning 
någon som har rollen att möjliggöra förutsättningens existens.  

De som utför handlingarna och framställer praktikens resultat, kallas i modellen för 
producenter. Genom agerandet får de erfarenheter och utvecklar kunskap, som an-
vänds både inom samma och nästa uppdrag. Kompetens som skapas genom handlande, 
utvecklar också praktiken och kan också bidraga till att utveckla den profession som 
producenten tillhör. Handlande bidrar till att förstärka, förändra och utveckla 
producentens kunnande och yrkespraktik. Som ett led i att göra kunskapen tillgänglig, 
formaliseras en del av det goda handlandet till olika regler, metoder och standarder 
som hjälper praktikern att agera, men som också är en del i att utveckla och skapa pro-
fessionens identitet. Många av handlingarna inom en praktik är institutionaliserade och 
tas för givet som en del av praktikens kultur och organisation. 
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Figur 2.5 Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998:7). 

Uppdrag
Varje praktik har ett eller flera uppdrag. Den som förmedlar uppdraget kallas för 
uppdragsgivare.

Underlag
Med underlag menas här olika typer av ”material” som förädlas, och blir till ett 
resultat, genom de handlingar som utförs i praktiken. Underlag kan vara både 
materiellt och immateriellt till sin karaktär, och den som förser praktiken med underlag 
kallas för försörjare. 

Ersättning
En praktik kan finansieras genom direkt ersättning, men också indirekt genom att 
subventioneras och på så sätt få sin ersättning på andra sätt än via den direkta 
uppdragsgivaren. En verksamhet, t.ex. en hemtjänstverksamhet, som utför ett arbete på 
uppdrag av en kommunal uppdragsgivare, får sin ersättning dels genom direkt 
delbetalning och ersättning från vårdtagaren, men också indirekt av allmänheten via 
skattefinansierad ersättningen från kommunen.  
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Kunnande, normer och instrument –  internt och externt kunnande 
Kunnande, normer och instrument är tre begrepp som är svåra att separera från 
varandra. Med instrument menas olika typer av hjälpmedel, t.ex. metoder eller 
verktyg. Dessa verktyg innehåller kunnande som har externaliserats och objektifierats, 
för att på så sätt kunna användas av andra än verktygsmakaren. Instrumenten 
innehåller också objektifierade normer för hur t.ex. en hammare eller en metod ska se 
ut.

Jag ser normer som en form av kunnande som ibland är tyst och ibland uttalad. Inom 
många yrken finns vissa normer, standarder eller regler som inte är artikulerade utan 
enbart existerar som en del av aktörernas tysta kunskap. Det förekommer också inom 
verksamheter normer som är klart uttalade i form av exempelvis lagar. Verktyg och 
metoder är exempel på externaliserad och objektifierad kunskap.  

Resultat
Praktiken tillhandahåller eller producerar någon typ av materiell eller immateriell 
produkt, som är praktikens resultat. De som direkt nyttjar praktikens resultat, kallas för 
klienter.

2.7 Forskning och praktik — två världar?33

Forskare och praktiker har, och bör även ha, olika syften med sina verksamheter (t.ex. 
Kenney, 1987). Universiteten syftar till att utveckla generell kunskap som man inte all-
tid kan se den direkta nyttan av, medan industrins mål är att framställa produkter och 
därigenom vara vinstdrivande och på så vis överleva som företag.  

The University and industry exists for different purposes: The University exists to 
protect and foster an environment conducive to free inquiry, the advancement of 
knowledge, and the free exchange of ideas. A corporation or business activity exis-
ts to furnish a service or product to society, and on that basis, to make a profit 
which sustains the employment of its personnel, and furnishes return to those in-
vesting in the business. (Brown, 1985:12) 

Forskare och praktiker som går in i ett forskningssamarbete gör båda detta för att 
utveckla kunskap. Men vad kunskapen sedan består i kan skilja sig åt. I och med att 
universitetens roll är att utveckla generell kunskap, innebär kunskapsutveckling för 
forskare ofta skapandet av nya begrepp, teorier, metoder eller tekniker. Industrin, med 
sitt mer lokala mål att överleva som företag, vill i högre grad utveckla kunskap i form 
av nya applikationer, produkter, tjänster, lösningar eller innovationer (Cyert & 
Goodman, 1997). Men dessa skillnader innebär inte att forskare inte skulle kunna 
utveckla intressanta, relevanta resultat samtidigt som de behåller sin integritet och 
vetenskapliga trovärdighet. Eller att industrin inte skulle kunna utveckla mer generell 
kunskap.

Inom FoU-projektet har detta bl.a. avspeglats i vad man pratar om under de projekt-
möten som vi har haft. Informatikerna (IS-forskarna) har hela tiden betonat utveckling 

33 En utförligare diskussion kring skillnader mellan forskning och praktik för jag i Hedström,1999b. 
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av generell kunskap för att på så sätt hitta förklaringar till det som händer i den 
studerade verksamheten. Enligt Gummesson baserar sig forskare på ett 
vetenskapsideal och konsulter på ett konsultideal (Gummesson, 1985)34. Anders och 
Fredrik främsta mål är att utveckla bra konsulttjänster som syftar till utveckla verk-
samheter, och göra uppdragsgivarna nöjda så att de kan få fortsatt förtroende35. Detta 
gör de bl.a. genom att skapa sig en god bild av den verksamhet som de arbetar med. 
Verksamhetsföreträdarna (representanter från Kommunen) har som yttersta mål att 
utveckla och effektivisera sin verksamhet Kommunen. Gemensamt för alla aktörerna 
är verksamheten. Skillnaden är om den är ett mål eller medel.  

Verksamhetsföreträdarna situationsanpassar och använder generell kunskap från forsk-
ning och kunskap i form av tjänster från konsultverksamheter med syfte att utveckla 
och effektivisera sin verksamhet. Mellan Konsulterna och Forskarna finns det också en 
relation. Den generella kunskap som utvecklas av Forskarna används av Konsulterna 
för att utveckla konsulttjänster, och Forskarna drar i sin tur nytta av Konsulternas 
kunskaper och erfarenheter av att arbeta som konsulter i olika typer av verksamheter 
(se figur 2.6).  

Figur 2.6 Mål och medel för olika grupper som ingår i FoU-projektet 

De olika målen och medlen kan förklaras genom att verksamheterna syftar till olika 
saker. En effekt av att man har verksamheter med divergerande mål är att forskare och 
praktiker arbetar till viss del på olika sätt, har olika värden, normer och kvalitetskrav. 
Forskare och praktiker får sin ersättning på olika sätt och bedöms på olika grunder. 
Arbete inom forskning bedrivs ofta med hjälp av anslag och kvalitetsbedömningen 

34 Andra författare som jämfört forskare och konsulter är Bergström & Söderman, 1982. 
35 Gummesson skriver att konsultidealet påverkar konsultens mål  ”…att klara ett uppdrag så att upp-
dragsgivaren blir nöjd”, förförståelse, val av verksamhetsmetoder, val av metoder, val av konsult-
roller och val av kvalitetskriterier ”…hur uppdragsgivaren bedömer vad som är bra och dålig kon-
sultinsats” (Gummesson, 1985:82). 
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sker framför allt genom granskning av kolleger. Praktiker får ofta ett specificerat upp-
drag och får sin ersättning i samband med att uppdraget utförs. Kvalitetsbedömningen 
sker här ofta löpande inom projektet och även genom uppdragsgivarens godkännande 
och ersättning. 

Tidsramarna som forskare och praktiker har för att utföra ett arbete skiljer sig mycket 
åt. Tidsramarna inom industrin är ofta kortare och mycket mer väldefinierade och 
uttalade än i forskningsprojekt som ofta kan pågå under lång tid. Det här visar både 
min egen och andras forskning (t.ex. Dahlström, 1976; Burnham, 1997; Cyert & 
Goodman, 1997). Man ser på effektivitet på olika sätt. För praktiker betyder 
effektivitet ofta att man håller sig till tids- och kostnadsplanen och hittar en god och 
väl fungerande lösning på uppdragsgivarens problem, medan effektivitet för forskare 
mest av allt är en fråga om preciserade, välgrundade beslut samt utvecklandet av 
generell och hållbar kunskap (Bergström & Söderman, 1982 och Hedström, 1999a). 

…universities and industry differ markedly in their perception of time. Higher ed-
ucation generally operates under long-term strategic plans, and individual depart-
ments within a university often consider research activities on a long-term basis. 
Industry, however, operating under the profit motive, cannot afford a delay betwe-
en research and its application to the marketplace. This disparate work ethic offers 
a challenge to research partnerships, since the collegiality of the university enviro-
nment relies heavily on a long-term sense of precedence, committee structure, de-
bate, and discussions. Industry, on the other hand, is market-driven, facing the pre-
ssures of the life-and-death struggles demanded of it by the marketplace. (Nimtz, 
Coscarelli & Blair, 1995:13) 

Ett sätt att illustrera, och till viss del också förklara, skillnader mellan forskning och 
praktik är genom att jämföra forskningens och praktikens olika arbetsförutsättningar. 
Detta kan göras m h a den praktikgeneriska modellen. För att kunna jämföra 
forskningspraktiken med konsultpraktiken har jag valt att fokusera forskare och 
praktiker ur samma ämnesområde, informatik, eftersom vi arbetar med likartade 
problem. När det gäller konsultpraktiken har jag baserat mig på anteckningar från 
projektmöten inom FoU-projektet, och grafen och tabellen över forskningspraktiken är 
både baserad på diskussioner under mötena, och min egen erfarenhet som forskare 
inom området. För tydlighetens skull har jag valt att göra om graferna som bygger på 
praktikgeneriska modellen (bilaga 4 och bilaga 5) till en tabell (tabell 2.1) som 
möjliggör en direkt jämförelse mellan de olika praktíkerna. För att tabellen skulle bli 
mer lättöverskådligt och lättare att läsa valde jag ta bort vilka som ger producenterna 
uppdrag, underlag, kompensation samt utvecklar kunnande/normer/instrument. Denna 
information syns däremot tydligt i graferna.  
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IS-forskare IS-konsult

Producenter och deras 
handlingar: 

IS-forskare: kunskapsutveckling, verk-
samhetsutveckling, IS-utveckling (metoder, 
teorier, artefakter) 

IS-konsulter: utveckling av konsult-
tjänster, verksamhetsutveckling, IS-
utveckling (metoder, artefakter) 

Uppdrag: Kunskapsutveckling genom ansökan och 
samarbetsavtal, utveckling av 
verksamheter och IS (metoder, teorier, 
artefakter) 

Utveckling av verksamheter och IS 
genom uppdrag och kontrakt 

Underlag: Empiri (observerbar verklighet), befintlig 
kunskap (egen och annan; metoder och 
teori), artefakter 

Verksamheten, befintlig kunskap 
(egen och annan; metoder och 
teorier), artefakter 

Kompensation: Anslagsfinansiering Uppdragsfinansiering

Kunnande/ 
Normer/Instrument: 

Kunnande: Kunnande om forskning, IS, 
verksamheter och verksamhetsutveckling 
Normer: God verksamhetsutveckling, 
kvalitetsnormer för god forskning 
(t.ex. forskarutbildning), etiska normer 
(t.ex. HSFR). 
Instrument: metoder, teorier,
informationssystem 

Kunnande: kunnande om 
verksamheter och 
verksamhetsutveckling 
Normer: God 
verksamhetsutveckling, 
kvalitetsnormer inom konsult-
professionen och verksamheten 
Instrument: metoder, teorier, 
informationssystem 

Resultat: Kunskap (utveckling av metoder och 
teorier), 
IS-system, förändrad verksamhet

Konsulttjänster, IS-system, 
förändrad verksamhet

Bi-resultat: Fortsatt forskning Fortsatt och ytterligare uppdrag 

Erfarenheter: Forskning, verksamhetsutveckling Kunskap om verksamhetsutveckling 
och verksamheten 

Klienter: Samarbets- eller avtalspartnern, 
Andra forskare och praktiker från IS och 
referensdiscipliner, studenter, 
samhället i övrigt

Uppdragsgivaren, verksamheten. Bi-
klienter kan vara t.ex. kommun-
medborgare

Tabell 2.1 Jämförelse mellan forskningspraktiken och konsultpraktiken 

Forskare och praktiker har socialiserats in i intersubjektiva, men ändå subjektiva, 
livsvärldar som är så självklara för dem att de tar de för givna. På samma sätt som vi 
har socialiserats in i livsvärlden så har vi också socialiserats in i den praktik som vi 
tillhör. Samtidigt som praktiken är intersjubjektiv till sin natur, har vi också vårt eget 
sätt att uppfatta den gemensamma och delade praktiken. Vi lär oss praktikens normer, 
värden, metoder och arbetssätt genom att interagera och arbeta tillsammans med 
människor inom den specifika praktiken.  

When someone learns a practice, he is initiated into the traditions of a community 
of practitioners and the practice world they inhabit. He learns their conventions, 
constraints, languages and appreciative systems, their repertoire of exemplars, sys-
tematic knowledge, and patterns of knowing-in-action. (Schön, 1987:36-37)  
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Genom att samarbeta med och lära oss språket hos personer från andra praktíker, 
personer som inte delar vår livsvärld, kan vi överbrygga skillnader och förstå varandra. 
När vi tar del av och inkorporerar kunskap från den nya praktiken med den tidigare 
kunskapsbasen berikas livsvärlden (Berger & Luckmann, 1967:24). FoU-projektet har 
gett oss ett unikt tillfälle att skapa en mötesplats och tillfälle till dialog för att 
överbrygga olika livsvärldar och praktíker. Ett av huvudsyftena med FoU-projektet är 
att skapa och ”…utveckla och etablera en modell för FoU-samverkan och forsknings-
utnyttjande mellan Universitetet, Konsultverksamheten och Omsorg inom 
Kommunen”36. För att kunna göra detta krävs det att man får en inblick i varandras 
kulturer och kan förstå varandras språk, synsätt och arbetssätt. Språket ger oss ett sätt 
att överbrygga och färdas mellan de olika kulturerna. Forskare och praktiker har olika 
rationaliteter, d v s olika ”förnuftsmässiga motivationer” när det gäller att exempelvis 
använda sig av kunskap i form av metoder (Stolterman, 1991). ”…vetenskap och tek-
nik har utövats av två skilda sociala grupper med olika värderingar och ambitioner”
(Sundin, 1997:54). Sundin ser den ”högskoleutbildade ingenjören” som ett försök att 
överbrygga skillnaderna mellan konst och vetenskap.  

2.8 Samverkan forskning och praktik 
En av orsakerna till det ökade intresset för samarbete mellan universitet och industri, 
är att industrin vill få till stånd olika former för samarbete för att bättre kunna kon-
kurrera i det allt mer globala, kunskapsbaserade och tekniska samhälle som utvecklas 
(Nimtz & Coscarelli & Blair, 1995; Bell, 1996), samtidigt som universiteten får allt 
högre kostnader och ser en chans att få hjälp med finansieringen. Detta har lett till att 
ett flertal svenska forskningsinstitutioner har finansierat och startat projekt med syfte 
att öka och förbättra samarbetet mellan forskare och praktiker. Civildepartementet har 
gett ut en forskningsöversikt om hur offentlig sektor bättre ska kunna samarbeta med 
forskare (Civildepartementet, 1996) och utbildningsdepartementet publicerade 1995 en 
rapport om samarbete mellan universitet och industri (Utibildningsdepartementet, 
1995).

När man studerar artiklar som behandlar samarbete mellan forskare och praktiker, slås 
man av att det tycks förekomma två olika synsätt. Antingen ser man praktik och aka-
demi som två väsensskilda områden, med så olika mål och perspektiv, att det blir 
nästan intill omöjligt att samarbeta. Orsakerna till att man samarbetar är ofta 
instrumentella, man ser exempelvis universitets tillgång till fler resurser som det 
viktigaste argumentet för samarbetet, medan industrin ser tillgång till ny forskning 
som det mest centrala. Det andra synsättet betonar framför allt samverkan mellan 
forskning och praktik som ett tillfälle till lärande; här är det samarbetsprocessen som 
är i fokus, inte de produkter som man eventuellt utvecklar genom samarbetet. Dessa 
författare betonar samarbete mellan forskare och praktiker som ett tillfälle till lärande, 
och lägger mer emfas vid vikten av den lärprocess som av nödvändighet uppstår vid en 
samverkan (Bell, 1996; Cyert & Goodman, 1997). 

En stor del av litteraturen kring samverkan mellan forskare och praktiker fokuserar på 

36 Ur ansökan till Svenska Kommunförbundet (Ellström & Goldkuhl 1995). 
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överföring av kunskap från en källa till en annan, från universitet till industri. 
Forskning ses ur ett produktperspektiv där universitetens främsta syfte är att överföra 
sin kunskap och sin teknologi till industrin (t.ex. Stankiewicz, 1986; Bonaccorsi & 
Piccaluga, 1994; Utbildningsdepartementet, 199537; Bell, 1996). Mycket av den här 
litteraturen är skriven ur ett amerikanskt perspektiv och baseras till stor del på 
erfarenheter och forskning inom discipliner där man arbetar med grundforskning och 
tillämpad forskning inom naturvetenskap eller teknik. Fokus ligger främst på vad 
industrin kan vinna på att samarbeta med forskare, och det är mycket lite diskussioner 
om hur även forskare kan få idéer och inspiration från industrin38. Om det förekommer 
diskussioner om vad universitet kan vinna på att samarbeta med industrin, är dessa 
mest kopplade till det ekonomiska stöd för forskning som företag kan ge universitet 
(se t.ex. Bowie, 1994). Ett antal artiklar handlar också om hur utbildningen kan 
förbättras genom att bättre ta hänsyn till industrins behov och krav (t.ex. Trauth m.fl., 
1993; Reid, 1994; Beckman m.fl., 1997) .  
Mycket av den forskning som har gjorts på området visar att det finns många skill-
nader i vilka produkter man producerar och även hur man ser på, och utför sina arbets-
uppgifter. Det är också skillnad på vilken logik som styr de etiska frågorna och hur 
man får sitt erkännande och vad som är motivationen i arbetet (Nimtz, Coscarelli & 
Blair, 1995:13; Cyert & Goodman, 1997:48). Dessutom skiljer synen på 
tidsanvändning åt mellan forskare och praktiker, forskare har längre tidsperspektiv, 
medan industrin är mer marknadsdriven och har högre krav att hålla produktionen 
igång och inte förlora intäkter. Dessa olikheter kan leda till olika typer av kriser och 
missförstånd i samarbetet (ibids.). Om vi har en syn på praktikers kunskap som 
tekniskt rationell ser vi praktíker som institutioner där man använder standardiserade 
teoretiska och vetenskapliga tekniker och metoder med syfte att lösa instrumentella 
problem. Detta perspektiv betonar ofta forskning och praktik som två separata 
aktiviteter, och professionell kompetens som bestående av att applicera teorier och 
tekniker framtagna genom systematiska, helst vetenskapliga studier, för att lösa ett 
konkret praktiskt problem (Schön, 1987).  

…research is institutionally separate from practice, connected to it by carefully de-
fined relationships of exchange. Researchers are supposed to proved the basic and 
applied science from which to derive techniques for diagnosing and solving the 
problems of practice. Practitioners are supposed to furnish researchers with prob-
lems for study and test of the utility of research results. The researcher's role is dis-
tinct from, and usually considered superior to, the role of the practitioner. (Schön, 
1983:26)

Förespråkare för det tekniskt rationella perspektivet ser ofta kunskap som utvecklad av 
andra än praktikern. Det är en typ av kunskap som är möjlig att formalisera och metod-
göra, och som företrädesvis baseras på vetenskapliga resultat (Schön, 1987:33). 
Mycket av den kunskap som utvecklas genom forskning inom systemutveckling 

37 Även Riksrevisionsverket (Riksrevisionsverket, 1996) har gjort en genomgång av olika 
samverkansformer som KTH (Kungliga tekniska högskolan) och CTH (Chalmers tekniska högskola) 
har med näringsliv. Även denna skrift är fokuserad på kunskapsöverföring och teknikspridning. 
38 Ett undantag är Nimtz m.fl., 1995 som analyserar samarbete mellan forskning och praktik ur ett 
jämförande perspektiv. 
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formaliseras i form av metoder som förhoppningsvis kommer att användas av 
praktiker. Den forskning som jag bedriver baseras till viss del på det här perspektivet. 
Genom att studera hur praktiker använder exempelvis metoder utvecklade av forskare, 
får jag kunskap om hur metoderna har fungerat i praktiken. Inom FoU-projektet har 
jag sett att både Fredrik och Anders gärna använder sig av metoder som stöd vid 
exempelvis datainsamling och analys (se Kapitel 6). Men dessa metoder används inte 
oreflekterat. Baserat på erfarenhet och verksamhetens och situationens krav anpassar 
Fredrik och Anders metoderna till den specifika användningssituationen.  

Man kan också betrakta samverkan mellan forskare och praktiker är ur ett 
processperspektiv där man tillsammans utvecklar och skapar ny kunskap. Syftet är då 
inte att instrumentellt föra över kunskap från en institution till en annan, utan i stället 
att tillsammans utveckla kunskap som båda parter tycker är relevant. Man ser de 
erfarenheter och lärdomar som man gör genom samarbete och samverkan som en 
viktig del av kunskapsbidraget. Litteratur och forskning som ser samarbete mellan 
forskare och praktiker som en process är tar ofta sin utgångspunkt i den offentliga 
sektorn (se t.ex. Civildepartementet, 1996; Söderlind m.fl., 1988), där 
kunskapsutveckling ses som ett gemensamt åtagande, och inte främst som en fråga om 
spridning av teknik och nya innovationer från universitet till offentlig och/eller privat 
sektor. Utgångspunkten i den här typen av studier är inte ett forskar- eller praktiker-
perspektiv, utan i stället försöker man att se kunskapsutvecklingsprocessen som en 
ömsesidig förpliktelse (t.ex. Tydén, 1993; Cyert & Goodman, 1997; Tydén, 1997a). 
Samarbetet inom FoU-projektet har skett ur ett processperspektiv där vi har sett 
kunskapsutvecklingsprocssen som ett gemensamt åtagande för både forskare och 
praktiker. Operationalisering av mål och formulering av arbetsuppgifter har skett i dia-
log mellan forskare och praktiker.  

Böcker och artiklar ur ett processperspektiv är betydligt mindre vanliga än litteratur 
som fokuserar samverkan mellan forskare och praktiker ur ett produktperspektiv. Man 
kan se en överensstämmelse mellan ämnesområde och syn på samverkan mellan 
universitet och privat eller offentlig sektor. Artiklar och böcker som berör discipliner 
och utbildningar som ligger nära teknik- och naturvetenskap (t.ex. ingenjörs-
utbildningar, bioteknik, rymdforskning, grundvattenforskning, telekommunikation, 
datavetenskap, medicin etc.) har till stor del en produktsyn på samarbetet mellan 
universitet och näringsliv, medan artiklar som rör samarbete inom samhällsvetenskap39

har en mer processorienterat perspektiv på forskningssamarbete. 
Bilden nedan (figur 2.8) visar hur samarbete mellan forskning och praktik (offentlig 
och privat verksamhet) kan ske ur ett produkt- eller processperspektiv. Med en 
produktsyn är syftet med samarbetet att överföra kunskap i form av teknik och 
metoder från forskning till praktiken, och ur ett processperspektiv är syftet att 
gemensamt utveckla kunskap med utgångspunkt både ur praktikens och forskningens 
behov.

39 Naustdaslid (1990) har observerat ett liknande fenomen genom sina studier av relationen mellan 
organisationsstruktur och användning av forskningsbaserad kunskap.  
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Figur 2.8 Samverkan mellan forskning och praktik ur ett process- eller produktperspektiv 

2.8.1 Olika sätt att se på forskningsanvändning 
Att använda sig av forskning och forskningsresultat är någonting som ses som positivt 
både från statsmakterna, forskare och forskningsanvändare. Det är något som både 
forskare och andra strävar efter. Vi tror att god forskning kan hjälpa oss att fatta bättre 
beslut och göra ett bättre arbete.

En av de mest välciterade och inflytelserika forskarna på området 
forskningsanvändning är Carol Weiss som har publicerat ett antal artiklar, böcker och 
antologier där hon beskriver hur samhällsvetenskapliga forskningsresultat används för 
beslutsfattande (”policy making”) inom offentlig sektor (t.ex. Weiss, 1977;1978; 1979; 
1980; 1991). 

Weiss beskriver hur forskning kan användas och influera offentligt beslutstagande med 
ett antal modeller (1977; 1979): 

1. Den kunskapsdrivna modellen. Man antar att användning av forskningsresultat sker 
genom applikationer som har utvecklas ur grundforskning via tillämpad 
forskning40. Den här synen är ganska lik den produktorienterade synen på 
samverkan mellan universitet och näringsliv.  

2. Problemlösningsmodellen. Forskning används för att lösa ett specifikt problem. 
Forskningsanvändarna känner till och är överrens om målet med att använda sig av 
forskningsresultat. De har ett antal alternativ att välja emellan och beslutar sig 
sedan för den bästa lösningen för att lösa det specifika problemet. Även den här 
modellen vilar på en linjär syn om hur forskningsresultat används i praktiskt 
handlande.41

40 Grundforskning � Tillämpad forskning � Utveckling � Applikation (Weiss, 1979:427). 
41 Definition av beslutet � Identifikation av kunskapsbehov � Erhåller samhällsvetenskaplig 
forskning � Tolkning av forskningen i ljuset av beslutskontexten � Policy beslut (Weiss, 1979:428). 
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3. Den interaktiva modellen. Forskningsresultat kommer från att man söker kunskap 
från ett antal källor, t.ex. journalister, klienter, vänner, administratörer osv. Den 
forskningsbaserade kunskapen är endast en del av kunskapskällan. ”…the use of 
research is only one part of a complicated process that also uses experience 
political insight, pressure, social technologies and judgment” (Weiss, 1979:429). 

4. Den politiska modellen. Den här modellen visar att forskningsresultat kan användas 
som ammunition för att stödja argument och vinna en debatt. I det här fallet 
används forskning för att stödja en persons eller grupps åsikter.  

5. Den taktiska modellen. Ibland kan forskning användas enbart p g a att det är kun-
skap framtagen på ett vetenskapligt sätt av forskare. Innehållet i sig är inte så 
viktigt. Man kan exempelvis stödja forskning för att öka sin egen trovärdighet och 
prestige.

6. Upplysningsmodellen. Weiss säger att det antagligen är vanligast att forskning an-
vänds inom politiskt beslutsfattande på ett upplysande (”enlightment”) sätt genom 
användning av nya koncept och teoretiska perspektiv. ”Research sensitizes ecision 
makers to new issues and helps turn what were non-problems into policy 
problems” (Weiss, 1979:430). Forskning av den här typen behöver inte passa 
överens med beslutsfattarnas värden och mål. 

Forskning, enligt Weiss (1980), används ofta på ett interaktivt sätt genom att 
forskningsresultaten endast är en av många kunskapskällor. Forskning, precis som all 
annan information, tolkas i ljuset av individens förförståelse och blir på så sätt en del 
av personen och dennes, nu förändrade, kunskapsbas. Weiss beskriver 
forskningsbaserad kunskap på samma sätt som många författare beskriver tyst 
kunskap. Kunskap som används som bakgrundskunskap, för orientering och 
kontextualisering. Man får vägledning om vilka problemen kan vara, vad som är 
intressant och nya sätt att se på omvärlden. Detta gör att det är svårt, om inte omöjligt, 
för en forskningsanvändare att unikt identifiera hur forskning har hjälpt dem i deras 
handlande (Weiss, 1980). För att beskriva hur forskning träder in i politiskt 
beslutsfattande använder Weiss (1980) sig av termen ”kryper”. Hon skriver att 
forskningsresultat påverkar utvecklingen av handlande på ett diffust och krypande sätt. 
Forskningsresultat, tillsammans med annan information, kryper in i beslutsfattandet. 

…research knowledge usually affects the development and modification of policy 
in diffuse ways. It provides background of empirical generalizations and ideas that 
creep into policy deliberations. Its influence is exercised in more subtle ways than 
the word “utilization  – with its overtone of tools and implements – can capture. 
(Weiss, 1980:381) 

Några svenska forskare som har följt i Weiss spår är Kjell Nilsson och Sune Sunesson 
(Nilsson & Sunesson, 1987; Nilsson & Sunesson, 1988; Sunesson & Nilsson, 1988; 
Sunesson m.fl., 1989)42 som i sina studier om hur forskning inom socialt arbete 

42 Även Jensen & Johansson, 1997; Jensen & Johansson, 1999 har influerats av och baserat sig på de 
kategorier/modeller om kunskapsanvändning som Weiss utvecklat.  
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används av kommunala politiker och tjänstemän till stor del baserar sig på Weiss och 
hennes modeller för forskningsanvändning. Nilsson och Sunesson har bl.a. intervjuat 
77 representanter för olika kommuner i Sverige43 (Nilsson & Sunesson, 1988). Några 
av de frågor de ställde var (Nilsson & Sunesson, 1988:72): 
• Används FoU-resultat av beslutsfattare? 
• Vilka funktioner har forskningsresultat och forskning för dessa användare? 
• Vilken betydelse har användningssammanhanget för själva kunskapsproduktionen? 

Ur Weiss modeller utkristalliserade Nilsson & Sunesson44 (t.ex. 1988) ett antal 
funktioner som forskning har för politiska beslutsfattare: 
• Den instrumentella funktionen; berör problemlösning i organisationen. Kun- 
     skapsbehovet finns i organisationen och forskaren löser problemet.  
• Den politiska funktionen; forskning används som ammunition och slagträ i  
     ett ”politiskt konfliktsammanhang”. 
• Den interaktiva funktionen; forskning tillsammans med annan information  
     kommer att ingå i en kunskapsbas. 
• Den taktiska funktionen; forskning används ”som undvikande eller förgyl- 
     lande”. 
• Den konceptualiserande funktionen; forskning förändrar användarnas tan- 
     kemodeller och perspektiv.  

43 Totalt intervjuades 91 personer, där ibland även rikspolitiker, statstjänstemän och forskare (Nilsson 
& Sunesson, 1988:71). 
44 En annan forskare som studerat forskning och forskningsanvändning är Karin Knorr (1977) som 
bl.a. har gjort en studie där hon genom att studera varför statstjänsteman har initierat eller sponsrat ett 
forskningsprojekt, försöka hitta förklaringar till vad det är statstjänstemän förväntar sig av forskare 
och forskning. 
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Del 2 — Kontext och tillvägagångssätt 
Den andra delen i avhandlingen syftar till att beskriva den miljö som jag har befunnit 
mig i under dessa tre år. Mitt delprojekt ingår i det större projektet ”FoU-projektet”.
För att läsaren ska kunna förstå min studie, och mina resultat, krävs det att jag 
relativt noggrant beskriver, inte bara FoU-projektet, utan även den kommunal kontext 
som FoU-projektet utgör en del utav. Jag beskriver också hur vi inom FoU-projektet 
har gått tillväga för att samla in och analysera empirin från fallstudier inom projektet, 
och på vilket sätt jag inom mitt delprojekt arbetat med empirin från mina studier.

Del två börjar med kapitel tre som är en beskrivning av den kommunala kontexten, 
FoU-projektet och de verksamhetsdiagnoser som vi utfört inom ramen för projektet. 
Kapitel fyra avslutar den andra delen av avhandlingen och är en beskrivning över hur 
jag forskningsmässigt har gått tillväga för att samla in och analysera data för min 
egen studie. Kapitel tre utgör samtidigt bakgrund och förutsättning för den studien 
som jag själv har utfört inom FoU-projektets ram.
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3 Verksamhetsutveckling genom samverkan 
Kapitel tre syftar till att ge en bild av FoU-projektet och dess kontext, och då särskilt 
den miljö som de konsulter som jag studerar arbetar inom. För att kunna förstå och 
relatera sig till mina resultat är det nödvändigt att ha kännedom om den kommunala 
miljön.  

Kommuner bygger på demokratiska principer både vad gäller styrelseskick och synen 
på kommunens medborgare. Kommuner leds av politiker tillsatta genom val, och 
kommunens medborgare ska behandlas lika. Kommunal verksamhet är till stor del 
reglerad i lag och finansiering sker i form av skatter (Goldkuhl m. fl., 1998:67), sam-
tidigt har kommunala bolag, precis som vilka företag som helst, har krav på sig att 
vara kostnadseffektiva. Den kommun som vi har studerat, har ett köp-och-sälj system 
som gör att viss typ av service ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Dessutom har 
många kommunal tjänster karaktären av myndighetsutövning, särskilt inom det fält 
som vi har studerat: individuell service och omsorg; och här kan rättighets-lag-
stiftningen komma i konflikt med det kommunala självstyret.  

Den kommunala kontexten har i hög grad påverkat genomförandet av FoU-projektet 
och arten av de resultat som har kommit fram. Kommunens beställar-utförar 
organisation45 skapar en hel del osäkerhet och politiska val kan ändra de rådande förut-
sättningarna. Man vet inte om man kommer att få behålla verksamheter eller ej, vilket 
leder till att det blir svårt att göra en långsiktig planering; förutsättningarna för 
verksamheterna kan komma att ändras i samband med nyval eller inför upphandling. 
Förutom de projekt som Kommunen driver tillsammans med Universitet, utvecklas 
och genomförs det även många projekt i Kommunens egen regi, bl.a. tillsammans med 
personal från deras egen konsultverksamhet. Ett av problemen inom Kommunen är att 
det genomförs många olika projekt som syftar till delvis samma sak. Samordningen är 
bristfällig och många resultatenheter upplever en projekttrötthet. Man saknar ett 
helhetsperspektiv och riskerar att projekten motverkar varandra. När det gäller FoU-
projektet finns det åtminstone åtta andra projekt som berör arbetet inom projektet och 
som vi inom projektgruppen inte visste om från början. Detta har på olika sätt påverkat 
vad vi inom projektet valt att arbeta med, arbetssättet och följaktligen också de resultat 
som kommer fram. Under projektets gång införde Kommunen ett nytt 
debiteringssystem vilket fick till följd att vi inom projektgruppen ville vänta och se hur 
det togs emot och fungerade innan vi kunde gå in och göra förändringar som 
involverade informationssystem. Dessutom ville vi inte att FoU-projektet skulle 
bidraga till att öka projekttröttheten på resultatenheterna inom Kommunen. 

3.1 Beskrivning av FoU-projektet 
Det här avsnittet beskriver först projektets syfte och organisation. Sedan följer en kort 
beskrivning av de personer och/eller grupper som ingår i projektet och projektets 
forskningsmässiga ansats. 

45 Detta innebär att vissa kommunala resultatenheter, t.ex. inom omsorg, konkurrensutsätts och måste 
konkurrera med privata utförare om att få utföra exempelvis hemtjänst.  
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3.1.1 Projektets syfte 
Som ett led för att utöka samarbetet mellan Universitetet, Konsultverksamheten och 
Kommunen, startades 1996 ett forskningssamarbete med det övergripande syftet att46:
- utveckla och etablera en modell för FoU-samverkan och forsknings ut-   
                nyttjande mellan Universitetet, Konsultverksamheten och Omsorg inom  
                Kommunen.  

Detta genomförs bl.a. genom att: 
- bidraga till en ökad förståelseinriktad kunskap om de kunskapsbehov och  
                processer/strategier för praktikgörande av forskningsbaserad kunskap och   
                kunskapsutnyttjande som aktualiseras i samband med förändringsarbete     
                inom kommunal verksamhet. 
- i samverkan med Konsultverksamheten utveckla, pröva och utvärdera mo- 
               deller och verktyg för konsultation som ett led i processen att praktikgöra och  
               utnyttja forskningsbaserad kunskap. 

Att samverka för att nå de olika målen och bidraga till något som är användbart för
både Kommunen, Konsulterna och Forskarna är den stora utmaningen med FoU-
projektet. Att lyckas överbrygga skillnader i perspektiv och synsätt och kunna arbeta 
tillsammans för att nå varaktiga resultat tycker jag är FoU-projektets viktigaste 
uppgift. Tillämpningsområdet för projektet är hemtjänsten.

Den vision som vi gemensamt inom projektgruppen diskuterade oss fram till under 
hösten 1996 kännetecknas av begreppen samspel och kunskapsutveckling (t.ex. anteck-
ningar, projektmöte 960903). Vi såg FoU-projektet som ett projekt där samspel skulle 
ske mellan forskning och praktisk verksamhet, samt mellan utvecklingsarbete och 
vardagsarbete. Kunskapsutvecklingen skulle ske genom att göra och genom samverkan 
och dialog mellan parterna inom projektet. 

3.1.2 Projektets organisation 
FoU-projektet är organiserat kring en projektgrupp och en referensgrupp. 
Projektgruppen består av de aktiva forskare och konsulter som ingår i projektet. 
Referensgruppens ledamöter kommer från den kommunala verksamheten och re-
presenterar utförarna av hemtjänst, d v s omsorg, personal från den kommunala 
konsultverksamheten samt personal som representerar de som beställer hemtjänst.
Referensgruppen är en mycket viktig samtalspartner i och med att de hjälper oss i 
projektgruppen att uppmärksamma vilka frågor som är viktiga ur ett kommunalt 
perspektiv, och att förankra idéer och resultat inom Kommunen.

Projektgruppen består, som jag skrev tidigare i avsnitt 1.2.3, av sex forskare och två
konsulter; fyra pedagoger och fyra informatiker, och varje disciplin representeras av 
tre forskare och en praktiker. 

46 Ur ansökan till Svenska Kommunförbundet (Ellström & Goldkuhl 1995). 
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Forskarna inom pedagogik är inriktade på vuxenpedagogik och arbetar mycket med 
frågor kring lärande och verksamhetsutveckling inom bl.a. offentliga verksamheter47.
Forskarna inom informatik arbetar med informationssystem ur ett verksamhets-
perspektiv, med fokus på frågor kring utveckling av metoder för införande av 
informationssystem i offentlig och privat sektor48.

3.1.2.1 Verksamhetskonsulterna Fredrik och Anders 
De båda konsulter som ingår i FoU-projektet arbetar med verksamhetsutveckling och 
organisationsförändringar. Jag har valt att kalla den typen av konsulter för verksam-
hetskonsulter. Systemutvecklare är en typ av verksamhetskonsulter. Båda konsulterna 
arbetar med verksamhetsutveckling, men från två olika perspektiv. Fredrik, som är 
konsult inom personalutveckling, arbetar med verksamhetsutveckling ur ett lärande-
perspektiv, medan Anders, som tillhör informatikerna, arbetar med verksamhets-
utveckling ur ett IT-perspektiv.

En verksamhetskonsult arbetar mycket med att utveckla verksamheter. Dels kan det 
handla om, vilket Fredrik ofta arbetar med, att utbilda personal och fungera som stöd
för chefer. En verksamhetskonsult kan också få uppdraget att kartlägga hur en verk-
samhet ser ut och fungerar med syfte att upptäcka problem och finna lösningar på
dessa problem – antingen genom strukturella lösningar såsom införande av IT 
och/eller organisationsförändringar – och/eller genom att höja personalens medveten-
het och kompetens.

En konsult är en person som på uppdrag av någon utför t.ex. rådgivning, kunskaps-
utveckling eller verksamhetsutveckling som uppdragsgivaren inte vill eller kan utföra 
på egen hand. Konsulten ingår normalt inte i uppdragsgivarens ordinarie verksamhet, 
utan är en inhyrd för att utföra en specifik tjänst. Ofta har konsulten expertkunskaper 
inom ett särskilt område. Konsulter är s.k. kunskapsarbetare (se t.ex. Davenport & 
Prusak, 1998; Schultze, 2000) som arbetar efter ett konsultideal som är en blandning 
av olika ideal beroende på konsulternas bakgrund. Konsulternas bakgrunder kan, å ena 
sidan bestå av en ren akademisk bakgrund och å andra sidan en ren praktikerbakgrund, 
eller en kombination av dessa båda (Gummesson, 1985).  

Fredrik arbetar som internkonsult inom den kommunala konsultverksamheten. Han 
arbetar mycket med utvecklingsfrågor, och har på sista tiden fått allt mer ansvar vad 
gäller att bygga upp kontakter mellan den kommunala verksamheten och Universitet. 
Fredrik har ett starkt teoretiskt intresse och är mycket intresserad av forskning och 
forskningsfrågor, vilket bidrog till att han ville deltaga i FoU-projektet. Dessutom har 
han under ca 10 år arbetat tillsammans med, och haft kontakt med en av personerna i 
forskargruppen. Han har en socionomutbildning i botten och har tidigare arbetat som 
socialarbetare och utbildningsledare med ansvar för utvecklingsfrågor inom individ- 
och familjeomsorgen.

47 se t.ex. Ellström (1993); Ellström (1995); Ekholm & Ellström (1997) 
48 se t.ex. Goldkuhl & Röstlinger (1988); Röstlinger (1993); Goldkuhl (1993, 1994) 
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Jag är gammal socialtjänstmänniska, gammal socialarbetare som från början är 
väldigt präglad av en sådan kultur. Jag hade för tio år sedan inga ambitioner att bli 
någon internkonsult och hålla på med sådant här egentligen, utan då jobbade jag 
som arbetsledare och var allmänt intresserad av utvecklingsarbete och utvecklings-
frågor. Och försökte driva det ganska aktivt i det området som jag hade ansvar, 
sedan fick jag jobb som utbildningsledare och ansvarig för utvecklingsverksamhet-
en inom individ och familjeomsorgen under några år. Sedan gjorde man om organ-
isationen. Då lades den förvaltningen ner, och då sökte jag ett sådant här jobb. 
(Fredrik) 

Anders arbetade som internkonsult på Kommunen mellan åren 1973-1997. Han 
började som operatör, avancerade sedan till preparatör (person som förbereder
operatörernas jobb), systemerare, projektledare och sedan chef. De sista åren på
Kommunen har han mest arbetat med organisationsfrågor och verksamhetsutveckling. 
Även Anders har under en längre tid följt forskningen inom sitt område och har även
tidigare haft kontakt med Forskarna. Under projekttiden (mars 1997) slutade Anders 
som internkonsult inom Kommunen, och startade en egen konsultfirma tillsammans 
med en kollega från Kommunen. De arbetar med tjänster mestadels inom verksamhets- 
och organisationsutveckling och han har bl.a. fortsatt att utföra uppdrag åt Kommunen. 
Den akademiska utbildning som Anders har är 20 poäng informationsbehandling. 

Skälet till att Anders ville arbeta i FoU-projektet var att han blev kontaktad av sin då-
varande chef som ville förstärka samarbetet gentemot Universitetet. Dessutom hade 
Anders och Fredrik redan tidigare samarbetat inom ramen för olika typer av projekt. I 
och med det här såg de båda två chansen att ytterligare fördjupa och utveckla sitt sam-
arbete.

3.1.3 FoU-projektet — en heterogen projektgrupp  
Projektgruppen inom FoU-projektet präglas av heterogenitet. Förutom de två
vetenskapliga disciplinerna pedagogik och informatik som är representerade i 
projektgruppen, finns det också representanter både från forskning och praktik. Man 
kan säga att två stycken perspektivpar präglar arbetet i FoU-projektet; 1. ett perspektiv 
baserat på disciplintillhörighet: informatik eller pedagogik; samt 2. ett perspektiv 
baserat på vilken praktik som man tillhör: konsult- eller forskarpraktíken.
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MOTIV

Forskning Informatik

Konsultverksamhet
Pedagogik

Kommunen och dess verksamheter

Figur 3.1 FoU-projektets olika perspektiv 

De olika perspektiven representeras av de olika grupper som ingår i projektet: 
• Forskning och informatik – tre forskare från informationssystemutveckling   
               (”Informatikerna”).49

• Forskning och pedagogik – tre forskare från vuxenpedagogik (”Pedagoger- 
                na”). 
• Konsultverksamhet och informatik – en konsult som arbetar med verksam 
                hetsutveckling och IT-frågor (Anders). 
• Konsultverksamhet och pedagogik – en konsult som arbetar med verksam- 
               hetsutveckling och personal- och utbildningsfrågor (Fredrik). 

När jag avser Anders och Fredrik som en grupp, benämner jag dem ”Konsulterna”, 
och när jag använder begreppet ”Forskarna” avses forskarna från informatik och 
pedagogik.

Ett av det viktigaste målet i projektet är att finna praktiskt användbara former för sam-
arbete mellan forskare inom olika discipliner – i det här fallet informatik och pedago-
gik – och praktiker som ska kunna användas i förändringsarbete inom kommunala 
verksamheter. De olika grupperna har olika syften och mål med att vara med i FoU-
projektet (se figur 3.3). Forskarna från informatik ser FoU-projektet som ett förståelse- 
och förändringsprojekt och arbetar bl.a. med teori- och metodutveckling kring för-
ändringsarbete. Forskarna från pedagogik ser FoU-projektet främst som ett förståelse-
projekt och utvecklar kunskap kring omsorgsarbete och problematik med att arbeta i 
lag. Konsulterna ser FoU-projektet som ett tillfälle att utveckla en holistisk modell för 
förändringsarbete där konsulter från pedagogik och informatik arbetar tillsammans 
med organisationsutveckling. Från Kommunens sida vill man att FoU-projektet ska: 

…utveckla verksamhet, produktivitet och tjänstekvalité inom omsorg, att utveckla, 
pröva och utvärdera modeller och strategier för verksamhetsutveckling, att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan praktik och forskning. 
(Sammanträdesprotokoll, [utförar]styrelsen 1998-08-19) 

49 Jag ingår i den här gruppen. 
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Figur 3.2 De olika delprojekt som ingår i FoU-projektet

Att projektgruppen är heterogen är samtidigt både en styrka och en svaghet i FoU-
projektet. Verksamhetsutveckling sker sällan från endast ett perspektiv, och för en 
lyckad organisationsförändring krävs det att man har ett helhetsperspektiv där olika 
synsätt finns representerade. Men det kan vara svårt att samarbeta och tillgodose alla 
gruppers intressen och det kan ta lång tid eftersom mycket tid går åt till att lära känna 
och förstå varandra. Vilket gör att det kan bli problem med att nå konkreta resultat 
samtidigt som det är oerhört lärorikt att tvingas konfronteras med andras synsätt och 
sina egna fördomar. I början av projektet gick det mycket tid till att utveckla en 
gemensam referensram och diskutera innebörden av olika begrepp (t.ex. ”metod” och 
”diagnos”). Det fördes också många diskussioner kring vad vi ville åstadkomma med 
FoU-projektet.

Syftet med FoU-projektet är att lyckas integrera våra olika perspektiv i ett arbete med 
verksamhetsförändring inom hemtjänsten i Kommunen som är tillämpningsområdet. 
För att kunna genomföra verksamhetsförändringar och samtidigt testa integrationen 
mellan de olika grupperna som ingår i FoU-projektet samarbetade vi inom 
projektgruppen med en eller flera resultatenheter inom hemtjänsten. Vi sökte och fann 
också två resultatenheter inom hemtjänsten vilka var jämförbara storleksmässigt, men 
som skilde sig åt vad gäller socioekonomisk status och geografiskt läge.  

3.1.3.1 Projektmöten 
Projektgruppen har träffats ungefär var sjätte vecka (förutom under semestertider) i en 
möteslokal tillhörande Universitetet. Pedagogerna och Informatikerna har ofta suttit på
var sin sida av det avlånga mötesbordet i rummet. Inledningsvis var det professorerna 
från respektive ämne som förde samtalet framåt, men allteftersom tiden har gått och vi 
har lärt känna varandra, har även de andra mötesdeltagarna tagit initiativ till 
diskussion. De första två åren präglades av att det var forskarna som styrde samtalen 
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och arbetet, men under det sista året har praktikerna i allt högre grad fört fram sina 
åsikter och önskemål.

Projektgruppens arbete har bestått av att fastställa forskningens inriktning och 
genomförande. Mycket tid, särskilt i början, har gått åt till att diskutera olika synsätt på
förändringsarbete och projektets mål. Processen att närma sig varandra och försöka
förstå de olika parternas synsätt har varit en utmaning i FoU-projektet, och dialogen 
det viktigaste redskapet. Det är tydligt att det är i handlandet som olika perspektiv och 
synsätt tvingas konfronteras. Så länge man diskuterar kan man tro att man förstår
varandra, men när något ska genomföras, ställs öppenheten och förståelsen på prov. 
Som Molander (1996:17) säger: ”Görandet är ett, oåterkalleligt, definitivt” och när
man ska interagera och skapa något tillsammans måste man ha en förståelse för var-
andras synsätt, och framför allt en vilja att lära sig, att utvidga sin egen kunskap. Att 
inte ta det man tycker själv som givet, utan våga utmana sin egen för-givet-tagna
kunskap. Mötena i projektgruppen har under hela projekttiden varit ett mycket viktigt 
forum för dialog och kunskapsutveckling. Dialog är en sorts intersubjektiv reflektion –
man reflekterar tillsammans.

3.1.3.2 Forskningsansats inom projektet — Aktionsforskning 
Genom att Konsulterna deltager som fullvärdiga medlemmar i att utveckla kunskap 
inom projektet, kommer förhoppningsvis kunskapen leva vidare inom den kommunala 
organisation. En annan förhoppning är också att Fredrik och Anders, som arbetar inom 
projektet, utvecklar kunskaper som gör att de stärks i sin konsultroll50. Forskningens 
arbetssätt är inte endast ett privilegium för forskare. Dessutom är målet att forskare 
utvecklar en bättre förståelse för hur praktiker arbetar. Inom FoU-projektet har vi, både
forskare och praktiker, betonat vikten av att projektet inte bara bidrager med 
forskningsresultat, utan också till reella och väl förankrade resultat för de 
organisationer som FoU-projektet samarbetar med. Det kändes därför självklart att 
samarbetet skedde i form av ett aktionsforskningsprojekt.

Genom att arbeta på det här sättet kan vi påverka och följa en verklig process. Genom-
förandet av ett aktionsforskningsprojekt är ett sätt att bedriva studien, det finns ingen 
klar skiljelinje mellan å ena sidan datainsamling/forskning och å andra sidan till-
ämpning/genomförande. Dessa aktiviteter är dessutom beroende av varandra och sker 
samtidigt. ”Forskning är här framför allt också en läroprocess och de viktigaste resul-
taten är de vidgade erfarenheterna hos deltagarna…” (Wallén, 1996:111).  

FoU-projektet är ett aktionsforskningsprojekt där forskarna deltager i reella 
utvecklings- och förändringsarbeten på den berörda organisationen, samtidigt som de 
arbetar med sin forskning (Checkland & Holwell, 1998). Några av de faktorer som 
utmärker aktionsforskning är att forskning sker inom och tillsammans med den 
organisation man avser att studera, och att man som forskare tycker att det är lika 
viktigt att uppnå vetenskapliga som praktiska mål. Att den kunskap som produceras 

50 Se diskussionen kring ”Participatory Action Research” i Elden & Gjersvik (1994), som betonar vikt-
en av att de som forskar och de som blir ”beforskade” arbetar tillsammans. Även de praktiker som är 
med i projektet ska vara fullvärdiga medlemmar av forskningsprojektet och aktivt deltaga i utveckling 
och skapande av ny kunskap. De kallar det för den Skandinaviska aktionsforskningsmodellen.  



VERKSAMHETSUTVECKLING GENOM SAMVERKAN 

60

har en praktisk nytta, förutom det vetenskapliga värdet (se t.ex. Patel & Tebelius, 
1987:64; Checkland & Holwell, 1998:18ff). Det innebär att fokus för undersökningen 
formas tillsammans av både forskare och praktiker. Ett aktionsforskningsprojekt är 
inte statiskt, utan både innehåll och mål förändras under tiden.  

Action research combines theory and practice (and researchers and practitioners) 
through change and reflection in an immediate problematic situation within a mu-
tually accepted ethical framework. Action research is an iterative process involving 
researchers and practitioners together on a particular cycle of activities, including 
problem diagnosis, action intervention, and reflective learning. (Avison m.fl., 
1999)

Detta förfaringssätt kan medföra etiska och praktiska problem om vem som är klienten 
(Patel & Tebelius, 1987:65), och kan leda till att distinktionen mellan vad som är 
forskning och aktion suddas ut. Metoder tenderar bli mindre formella, och mer an-
passade till de problem, den organisation, och de personer som man arbetar till-
sammans med (Patton,1990:157). Man har olika roller samtidigt, ofta är man både 
konsult och forskare, och det är då viktigt att få tid att reflektera. Trots de problem som 
är förknippade med detta förfaringssätt anser bl.a. Avison m.fl. (1999:95) att aktions-
forskning borde vara den ideala forskningsmetoden för studier inom informatik, efter-
som det ofta rör sig om tillämpad forskning. Studierna berör olika typer av verksam-
heter och forskningens resultat motiveras ofta av vilken påverkan som de kan ha för 
den praktiska verksamheten.  

3.1.3.3 Användning av fallstudier inom FoU-projektet 
Fallstudier används för att få en helhetssyn på verksamheten och undvika frag-
menterad kunskap. Fallstudien är en intensiv studie som kan sträcka sig över en 
kortare eller längre period (Svenning, 1997:131). Fallstudier har haft en stark ställning 
inom amerikansk sociologi där dess ursprungliga former var att berätta livsöden, s.k. 
”life histories” (Svenning, 1997:130). Detta synsätt lever fortfarande kvar i och med 
att man med en fallstudie på olika sätt vill samla så mycket data man kan, om ett eller 
flera fall, för att få inblick i de mer underliggande skeendena.  

Det har genomförts två fallstudier inom FoU-projektet – båda inom hemtjänsten. Den 
första fallstudien syftade både till att utveckla kunskap kring omsorgsverksamhet, och 
till att personerna inom projektgruppen skulle lära sig varandras synsätt och arbetssätt. 
Det var nödvändigt att skapa en bas för det fortsatta arbetet. Därför genomfördes den 
första verksamhetsdiagnosen i grupper sammansatta efter ämnesområdet, och 
konsulterna arbetade tillsammans med forskarna inom sitt ämnesområde. Det här var 
en forskardriven diagnos, där forskarnas arbetssätt och kunskapsbehov dominerade. 
Ett syfte var också att se om vi med dessa olika arbets- och synsätt skulle nå fram till 
liknande resultat. 

Den andra fallstudien genomfördes med en mer praktiknära ansats, och här arbetade de 
två konsulterna tillsammans under verksamhetsdiagnosen. De ville integrera sina två 
perspektiv för att skapa en mer holistisk modell för verksamhetsdiagnos och verk-
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samhetsutveckling, som sedan skulle kunna användas inom den interna konsult-
organisationen.

…att vi ska komma fram till någon form av metodik som vi kan tillämpa med 
inslag av de här två grenarna. Det tycker jag är mycket viktigt. Fortfarande. Att det 
på något sätt är slutmålet så att vi kan använda det här eller Kommunen kan 
använda det i sin [interna konsultorganisation]. (Anders)  

Det viktiga här var att studien, den s.k. ”sportkepsvarianten”51, skulle genomföras med 
en realistisk tids- och kostnadsplan. Målet var att testa och utvärdera arbetssättet. 
Under den här studien användes projektgruppen främst som en reflektionsarena där 
konsulterna i dialog med forskarna diskuterade och prövade olika angreppssätt.  

3.2 Fallstudiernas kontext 
Det finns 289 kommuner i Sverige som alla ser olika ut, och i varje kommun bedrivs 
det verksamhet av många olika slag. Ungefär var femte arbetstagare i Sverige finns 
inom kommunerna och 57 % av dessa arbetar med vård och omsorg. En majoritet av 
de anställda inom kommunerna är kvinnor och av dessa har 80 % arbetsuppgifter inom 
vård-, omsorgs- och utbildningsområdet (Svenska kommunförbundet, 1999). 
En kommuns främsta uppgift är att serva medborgarna. Kommunens kontakt med 
medborgarna ska bygga på demokratiska principer och servicen ska ske på lika villkor. 
Enligt Wallenberg (1994:26) kan kommunal verksamhet delas upp i tre huvuddelar: 

• Kollektiv service52; t.ex. gator, avlopp, energi o.dyl.  

• Myndighetsutövning; socialbidrag, omhändertagande, miljökontroll osv.  

• Individuell service; barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, utbildning  
     för barn och ungdom. Målet är att på människans egna villkor ge hjälp och   
     service åt den enskilde individen. 

3.2.1 Övergripande beskrivning av Kommunen 
För att det ska bli lättare att förstå FoU-projektets och hemtjänstens organisatoriska 
tillhörighet och plats inom Kommunen, gör jag här en kort beskrivning över de delar 
av den kommunala organisationen som har berörts inom FoU-projektet.  

Den kommunala servicen inom den här Kommunen bedrivs med en s.k. beställar- och- 
utförar modell. Man ser Kommunen som en koncern där beställarnämnder inom olika 
verksamhetsområden ansvarar för beställning och uppköp av service från både 
kommunala och privata utförare. ”Den kommunala verksamheten omfattar service, 
vård, omsorg och utbildning och sysselsätter nästan 8000 personer…” (Budget,
1997).

51 Vi kallade den för sportkepsvaranten eftersom det är en praktikeranpassad och snabbare variant av 
den första, tidsmässigt längre fallstudien. 
52 Wallenberg benämner detta infrastruktur. 
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Hemtjänstverksamheten ingår som del i Kommunens verksamhetsområde Uförare53.
Beställaren är den organisation som ansvarar för att Kommunens medborgare får den 
vård och service som de behöver. De politiskt tillsatta bestämmer vad hemtjänsten får 
kosta, och genom att besluta om mål för hemtjänstverksamheten, även hemtjänstens 
kvalitetsnivå. Tjänstemännen inom Beställarorganisationen ansvarar för och genomför 
förhandling, uppköp och uppföljning av omsorgsverksamhet från både kommunala och 
privata utförare. I Beställarorganisationen sitter de nämndansvariga tjänstemän som 
beställer service inom områdena barn och ungdom, bildning, omsorg, kultur och fritid 
samt teknik och samhällsbyggnad.  

Konsultverksamheten är Kommunens egen interna konsultverksamhet som på affärs-
mässiga villkor erbjuder den ”Kommunala koncernen” konsulttjänster inom områden 
som arbetsmarknad, data, ekonomi, kost och restaurang m.m. 

3.2.1.1 Hemtjänstverksamhet 
Min empiri baserar sig bl.a. på två genomförda verksamhetsutvecklingar på två hem-
tjänstenheter (kallas också för resultatenheter). För att bättre kunna tolka och förstå 
min studie och mina resultat, gör jag i det här avsnittet en kort beskrivning av vad en 
hemtjänstverksamhet är och vad som utmärker den.  
Det största kommunala ansvarsområdet (ekonomiskt och personalmässigt54), är den del 
som hänförs till olika typer av individuell service där kärnan är mötet mellan individer 
– mellan den kommunalt anställde och den hjälptagande medborgaren. Hit hör äldre-
omsorgen och hemtjänst.  
Hemtjänst är en samlingsbeteckning för olika typer av stöd för personer som av någon 
anledning inte klarar av sin dagliga livsföring på egen hand. ”Sedan socialtjänstlagen 
infördes 1982 är hemhjälp formellt sett en medborgerlig rättighet” (Szebehely, 
1995:212-23). Man hjälper personer med sådant som de skulle utföra själva om de 
kunde. Omsorg är en tjänst där kunden, d v s vårdtagaren, tillsammans med t.ex. ett 
vårdbiträde producerar tjänsten hemtjänst. Hemtjänst består ofta av direkt hjälp i 
hemmen med daglig hygien, tvättning, inköp, städning, social samvaro etc. Ett 
billigare alternativ till den personliga omvårdnaden är ett trygghetspaket som inne-
håller trygghetslarm55, telefonservice56 och tillsyn.57 Man kan också köpa distribution 
av mat till hemmet. Hemtjänstmottagarna kan bo både i vanliga bostäder och i 
särskilda servicehus. Det finns inget enhetligt begrepp att använda på de personer som 
får hemtjänst, de kallas för hemtjänsttagare, vårdtagare, pensionärer, klienter, kunder 

53 För att säkerställa anonymiseringen benämner jag de som beställer omsorg inom Kommunen för 
”beställarorganisation” eller ”beställare” och de som utför omsorg namnger jag ”utförarorganisation” 
eller ”utförare”. 
54 Wallenberg, 1994:47 
55 Trygghetslarm är en tjänst där vårdtagaren har ett larm installerat i sitt hem. När vårdtagaren larmar 
svarar ett vårdbiträde som tillsammans med vårdtagaren beslutar om eventuell åtgärd.  
56 Telefonservice är en tjänst som innebär att ett vårdbiträde på bestämda tider ringer till vårdtagaren 
för att höra om allt står rätt till, eller om han/hon behöver någon hjälp. 
57 Tillsyn är en tjänst där vårdbiträdet på regelbundna tider både ringer upp pensionären och går till 
hans/hennes hem för att se att allt står rätt till. Pensionären har också tillgång till trygghetslarm. 
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m.m. Szebehely har funnit 19 olika ord för att tala om denna grupp av människor 
(Szebehely, 1995:24). Jag använder omväxlande hemtjänstmottagare, pensionärer och 
vårdtagare, då jag sett att det finns ett behov att kunna benämna den här gruppen av 
människor på olika sätt. De olika begreppen ger olika associationer, och visar hur olika 
man ser på den här gruppen av människor. Hemtjänstarbetet är ett grupparbete som 
ofta utförs individuellt, och ett yrke där det för det mesta är kvinnliga vårdbiträden 
som möter och hjälper andra kvinnor. Närvarande är hela tiden gränsdragningen 
mellan det offentliga och det privata; mellan rollen som kommunalanställd och med-
människa.  

Inom Kommunen arbetar vårdbiträdena i arbetslag som har ansvaret för ett antal 
pensionärer. Utmärkande för hemtjänstarbetet att det samtidigt är ett rutiniserat och ett 
orutiniserat arbete där mycket löses ad-hoc. Att arbeta inom hemtjänst innebär att man 
både vårdar och administrerar. Vårdbiträden får ofta sin utbildning genom gymnasie-
skolan, men ofta krävs ingen formell utbildning. Inom många kommuner finns det 
introduktionsutbildningar för arbete inom hemtjänsten, och det förekommer också 
olika typer av vidareutbildningar. Hemtjänstens ursprung kan sökas i kvinnans 
oavlönade skötsel av hemmet och familjen, i avlönade arbeten som privatanställt hem-
biträde eller offentliganställd vårdare inom sjukvården, samt i ideellt arbete för olika 
typer av frivilligorganisationer (Szebehely, 1995:13). Vårdbiträdesarbetet har för-
ändrats från att i huvudsak vara ett omsorgsarbete där man tar hand om äldres dagliga 
livsföring till att även inkludera mer sjukvårdsliknande uppgifter där även andra 
grupper, såsom psykiskt och fysiskt handikappade, ingår i gruppen vårdtagare. Det 
sker också en förändring till att bli ett yrke med mer administrativa och arbetsledande 
uppgifter. Det gör att kraven på professionalisering och utbildning växer.  

Varje hemtjänstenhet (resultatenhet) täcker ett geografiskt område inom Kommunen 
och har en resultatenhetschef som arbetsledare och personalansvarig. Inom Kommun-
en har resultatenhetschefen även det ekonomiska ansvaret, och är den person som är 
ansvarig för och genomför förhandlingar inför uppköp av hemtjänst inom sitt distrikt. 
Inom Kommunen fattas det formella beslutet om hemhjälp av sociala förvaltningen 
(s.k. biståndsbeslut), medan omsorgens innehåll och omfattning avgörs av resultat-
enhetschef eller biträdande resultatenhetschef. 

3.2.1.1.1 Hemtjänst inom Kommunen 
Hemtjänsten inom den här kommunen är uppdelad på tre typer av tjänster: personlig 
omvårdnad, boservice och trygghetspaket. Nödvändig livsuppehållande service och 
omvårdnad som exempelvis personlig hygien, toalettbesök och tillsyn ingår i personlig 
omvårdnad. Man betalar samma avgift varje månad oavsett hur mycket hjälp som 
behövs. Annan typ av service (t.ex. städning och tvätt), som inte behövs för att fysiskt 
överleva, kallas boservice och debiteras per timma. trygghetspaketet kostar hälften av 
personlig omvårdnad och är till för de pensionärer som inte behöver någon egentlig 
hjälp, men ändå vill ha regelbunden kontakt med någon vårdpersonal. I trygghets-
paketet ingår det larm, telefonservice och tillsyn. 
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Gemensamt för båda resultatenheterna är att de har en beställar- utförar modell vilket 
innebär att de konkurrerar med privata utförare. De har ett resultatansvar och enhets-
cheferna förhandlar om områdets hemtjänstservice med Kommunens beställarkontor. 
Det är inte självklart att hemtjänst alltid kommer att bedrivas i Kommunens regi, vilket 
sätter press på enheterna att bli mer effektiva och sänka kostnaderna för omvårdnaden. 
Utvecklingstakten och förändringsviljan är stor på de båda enheterna och den första 
resultatenhetens organisation har förändrats mycket sedan vi gjorde vår studie, bl.a. 
har man infört ett nytt larmsystem och delvis ändrat sin organisation. Kommunen har 
också köpt in och installerat ett nytt ekonomisystem där vårdbiträdena själva ska föra 
in uppgifter som används som underlag för debitering och uppföljning. Det jag 
beskriver här är endast en ögonblicksbild som det såg ut då när vi var där under 1997 
och 1998. Nu är en del förändrat.  

3.3 Fallstudie - Resultatenhet 1 
I det här avsnittet beskrivs resultatenhet 1, genomförandet av fallstudien och några av 
de resultat som kom fram genom detta arbete. 

3.3.1 Beskrivning av resultatenheten 
Den här resultatenheten ligger lite utanför stadskärnan och vårdtagarna inom hem-
tjänsten består av äldre, yngre fysiskt och psykiskt handikappade, barnfamiljer som 
behöver extra stöd samt missbrukare. Till resultatenhetens ansvarsområde hör, förutom 
hemtjänsten (200 hushåll), också särskilda omsorgen (utvecklingsstörda vuxna) som 
består av 4 mindre enheter. Inom resultatenheten finns också ett relativt nyöppnat 
ålderdomshem med 20 stycken platser. Vårdtagarna är spridda över ett relativt stort 
geografiskt område i en typiskt förortsmiljö, och vårdbiträdena använder sig av cyklar 
för att ta sig till vårdtagarnas hem som ligger utspridda i området. Medelinkomsten i 
området är lägre än i resultatenhet två och antal socialbidragstagare är högre. 

Vårdbiträdena har lång erfarenhet av omsorgsarbete och känner ofta vårdtagarna väl 
då de har arbetat många år på enheten och det är låg omsättning av vårdtagare. Det är 
en starkt kvinnodominerad arbetsplats, av ca 100 anställda är 98 kvinnor, varav två är 
anställda som chefer; en biträdande enhetschef och en enhetschef. Åldern på vård-
biträdena varierar från ca 20 till ca 60 år. Ett mindre antal pensionärer bor på service-
huset som är resultatenhetens kärna. Enheten har under senare tid haft ekonomiska 
svårigheter som bl.a. medfört att de kommer att konkurrensutsättas när avtalsperioden 
löper ut, och kanske inte får vara kvar som utförare av hemtjänst i området. 

De två receptionisterna är omkring 30 och 50 år fyller en mycket viktig funktion på 
resultatenheten. Receptionisten har rollen av samordnare och ”informationscentral”. 
Hon tar emot larm och telefonsamtal. Hon beslutar om vilka åtgärder som ska sättas in 
vid larm, om några alls. Det här hit man ringer om det är något man vill ha information 
om. Hon håller reda på vilka vårdbiträden som är var och känner både personal och 
vårdtagare väl. I receptionen finns information kring vårdtagare, scheman, larm, 
personal etc. Förutom att vara ”informationsansvarig” utför också receptionisten vissa 
administrativa uppgifter (t.ex. schemaläggning och framtagning av uppgifter för 
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underlag av statistik) och hon ansvarar även för anskaffning av vikarier och för att 
utföra telefonservicen (tillsyn). När personalen ska börja ett nytt arbetspass samlas 
man i rummet bredvid receptionen för att rapportera om det har inträffat några 
förändringar. Det dagliga arbetet utförs inom vårdlag där varje lag (med ca 6 stycken 
vårdbiträden) ansvarar för ett antal vårdtagare inom ett geografiskt avdelat område. 
Varje lag har också en samordnare som är lite av en arbetsledare. Allt mer administra-
tivt arbete utförs av arbetslagen. 

3.3.2 Verksamhetsdiagnos på resultatenhet 158

Syftet med studien på den här enheten var dels att erhålla och utveckla kunskap om 
hemtjänst och omsorgsarbete, samtidigt som Forskarna och Konsulterna skulle arbeta 
tillsammans för att skapa en gemensam plattform för det fortsatta arbetet, och dels att 
arbeta med verksamhetsdiagnos som grund för förändring. Vi beslöt att de olika 
forskarlagen (Pedagogerna samt Informatikerna) skulle arbeta tillsammans med den 
konsult som låg närmast respektive disciplin; konsulten med inriktning mot verksam-
hetsutveckling och personal- och utbildningsfrågor (Fredrik) arbetade således till-
sammans med Pedagogerna, och konsulten med inriktning mot verksamhetsutveckling 
och IT-frågor (Anders) med forskarna inom informatik. Det här arbetssättet gav oss 
tillfälle att renodla respektive disciplins arbets- och synsätt och dessutom integrera 
praktiker- och forskarperspektivet inom varje ämnesområde. Varje grupp (Pedagoger 
och Informatiker) genomförde således en verksamhetsdiagnos på resultatenheten. I 
diagnosen renodlades arbetssätten för respektive ämnesområde och vi fick på så sätt 
underlag för fortsatt diskussion och grund för en jämförelse av varandras metoder och 
resultat. Det var mycket viktigt att medlemmarna i projektgruppen tidigt utvecklade en 
förståelse för projektmedlemmarnas olika synsätt och perspektiv som existerade, för 
att på så sätt lägga grunden för ett fortsatt, mer integrerat samarbete.  

Jag genomförde tillsammans Anders och forskarna från informatikgruppen, den 
verksamhetsdiagnos som vi Informatiker genomförde. Syftet med diagnosen var att få 
kunskap om omsorgsarbete, hur omsorgsarbete kan genomföras och vilka problem, 
styrkor och mål som finns i verksamheten. Detta för att få en förståelse för omsorgs-
arbete i allmänhet, och arbetet på den specifika resultatenheten i synnerhet.  

Verksamhetsdiagnosen baserades på en metod för verksamhetsutveckling som heter 
FA/SIMM (Förändringsanalys enligt SIMM) (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Goldkuhl, 
1990; Röstlinger, 1993), där man bl.a. använder sig av olika typer av grafer för att 
dokumentera materialet (för exempel på handlingsgrafer se bilaga 1) 59.

3.3.2.1 Tillvägagångssätt 
Under tillvägagångssätt beskriver jag först datainsamlingen, och sedan den analys som 
genomfördes i fallstudien på resultatenhet 1. 

58 För mer information kring verksamhetsdiagnosen på resultatenhet ett se Röstlinger m.fl., 1998.  
59 En beskrivning över hur man läser handlingsgrafer finns i bilaga 6. 
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3.3.2.1.1 Datainsamling på resultatenhet 1 
Arbetet inleddes med att jag följde med och studerade ett vårdbiträde och hennes 
arbete under ett kvällspass. Men den huvudsakliga datainsamlingen skedde genom 
intervjuer av personer inom och utanför enheten. Intervjuerna var av samtalskaraktär, 
och Anders och jag började med ett antal inledande frågeställningar/kategorier som vi 
ville diskutera och belysa. Vi lät respondenterna prata ganska fritt mellan svaren och 
följde upp svaren med vidare frågor. Vi koncentrerade oss på frågeställningar kring 
deras arbete, hur det gick till, vilka mål de hade med arbetet och om det är något som 
de uppfattade som särskilt svårt eller särskilt positivt. Vid varje intervju bad vi 
vårdbiträdena beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut. Frågeområdena fungerade som 
en lista för att vi inte ska glömma bort att ta upp vissa områden eller teman (Repstad, 
1993:61). Vi förde anteckningar under intervjuns gång.  

Inledningsvis hade vi bestämt oss för att intervjua enhetschefen, receptionisterna (2 
stycken) och ett antal vårdbiträden (4 stycken). Allt eftersom vi fick mer kunskap 
upptäckte vi att hemtjänst är en komplicerad verksamhet som berör många olika aktör-
er, och att vi hade behov av att komplettera de inledande intervjuerna. Vår växande 
verksamhetskunskap tillsammans med intressanta svar genererade nya frågor med 
annan fokusering, t.ex. frågor som rör hur uppdrag erhålls och genomförs. Vi kände 
också ett behov av att skapa oss en helhetsbild över hur ett ärende inom hemtjänsten 
på Kommunen kan se ut, och vilka aktörer som är inblandade (se samverkansgrafen 
bilaga 260; Röstlinger m.fl., 1998). Det var nödvändigt att vi förstod kontexten och 
vilka aktörer som är inblandade i ett ärende som rör hemtjänsten. Vi beslöt oss då för 
att även intervjua personer utanför enheten som vi uppfattade som viktiga för verksam-
heten, ett s.k. strategiskt urval av personer baserat på ett växande kunskapsbehov 
(Röstlinger, m. fl., 1998). Anders och jag genomförde gemensamt de inledande 
intervjuerna på resultatenheten, medan jag genomförde de kompletterande intervjuer 
som gick utanför den från början överenskomna ramen på egen hand. Vi samlade och 
studerade också olika typer av dokument och broschyrer som förekommer inom hem-
tjänsten. Kvalitativa undersökningar av den här typen syftar till rika och djupa insikter 
kring något fenomen (Patton, 1990; Repstad, 1993), och därför är öppenhet, flexibilitet 
och mångfald viktigt i kvalitativa datainsamlingsmetoder.  

Jag avslutade datainsamlingen på resultatenheten med att tillbringa två halvdagar i 
receptionen, som fyller en mycket viktig funktion för både pensionärerna och de vård-
biträden som arbetar på enheten. Här observerade jag framför allt receptionistens 
arbete med larmet. Men jag fick också god inblick i hur vårdbiträdena organiserar sitt 
arbete och samtalar kring arbetsuppgifter och vårdtagare.  

Diagnosen skedde under en ganska lång tidsperiod (se figur 3.4) då arbetet till stor del 
drevs av forskarnas intresse och kunskapsutveckling.  

60 En notationsförklaring för samverkansgrafen finns i bilaga 7 (bygger på Röstlinger, 1999). 
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Figur 3.3 Aktiviteter för att samla information på och kring resultatenhet 1 

3.3.2.1.2 Analys av empiri från resultatenhet 1 
Analys av materialet från resultatenheten har skett fortlöpande under projektet och 
baserades på FA/SIMM, som syftar till att kartlägga verksamhetens handlingar, prob-
lem, styrkor och mål. Anders och jag inledde med att analysera intervjuerna från 
enheten genom att använda oss av notationen i handlingsgrafer. Resultatet av analysen 
av arbetet på verksamheten visar vilka som gör vad, vilken information som behövs 
för att utföra handlingarna och aktiviteternas resultatet61. Vi genomförde även en 
analys av de problem, styrkor och mål som fanns i verksamheten62. Syftet är att 
tydliggöra orsak och verkan hos problem, styrker och mål. Problem-, styrke- och mål-
analysen gjorde jag tillsammans med en annan forskare från Informatikerna. 
Verksamhetsdiagnosen avslutades med en ”Sammanfattande värdering”, som är en 
sammanfattning av hela verksamhetsanalysen med förslag på åtgärder. Den 
sammanfattande värderingen syftar till att klargöra eventuella förändringsbehov, och 
kopplar verksamhetens mål till eventuella problem eller styrkor.  

För att säkerställa ett gott resultat har material från analysen i flera omgångar 
kommenterats och verifierats av berörda representanter från den aktuella verksam-
heten. Det var lätt att kommunicera materialet och personalen uppskattade tillfället att 

61 Exempel på en handlingsgraf finns i bilaga 1. 
62 För exempel på en problemgraf se bilaga 3. 
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få reflektera över sin vardag. Det är värdefullt att få en bild över sin verksamhet, och 
vilken roll man har i den.  

3.3.2.2 Resultat verksamhetsdiagnos resultatenhet 1 
För att ge läsaren en bild av vad vårt arbete på resultatenhet ett resulterade i, redogör 
jag här kortfattat för några av de resultat som kom fram genom den första verksam-
hetsdiagnosen. Min syn på vilka resultaten är påverkas givetvis av mitt perspektiv som 
forskare inom informatik, och de resultat som den pedagogiska gruppen har tagit fram 
kan jag inte göra rättvisa eller redovisa på ett bra sätt eftersom jag inte har deltagit i 
deras arbete. Jag koncentrerar mig på de resultat som jag själv har varit med och 
arbetat fram samt sådant som har diskuterats under våra projektmöten i FoU-projektet.  

Trots att frågeställningarna från pedagogerna och informatikerna hade olika fokus, och 
genomfördes på olika sätt, fick vi förvånansvärt liknande och samstämmiga resultat. 
De problemområden som vi uppfattade som viktiga att arbeta vidare med på enheten, 
överensstämde till stor del.  

Resultat från verksamhetsdiagnosen delar jag upp i två kategorier: 
1. Resultat som direkt påverkar verksamheten; d v s specifika förändringar  
                inom resultatenheten eller den kommunala organisationen. 
2. Resultat som har en forskningsmässig betydelse; d v s generell teori- och  
                metodutveckling. 

1. Resultat som direkt påverkar verksamheten; d v s specifika förändringar på 
resultatenheten eller inom den kommunala organisationen 
Det mest slående är vilken betydelse det har att man över huvud taget sätter igång ett 
förändringsarbete och intresserar sig för de människor som arbetar inom en verk-
samhet. Det är svårt att veta vad som egentligen gör att en organisation börjar ut-
vecklas i en viss riktning, det är många faktorer som spelar in samtidigt. Men i och 
med att man lyfter upp och diskuterar arbetssätt, problem, styrkor etc., så börjar män-
niskor se och ifrågasätta sina gamla och invanda rutiner och arbetssätt. Bara det att 
personalen känner sig uppskattad för det man gör, är i sig ett oerhört viktigt bidrag. 
”…sätta ord på det vi gör, har blivit synliga, det har stärkt oss. Vad bra jag är!”63

Personalen på resultatenheten får ökade kunskaper om den egna verksamheten, och det 
i sig gör att man påbörjar en förändringsprocess. Vi startade inte medvetet ett föränd-
ringsarbete på den här resultatenheten, men kort tid efter att vi hade varit där och 
intervjuat initierade de själva olika typer av organisationsförändringar. Vårt arbete 
sammanföll med andra förändringsarbeten som skedde på enheten och ute i Kommun-
en, men jag tror ändå att vår närvaro och det forskningsarbete som vi genomförde ute 
på enheten hade en stor betydelse för att initiera förändringarna.  

Den sammanfattande värderingen mottogs mycket väl i den kommunala organisation-
en, antagligen p g a att den här typen av uppställning ger en tydlig bild över verksam-

63 Citat från resultatenhetschefen. Hon återger hur vårdpersonalen (enligt henne) har uppfattat FoU-
projektet. 
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hetens styrkor, problem, mål och tydliggör problems orsak och verkan. Särskilt 
cheferna inom omsorgen tyckte om detta sätt att presentera resultatet, ”Ett praktiskt 
användbart material”, som de sade.  

Även andra personer inom Kommunen som arbetar direkt eller indirekt med omsorgs-
verksamheter fick genom vår verksamhetsutveckling ökad kunskap både om det 
specifika arbetet ute på enheten, men också bättre förståelse för omsorgsarbete i all-
mänhet.  

2. Resultat som har forskningsmässig betydelse; d v s generell teori- och 
metodutveckling  
Verksamhetsdiagnosen på den här resultatenheten styrdes till stor del av de idéer och 
tankar som kom från forskargruppen, och det skedde också mycket metod- och teori-
utveckling. De forskningsresultat som jag presenterar här baseras på forskarnas arbete 
inom informatik.  

Den Praktikgeneriska modellen 
Inspirerad av arbetet mellan forskare och praktiker i FoU-projektet utvecklade Gold-
kuhl & Röstlinger (1998) den s.k. Praktikgeneriska modellen (se sid 39), som kan 
användas för att diskutera och analysera olika praktiker (t.ex. forskare och konsulter). 
Den fungerar också som en bas för vidare teoriutveckling på området.  

Samverkansgraf 
När vi arbetade med den första verksamhetsdiagnosen kände vi ett behov av att 
analysera och bättre förstå hemtjänstverksamhetens kommunala kontexten. Det är 
många organisatoriska enheter inom kommunen inblandade för att en vårdtagare ska 
kunna få den omsorg han/hon behöver (se diskussionen på sid 66). För att hjälpa oss i 
vår förståelse och även för att kunna beskriva för andra hur ett kommunalt hemtjänst-
ärende kan gå till, utvecklade vi den s.k. samverkansgrafen (Röstlinger m.fl., 1997; 
Ellström m. fl. ,1997), som är en ”karta” som beskriver de olika aktörer som är in-
blandade för att utföra omsorgen. Samverkansgrafen beskriver hur dessa olika aktörer 
samverkar för att omsorgen ska kunna utföras. 

Samverkansgrafen uppskattades av vårdbiträdena, de flesta hade inte hela bilden klart 
för sig, och inte heller att det var så många aktörer inblandade för att en pensionär ska 
kunna få hemtjänst, ”…inte så konstigt att det blir tokigt ibland, när det är så 
krångligt”, sa flera av vårdbiträdena när de fick kommentera grafen. Den här typen av 
grafisk illustration fångar verksamheten på ett lättöverskådligt sätt, det blir lätt att 
kommunicera och förmedla det man vill säga.  

Resursanalys 
I slutet på verksamhetsdiagnosen genomförde vi en s.k. resursanalys, där vi bl. a. 
analyserade vilken tid det tog för receptionisten att svara på larmanrop och vård-
biträdena att genomföra den bestämda åtgärden. Vi utgick från handlingsgraferna för 
larmet och bestämde utifrån graferna olika hållpunkter som vi sedan använde för att 
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”klocka” olika tider. Med den informationen som bas kunde vi då göra ett exempel på 
vilken tid det tog att t.ex.: 
1. svara på larm 
2. tid för att gå till vårdtagaren 
3. utföra den bestämda omsorgen 
4. tid som vårdtagaren fick vänta på omsorgen 
5. den totala tiden från det att vårdtagaren larmar tills dess att vårdbiträdet  
6. kunde ta åt sig ett nytt ärende. 

3.4 Fallstudie – Resultatenhet 2 
I det här avsnittet beskrivs resultatenhet 2, genomförandet av fallstudien på 
resultatenheten och några av de resultat som kom fram genom denna avslutande 
fallstudie. 

3.4.1 Beskrivning av resultatenhet 2 
Den här resultatenheten ligger centralt i staden och innevånarna har det ekonomiskt 
sett lite bättre än de som bor i området kring resultatenhet 1. Även den här enheten är 
koncentrerad till ett servicehus där det finns matsal, reception och rekreationslokaler. 
Man har två chefer, en resultatenhetschef och en biträdande resultatenhetschef. De 
sitter i mitten av huset, mitt i mot matsalen på nedre botten; ”Tillgängligheten är 
viktig.”64 Receptionisten som sitter nära cheferna är anställd på halvtid och jobbar 
endast förmiddagar.  

Vårdtagarna är övervägande äldre pensionärer som har personlig omvårdnad (ca 70 
personer), larm (135 stycken utplacerade), och boservice (ca 43 hushåll). Antalet an-
ställda på enheten är 56 personer. Vårdbiträdena utför arbetet i arbetslag, och är upp-
delade i ett utelag och ett innelag. Utelaget ansvarar för de pensionärer som bor utan-
för servicehuset, och innelagets ansvarsområde är de vårdtagare som bor inne i huset. 
För att transportera sig till vårdtagare ute i området använder man sig av cykel. 
Receptionistens uppgifter är att ta emot larm, sjukskrivningar, telefonservice och utför-
ande av vissa administrativa uppgifter som t.ex. kontering av fakturor. På efter-
middagar tar vårdbiträdena själva mot larm från vårdtagarna. Man producerar även 
underlag för statistik och olika typer av uppföljningar.  

Den här enheten är testenhet för användning av s.k. smart cards för att exakt kunna 
rapportera hur länge vårdbiträdet har varit hos vårdtagaren. Man har också varit med i 
ett projekt där man provar att själva besluta om nya vårdtagares vårdbehov 
(behovsbedömning), vilket är ett myndighetsbeslut som annars görs av personal på 
sociala förvaltningen. Det här anses vara en mönsterenhet och man har ett gott 
ekonomiskt resultat, och man känner sig ganska säker på att få vara kvar som 
kommunal utförare i området. 

64 Uttalande av enhetschefen. 
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3.4.2 Verksamhetsdiagnos på resultatenhet 2 

Syftet med detta arbete har varit att utveckla och pröva en modell för verksam-
hetsutveckling som bygger på integration mellan ett beteendevetenskapligt pers-
pektiv och systemvetenskapligt perspektiv. Denna modell ska också till sin karakt-
är vara kostnadseffektiv både för den kartlagda enheten och de genomförande kon-
sulterna. En del i bedömningen av en sådan modells giltighet är att jämföra fram-
komna resultat med de mer omfattande studier som skett på Resultatenhet [1]. 
(Fredrik & Anders, 1998) 

Verksamhetsdiagnosen på den här enheten skedde utifrån konsulternas (Fredrik och 
Anders) perspektiv. Konsulterna kände att de inte skulle kunna ”sälja in” en lika om-
fattande och arbetsintensiv verksamhetsdiagnos som den vi hade genomfört på den 
första resultatenheten, och därför ville vi inom projektgruppen testa att genomföra en 
mer komprimerad verksamhetsdiagnos som också hade ett tydligt förändringsfokus.
Det skulle vara en tids- och kostnadseffektiv verksamhetsdiagnos (”sportkepsvariant-
en”) som förenade de båda konsulternas kunskap, perspektiv och arbetssätt, d v s 
arbeta med verksamhetsutveckling ur ett integrerat personal- och IT-perspektiv. Som 
bas för verksamhetsdiagnosen användes den frågemall kring lärande, handlingsut-
rymme och relationer som tagits fram av Pedagogerna och Fredrik under fallstudien på
Resultatenhet 1. Anders bestämde sig för att använda handlingsgrafer och koncentrera 
sig på frågeställningar kring processer, arbetsflöden och rutiner. Syftet var att arbeta 
fram och utvärdera en integrerad, handlingsinriktad och fältanpassad modell för för-
ändringsarbete, som sedan skulle kunna användas som en kommersiell arbetsmetod för
Kommunens interna konsulter. Konsulterna hade länge känt att de ofta arbetade med 
samma saker på olika sätt och att man inte kan separera verksamhetsutveckling ur ett 
IT-perspektiv från verksamhetsutveckling ur ett personalperspektiv. Vill man förändra
och effektivisera en organisation, krävs det att man arbetar samtidigt med personal- 
och IT-utveckling – att samtidigt arbeta med innehåll och struktur.

3.4.2.1 Tillvägagångssätt 
Den här verksamhetsdiagnosen leddes och utfördes av de båda Konsulterna. 
Projektgruppen fungerade som referensgrupp där vi diskuterade, planlade och 
analyserade Konsulternas aktiviteter på resultatenheten. Arbetet skulle ske under en 
kort kalendertid och anpassas till de förutsättningar och krav som en kommunal 
internkonsult har.

3.4.2.1.1 Datainsamling på resultatenhet 2 
Arbetet inleddes med att de båda konsulterna följde med var sitt vårdbiträde under ett 
arbetspass. Ingen av dem hade någonsin arbetat inom hemtjänsten och kände ett behov 
att skaffa sig en bättre förståelse för hemtjänstarbetets villkor och äldreomsorgens
kontext. Detta gjorde också att de bättre kunde utforma intervjufrågor. Varken Fredrik 
eller Anders hade använt observation som datainsamlingsmetod under tidigare arbeten, 
men de tyckte båda två att det var mycket givande, och att de inte skulle ha kunna fått
en sådan god förståelse för vårdbiträdenas vardag utan att ha följt med dem under ett 
arbetspass. Anders har sagt att han skulle kunna tänka sig att göra observationer även i 
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andra projekt. Hans huvudsakliga sätt att samla in data är med hjälp av intervjuer av ett 
antal på förhand valda nyckelpersoner.

Det huvudsakliga arbetet med insamling av data skedde genom intervjuer av personal 
på resultatenheten. Fredrik och Anders genomförde gemensamma intervjuer av enhets-
chef, biträdande enhetschef och vårdbiträden på den aktuella enheten. Intervjuerna 
skedde utifrån ett personal- och kompetensperspektiv samt ett IT-perspektiv. Inne-
hållet i intervjufrågorna utformades utifrån den intervjuguide som Pedagogerna hade 
använt sig av på den första resultatenheten, med Anders tillägg om frågor kring 
processer, aktiviteter och rutiner. Fredrik spelade in respondenternas svar och ställde 
frågor kring lärande, kompetensutveckling och relationer. Anders antecknade svaren 
och ställde mest frågor kring arbetsdagens organisering och verksamhetens 
administrativa rutiner. Fredrik kallade respondenterna vid namn flera gånger under 
intervjun, det gjorde däremot inte Anders, vilket kan hänga samman med att deras 
frågeställningar och fokus är olika. Fredrik är mer intresserad av individen och 
individens upplevelser, medan Anders frågar mer kring organisation och rutiner.  

En sammanfattning av de aktiviteter som genomfördes för att samla in data på 
resultatenhet 2 syns i figur 3.5 nedan.  

Observation
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med

respondenter

April 1998

Information 
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Figur 3.4 Aktiviteter för att samla information på resultatenhet 2

3.4.2.1.2 Analys på resultatenhet 2 
Intervjuerna dokumenterades och analyserades enskilt av varje konsult. Fredrik 
analyserade intervjuerna genom att lyssna på banden och dokumenterade sina 
upptäckter i löpande text. Anders analyserade sina anteckningar genom att göra
handlingsgrafer som visar vårdbiträdenas arbetsuppgifter och vissa av de 
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administrativa rutiner som utförs på enheten. När den första analysen var klar träffades
de för att jämföra sina resultat. Resultaten verifierades och analysen fördjupades under 
en träff med respondenterna från det berörda arbetslaget på resultatenheten. Även här
uppskattade vårdbiträdena att få sitt arbete tydliggjort med hjälp av handlingsgrafer. 
Ytterligare verifiering och analys av resultatet gjordes när Konsulterna under en 
halvdag presenterade det framkomna materialet för personal på resultatenheten.

3.4.2.2 Resultat verksamhetsdiagnos resultatenhet 2 
Den här verksamhetsdiagnosen planlades och genomfördes med utgångspunkt i 
konsulternas rationalitet, med ett fokus på deras och verksamhetens ramar. Syftet var 
här att arbeta handlingsinriktat med ett tydligt förändringsfokus. I och med det här
arbetet integrerade Fredrik och Anders sina båda perspektiv, och en hel del av 
resultatet från den här verksamhetsdiagnosen berör hur konsulter kan utveckla kunskap 
genom att integrera kunskap från en annan disciplin. Även här delar jag upp resultaten 
i två kategorier: 

1. Resultat som direkt påverkar verksamheten; d v s specifika förändringar inom 
resultatenheten eller den kommunala organisationen. 

2. Resultat som har en forskningsmässig betydelse; d v s generell teori- och 
metodutveckling. 

1. Resultat som direkt påverkar verksamheten; d v s specifika förändringar inom 
resultatenheten eller den kommunala organisationen 
Tillsammans med personal på resultatenheten kom Fredrik och Anders fram till ett 
antal utvecklingsområden som de skulle vilja arbeta vidare med:

1. att utveckla den s.k. trapphusmodellen65,
2. mer självständiga arbetslag med större eget ansvar (bl.a. resultatansvar) och 
     utökade befogenheter, 
3. relationer ledning-lag-medarbetare, 
4. olika typer av IT-stöd för verksamheten. 

En annan fråga som man ville diskutera på enheten är vad som händer när man får tid 
över och förlorar intäkter p.g.a. förändringar i antalet vårdtagare? Är det möjligt att 
utnyttja tiden till verksamhets- och kompetensutveckling?  

2. Resultat som har en forskningsmässig betydelse; d v s generell teori- och 
metodutveckling 
Förutom fortsatt arbete med att vidareutveckla de teorier och modeller som påbörjades 
under verksamhetsutvecklingen på resultatenhet 1, har inte Informatikerna utvecklat 

65 Trapphusmodellen bygger på idén att vårdbiträdena går gemensamt till vårdtagare som bor i samma 
trapphus. På det här sättet är kan de vid behov ta hjälp av varandra.  
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någon ny kunskap under arbetet på resultatenhet 2 (det gäller inte mitt eget arbete som 
beskrivs i kapitel fyra och framåt).  
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4 Att studera kunskapsutveckling — forsknings-
metod
Det övergripande syftet med min studie är att förstå hur kunskapsutveckling kan ske 
inom ett konsultativt arbete som syftar till verksamhetsutveckling (se syftesformuler-
ingen på sidan 11) 66. Genom att observera, och till viss del också deltaga i, planering 
och genomförande av två verksamhetsdiagnoser och utvecklingsarbeten inom 
kommunala omsorgsverksamheter, har jag fått kunskap om hur konsulter inom verk-
samhetsutveckling kan utveckla kunskap genom kunskapsintegration och användning 
av forskningsbaserad kunskap. Jag har också deltagit i och observerat vissa andra kon-
sultinsatser. Det som är möjligt att studera är Konsulternas agerande, resultat samt 
deras egen upplevelse och uppfattning av sin kunskapsutveckling. Jag har frågat dem 
om hur de upplever FoU-projektet och huruvida de har lärt sig något, samtidigt som 
jag har studerat hur de agerar, om och i så fall på vilket sätt de använder kunskap som 
är utvecklad av någon annan än de själva (forskare eller konsult). 

För att närma oss en förståelse för människors vardagsvärld måste vi själva uppleva 
den världen; intervjuer är inte ett tillräckligt instrument för att få insikt i hur människor 
upplever en viss situation. Deltagande observation är nödvändigt vid den här typen av 
studier som tar sin utgångspunkt i att vi till viss del lever i olika världar, och upplever 
det som händer på olika sätt.  

De frågeställningar som jag studerat kräver närhet till studieobjekten och deras sociala 
verklighet. Att jag har arbetat tillsammans med dem gör att jag får god access och när-
het till deras vardagsliv, och även en inblick i hur de tolkar och skapar den värld som 
de deltager i. Genom detta angreppssätt lär man känna deltagarna och uppfattas inte 
som ett hot, men man kan å andra sidan bli för inblandad och nära aktörerna. Eftersom 
man känner med de människor man arbetar tillsammans med, är det lätt att engagera 
sig för vissa personer och vissa åsikter, och på så sätt ta parti för någon sida och inte 
vara tillräckligt nyanserad i sin bild över olika skeenden och förhållanden i gruppen. 
Jag har försökt att bemöta detta bl.a. genom att tydligt redogöra för mitt perspektiv. 

Mitt synsätt att forskning och kunskap är en dialektisk process mellan mig och den 
socialt konstruerade omvärlden, samt mina frågeställningar om kunskapsanvändning 
och kunskapsintegration, leder med nödvändighet till en kvalitativ forskningsmetod 
som tillåter närhet, tolkning och förståelse av det jag avser att studera. Min grundsyn 
är att aktören tolkar och därigenom till viss del även skapar sin egen värld. Jag betonar 
forskarens och aktörens tolkning av verkligheten, och frångår därmed den traditionellt 
naturvetenskapliga synen på forskning där man genom att ta fram objektiva och 
generaliserbara fakta kan göra olika typer av förutsägelser.  

Jag har studerat kunskapsutvecklingens process, den interna kunskapsutvecklingen
och dess resultat hos Fredrik och Anders eftersom jag ser processen att arbeta till-

66 Det finns en grafisk beskrivning över mitt tillvägagångssätt i bilaga 15. 
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sammans som ett mål i sig, det viktigaste är inte de mer konkreta resultat som projektet 
också har lett till. Att studera kunskapsutveckling innebär att man studerar människors 
utveckling och förändring. Den fortsätter alltid, det är en kontinuerlig utveckling som 
alltid pågår. Därför måste man studera processen ur ett tidsperspektiv67. Hur man 
använder och utvecklar kunskap är inte statiskt, utan någonting som hela tiden 
förändras beroende på situation, motivation och förkunskaper. Man använder inte 
samma kunskap på samma sätt i olika tidsmässiga och rumsliga sammanhang. Även 
kunskapsanvändningen i sig förändras. Vad man anser vara intressant och relevant 
kunskap skiftar på samma sätt som sättet att internalisera och använda kunskapen 
varierar.

Larsen förordar, i linje med min ansats, att man bör studera kunskapsanvändning och 
kunskapsutveckling ur ett tids- och processperspektiv eftersom kunskapsanvändning är 
kontextberoende och troligtvis förändras över tiden (Larsen, 1980: 430) 68.

…if knowledge is thought of as inextricably linked to history, a change in cultural 
and social definitions may leave the knowledge obsolete in some situations but not 
in others. Utilization may then be radically different and justifiable so; the use of 
certain knowledge may be appropriate and relevant in some cases, but utilization of 
the same knowledge may be inappropriate and irrelevant in others.  (Larsen, 
1980:431)

Med tanke på hur svårt det är att definiera användning av forskningsbaserad kunskap 
och den stora betydelsen som den tidsmässiga och situationella kontexten har för 
användning av kunskap, anser Larsen (1980:426) att i stället för att stipulera de 
metodologiska definitionerna innan studien börjar, bör man som forskare låta 
kunskapsanvändningen och det som man upptäcker, styra studiens metod. Hon menar 
också att trots att fallstudier har en låg generaliseringsgrad tillåter den typen av studier 
att man kan studera flera kunskapskällor och på så sätt få bättre förståelse för 
kunskapsanvändningen och hur kontexten påverkar användning av forskningsbaserad 
kunskap.

Det arbete som jag har genomfört kan sammanfattas av två ord: nyfikenhet och 
upptäckt. Forskningsarbete för mig har varit som en resa där man inte riktigt vet var 
man börjar, och definitivt inte var man ska sluta. Man styrs hela tiden av nyfikenhet 
och nya upptäckter som gör att man slår in på nya och okända vägar som verkar 
spännande. Min utgångspunkt har varit att ha ett öppet förhållningssätt vid insamling 
och analys av data. Jag varit starkt influerad av Grounded Theory (Glaser, 1978; 
Strauss, 1987; Starrin m.fl., 1991; Strauss & Corbin, 1998) och tanken att inte 
medvetet använda mig av en på förhand bestämd teori, utan i stället låta mig influeras 
av de fenomen som jag studerar. Det här synsättet lyfter fram empirin, och generering 
av teori på empirins villkor. Man låter ”data tala”. Vid studier av processer förespråkar 
Patton (1990:96) ett sådant öppet förhållningssätt: 

67 För en diskussion kring kunskapsanvändning ur ett tidsperspektiv se Larsen (1980) och Knorr-
Cetina (1981). 
68 Wallén (1981:29) betonar vikten av att studera processen i en kunskapsintegration, och inte enbart 
dess produkt.  
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An inductive, naturalistic approach can be particularly appropriate for the conduct 
of process studies and evaluations. To understand the unique dynamics of a process 
it is helpful to approach that process without predetermined hypotheses about what 
strengths and weaknesses may exist.   

Det här angreppssättet gör att man låter de fenomen som man upptäcker under
intervjuer eller observationer bestämma vad som är intressant, i stället för att låta 
fördefinierade teorier styra undersökningen och resultatet.  

4.1 Datainsamling 
De tillfällen som jag har kunnat observera användning och integration av kunskap har 
varit många under de år som FoU-projektet pågått. Förutom att jag suttit med på alla 
projektmöten inom FoU-projektet arbetade jag också aktivt som utredare i den första 
fallstudien tillsammans med Anders. Under den andra fallstudien studerade jag 
integration och användning av forskningsbaserad kunskap i och med att jag 
observerade hur Anders och Fredrik samarbetade under verksamhetsdiagnosen på 
resultatenhet två.

Under den tre-års period som FoU-projektet har pågått har jag haft olika möjligheter
att studera kunskapsintegration och kunskapsanvändning (för en illustration av 
datainsamling och analys se bilaga 15): 

1. Deltagande i, och observation av, projektmöten inom FoU-projektet där bl.a. 
planering och rapportering av verksamhetsdiagnoserna skett. 

2. Observation av verksamhetsdiagnos på Resultatenhet 1. 
3. Observation av verksamhetsdiagnos på Resultatenhet 2. 
4. Intervjuer med Fredrik och Anders. I början och slutet av projektet genomförde jag 

enskilda intervjuer med Fredrik och Anders på deras respektive arbetsplats.  
5. Informella samtal med alla deltagare i projektet. Dessutom har Anders kollega 

utvecklats till en viktig samtalspartner och informand när det gäller att förstå 
Anders arbetssätt och kunskapsutveckling.

6. Genom att samla in olika typer av dokument som beskriver hur Fredrik och Anders 
arbetade före respektive efter FoU-projektet. 

7. Observation av intervju i ett uppdrag som Fredrik och Anders har haft utanför 
FoU-projektet.

1. FoU-projektet möten 
Dessa nästan månatliga möten (ungefär var 6:e vecka förutom under semestertider) har 
varit den viktigaste källan för att studera kunskapsintegration och 
kunskapsanvändning. I April 1997 åkte vi dessutom iväg ett par dagar för att få tillfälle 
att jämföra och diskutera resultaten från verksamhetsdiagnosen på resultatenhet ett, 
och planera det fortsatta arbetet. Även mötena med referensgruppen har varit goda 
tillfällen att studera kunskapsutveckling och samverkan mellan praktiker och forskare. 
Min roll under FoU-projektet har varit att deltaga som en fullvärdig och aktiv medlem 
av projektgruppen.
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Jag har dokumenterat observationerna genom att löpande föra fältanteckningar kring 
vad som händer, vad som sägs och även i vissa fall känslolägen. Av etiska skäl spelade 
jag inte in projektmöten. Jag har försökt att få med så mycket som möjligt av dis-
kussionerna, utan att göra några kategoriseringar på förhand av vad som ska antecknas. 
Allteftersom projektet har fortlöpt har jag märkt att jag till viss del koncentrerat mig på 
diskussioner kring kunskapsutveckling, kunskapsintegration och diskussioner mellan 
praktiker och forskare. Detta har inte varit någon medveten strategi från min sida. När 
jag i efterhand har gått igenom mitt material, har jag märkt att mycket av småprat och 
mindre fokuserade diskussioner tyvärr inte finns med i mina anteckningar. Vad det har 
för betydelse för mitt resultat, vet jag inte, men jag tror att min analys skulle blivit mer 
nyanserad om jag även hade haft med de mer informella samtalen.  

2. Observation av verksamhetsdiagnos på Resultatenhet 1 
Den första verksamhetsdiagnosen genomförde jag tillsammans med Anders och 
forskarna i informatik (”Informatikerna”). Jag deltog aktivt både i intervju- och 
analysarbetet. För mig var det viktigaste bidraget från den här delstudien att jag fick 
arbeta med och lära känna Anders, hans sätt att arbeta och resonera.  

Verksamhetsdiagnosen på den här enheten bedrevs som ett forskningsarbete, och det 
gjorde att jag också fick tillfälle att studera hur Anders anpassade sig till ett forsk-
ningsmässigt angreppssätt. Dessutom baserade vi arbetet på en metod för verksamhets-
diagnos och förändringsanalys som är framtagen av forskare som ingår i projekt-
gruppen. Det här var ett bra tillfälle att studera hur en praktiker använder en metod 
som är framtagen av forskare, och då också använder sig av forskningsbaserad kun-
skap.

Att arbeta som aktionsforskare och samtidigt observera och agera kan vara problem-
atiskt i och med att man är fullt upptagen med att agera, när man kanske skulle behöva 
observera. I aktionen kan det vara svårt att distansera sig själv och försöka förstå vad 
det är som händer. För att tackla detta har jag efter mina möten med Anders satt mig 
ned och reflekterat över vad som har hänt. Jag har dessutom löpande fört en forsk-
ningsdagbok där jag skrivit ned mina iakttagelser som då blivit en del av mina data.  

3. Observation av verksamhetsdiagnos på Resultatenhet 2 
Under den här studien observerade jag de båda Konsulternas arbete med att samarbeta 
och integrera sina synsätt. Jag var närvarande under det inledande samtalet på resultat-
enheten, intervjuerna och återkopplingen på enheten. Dessutom har jag tagit del av den 
dokumentation som arbetet har genererat.  

Huvudsakligen dokumenterade jag samarbetet genom att löpande föra anteckningar. 
Fokus har varit på hur Fredrik och Anders har arbetat, vilka frågor de har ställt, och till 
viss del även på vilka sätt de har ställt frågorna. Jag har också noterat på vilka sätt de 
har integrerat och samarbetat under arbetet. Kan man urskilja de båda Konsulternas 
kompetensområden, eller är det sammansmält så att det verkar vara ett sammanhållet 
perspektiv- och kompetensområde som ligger som grund för verksamhetsdiagnosen? 
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Förutom mina anteckningar, har jag också tillgång till bandinspelningar av 
intervjuerna och återkopplingarna. 

4. Intervjuer av konsulter 
Jag började arbetet inom FoU-projektet med att genomföra enskilda intervjuer med de 
båda Konsulterna. Syftet var att lära känna dem lite, få en bild över hur de arbetade, 
deras synsätt och hur deras verksamhet såg ut då för tre år sedan innan det egentliga 
arbetet inom FoU-projektet hade påbörjats. Intervjuerna baserades på teman69 och 
fördes i samtalsform med inledande frågeställningar som sedan förfinades och följdes 
upp allteftersom samtalet pågick. Svaren antecknades textuellt och sammanställdes. 
Resultaten från de inledande intervjuerna fungerade främst som bakgrundskunskap. I 
slutet av projektet genomförde jag återigen enskilda intervjuer av Fredrik och Anders. 
Syftet med de här intervjuerna var att verifiera och fördjupa några av de resultaten från 
de inledande analyserna. Här ställde jag ett antal frågor med fokus på kunskaps-
utveckling, kunskapsintegration och kunskapsanvändning (se bilaga 8). Kategorierna 
som frågorna kretsade kring hade genererats med hjälp av analysen av den tidigare 
samlade empirin från anteckningarna. Jag ställde också frågor om deras bakgrund, 
varför de från början ville arbeta i FoU-projektet, och hur de upplevt projektet. För att 
få en jämförelse mellan svaren, ställde jag samma frågor till både Fredrik och Anders. 
En hel del av samtalen rörde sig kring användning av forskningsbaserad kunskap, hur 
de upplevt FoU-projektet och då särskilt samarbetet med Forskarna och mellan 
Konsulterna. Intervjuerna genomfördes på respektive konsults arbetsplats. Ett syfte 
med intervjuerna var att utveckla och verifiera min tidigare gjorda analys och de 
preliminära slutsatser som jag hade gjort. Jag ville även kunna använda citat som 
illustration av olika resonemang.  

Tyvärr ställde jag inte riktigt samma frågor under de första och de sista intervjuerna, 
vilket försvårar en jämförelse. Inför de sista intervjuerna hade jag lärt mig en hel del, 
och visste vad jag ville fånga, och därför var dessa intervjuer mycket mer fokuserade 
än de inledande.

Jag spelade in och transkriberade intervjuerna med Fredrik och Anders. Vid en tran-
skription kan man välja olika detaljeringsnivå (Linell, 1992). I transkriptionen valde 
jag att ligga så nära Anders, Fredrik och även mitt sätt att tala som möjligt. När de har 
betonat något, har jag valt att visa det med understrykning. Intonation, pauslängd, 
harklingar och andra språkliga uttryck har jag valt att inte visa i transkriptionen. Mitt 
syfte är inte att analysera samtalet, utan att främst få information kring de fenomen 
som vi diskuterar, och därför tycker inte jag att det är intressant med en djupare analys. 
För att öka läsbarheten i den löpande texten har jag i bastranskriptionen tagit bort rent 
talspråk (t.ex. ändrat ”å” till ”och”), och även använt mig av interpunktion så att det 
mer liknar den övriga texten i avhandlingen, och av hänsyn till de intervjuade har jag 
också tagit bort en del svordomar. Jag har varit mycket noga att inte förändra 

69 Jag ställde frågor kring hur de brukade arbeta och vilka typer av metoder de använde sig av. Jag bad 
dem också att beskriva ett antal uppdrag för att exemplifiera och tydliggöra sina arbetssätt. Andra 
frågor rörde deras syn på konsultrollen och vilka uppgifter de uppfattade att de hade som konsulter.  
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betydelsen av Fredrik och Anders uttalanden, jag har försökt att behålla citaten så 
ursprungliga som möjligt.  

Jag visar här två exempel, det första citatet är ur bastranskriptionen och det andra är ett 
citat som jag har ändrat för att öka läsbarheten. Citatet är taget från en diskussion som 
Fredrik och jag hade om användningen av teori i hans praktiska konsultarbete:  

…dels för att jag tycker att det är mycket viktigt. inte bara för mig själv, utan också 
för verksamheterna. dom man jobbar med, att få den möjligheten liksom att. att det 
blir ett sätt att förstå sin egen verklighet på. Å att det är, för det mesta upplevs som 
väldigt positivt i verksamheter också, att man kan få teoretiska modeller som är 
förklaring till det som man upplever. å det tycker jag att vi fått mer av nu i [Fou-
projektet], att det har ytterligare stärkts i med det. 

...dels för att jag tycker att det är mycket viktigt. Inte bara för mig själv, utan också 
för verksamheterna, de man jobbar med. Att få den möjligheten. Att det blir ett sätt 
att förstå sin egen verklighet på. Och att det för det mesta upplevs som mycket 
positivt i verksamheter också, att man kan få teoretiska modeller som förklaring till 
det som man upplever. Och det tycker jag att vi fått mer av nu i [FoU-projektet], att 
det har ytterligare stärkts i och med det.    

5. Informella samtal
Vid studier som bygger på aktionsforskning/deltagande observation samtalar man 
givetvis med de som man arbetar med och/eller studerar. Dessa samtal är mycket 
viktiga för att få en känsla av stämningar, värderingar och för hur människor resonerar 
och tänker. Samtal stärker också banden till aktörerna och ökar närheten och accessen 
till det som man är intresserade av. Det blir lättare att samarbeta om man förstår var-
andras språk och förutsättningar. Jag tror också att den tolkning som man gör blir mer 
riktig om man har större närhet till forskningsfältet och dess aktörer. En hel del av 
dessa samtal utgör också viktig bakgrundskunskap och grund för vidare frågor och 
observationer. Ibland har jag valt att dokumentera samtalen i form av lösa anteckning-
ar. Mina frågeställningar och undringar har varit ständigt närvarande. Detta har även 
gällt under samtal som inte direkt har haft med FoU-projektet att göra. Även de samtal 
som jag har haft med Anders kollega har bidragit till att öka min förståelse för hur 
verksamhetskonsulter kan använda och utveckla kunskap. 

6. Analys av arbets- och slutdokumentation 
En del av min empiri har bestått av arbets- och/eller slutdokumentation från uppdrag 
som Fredrik och Anders haft före och efter FoU-projektet. Med den här 
dokumentationen som grund har jag kunna jämföra de uppdrag som de har i dag med 
de uppdrag de hade innan FoU-projektet startades. 

7. Observation av intervju
Jag har också närvarat vid en intervju som Fredrik och Anders genomförde i ett 
uppdrag utanför FoU-projektet som bl.a. initierades p g a deras samarbete inom FoU-
projektet – uppdraget var en direkt effekt av FoU-projektet. Uppdraget hade bl.a. 
uppkommit då Fredrik och Anders hade utvecklat en arbetsmetod för 
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verksamhetsutveckling som integrerade ett IT-perspektiv med ett kompetens- och 
personalutvecklingsperspektiv.

4.2 Analys av data 
Efter varje möte skrev jag rent mina anteckningar m h a ordbehandlare. Anteckningar-
na sträcker sig från första mötet 960813 till sista mötet 990212. När jag längre fram 
under projektet fick tillgång till en bärbar dator, antecknade jag direkt med hjälp av 
ordbehandlaren. I och med att jag har mina anteckningar sparade som dokument i 
datorn kunde jag sortera dem på olika sätt för att det sedan skulle bli lättare att jämföra 
och analysera. Anteckningarna innehåller också dokument från min forskningsdagbok 
där jag bl.a. reflekterat över observation och deltagande i verksamhetsdiagnoserna på 
resultatenhet 1 och 2.

För att få ordning bland fältanteckningarna, gjorde jag två sorteringsordningar:  
1. Inledningsvis sorterade jag mina data i tidsordning.  
2. Efter grupptillhörighet  

-    Pedagoger
-    Informatiker  
-    Fredrik 
-    Anders
- Forskare 
- Praktiker 
-    Andra kommunala aktörer70

Som grund för analysen användes dels anteckningarna sorterade efter tidsordning och 
grupptillhörighet och dels utskrifterna av de intervjuer som jag genomförde med 
Anders och Fredrik i februari 1999. Dessa sista intervjuerna, med syfte att verifiera, 
grunda och utveckla resultaten från den tidigare gjorda analysen av anteckningarna, 
analyserades även dem med hjälp av Grounded Theory71. Analysresultaten från den 
öppna kodningen av anteckningarna använde jag för att konstruera intervjufrågorna för 
de sista och avslutande intervjuerna. Det huvudsakliga resultaten av min studie 
(Kapitel 5-8) baseras i huvudsak på de förfinade och utvecklade kategorier som 
genererades ur de sista intervjuerna och m h a en analys av dokument som illustrerade 
Anders och Fredrik arbetssätt före och efter FoU-projektet.  

4.2.1 Grounded Theory 
Grounded Theory är en metod för analys som syftar till att generera teorier utifrån ett 
rikt empiriskt material. Med hjälp av Grounded Theory utvecklas teorier successivt 
genom att man letar efter och relaterar framväxande kategorier (Starrin m.fl., 1991; 
Glaser, 1978; Strauss & Corbin, 1998). Nya data relateras till den framväxande teorin 
som hela tiden förändras och anpassas till nya upptäckter. Teorin måste vara relevant 

70 I gruppen Andra kommunala aktörer räknar jag in medlemmar i referensgruppen samt andra 
personer som är representanter för Kommunen (t.ex. vårdpersonal). 
71 För en utförlig beskrivning av min analys se Kapitel 6. 



ATT STUDERA KUNSKAPSUTVECKLING — FORSKNINGSMETOD 

82

och passa ihop med den empiri som man har, kunna förklara empirin och även fungera 
som en förklaringsmodell för annan data inom området (Glaser, 1978:4).  

By fit we meant that the categories of the theory must fit the data. Data should not 
be forced or selected to fit pre-conceived or pre-existent categories or discarded in 
favour of keeping an extant theory in tact. (Glaser, 1978:4) 

Till skillnad från vad många författare hävdar (t.ex. Wallén,1996:47; Svenning, 
1997:57) anser jag att Grounded Theory är en i huvudsak abduktiv72 metod för att 
generera teorier. Det är upp till analytikern att själv bestämma hur mycket av tidigare 
teori som man vill lägga som grund för upptäckten av kategorier. Men klart är att me-
toden ligger närmare induktion än deduktion i och med att det handlar om att upptäcka
samband och generera teorier, i högre grad än att verifiera redan existerande teorier. 
Starrin m.fl. (1991:37) kallar det för att arbeta med ”teoretiska pusselbitar” där man 
inte på förhand vet vad man letar efter.  

4.2.1.1 Att arbeta med Grounded Theory73

Vid en analys enligt Grounded Theory arbetar man med substantiva och teoretiska 
koder. Man letar efter mönster och sammanhang i det material som man har att arbeta 
med. 

Substantiva koder innebär att empiriska data begreppsliggörs. Teoretiska koder
innebär att substantiva koder sammanlänkas för att senare kunna integreras till en 
teori. (Starrin m.fl., 1991:39)  

Analysen börjar med en öppen kodning där man frågar sig vad de data som man har 
uttrycker. Sedan börjar man koda efter en huvudvariabel, s.k. selektiv kodning, där 
man koncentrerar sig alltmer på fenomen kring de huvudprocesser som man har upp-
täckt. Den selektiva kodningen avgränsar arbetet och blir en vägvisare för ytterligare 
datainsamling och sortering (Starrin m.fl., 1991:40-41).  

Med den inledande analysen av anteckningarna (s.k. öppen kodning) ville jag upptäcka 
vilka kategorier som tycktes viktiga för kunskapsutvecklingsprocessen, samt 
kategorier kring vad de olika grupperna uppfattade som viktigt vid ett förändrings-
arbete och samarbetsprojekt som FoU-projektet. Syftet var bl.a. att generera ett antal 
kategorier som jag sedan kunde använda som grund i det fortsatta arbetet. Den här 
första analysen gjordes utifrån ett öppet förhållningssätt och starkt influerad av 
Grounded Theory. Analysen tog sin utgångspunkt i projektets olika grupper 
Informatiker, Pedagoger, Forskare och Praktiker och gjordes utifrån ett process- och 
tidsperspektiv.

72 Abduktion är ett arbetssätt för att nå slutledningar: 1. Vid insamling och analys av data där man 
alternerar mellan utveckling av teori och empiri; mellan insamling och analys, eller 2. Vid analys en 
kombination av ett öppet förhållningssätt (s.k. induktion) och arbete med förkategoriseringar och 
tidigare utvecklad teori (s.k. deduktion) (se t. ex. Eco 1984; Alvesson & Sköldberg, 1994).  
73 Mer beskrivning över hur jag har gått tillväga finns i kapitel sex, sid. 93.  
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4.2.1.2 Öppen kodning 
Den första analysen gjorde jag utifrån ett öppet förhållningssätt inspirerad av 
Grounded Theory. Jag läste genom materialet sorterat utifrån grupperna Informatiker, 
Pedagoger, Fredrik och Anders med ett särskilt fokus på Konsulterna och noterade vad 
de olika grupperna pratade om och vad som lyftes fram under våra möten. Jag 
fokuserade särskilt förändringar över tiden. Syftet med den här analysen var att 
komma fram till några inledande intressanta kategorier, som jag sedan kunde använda 
som grund för det fortsatta arbetet – s.k. öppen kodning.  

Jag letade efter kategorier som jag kunde använda mig av för att klassificera innehållet 
i gruppernas diskussioner. Den första genomläsningen gjordes utifrån frågorna: ”Vad 
säger data?” ”Vad är det man pratar om?” ”Vad pratar man oftast om?” Jag ställde ett 
antal frågor till materialet, som syftade till att finna olika substantiva koder, och som 
skulle kunna fungera som begreppsliggörare av de olika gruppernas diskussioner: 
”Vad betyder det här?” ”Vad är det egentligen man pratar om?” ”Vad kan det 
klassificeras som?” Jag upplevde den här första analysen som att jag befann mig i en 
dialog med texten, där den svarade på vissa av mina frågor, och som ledde vidare till 
att jag fick fler och mer preciserade frågor att ställa till texten. En konstant och ändlös 
förfining av frågor och svar. Under det här arbetet växte det fram vissa substantiva 
koder – vissa begrepp som framträdde som extra viktiga för mitt arbete (Starrin, m.fl., 
1991).

Under arbetet med den här analysen tydliggjordes mitt syfte, och vissa fenomen och 
processer framträdde som extra viktiga i relation till Konsulternas kunskapsutveckling. 
Har arbetet inom projektet haft någon påverkan på Fredrik och Anders kunskaps-
utvecklingsprocess? Har samarbetet mellan Fredrik och Anders och Konsulterna och 
Forskarna förändrats över tiden? Har Fredrik och Anders förändrat sin kunskapsan-
vändning? Kunskapsanvändningen gäller både kunskap framtagen av forskare och 
kunskap baserad på ett annat ämnesområde. Pratade Anders och Fredrik om samma 
sak i början av projektperioden som i slutet? Den öppna kodningen genererade ett 
antal kategorier och delkategorier kring kunskapens innehåll, uppkomst och effekt (se 
kapitel 6 där denna uppdelning ligger till grund för dispositionen) 74. Dessa kategorier 
tog sedan jag med mig till den fortsatta analysen – den axiala kodningen.  

4.2.1.3 Axial kodning 
Varje kategori beskrivs m h a den eller de egenskaper som utmärker den specifika 
kategorin. Egenskapernas variation illustreras genom att ange graden, styrkan eller 
omfattningen hos den aktuella egenskapen – egenskapen dimensioneras (Glaser & 
Strauss, 1998). I min analys har jag valt att beskriva dimensionerna utifrån mina data,
d v s dimensionerna beskriver hur egenskaperna varierar i mitt material. Jag beskriver 
inte egenskapernas variation ur ett mer allmänt och generellt perspektiv. Under den här 
analysen tolkade jag materialet utifrån de kategorier som jag arbetat fram under den 

74 Uppdelningen följer Rolfs (1995) kategorisering av tyst kunskap som kunskapens innehåll, 
kunskapens uppkomst eller kunskapens funktion (jag har valt att benämna detta ”kunskapens effekt”).  



ATT STUDERA KUNSKAPSUTVECKLING — FORSKNINGSMETOD 

84

första och inledande analysen. För att kunna analysera relationer mellan olika 
kategorier menar Glaser och Strauss att det kan vara behjälpligt att utgå från en modell 
vid analysen (Glaser & Strauss, 1998:128). Jag valde att utgå från en handlingsmodell 
där kategorierna identifierades som omständigheter, handlingar eller effekter av kun-
skapsutveckling (Glaser & Strauss, 1998; Cronholm, 1999). Den här analysen gjorde 
jag både utifrån ett process- och strukturperspektiv, jag har m a o analyserat både för-
ändringar över tid samt omständigheter som kan påverka Anders och Fredrik kun-
skapsanvändning och kunskapsutveckling. Den axiala kodningen tydliggjorde relation-
en mellan kategorier och delkategorier (Glaser & Strauss, 1998). Vissa kategorier är 
delar av, och hjälper till att förstå, andra mer övergripande kategorier.  

4.2.1.4 Selektiv kodning 
Under den selektiva kodningen började jag att relatera de olika kategorierna till 
varandra; ett inledande arbete med att utveckla de teoretiska koder (Starrin, m.fl., 
1991). Den selektiva kodningen genererade också ytterligare kategorier och förfinade 
egenskaperna och dimensionerna hos de kategorier som jag funnit under den öppna 
och axiala kodningen. Kodningsprocessen fortgick till dess att jag inte fann fler 
kategorier, egenskaper eller dimensioner i materialet. Syftet med den selektiva 
kodningen är, enligt Glaser & Strauss (1998:143) att förfina och integrera den fram-
växande teorin. Detta görs bl.a. genom att koda runt en huvudvariabel – den kategori 
som alla andra kategorier på något sätt relateras till och som kan föra ihop den fram-
växanden teorin till en helhet (Glaser & Strauss ,1998:146). 

4.2.1.5 Analys av dokument 
Dokumentanalysen baserades på dokument som på olika sätt beskriver hur Fredrik och 
Anders arbetade före och efter FoU-projektet. Analysen syftade till att se om det har 
skett någon förändring i Anders och Fredrik arbetssätt från tiden före FoU-projektet till 
tiden efter FoU-projektet. Genom att ställa likadana frågor till dokument som 
illustrerar hur Anders och Fredrik arbetade före projektets initiering (före 1996) och 
till dokument som visar hur Konsulterna arbetade efter att projektet tagit slut (1999 
och senre), får jag en grund för jämförelse.  

För att beskriva arbetssätt och perspektiv har jag valt att fokusera ett antal viktiga och 
karaktäriserande egenskaper. Dessa är vilken typ av frågor som ställs, vilka resultat 
som man förväntar sig att få, vilka dokument som produceras som ett resultat (d v s 
slutdokumentationen), vilka arbetsformer och roller som förekommer och slutligen de 
begrepp som används. Här är jag inspirerad av Goldkuhls metod för metodvärdering 
och metodmodellering där de olika stegen är mål- och perspektivanalys, analys av 
arbetssätt, dokumentanalys och begreppsanalys (se Goldkuhl, 1996b, men även 
Seigerroth, 1998). Resultatet från analysen är abstraherade från dokumentationen, och 
typfrågorna är inte de exakta frågor som Anders har ställt i en intervjusituation.
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Del 3 — Analys och presentation av resultat: 
bidrag till en teori om kunskapsutveckling i ar-
betslivet

Den sista och avslutande delen av avhandlingen presenterar empirin från min studie 
av Anders och Fredrik kunskapsutveckling under FoU-projektet.

Det första kapitlet, kapitel 5, är en beskrivning av då och nu; baserat på en analys av 
ett antal arbetsdokument beskriver jag hur Anders respektive Fredrik arbetade 1996 
och 1999. Sedan följer kapitel 6 där jag mer utförligt beskriver Fredriks och Anders 
användning och anpassning av kunskap. Jag försöker förstå omständigheter som kan 
ha påverkat hur Fredrik och Anders förändrat sitt arbete som en följd av att deltaga i 
FoU-projektet. Kapitel sju är en relatering av alla delar som lyfts upp i kapitel sex och 
kan ses som ett bidrag till en teori om kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter. 
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5 Från då till nu —jämförelse 1996 vs. 1999 
För att lyfta fram och belysa förändringar i Fredriks och Anders arbetssätt från 1996 
till 1999 som skulle kunna hänföras till arbetet inom FoU-projektet genomförde jag en 
dokumentanalys av ett antal arbetsdokument som härstammar från uppdrag som 
Anders respektive Fredrik haft före och efter FoU-projektet (se avsnitt 4.2.1.5). Jag 
antager att en kunskapsutveckling får effekter i hur man arbetar och att det finns spår 
av detta i de dokument som framställs under ett konsultuppdrag. Kapitlet börjar med 
en beskrivning av Anders och hans förändring av arbetssätt och resultat, och sedan 
följer en beskrivning av hur Fredrik arbetade före och efter FoU-projektet. 

5.1 Anders —från då till nu 
En eventuell förändring i kunskapsbasen och påverkan från FoU-projektet borde 
avspeglas i beskrivningar av arbetssätt och verksamheter. Min studie av kunskaps-
utveckling sker utifrån ett handlingsperspektiv; att en eventuell kunskapsutveckling 
återspeglas i det man gör och säger – sådant som också går att studera. Genom att 
studera och jämföra arbets- och slutdokumentation från uppdrag som slutfördes 1996 
med dokument från uppdrag som slutfördes under 1998 eller 1999 upptäckte jag för-
ändringar som skulle kunna vara uttryck för kunskapsutveckling. De uppdrag som jag 
använt för att jämföra Anders arbetssätt är olika verksamhetsdiagnoser inom den 
kommunala organisationen – det rör sig om kartläggningar av ett skolkök, ett miljö-
kontor, en enhet inom äldreomsorgen samt en processkartläggning på ett informations-
kontor.

Tabellen nedan (tabell 5.1) är en sammanställning och jämförelse av ett urval av 
Anders arbets- och slutdokumentation från 1996 samt 1998/1999. Den första 
kolumnen visar typ av frågor, vilken slutdokumentation som tas fram från arbetet, de 
arbetsformer och roller som går att abstrahera från det analyserade materialet samt de 
vanligast förekommande och centrala begreppen. I den här analysen baserar jag mig 
även på kunskap utanför dokumentanalysen; de dokument som jag har valt att använda 
mig av som bas i jämförelsen i tabell 5.1 är ett urval av uppdrag som Anders har haft, 
och i jämförelsen och analysen kan jag inte ignorera att jag har tillgång till ytterligare 
och relevant kunskap om Anders arbete. Ett exempel på detta är de delar i tabell 5.1 
som beskriver slutdokumentation och begrepp. Det material som jag har använt som 
underlag för jämförelsen i tabellen inkluderade inte handlingsgrafer eftersom Anders 
inte hade använt handlingsgrafer i dessa specifika uppdrag även om jag vet att Anders 
arbetade med handlingsgrafer även före FoU-samarbetet. Även handlingsgraferna 
(bilaga 9 och 10) samt begreppsgraferna (bilaga 13 och 14) illustrerar Anders 
förändrade arbetssätt. Den första handlingsgrafen, bilaga 9, beskriver hur Anders och 
hans kollega arbetade med en processkartläggning på ett informationskontor (före 
1996) och den andra handlingsgrafen, bilaga 10, illustrerar Anders och hans kollegas 
arbete med att förstå hur ett skolkök fungerar. Uppdraget på skolköket genomfördes 
under 1999. Även begreppsgraferna illustrerar Anders förändrade arbetssätt från före 
1996 och under eller efter 1999. Bilaga 13,  som är den första begreppsgrafen, 
illustrerar och relaterar begrepp som förekommer i slutdokumentationen från process-
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kartläggningen inom äldreomsorgen och den andra begreppsgrafen, bilaga 14, relaterar 
och illustrerar begrepp från arbetsdokumentationen från skolköket. 

1996 1999 
Typ av 
frågor

Vad gör man? Vem gör? Vad händer i vilken 
fas? I vilken ordning inom fasen? Hur lång 
tid? Vad kan man förbättra? Vad kostar det? 
Kan det bli effektivare? Billigare? Hur kan 
man använda IT för att effektivisera? 

Vad gör man? Vem gör? Hur gör man? I 
vilken ordning gör man? Hur ska vi göra i 
stället? Kan det bli effektivare? Hur kan man 
använda IT för att effektivisera? Hur ska vi 
arbeta med kartläggningen? Hur ska vi 
dokumentera? Vilket notationssätt ska vi 
använda? Vad menas med vissa begrepp? 

Slut-
dokument
ation 

1. Överordnad processkarta /processkarta  
2. Processbeskrivningar med process-
aktiviteter (visar fas, aktiviteter och ansvarig) 
3. Rollista  
4. Förbättringsförslag  

1. Handlingsgrafer 
2. Scenarier
3.”Nya processer” 
4. Rutinbeskrivning (vad gör vi? Baserat på 
handlingsgrafer) – notation bestäms av 
personal

Arbets-
former & 
Roller 

1. Seminarium med personalgrupper (t.ex. 
”processkartläggningsseminarium”) 
2. Intervjuer  
3. Personal är informander. Konsulterna är 
experter – ställer frågor, leder arbetet, 
analyserar och kommer med svar 

1. Seminarium med personalgrupper (t.ex. 
”kartläggningsseminarium) 
2. Utse en uppdragssamordnare  
3. Utvecklingsdagar som drivs av personal 
4. Intervjuer (genomförs både av konsulter 
och personal) 
5. Kartläggningsarbete som till stor del 
genomförs av personalen 
6. Konsulterna fungerar som handledare och 
stöd för personalen som ansvarar för 
kartläggningen, analys, presentation och 
förankring (konsulterna är med olika mycket 
i olika faser). 

Vanliga 
begrepp 

Acceptans, Aktivitet, Ansvarig, Effektiv tid, 
Extern, Fas, Förberedelse, Förbättrings-
åtgärder, Förbättringsförslag, Förhandling, 
Genomförande, Genomförandeplan, Genom-
loppstid, In till processen, Kund, Ledtid, 
Leverantör, Kvantifiera, Mål, Målsättning, 
Mätningar, Nulägesbeskrivning, Nyckeltal, 
Process, Processaktivitet, Processbeskrivning, 
Processdeltagare, Processkartan, Processkart-
läggning, Resultatmatris, Roller, 
Rollinnehavare, Rutiner, Tidsåtgång, Ut från 
processen, Överordnad processkarta 

Analys, Arbetsuppgifter, Avgränsning, 
Begrepp i verksamheten, Beskrivningssätt, 
Börläge, Flödet, Förbättringsförslag, 
Genomförande, Handlingsgrafer, 
Kartläggningsområden, Metodik, Notation, 
Nuläge, Nulägesbeskrivning, Nya processer, 
Processer, Processbeskrivningar, Process-
dokumentation, Redesign, Scenarier, 
Sekventiellt flöde, Verksamhetsflöde, 
Verksamhetsprocesser, Vinster, ”Visa vad vi 
gör”, Ärendetyp  

Tabell 5.1 Jämförelse av Anders arbets- och synsätt mellan 1996 och 1999

Man kan notera ett flertal förändringar i hur Anders arbetade med verksamhets-
kartläggningar 1996 och hur han arbetar idag. I den typ av frågor som han ställer i 
kolumnen för 1999 förekommer det frågor som rör processen att göra en verksam-
hetsdiagnos – personalen är i högre grad än tidigare delaktiga i verksamhets-
diagnosen. Att arbeta med handlingsgrafer som grund för att göra scenarier är också 
en ny företeelse för 1999 som både bottnar i användningen av handlingsgrafer och 
kundens behov av en illustrativ och lättfattlig kravspecifikation av beskrivning över 
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arbetsgång och hur ett IT-stöd har tänkt att användas i arbetet. En annan förändring är 
att personalen mer aktivt tar del i att genomföra verksamhetsanalyser – detta är en 
följd av att Anders har utvecklat sin syn på vilken roll en konsult bör ha. Är en konsult 
framför allt en expert eller en handledare? Förändringar i arbetsformer, roller och typ 
av frågor leder givetvis också till en annorlunda begreppsanvändning, vilket också 
syns i raden för vanliga begrepp i tabell 5.1. Begrepp såsom acceptans, aktivitet, 
effektiv tid, ledtid etc. finns inte med i dokumentationen från 1999. Anders pratar fort-
farande om dessa saker – men de är inte längre så pass centrala att de syns i arbets- och 
slutdokument.  

5.2 Fredrik — från då till nu 
Det material som ligger till grund för min analys av förändring av hur Fredrik arbetade 
före respektive efter FoU-projektet är två dokumentationsmaterial och ett tillfälle då 
jag observerade Anders och Fredrik samarbetade i ett projekt utanför FoU-projektet. 
Det första dokumentationsmaterialet är från 1994 och är slutdokumentationen från ett 
utvecklingsseminarium för personal på ett sjukhem, och det andra är en mall som be-
skriver vilka delar som ingår i en utvecklingsplan. Dokumenten visar väntade och 
frambringade resultat som är menade att användas som grund för ett förändringsarbete. 

Under observationen fick jag dels tillfälle att studera hur Fredrik fungerade som 
intervjuare samt se vilka frågor han ställde. Det här var den inledande intervjun i ett 
större utredningsarbete och syftade till att förstå och avgränsa problemområdet. I och 
med att målet med Anders och Fredriks intervju var att förstå problemområdet och 
finna intressanta frågeställningar tycker jag att den väl illustrerade Fredriks 
frågeområden. Det ger en god bild över vilka typer av frågor som Fredrik ställde under 
intervjun och vilka problemområden och begrepp som han uppfattade som viktiga. I 
det här uppdraget var det meningen att han skulle praktikgöra och anpassa den mer 
”forskningsinriktade” och längre intervjun som han och Pedagogerna genomförde på 
resultatenhet ett till de förutsättningar som finns i ett konsultuppdrag. Han och Anders 
var då tvungna att anpassa intervjun och sitt arbetssätt till uppdraget och den specifika 
intervjusituationen.

Fredrik arbetar på ett annat, mer samtalsorienterat, sätt än Anders och har därför inte 
dokumenterat sina uppdrag i lika hög grad. Dessutom har min access till Fredrik inte 
varit lika hög som till Anders; jag har samarbetat med Anders i sammanhang även 
utanför FoU-projektet. Följaktligen har jag inte lika mycket empiri att arbeta med från 
Fredrik. Jag har inte lyckats att rekonstruera Fredriks arbetssätt i samma detalj som 
Anders, och har då inte heller tillräcklig grund för att kunna göra en beskrivning i form 
av handlingsgrafer. Däremot har jag gjort begreppsgrafer (se bilaga 11 och 12) som 
visar de influenser som bl.a. FoU-projektet haft på hans arbetssätt. Den första 
begreppsgrafen, bilaga 11, illustrerar och relaterar centrala och vanligt förekommande 
begrepp från en mall för utvecklingsplan. Den andra bilagan, bilaga 12, visar de 
begrepp som han fokuserade i intervjun (se även tabell 5.2 samt tabell 6.1).  
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I tabellen nedan (tabell 5.2) har jag samlat exempel som visar hur Fredrik kunde jobba 
före och efter FoU-projektet. Empirin gällande nuet (1999) härur ur intervjuobserva-
tionen som jag beskrev tidigare. De data som beskriver tiden före FoU-projektet 
härstammar från slutdokumentationen från ett utvecklingsseminarium med personal 
från ett sjukhem och arbetsmaterialet är en mall för en utvecklingsplan75. Materialet är 
inte jämförbart på samma sätt som det material som jag hade fått från Anders; här rör 
det sig om två olika typer av uppdrag. Dokumentationen från före FoU-projektet 
beskriver ett utvecklingsarbete, medan intervjun först och främst syftade till att 
kartlägga och beskriva en verksamhet. Trots detta tycker jag att jämförelsen fungerar 
bra som en fingervisning om hur Fredriks arbete har färgats av det arbete som han och 
Pedagogerna genomfört tillsammans i FoU-projektet. Syftet med detta arbete var bl.a. 
att utveckla en modell för verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling som ska 
kunna användas av konsulter verksamma inom den kommunala verksamheten. 

75 Anledningen till att jag kallat kolumnen för ”Före FoU-projektet ” och inte anger ett årtal är att det 
ena dokumentet anger årtalet 1994 och för det andra dokumentet är årtalet okänt (men jag fick det i 
samband med att FoU-projektet startade år 1996).  



ANALYS OCH PRESENTATION AV RESULTAT 

91

Före FoU-projektet (< 1996) Efter FoU-projektet (1999) 
Typ av 
frågor76

Vad vill vi uppnå med vår verksamhet? Vilka 
mål finns det? Vilka nyckelbegrepp finns det? 
Vad är viktigt? Vad ska förändras? Hur ska det 
genomföras? Vilka egenskaper är viktiga hos 
medarbetare? Vem är det som styr? Vilken kun-
skap behöver vi? Hur upplever personer i 
verksamheten vissa frågor? 

Frågor som rör: Relationen mellan ledning 
& arbetslag, mellan arbetslagen & till 
föräldrarna. Ledningens arbetsuppgifter. 
Ansvariga. Hinder och förutsättningar för 
lärande & för att utföra arbetet. Tillräcklig 
kunskap för att utföra arbetet. Handlings-
utrymmets storlek. Forum för kunskaps-
överföring & kompetensutveckling & dess 
innehåll. Stöd & resurser (personella) i 
arbetet. Vad som utmärker en bra lärare. 
Vad som är svårast. Vad är ointressant och 
tråkigt. Återkoppling/uppskattning/belön-
ing.  

Slutdoku
mentation 

1.Nyckelbegrepp 2. Idébank 3. Fortsatt arbete 4. 
Utvecklingsplan 

<projektet ej slutfört> 

Arbets-
former & 
Roller 

1.Seminarium (idé-internat) med grupparbete. 
Brainstorming. Frågestyrt.  
2. Intervju 
3. Konsulten leder personalen i deras sökande 
efter det som de redan vet. Arbetet tar sin 
utgångspunkt i personalens förkunskaper.  

Konsulten tolkar, sätter ord på och samman-
ställer. Är ett stöd. 

Intervju 

Vanliga 
begrepp 

Ansvarig, Arbetslag, Avgränsning, Beskriv-
ning, Delaktighet, Dokumentation, Erfarenhets-
utbyte, Förankring, Genomförande, Goda idéer, 
Handlingsplan, Idé, Idébank, Idéutbyte, Insats-
er, Inventering, Kostnad, Kunskap, Metoder, 
Motivation, Mål, Nyckelbegrepp, Person, Red-
skap, Samarbetsklimat, Syfte, Tidsplan, Upp-
följning, Utvecklingsområde, Utvecklingsplan, 
Utvecklingsseminarium, Utvärdering, Verk-
samhet, Verksamhetsförändringar, Åtgärder  

Ansvarig, Arbetet, Arbetsuppgifter, Be-
löning, Diskussioner, Former, Forum, 
Färdigheter, Förutsättningar, Givande, 
(frågor om) Handlingsutrymme, Hinder, 
Intressant, Kontakter, Kunskaper, 
Kunskapsutveckling, Kunskapsöverföring, 
Ledning, Lärande, Ointressant, Relationer, 
Stöd, Svåra, Tråkigt, Uppskattning, Åter-
koppling 

Tabell 5.2 Jämförelse av Fredrik arbets- och synsätt före och efter FoU-projektet 

Påverkan från arbetet inom FoU-projektet är tydligt i Fredriks frågande. Flera av de 
frågor som han ställer kan direkt härledas till den intervjumall som han och Pedagog-
erna utvecklade inför arbetet på resultatenhet 1. Det här uppdraget är pågående och 
därför finns det inte ännu någon slutdokumentation att analysera. Eftersom jag enbart 
hade ett underlag från 1999 som jämförelse, den ovan nämnda intervjun, är arbets-
former och roller i kolumnen för 1999 begränsad till intervju, även om Fredrik givetvis 
kompletterar med andra arbetsformer i andra uppdrag. En förändring i typer av frågor 
leder givetvis till en annorlunda begreppsanvändning, vilket kan ses i raden för vanliga 

76 Typfrågorna i kolumnen ”Före FoU-projektet” är abstraherade från slutdokumentation och 
arbetsmaterialet (mallen) för utvecklingsplanen, medan typfrågorna i kolumnen ”Efter FoU-projektet” 
illustrerar de områden som Fredrik frågade kring under intervjun.  
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begrepp, där Fredrik i kolumnen för 1999 ställer frågor kring hinder och 
förutsättningar för lärande. 

5.3 Sammanfattning Anders och Fredrik — från då 
till nu 
En första jämförelse mellan Anders och Fredrik förändring av arbetssätt och resultat 
ger att Anders i högre grad förändrat sitt arbetssätt. Detta syns i de typer av frågor han 
ställer, de begrepp han använder sig av och hans arbetssätt från 1996 till 1999. Fredrik 
ställer andra typer av frågor – men detta resultat är mer osäkert än Anders eftersom jag 
enbart baserar mig på ett tillfälle som dessutom var en direkt följd av FoU-projektet. 
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6 Kategorier kring kunskapsanvändning och 
kunskapsutveckling
Kunskap och kunskapsanvändning är för mig starkt förknippat med den specifika 
situationen. Varje användningssituation är unik beroende på kunskapsanvändaren och 
den kontext som kunskapen används inom. Kunskap skapas situationellt – men kan an-
vändas generellt.

För att kunna bringa reda i mina data och utveckla en analys med grund i ovanstående 
resonemang har jag som jag skrev i avsnitt 4.2, valt att analysera materialet m h a 
Grounded Theory som syftar till att generera teori med utgångspunkt i empiri. En 
analys enligt Grounded Theory resulterar i ett antal kategorier som beskriver det 
fenomen man studerar, och som har ett antal generella och specifika egenskaper som 
specificeras med hjälp av dimensioner. En kategori är ett begrepp som genom att 
illustrera ett visst fenomen inom problemområdet ökar förståelsen för fenomenet och 
tillsammans med andra kategorier bidrager till att förstå och förklara de frågor som 
man har ställt sig.  

Varje kategori illustreras och empirigrundas med hjälp av citat från intervjuerna och 
data från mina observationer av Fredrik och Anders. De citat som jag använder mig av 
för att illustrera mina resultat, är ibland uttalade av Fredrik, ibland av Anders och 
ibland av båda Konsulterna. Att jag inte har citat från både Fredrik och Anders betyder 
inte att den andra Konsulten inte har den åsikten, det enda som jag med säkerhet kan 
uttala mig om är att den som har uttalat sig har den uppfattningen. Figuren nedan 
(figur 6.1) illustrerar den grafiska modell som jag använder mig av för att presentera 
kategorierna och mina resultat. För att öka förklaringskraften och precisionen i 
analysen, förekommer det, förutom egenskaper och relationer, ofta delkategorier 
relaterade till den mer övergripande kategorin. Ibland har jag också brutit ned del-
kategorierna i ytterligare delkategorier (se kategorin C.X i figur 6.1). Kategorierna 
illustreras grafiskt, men eventuella relationerna mellan kategorier och delkategorier 
beskrivs i texten, och inte i grafen. Vidare har varje egenskap en dimension där före-
komsten av en viss dimension speglar variationen i det material som jag studerat. En 
vanlig dimension på en egenskap är ”hög” och/eller ”låg”. Kategorin ”kunskaps-
komponent” kan brytas ned i kategorierna ”forskningsbaserad kunskapskomponent” 
och ”praktikbaserad kunskapskomponent”. Vidare har varje kategori har ett antal 
egenskaper; ”forskningsbaserad kunskapskomponent” har exempelvis egenskapen 
”grad av förståelseinriktad problematisering” som visar att forskning har en ”hög” 
grad av förståelseinriktad problematisering, medan samma egenskap på kategorin 
”praktikbaserad kunskapskomponent” visar att praktisk kunskap för det mesta har 
”låg” grad av förståelseinriktad problematisering.  

Förutom citat från intervjuerna använder jag mig också av empiri från observationer av 
möten inom FoU-projektet, samt empiri från observationer av hur Anders arbetade till-
sammans med Fredrik framför allt under, men även ett tillfälle efter, FoU-projektet. 
Under och efter FoU-projektet har jag arbetat en del tillsammans med Anders i andra 
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uppdrag, och det har gett mig många goda tillfällen att få en bättre inblick i hans 
arbets- och synsätt.  

Delkategori C

Egenskap

Delkategori A

Egenskap

Dimensioner

Dimensioner

Egenskap

Delkategori B

Egenskap
Dimensioner

Dimensioner

Egenskap

Dimensioner

Kategori

Egenskap

Delkategori C.X

Dimensioner

Figur 6.1 Modell över illustration av kategorierna (anpassad efter Axelsson, 1998). 

Fredrik och Anders har haft två strategier för yrkesrelaterad kunskapsutveckling i 
FoU-projektet; dels har de samarbetat med forskare och dels har de samarbetat med 
varandra. Mina resultat baserar sig på den kunskapsanvändning och kunskaps-
utveckling som skett hos Konsulterna och som kan relateras till samarbetet inom FoU-
projektet. Användningen av kunskap kan ske både inom och utanför projektets ram, 
men den kunskap som nyttjas ska ha använts, utvecklats och/eller vidareutvecklats 
genom FoU-projektet. Jag grundar min analys på kunskap som utvecklats både genom 
samarbetet med Forskarna, och kunskap som utvecklats genom samarbetet mellan 
Konsulterna. Att utvecklas är att förändras, och därför handlar mycket av materialet 
om förändring av kunskap och praktiskt handlande som ett uttryck för kunskapsut-
vecklingsprocessen. En förändring och utveckling av en person tar sig uttryck  i vad 
man gör, hur man gör det och även på vilket sätt man beskriver det man gör. De 
kategorier, med delkategorier, som är ett resultat av den analys kring kunskapsut-
veckling och kunskapsanvändning som jag gjort på intervjuer, samtal och anteckningar 
från projektmöten är kategorier kring kunskapens innehåll, uppkomst och effekt (se 
avsnitt 4.2.1.2). Även dispositionen i kapitlet följer denna uppdelning. Siffrorna i 
tabellen illustrerar avsnittens rubriknummer. 
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6.1 Kunskapens 
innehåll — 
Kunskaps-
komponenter

6.2 Kunskapens uppkomst — Använd-
ning, anpassning och översättning av 
kunskap

6.3 Kunskapens 
effekt — Kunskapens 
effekt och 
kunskapsutveckling 
genom samverkan

6.1.1 Kunskaps-
komponent 

6.1.1.1 Forsknings- 
baserad kunskaps-
komponent 

6.1.1.2 Praktik-
baserad kunskaps-
komponent 

6.1.2.1 Kunskaps-
utveckling hos 
Anders 1996-1999 

6.1.2.1.1 
Arbetssätt  

6.1.2.2 Kunskaps-
utveckling hos 
Fredrik 1996-1999 

6.1.2.2.1 Arbets-
sätt 

6.2.1 Uppdragets förutsättningar 

6.2.1.1 Tillgängliga resurser  

6.2.1.2 Klientens förutsättningar 

6.2.2 Personella förutsättningar 

6.2.2.1  Forskningsbaserad kunskap  

6.2.2.1.1 Förväntningar på forskning 

6.2.2.1.2 Forskningsförförståelse 

6.2.2.2 Praktikbaserad och ämnesskild 
kunskap 

6.2.2.2.1 Samarbetsförförståelse 

6.2.2.2.2 Förväntningar på samarbete 

6.2.3 Översättning av kunskap 

6.2.3.1 Andvändning av kunskap 

6.2.3.1.1 Praktikgörande 

6.2.3.1.2 Ämnesanpassning 

6.2.4 Samverkan 

6.2.4.1 Reflektion 

6.2.4.1.1 Dialog 

6.2.4.2 Genomföra uppdrag 

6.3.1 Kunskapens 
funktion och form 

6.3.1.1 Kunskapens 
funktion 

6.3.1.2 Den verbali-
serade kunskapens 
form 

6.3.2 
Kunskapsutveckling 

Tabell 6.1 Kunskapens innehåll, uppkomst och effekt 

Jag har delat upp kapitlet i tre delar: avsnitt 6.1 beskriver kunskapens innehåll – 
kunskapskomponenterna, i avsnitt 6.2 redogör jag för kategorier kring hur man kan ut-
veckla kunskap genom användning, anpassning och översättning. Jag beskriver också 
omständigheter som kan påverka dessa handlingar. Slutligen i avsnitt 6.3 finns det en 
beskrivning om konsekvenser av kunskapsanvändningen (kunskapens effekt).  

Den första delen, 6.1, som beskriver Anders och Fredriks kunskapsutveckling är 
mycket rikligare beskrivit än de övriga delarna. Det är för mig viktigt att uttömmande 
beskriva vad som har hänt, för att sedan försöka förstå omständigheterna kring kuns-
kapsutvecklingsprocessen.
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6.1 Kunskapens innehåll — kunskapskomponenter 
Inspirerade av Goldkuhl (1996b)77 har jag valt att benämna det som förändras vid en 
kunskapsutveckling för kunskapskomponenter. Dessa kunskapskomponenter beskriver 
kunskapens innehåll, eller kanske snarare vilka ”objekt” som kan skildra ett så pass 
abstrakt och flyende studieobjekt som kunskap. En kunskapskomponent kan vara t.ex. 
arbetssätt som beskrivs genom olika egenskaper som t.ex. projektarbetets form och 
metodanvändning, vidare kan en kunskapskomponent vara forskningsbaserad eller 
praktikbaserad. Avsnittet inleds med en övergripande beskrivning av vad en kunskaps-
komponent är, och sedan följer en redogörelse av olika typer av kunskapskomponent-
er.

6.1.1 Beskrivning av kategorin Kunskapskomponent 
En kunskapskomponent kan vara forskningsbaserad, praktikbaserad eller en 
kombination av både forskning och praktik (FoU-kunskap). Min avhandling behandlar 
hur praktiker använder kunskap och specifikt om hur forskningsbaserad och 
ämnesskild kunskap översätts, anpassas och används av verksamhetskonsulter. För att 
förstå problematiken kring praktikers upplevelse och användning av forskningsresultat 
är det intressant och viktigt att tydliggöra skillnaderna mellan kunskap baserad i 
forskning och kunskap baserad i det praktiska arbetet. 

Teoretisk utbildning har i många sammanhang visat sig var utomordentligt svårt att 
”överföra” och ”tillämpa” som bas för praktiskt handlande i vardagsliv och arbete. 
(Ellström, 1996:150). 

En kunskapskomponent är ett ”objekt” som förändras varje gång vi lär oss något nytt – 
en kunskapskomponent är i ständig förändring. Den kan vara praktikbaserad eller 
forskningsbaserad. Att forskningsgöra praktikbaserad kunskap kan handla om att göra 
om lokal, aktörsbunden och specifik kunskap till mer generell kunskap som även kan 
gälla utanför det lokala och situationsbundna.  

77 En metod består av metodkomponent, ramverk och synsätt där metodkomponenten inbegriper 
arbetssätt, notation och begrepp (Goldkuhl, 1996b). 
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Figur 6.2 Kategorin kunskapskomponent 
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6.1.1.1 Forskningsbaserad kunskap 
Ett exempel på forskningsbaserad kunskap inom FoU-projektet är utvecklingen av den 
Praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998) där erfarenheter från 
resultatenhet 1 problematiserades och systematiserades med målet att se bortom det 
situationella. Systematisering, att försöka hitta mönster i det som studeras, görs  inom 
forskning oftast enligt ett mer eller mindre strikt och på förhand definierat regelverk. 
Problematisering innebär att försöka se ett problem eller ett fenomen från många olika 
perspektiv. Att det görs en problematisering och systematisering är viktigt för att 
säkerställa den vetenskapliga kvaliteten och de slutsatser som kan dras utifrån de 
studerade exemplen. I forskning görs det ofta en ganska vid problematisering som 
sträcker sig utanför det direkta ämnesområdet – problematiseringen är framför allt för-
ståelseinriktad – även om det också förekommer problematisering som syftar till för-
ändring. I början av projektet uttryckte Anders frustration över att vi hade som han 
kallade ”flytande avgränsningar”; d v s problematiseringen går utanför det situationella 
och dessutom styr den kunskap som utvecklas de kommande projektaktiviteterna.  

Genom att systematisera kunskapen från resultatenhet 1 gjordes den mer generell och 
aktörsoberoende – den kan tänkas gälla för fler situationer än den studerade och 
kunskapen kan förhoppningsvis användas av andra än av de som utvecklade den. Ett 
exempel är den Praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998) som nu 
används av fler än uppkomstmakarna. Att kunskapen formaliserades och uttrycktes i 
form av en metod, är snarare ett uttryck för min disciplin, informationssystemutveck-
ling, än för forskningsbaserad kunskap i allmänhet. En annan typ av aktörsoberoende-
het som är hög när det gäller forskning är att forskaren inte har lika höga krav på sig, 
som praktiker, att ”göra kunden nöjd”. Man måste inte alltid göra som uppdragsgivar-
en vill – utan man kan ofta, med hänvisning till forskarens frihet, utveckla ”obekväm” 
kunskap om man anser att kunskapen är viktig och betydelsefull för samhället.  

Man kan säga att forskningsbaserad kunskap om verksamhetsutveckling är en hybrid 
mellan forskning och praktik i och med att den är utvecklad m h a vetenskapliga 
metoder och baseras då på vetenskapliga normer, principer och synsätt, samtidigt som 
den tar intryck av hur verksamhets- och systemutveckling sker i praktiken. Därför har 
informationssystemutveckling en högre bas i praktisk erfarenhet än många andra 
discipliner, dock är andelen praktisk erfarenhet fortfarande låg om man jämför med 
konsulter som arbetar med systemutveckling. Målet är alltid att skapa generell kunskap 
som går utanför det situationella, och som bl.a. visar sig i utveckling av olika typer av 
metoder. Forskningsbaserad kunskap har olika grader av tillämpbarhet – forskning 
inom informationssystemutveckling kan ha en relativt hög grad av tillämpbarhet. 
Graden av tillämpbarhet av den forskningsbaserade kunskapen i praktiken varierar i 
hög grad mellan olika forskare och mellan olika discipliner.   

En annan egenskap som är specifik för forskningsbaserad kunskap är att den kunskap 
som utvecklas vanligtvis dokumenteras och presenteras i olika former: artiklar, 
muntliga presentationer, böcker etc. Genom att dokumentera erfarenheterna tvingas 
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man verbalisera och reflektera över det man upplever. Verbaliseringen görs dessutom 
ofta i skriftlig form.  

6.1.1.2 Praktikbaserad kunskap 
Konsulter inom verksamhetsutveckling arbetar oftast med uppdrag från en 
uppdragsgivare där målet är att lösa ett specifikt problem i en specifik verksamhet och 
man måste i mycket hög grad ta hänsyn till kundens behov och önskemål, både när det 
gäller uppdragets syfte och genomförandet. Syftet är inte att utveckla generell kunskap 
och därför är också graden av aktörsoberoende lägre för praktikbaserad än för forsk-
ningsbaserad kunskap. Givetvis använder konsulter tidigare erfarenheter och kunskap-
er när de stöter på nya situationer, men dessa kunskaper är inte systematiserade enligt 
samma rigida arbetssätt som inom forskning. De är inte heller dokumenterade och 
presenterade i lika hög grad som forskningsbaserad kunskap. Det är mer sällan kon-
sulter får ett uppdrag som innebär att dokumentera och generalisera erfarenheter och 
kunskaperna till att gälla utanför det specifika uppdraget (en uppdragsgivare betalar 
inte för att en konsult ska utveckla kunskap för ett annat uppdrag). Detta gäller 
givetvis inte om det rör sig om ett direkt utvecklingsuppdrag som att exempelvis 
utveckla en metod för verksamhetsutveckling – men dessa typer av uppdrag är mindre 
vanliga för en verksamhetskonsult än uppdrag som handlar om att utveckla och 
värdera verksamheter. Det är mer sällsynt att praktikers problematisering i ett 
”vanligt” konsultuppdrag, som t.ex. att analysera och utvärdera en verksamhet, går 
utanför den specifika situationen. Problematiseringen är här framför allt förändringsin-
riktad, även om det givetvis förkommer förståelseinriktad problematisering också. För 
att kunna förändra, måste man förstå. Men det som driver frågandet framåt är viljan att 
förändra och förbättra exempelvis en organsiation.   

Praktikbaserad kunskap, har till skillnad mot forskningsbaserad, en hög grad av direkt 
tillämpbarhet. När det gäller praktikbaserad kunskap kan grad av verbalisering, precis 
som grad av problematisering, variera beroende på typ av uppdrag och verksamhets-
konsulten som är ansvarig för uppdragets genomförande. Men det är inte lika vanligt 
att verksamhetskonsulter reflekterar över och delar med sig av sina erfarenheter i 
skriftlig form som forskare, t.ex. säger Fredrik han genom att FoU-projektet mer 
”stannat upp” och ”explicitgjort” kunskap, d v s han har fått utrymme för att reflektera 
genom att diskutera med andra samt skriva och arbeta med texter.  

6.1.2 Kunskapskomponenter — Vad har eller har inte 
förändrats?
Kunskapskomponenterna i det här kapitlet härstammar både från samarbetet mellan 
Konsulterna och samarbetet mellan Konsulter och Forskare. När det har gått att 
särskilja ursprunget för jag en diskussion kring detta; men ofta går det inte att särskilja 
huruvida det är samarbetet med Forskarna eller mellan Konsulterna som påverkat 
Fredrik och/eller Anders.
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Anledningen till att konsulter engagerar sig i ett forskningsprojekt är givetvis att de 
förväntar sig vissa effekter bl.a. på den egna kunskapsutvecklingen. I det här avsnittet 
beskriver jag vilka kunskapskomponenter hos Fredrik och/eller Anders som har på-
verkats eller inte påverkats av samarbetet inom FoU-projektet. Jag beskriver dessutom 
hur samarbetet mellan Anders och Fredrik har genomförts. Jag har delat upp beskriv-
ningen av kunskapskomponenterna på aktörerna Anders och Fredrik. Detta för att det 
ska vara möjligt att följa hur var och en av dem har påverkats, eller inte påverkats, av 
samarbetet i FoU-projektet. 

Underkategori för kategorin ”kunskapskomponenter vid kunskapsutveckling” är 
arbetssätt som beskriver hur konsultarbetet har, eller inte har, förändrats för Fredrik 
och Anders. Det gäller hur de arbetar, innehållet i det som de arbetar med och hur de 
ser på konsultrollen. Andra saker som man kan förvänta påverka ett FoU-samarbete är 
vad som fokuseras vid en verksamhetsutveckling, typer av uppdrag och synen på 
resultat.
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Figur 6.3 Kunskapskomponenter vid kunskapsutveckling

6.1.2.1 Kunskapsutveckling hos Anders 1996-1999 
Anders har förändrat sin yrkeskompetens ganska mycket om man jämför hur han 
arbetade år 1996 med hans arbete under 1999. FoU-projektet är en av många influens-
er som påverkat hans kunskapsutveckling. Under den här perioden startade han ex-
empelvis en egen konsultfirma inom verksamhetsutveckling som har betytt mycket för 
hur han arbetar som verksamhetskonsult. Han har på många sätt förändrat sitt konsult-
arbete. Det gäller både hur han arbetar med projekt och hur han ser på sin uppgift som 
verksamhetskonsult. Anders har framför allt förändrat sin syn förändringsarbetets 
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innehåll, sin syn på konsultrollen, metodanvändning, samarbetsformer och syn på 
målet med förändringsarbete. Han har också utvecklat en lite annan syn på resultat.  

6.1.2.1.1 Arbetssätt  
Ett förändrat arbetssätt hänger ihop med en förändrad syn på konsultrollen, men för att 
tydliggöra de olika kategorierna presenterar jag Anders förändrade syn på konsult-
rollen under en egen rubrik. I sitt arbete med verksamhetsutveckling visar Anders idag 
en större öppenhet och frihet i förändringsarbetet (t.ex. när det gäller metodval) sam-
tidigt som det idag i betydligt högre grad än tidigare är personalen som driver för-
ändringsarbetet.

Projektarbetets och förändringsarbetets innehåll
Det allra första man uppmärksammar när man jämför hur Anders arbetade för tre år 
sedan med dagens sätt att genomföra en verksamhetsdiagnos, är att det tycks finnas en 
ökad öppenhet och medvetenhet i hans val av notations- och arbetssätt. Vilket kanske 
inte är så konstigt i och med att han har fått mer erfarenhet av att genomföra olika 
typer av konsultuppdrag inom verksamhetsutveckling och också erhållit en större 
repertoar av möjliga metoder och tekniker som kan användas vid kartläggning och 
analys av verksamheter. Under 1995-1996 fick Anders ett allt mer ökat intresse för 
verksamhetsutveckling – tidigare hade han arbetat ur ett mer teknikorienterat 
perspektiv – och började under mitten av 90-talet mer och mer närma sig utveckling 
och införande av informationsteknik ur ett verksamhets- och organisationsperspektiv.  

Anders arbetar i dag mycket med att lära ut någon typ av metod eller teknik så att 
personal från verksamheten får ett verktyg som hjälper dem att själva genomföra en 
kartläggning av sin verksamhet. Han har förändrat sitt sätt att genomföra verksamhets-
diagnoser vilket har fått till följd att han använder olika typer av metoder för verksam-
hetsutveckling som t.ex. handlingsgrafer på ett annat sätt än tidigare (se bilaga 9 och 
10). ”…det har vi ju insett då [att vi [Anders och hans kollega] hade rollen som ex-
perter]. Jag har insett det. Det kanske är bättre om verksamheten själv kan ta till sig 
det här med [metoder/arbetssätt]” (Anders, intervju 990209). I det här arbetet 
fungerar han som ett stöd för personalen, men det är personalen som driver och har 
ansvar för den här delen av arbetet. Anders och hans kollega arbetar här mest med att 
stödja personalen i kartläggningsarbetet vilket bl.a. kan bestå av att Anders granskar 
den framtagna dokumentationen eller hjälper personalen att analysera nulägesbeskriv-
ningarna. Han har också varit behjälplig vid förberedelser av möten som den grupp 
som arbetar med kartläggningen ska ha med den övriga personalen. När det gäller att 
analysera den beskrivning som personalen tagit fram över verksamheten, behöver de 
mycket stöd och hjälp – och i det arbetet är han mer involverad och drivande. Men det 
är fortfarande i hög grad deras arbete. ”…framför allt tror jag att vi jobbar mer med 
att få verksamheten själv att genomföra [kartläggningen av verksamheten och] att vi 
förmedlar en metodik för detta. De tankarna tror jag att FoU-projektet har bidragit 
till. För att annars var det ju vi konsulterna som kom ut och gjorde jobbet. Det är en 
oerhörd skillnad om, och det har jag sagt förut, att komma ut och stå där själv. Om 
företrädare för verksamheten står där lyssnar man” (Anders, intervju 990209). 
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Anders upplever att engagemanget från personalen blir mycket större när det är deras 
egna arbetskamrater som jobbar med kartläggningsarbetet – och att de också får bättre 
respons och engagemang för förändringsarbetet hos den övriga personalen när det är 
kolleger som driver arbetet ute i verksamheten. I handlingsgrafen, bilaga 10, som be-
skriver hur Anders och hans kollega kan arbeta med ett uppdrag i dag, kan man se att 
det hela tiden är personer från verksamheten som presenterar resultat och håller i olika 
typer av seminarier när den övriga personalen är deltagare. Detta för att öka enga-
gemanget och förändringsviljan hos personer i verksamheten.  

Under den första intervjun (25/9-96) pratade Anders mycket om att han inspirerats av 
och använt sig av olika synsätt, notationer och metoder (t.ex. BPR, VAC, CTP, 
Processbeskrivningar etc.), vilket han inte alls gjorde under den sista intervjun i 
februari 1999. Anledningen till detta kan givetvis bero på flera saker, dels att vi lärt 
känna varandra och han vet att jag vet vilka influenser han har. Orsaken till att han 
berättade det första gången vi träffades var antagligen att han ville att jag skulle få en 
bild över hur han och hans kolleger arbetade och vilka influenser de hade. Och det be-
hövs inte längre. Men jag tror att det ligger mer bakom än så, jag tror att han har ut-
vecklade en högre kompetens i sitt yrke som konsult inom verksamhetsutveckling. Det 
gör att han har en relativt stor trygghet inom sin yrkesroll. Inom sitt arbete har han ett 
antal metoder och tekniker att välja på, och det är viktigare vad man gör, än vad det 
heter. Han har utvecklat en relativt stor repertoar av metoder, arbetssätt och notations-
sätt som han med sin erfarenhet i botten känner sig trygg nog att kunna ändra på, 
anpassa och kombinera efter vilken situation och typ av uppdrag som han befinner sig 
i. Ett annat uttryck för den här tryggheten och känslan av kompetens är att Anders till-
sammans med sin kollega har erbjudit ett annat konsultföretag metodstöd i deras arbete 
i att utveckla ett koncept för verksamhetsutveckling. Den här konsultfirman arbetar 
relativt teknik- och lösningsorienterat och känner nu ett behov att vidga sin kompetens 
och arbeta mer verksamhets- och problemorienterat i systemutvecklingsprojekt. I det 
här arbetet tycker både Anders och konsultfirman att Anders och hans kollega har 
mycket att bidraga med. 

Förändringsarbetets mål och syn på resultat
Ett område som är starkt relaterad till synen på konsultrollen är verksamhetsutveck-
lingens mål. Anders anser att målet med verksamhetsutveckling är att det sker något 
konkret, d v s en strukturell förändring av något slag. Även om Anders fortfarande 
tycker att det är viktigt att verksamhetsutveckling leder till en förändring som är 
observerbar, ser han nu också den insikt och kompetensutveckling som sker hos 
personalen i samband med ett förändringsarbete som viktig. Den förändrade konsult-
rollen har också fört med sig en förändrad syn på resultat. Tidigare såg inte Anders en 
nulägesbeskrivning som ett resultat i sig – ett resultat för honom var t.ex. införandet av 
ett datorsystem och att det hade skett en påtaglig och synlig förändring inom 
organisationen. ”…och det [är] också en sådan där insikt då som jag har fått. Att 
resultat kan vara olika. Men tidigare var jag ju resultat för mig, antingen att man har 
utvecklat nånting, testat och infört, eller att man har genomfört ett projekt. Och det 
har ofta rört sig om att implementera nånting…och det är det som är resultatet. Men 
nu kan jag se att även nulägesbeskrivningen och sådant [olika typer av verksamhets-
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beskrivningar] också kan vara resultat. Det finns en resultatdel i det också” (Anders,
intervju 990209). I och med Anders nu mer än tidigare fokuserar personalens kun-
skapsutveckling ser han processen med att göra en verksamhetsdiagnos som ett sätt att 
nå en högre medvetenhet hos personer i organisationen. Och i det arbetet är nulägesbe-
skrivningen ett viktigt bidrag i sig. Fredrik säger att Anders genom deras samarbete 
har blivit mer tålmodig och inte lika fokuserad på att producera resultat i form av en 
implementerad produkt, och kan mer än tidigare lägga tid på icke-operativa aktiviteter. 
”… men, det här med tid och tidsperspektiv i projekt...där har nog Anders och jag in-
fluerat varandra lite grand. Jag tror att Anders var mycket mer operativ från början. 
Väldigt mycket mer operativ” (Fredrik, intervju 990217). 

Ett viktigt mål för Anders i hans arbete som konsult är att förutom att utveckla 
verksamheten, också öka kompetensen hos personalen i verksamheten – att som han 
säger ”Hitta de potentiella verksamhetsutvecklarna hos kunden” (Anders, 990927). 
Under de sista åren har målet med förändringsarbetet delvis förändrats. Före 1996 var 
målet med förändringsarbetet först och främst att utveckla verksamheten; att skapa en 
produkt. Idag ser han ett förändringsarbete ur flera perspektiv, förutom att skapa en 
produkt och någon typ av observerbar förändring, kan ett viktigt mål med verksam-
hetsutveckling även vara en ökad insikt och kompetensutveckling hos personalen. 

Både Fredrik och Anders arbetar mycket med seminarier där de tillsammans med 
verksamhetsaktörer analyserar organisationen och gemensamt försöker komma fram 
till eventuella problemområden. En skillnad mellan dem är att Fredrik i högre grad vill 
att verksamhetsföreträdarna själv ska komma till insikt, medan Anders tycker att det 
ibland kan vara bra om någon utomstående intervenerar mer direkt. ”…det här att man 
själv ska komma till insikt har jag tagit till mig delvis. Men, på något sätt, så kan det 
bli lite för mycket av det ibland” (Anders, intervju 990209). I sina uppdrag under den 
senaste tiden, utanför FoU-projektet, har Anders arbetat mycket med att låta verksam-
hetsföreträdarna själva arbeta med att analysera sin organisation och här har sam-
arbetet med Fredrik spelat en stor roll. Anders har mer och mer börjat arbeta efter 
principen att idéer om förändringsarbete ska komma från personalen, även om han 
fortfarande tycker att det är viktigt att konsulten som utomstående har egna förslag och 
åsikter.

Anders tycker att det är viktigt att de erfarenheter som han och Fredrik fått om hur 
personer från två olika verksamhetsområden i den kommunala konsultorganisationen 
kan samarbeta med verksamhetsutveckling förs vidare inom den kommunala 
organisationen. ”…det tyckte jag var ganska klart för mig. Och är väl fortfarande och 
det är ju att vi ska komma fram till någon form av metodik som vi kan tillämpa med in-
slag av de här två grenarna [informatik och pedagogik]. Det tycker jag är mycket 
viktigt. Fortfarande. Att det är slutmålet så att vi kan använda det här [i den egna kon-
sultfirman] eller Kommunen kan använda det i sin konsultorganisation. Och vi har väl 
kanske inte nått ända fram med detta resultat av projektet, d v s att vi har tagit fram en 
sådan modell eller metod. Vi har i och för sig kört [Resultatenhet 2], och när man 
skriver om det så ser man har vi kommit fram till en hel del. Det har vi nog. Men sen 
är det ju nästa steg att realisera förändringen. Dit har vi ju inte kommit än” (Anders,
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intervju 990209). Som han säger i citatet så har de ”…kommit fram till en hel del”.
Med det menar han att de har gjort mycket, men i och med att de ”…inte nått ända 
fram” tycker han att det fortfarande finns arbete kvar när det gäller att utveckla någon 
form av ”…modell eller metod”. Att nå ända fram är för Anders att genomföra kon-
kreta förändringar – och i och med att arbetet på Resultatenhet två drog ut mer i tiden 
än beräknat – hann vi inom projektet inte med att genomföra de förändringsidéer som 
Fredrik och Anders tillsammans med projektgruppen hade arbetat fram. Ett konkret 
resultat från FoU-projektet är den modell för ämnesintegrerad verksamhetsutveckling 
som han och Fredrik utvecklat tillsammans. Det är en modell för att analysera verk-
samheter som inkluderar både informatik och pedagogik. Den här modellen har de 
framgångsrikt förmedlat till kolleger och andra verksamhetskonsulter inom den 
kommunala verksamheten. Detta har bl.a. visat sig i att de har engagerat kolleger med 
samma bakgrund som de själva och som fortsätter deras samarbete. Även om inte kun-
skap och erfarenheter från samarbetet har sammanställts i form av metodanvisningar, 
har de utvecklat en modell som de med god framgång lyckats dela med sig av och på 
så sätt fört ut sina kunskaper och erfarenheter till andra inom organisationen.  

Medan Fredrik anser att det är bra om det tar relativt lång tid att genomföra en 
verksamhetsförändring, och att det är ”så här det brukar gå till” (projektmöte FoU-
projektet, 990121), tycker Anders att det känns jobbigt när det drar ut på tiden. För 
honom är det ovant att arbeta på det här lite långsammare sättet (t.ex. projektmöte 
FoU-projektet, 990121).”…sen, det här arbetet på [ Resultatenhet 2] där märker man 
ju ibland olika synsätt. När jag då säger att det händer ingenting, vi kommer inte loss i 
arbetet. Då hävdar ju Fredrik att det är bara bra. Det ska mogna. Och så är det ju, 
men på hela taget så är det ju positivt. Det måste jag ju säga” (Anders, intervju 
990209). Även under FoU-projektets möten har Fredrik pratat mycket om vikten av att 
få tid för reflektion och komma till insikt, medan Anders i hög grad velat att det ska 
”hända någonting”, som han säger. Att det är viktigt att vi gör någonting konkret, t.ex. 
utvecklar en prototyp (projektmöte FoU-projektet, 971208; 980930; 990121), och trots 
att han har blivit mindre otålig under projektets gång tycker han fortfarande att det är 
viktigt att förändringsarbetet inte går för långsamt och att det blir ett reellt resultat. 

Metodanvändning
Forskningsresultat inom informatik är ofta av normativ karaktär och uttrycks som 
metoder, modeller och notationssätt. Även inom FoU-projektet har en stor del av den 
kunskap som forskarna inom informatik utvecklat gestaltats i form av metoder. Hos 
Anders uttrycks kunskapsutveckling ofta i en förändrad eller ökad användning av 
metoder och metodkomponenter; t.ex. i en ökad användning av handlingsgrafer, an-
vändning av nya notationssätt som samverkansgrafen samt en anpassning av tidigare 
metoder och notationssätt. Användning av olika typer av verksamhetsutvecklings-
metoder har varit och är fortfarande en viktig komponent i hans förändringsarbete. 

Handlingsgrafer 
Anders citat nedan illustrerar att han i betydligt högre grad än tidigare använder sig av 
handlingsgrafer som ett verktyg för att analysera och dokumentera en 
verksamhet.”…Ja, vi har ju jobbat ganska mycket med handlingsgrafer. Och vi 
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använder de [handlingsgrafer] faktiskt mer nu, betydligt mer” (Anders, intervju 
990209). Han använde sig av handlingsgrafer även innan FoU-projektet startade, men 
som han säger, så använder han det mycket mer nu. En förklaring till den ökade an-
vändningen av handlingsgrafer är en kombination av påverkan från Informatikerna 
(forskarna) som är upphovsmännen till det här sättet att göra verksamhetsdiagnos, och 
Anders förändrade arbetssätt som kräver att det valda notationssättet är lätt att 
kommunicera till personer som inte är vana vid grafiska beskrivningar (t.ex. vårdbi-
träden, kökspersonal). En person som Anders som har sin bakgrund inom 
informationssystemutveckling är väl förtrogen med att illustrera verksamheter med 
olika typer av grafer. Även om man är ovan vid att arbeta med grafiska notationssätt är 
det både lätt att förstå och använda sig av handlingsgrafer som ett analys- och 
dokumentationsverktyg för verksamhetsdiagnos. I och med att Anders nu mer än 
tidigare arbetar med att uppmuntra personalen att själva genomföra verksamhets-
diagnoser är det viktigt att han kan presentera en lättförståelig, tydlig och handgriplig 
metod som stöd för personalens kartläggningsarbete – vilket han tycker att handlings-
grafer är. I exemplen från 1998 och 1999 har Anders inte alltid själv genomfört verk-
samhetsdiagnoserna, utan har lärt personalen i verksamheten att själva använda 
handlingsgrafer som stöd vid kartläggningsarbetet. 

Handlingsgrafer är enbart en av flera metodkomponenter i FA/SIMM och förutom 
handlingsgrafer kan man också använda sig problem-, styrke- och målgrafer som 
analys- och dokumentationsstöd vid en verksamhetsdiagnos. Under verksamhets-
diagnosen på resultatenhet ett använde vi oss av flera av de delar som ingår i 
FA/SIMM. Anders säger att anledningen till att han har valt bort dessa andra delar i 
FA/SIMM framför allt beror på tidsaspekten, och dels att han inte är van att analysera 
problem, mål och styrkor m h a grafer. ”Det känns jobbigt och ovant” (samtal, Anders 
990902). Det skulle ta för lång tid att genomföra analys av den här typen, vilket också 
beror på om han räknar in tiden för att göra den typen av verksamhetsanalys när han 
offererar ett uppdrag. Nu noterar han problem på en problemlista, och använder den 
som bas när han designar om handlingsgraferna från en nulägesbeskrivning till ett 
framtida läge (börläge). Ofta är också uppdragsgivarna starkt handlings- och för-
ändringsorienterade och framför allt intresserad av lösningsförslag, vilket gör att det 
inte är lika viktigt hur man har kommit fram till förslagen.  

Anders användning av handlingsgrafer är mer pragmatisk än Forskarnas, han anpassar 
metoden till det som fungerar i det enskilda uppdraget. Analys och användning av t.ex. 
handlingsgrafer kan göras olika djupt och Anders bryter inte ned aktiviteterna i 
handlingsgraferna lika djupt som Forskarna – det är inte på samma detaljeringsgrad. 
Anders hade tidigare använt sig av den forskningsbaserade metod för verksamhets-
diagnos (FA/SIMM) som vi använde både som stöd vid datainsamling och som stöd 
för att analysera intervjuerna under arbetet på Resultatenhet 1. Forskarna använde 
metoden till viss del annorlunda i och med att de har en högre detaljeringsnivå i sin an-
vändning av handlingsgrafer. Under analysen var det tydligt att Anders tyckte att vi 
gick alldeles för mycket ned på djupet. Att vi forskare var för noggranna, och att det 
tog alldeles för lång tid innan materialet kändes tillräckligt genomarbetat. ”…det var 
mycket detaljer i slutskedet [på Resultatenhet 1]. Men det kanske är det kravet på 
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exakthet som ställs inom er [Forskarnas] värld. Det är klart att det ska vara rätt och 
så vidare. Men det var mycket detaljer [i materialet]. Det krävs att man har tid då, 
materialet omarbetades väldigt många gånger. Det var lite för noggrant. Om det nu 
kan bli det. Jag tycker att det räcker att det är tillräckligt bra. Det var väldigt mycket 
detaljer i slutskedet. Jag tyckte att det var överarbetat” (Anders, intervju 990209). 
Genom graferna illustrerar Anders nuläge och börläge utan att på ett tydligt sätt 
illustrera problemen och orsakerna till de föreslagna förändringarna. Han är tidigt för-
ändringsfokuserad, och har redan inledningsvis förslag på lösningar som han illustrerar 
genom att rita om handlingsgraferna som beskriver nuläget till ett framtida och önskat 
läge – börläget  – där många av de problem som man har upptäckt designas bort. 
Analysen av verksamheten görs samtidigt som handlingsgraferna, både nuläge och 
framtida läge, utvecklas. Det görs m a o inte någon särskild analys av problem och 
problemsamband.  

Vid ett möte 980903 med enhetscheferna från resultatenheterna inom omsorgen i 
Kommunen sade Anders att forskarna är: ”Eftertänksamma och håller på” och  ”Det 
gäller att vara tålmodig”. ”Och om man tittar på informatik så är man ju fruktansvärt 
strukturerad. Det går nästan till överdrift” (Anders, intervju 990209). Dessa
uttalanden illustrerar att Anders ibland tycker tar ganska lång tid tills Forskarna 
kommer fram till ett konkret resultat och att han tycker att forskare är mer stringenta 
och har en djupare och mer minutiös analys än konsulter när det gäller att analysera 
verksamheter. Ett annat nytt inslag i Anders metodrepertoar är Samverkansgrafen (se 
bilaga 2). Under FoU-projektet utvecklade vi ett notationssätt med syfte att illustrera 
verksamhetens olika aktörer och informationsflöden (se sid. 69). Vi döpte den här 
metodkomponenten till Samverkansgraf eftersom den visar en verksamhets inter- 
och/eller intraorganisatoriska samverkan. I september 1999 arbetade Anders med ett 
uppdrag inom Kommunen med syfte att kartlägga hur processen ser ut från det att en 
elev söker en utbildning inom gymnasieskolan tills dess att han eller hon slutar 
gymnasieskolan. Uppdraget initierades eftersom Utförarna (d v s gymnasieskolorna) 
upplevde problem med antagnings-, sök- och valprocessen till gymnasieskolorna. De 
ville illustrera problemen och skapa en helhetsbild; de upplevde att en del av 
problemen bottnade i en svag förståelse för helheten. De ville visa att ”…att det är 
rörigt” (samtal Anders, 990902) och illustrera samband, relationer och informations-
överföring. Anders trodde att Samverkansgrafen skulle vara ett bra notationssätt att an-
vända för att skapa den här övergripande ”kartan”. Anders säger att han tycker att 
komplexiteten i handlingsgrafer är stor och att de ibland kan vara svår att överblicka, 
och m h a en Samverkansgraf får man en tydligare och bättre överblick av verksam-
heten och som han tycker också fungerar bra som pedagogiskt instrument. Genom att 
utgå från handlingsgrafer kan han kategorisera och abstrahera aktörer och 
informationsflöden. En annan anledningen till att han ville använda sig av Sam-
verkansgrafen var att de genom att visa olika aktörer och deras samverkan (t.ex. i form 
av informationsöverföring) i verksamheten kunde få argument till föreslagna för-
ändringar. För att illustrera föreslagna förändringar (som Anders kallar ”börläget”) 
planerade de att rita om samverkansgrafen och visa hur man skulle kunna förbättra 
verksamheten och effektivisera dess flöden av information (samtal Anders, 990902). 
De diskuterade också möjligheten att komplettera Samverkansgrafen med någon typ 
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av tidsaxel för att visa aktörernas inblandning och de olika informationsflödens tids-
mässiga relation. På det här sättet kan man visa samband och konsekvenser som olika 
aktiviteter får för andra delar i organisationen. 

Datainsamling 
Varken Fredrik eller Anders har börjat att experimentera med andra metoder för 
datainsamling p.g.a. FoU-projektet, vilket i och för sig kan bero på att vi inom FoU-
projektet mestadels har använt oss av traditionella metoder för datainsamling som 
intervjuer och observationer78. Däremot har han och Fredrik provade att göra en 
observationsstudie på resultatenhet 2, vilket de inte hade gjort tidigare. Förutom 
intervjuer har Pedagogerna filmat möten inom arbetslaget, men det har ännu inte på-
verkat Fredrik eller Anders, men när det gäller att samla in data genom observation har 
Anders vid flera tillfällen nämnt att han tycker att det skulle vara ett bra sätt att få ökad 
kunskap om en verksamhet.  

Anpassning av ”gamla” metodkomponenter 
Även om kostnads- och intäktsanalys inte fanns med i de två exempel på uppdrag som 
jag inledningsvis använde som jämförelse pratar Anders fortfarande mycket om vikten 
av att tidssätta och finna nyckeltal för olika typer av rutiner för att kunna ge en 
uppskattning om hur mycket en organisation skulle vinna på att skaffa ett eventuellt 
IT-stöd – men han upplever att detta är svårt att genomföra och har endast använt
kostnads- och intäktsanalys i ett fåtal uppdrag. I ett uppdrag under 1998 utanför
Kommunen kombinerade Anders en verksamhetskartläggning utförd av personal från
verksamheten med en kostnads- och intäktsanalys som han sammanställde i en 
resultatmatris. Skillnaden mot tidigare användning av resultatmatriser är att han nu 
använder den här typen av tekniker mer nyanserat och mer i kombination med att 
andra typer av metoder.

Den tidigare mer läroboksmässiga användningen (se figur 5.1) av processkartor (se 
bilaga 17) har nu gett vika för en mer situationsanpassad användning av processkartor 
i kombination med andra typer av tekniker och notationssätt, vilket dels är en följd av 
att kunderna inte längre efterfrågar processkartläggningar i lika högre grad och en hos 
Anders ökad metodarsenal, kompetens och kundanpassning. Ofta använder Anders 
processkartor i kombination med handlingsgrafer. Processkartan kommer framför allt 
in i ett inledningsskede för att ge en överblick av hur verksamheten fungerar – sedan 
används handlingsgrafer för att mer detaljerat beskriva vad man gör och även hur man 
gör. Processkartan kan upplevas som svår att förstå av personal i verksamheten, men 
Anders tycker att den ger både honom och seminariedeltagarna mycket bra kunskap 
om vad man arbetar med och även om vem (roll) som ska utföra olika arbetsuppgifter. 
Anders kompletterar ofta handlingsgraferna med en processkarta som han tillsammans 
med personalen tagit fram på ett inledande kartläggningsseminarium. I Anders 
användning av processkartor är det ett stort fokus på roller – vem som gör någonting. 
En roll kan exempelvis vara remissmottagare – en person som tar emot en remiss. Och 

78 Intervjuer är Fredrik och Anders arbetssätt för att få kunskap under och inför en 
verksamhetsdiagnos. 
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samma person kan ha flera olika roller. Under diskussioner om vilka roller som finns 
och vilka som gör vad blir det ofta mycket diskussioner om kompetenser. Tidigare, i 
början av FoU-projektet, var Anders diskussion om roller fokuserade på vem som gör 
vad, men det fördes inte mycket diskussioner om personen som hade den rollen också 
hade rätt kompetens och var lämplig att utföra rollens arbetsuppgift.  

Projektarbetets form
Om man jämför FoU-projektet med andra projekt som Anders har arbetat med så är 
det mycket som varit annorlunda i det här projektet, och det gäller inte minst sättet 
som projektet har styrts på – det har styrts av problematisering och ett växande kun-
skapsintresse. I början av projektet uttryckte han frustration över att vi hade som han 
kallade ”flytande avgränsningar” och att det tog lång tid att nå ett resultat. ”…och
arbetet på [Resultatenhet 1] drog också ut på tiden. Väldigt mycket” (Anders, intervju 
990209). Projektet har en övergripande målformulering, och allteftersom vi har fått 
mer kunskap om området har vi kunna precisera våra frågeställningar, och upptäckt 
andra och nya områden som varit intressanta att studera. För en verksamhetskonsult är 
det mycket viktigt att inte gå utanför den ursprungliga och överenskomna planen, 
eftersom man då gör jobb ”i onödan” – jobb som man inte kan få betalt för. Med det 
här arbetssättet följer också en flexibel syn på tid och tidsåtgång; man kan inte på för-
hand exakt veta hur lång tid olika aktiviteter kommer att ta, eftersom man under 
projektets gång antagligen reviderar vad man ska göra och hur man ska göra det. Detta 
kan vara problematiskt för en verksamhetskonsult. 

Allteftersom projektet fortskred vande sig Anders vid det här, mer problemorienterade, 
sättet att arbeta och under den sista tiden i projektet uttryckte han inte lika mycket 
frustration kring detta. ”…det är nog en bidragande orsak att vi [forskare och 
praktiker] har andra tider [för att kunna genomföra ett projekt] som gäller. Det tror 
jag. Men det synsättet [att ett förändringsarbete ska ta lång tid – att personalen ska 
själva komma till insikt] som Pedagogerna har. Det tycker jag är det bästa. Men, det 
är inte alltid praktiskt genomförbart” (Anders, intervju 990209). Vid en jämförelse 
mellan uppdrag under 1996 och uppdrag efter FoU-projektet kan man se åtminstone ett 
exempel på att Anders har blivit påverkad av det mer sökande och öppna arbetssättet 
inom FoU-projektet; arbetet med skolköken har präglats av en öppen ansats där man 
har utökat problemområden efter hand allteftersom kunskapen kring rutinerna och för-
utsättningar för arbetet inom skolköken har ökat, och då har man också sett ett behov 
av att efter hand utöka kartläggningen. Under ett projektmöte 1997 (970923) betonade 
han att hans arbete i hög grad är målstyrt och att han ville arbeta efter tydliga mål, men 
i uppdraget med skolköket var inte målen helt tydliga och givna på förhand, vilket 
givetvis beror på typen av uppdrag.  

Samarbetsformer
Anders och Fredrik hade tidigare inte samarbetat med konkreta verksamhetsut-
vecklingsprojekt medan de nu har ett gemensamt ansvar för genomförandet av ett 
uppdrag utanför FoU-projektet. ”Jag vet i början när Fredrik och jag började träffas. 
Det var en av anledningen till att jag kom med i FoU-projektet. Det att vi hade lite 
kontakt. Jag hade varit där [hos Fredrik] och presenterat vårt sätt att kartlägga 
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verksamheter, och sedan lade han på sina metoder och synsätt. Och jag vet att vi satt 
däruppe hos honom. Ofta tyckte jag att det inte hände någonting. Det var jättejobbigt. 
Men det har man ju vant sig vid nu” (Anders, intervju 990209).

Jag skulle tro att FoU-projektets upplägg som ett treårigt projekt har bidragit till att 
Fredrik och Anders nu har hittat konkreta samarbetsformer, de har lärt känna varandra 
och vet vad som förväntas av dem själva för att samarbetet ska kunna fungera. Det har 
funnits tidsmässigt utrymme för att experimentera och reflektera. Under arbetet till-
sammans med Fredrik gjorde Anders en anpassning till Fredriks mindre formaliserade 
sätt att arbeta på och släppte lite på sin vana att göra noggrann projektplanering i form 
av relativt detaljerade aktivitetslistor där varje moment i uppdraget är inplanerat och 
tidssatt. ”Vi gjorde väldigt detaljerade planer och aktivitetslistor och allting [i arbetet 
på resultatenhet 2], och det ska vara två timmar här och där det ska vara två timmar 
där. Och det gör vi fortfarande ibland, för det är bra. Att göra det och se det. Och 
framför allt är det väldigt bra i relation till upp-dragsgivaren. Men i det reella 
verkliga projektarbetet så har vi släppt det rätt mycket. Och där kanske jag har in-
fluerat Anders en del. Det är möjligt” (Fredrik, intervju 990217).

Anders har stor respekt för Fredrik kompetens och kunskaper, och ser ett stort värde i 
att samarbeta kring verksamhetsfrågor eftersom de berör både informatik och 
beteendevetskap. Men Anders tycker fortfarande att uppdragen inte går tillräckligt fort 
framåt när han arbetar tillsammans med Fredrik, och om samarbetet med Fredrik ska 
fungera riktigt bra är det ur Anders synvinkel viktigt att det inte tar alltför lång tid. 
”Om vi bara höjer tempot litegrand” (Anders, intervju 990209).

Andra nya samarbetsformer som har utvecklats som en effekt av FoU-projektet är mitt 
samarbete med Anders och hans kollega i ett uppdrag där vi arbetat som metodstöd åt 
en mer teknikorienterad konsultfirma som vill utveckla metoder och modeller för verk-
samhetsutveckling.  

Syn på konsultrollen — fördjupning av handledarrollen
Att gå från en syn om sig själv som expert inom sitt yrke vars uppgift är att komma 
med de slutgiltiga svaren, till en person med ett uppdrag att handleda och vägleda 
andra i deras arbete för att tillsammans hitta svaren, är en mycket stor förändring både 
vad gäller den egna självbilden och det arbetssätt som den förändrade synen på en 
konsults roll realiserar. I den intervjun som jag gjorde med Anders 25/9-96 kallade han 
sig för handledare; en handledare vars uppgift det var att sätta igång ett förändrings-
arbete (han kallade sig själv för ”igångsättare” och ”förändringsstöd”). Men hans syn 
på handledarskapet och vad man gör som handledare har i hög grad förändrats. Den 
tidigare synen på handledare var en handledare som i sin egenskap av inkallad expert i 
hög grad intervenerade och själv drev förändringsarbetet tillsammans med personer 
från verksamheten. ”…det har vi ju insett då [att vi [Anders och hans kollega] hade 
rollen som experter]. Jag har insett det nu. Det kanske är bättre om verksamheten 
själv kan ta till sig det här med [metoder/arbetssätt]” (Anders, intervju 990209). I de 
uppdrag som Anders har haft den sista tiden har handledarrollen i högre grad bestått av 
att stödja, engagera och motivera personalen i deras eget arbete att genomföra för-
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bättringar i organisationen – det har funnits en större betoning på processen och den 
kunskapsutveckling inom verksamheten som sker i ett förändringsarbete; målet med 
förändringsarbetet har till viss del förändrats. Även att bidraga till en större medveten-
het, både inom och utanför organisationen om hur verksamheten fungerar ser han i dag 
som ett viktigt resultat av konsultarbetet samtidigt som han fortfarande betonar vikten 
av att inte lämna över för mycket ansvar till personalen; konsultens uppgift är att 
hjälpa till att se problemen. Det kan vara mycket svårt för personal som arbetar inne i 
verksamheten att se hela organisationen och vilken roll man själv har i det hela – och 
där kan man som konsult hjälpa till. 

Fokusområden 
En annan kunskapskomponent för en konsult inom verksamhetsutveckling är det 
område man väljer att fokusera i sitt arbete. Samarbetet med Fredrik och 
beteendevetarna i FoU-projektet är en influens som har gjort att Anders kollega 
(Anders berättar mycket för henne om FoU-projektet) fått ett ökat intresse av lärande
och kompetens; i samband med processkartläggningar för hon bl.a. för diskussioner 
kring vilken kompetens som är knuten till vilken roll (samtal Anders kollega, 990831). 
I Anders tidiga material (före FoU-projektet) är roller listade utan en kompletterande 
analys av kompetenskrav. Att diskutera kompetens knutet till roller upplever hon som 
viktigt vid förändringar av verksamheter. Hon upplever att om man gör klart vilka 
kompetenskrav som är knutet till en specifik roll vid en processkartläggning kan man 
föreslå förändringar som även involverar personförändringar, inte enbart strukturella 
förändringar. Den här perspektivförändringen har sin bakgrund även i andra influenser, 
men jag tror ändå att samarbetet med beteendevetarna inom FoU-projektet har haft 
betydelse. Hon är i högre grad än tidigare intresserad av att studera kompetens kopplat 
till en viss roll och relationer mellan ledning och personal och refererade vid ett 
tillfälle explicit till en av forskarna inom pedagogikgruppen (samtal, 990922).  

Genom att Anders tar in fler aspekter, som t.ex. diskussioner om vilken kompetens 
som är kopplad till en viss roll, kan man säga att han får ett bredare material – bredare 
i den mening att han kan se fler aspekter på samma gång. Dessutom gör en större 
repertoar vad gäller metoder och metodkomponenter att det är lättare att se fler 
aspekter på samma gång. Olika metoder fokuserar olika delar i en verksamhet och om 
man har ett flertal metoder, med olika perspektiv, kan det leda till att man ställer fler 
frågor ur lite andra perspektiv. Detta har bl.a. märkts i Anders användning av sam-
verkansgrafen – i och med att han hade det alternativet kunde han också se verksam-
heten ur ett samverkansperspektiv och ställa den typen av frågor; det har medfört att 
han har fokuserat lite andra områden och studerat verksamheten ur en annan vinkel. 

Typ av uppdrag 
Anders har ungefär samma typer av uppdrag nu som tidigare. Skillnaden är mer i 
uppdragens fokus än i typ av uppdrag, även före FoU-projektet arbetade han mycket 
med verksamhetsutveckling och verksamhetsdiagnoser och ett syfte med att starta 
egen konsultverksamhet var att renodla den typen av uppdrag.  
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6.1.2.1.2 Sammanfattning kunskapsutveckling hos Anders 
FoU-projektet har påverkat Anders i ganska hög grad och har framför allt förändrat 
hur han ser på sin roll som verksamhetskonsult. Han har, som han själv säger, gått från 
expert till handledare vilket har lett till att han har utvecklat sin syn på vad som är 
viktigt i en verksamhetsdiagnos. För att kunna genomföra en förändring är det viktigt 
att engagera och motivera personalen i arbetet. Förutom de strukturella förändringarna 
betonar han i dag också personalens kompetensutveckling i samband med ett för-
ändringsarbete. Med en förändrad roll- och resultatsyn kommer ett behov att öka in-
slaget av participativa metoder för verksamhetsutvecklingen. Anders har löst detta 
genom att använda en tidigare känd metod, FA/SIMM och särskilt handlingsgrafer, på 
ett nytt sätt. I stället för att själv genomföra all verksamhetsanalys har han lärt ut 
tekniken att använda handlingsgrafer för att analysera verksamheter till personal som 
han samarbetar med från verksamheten, för att sedan stödja dem i deras arbete att kart-
lägga sin egen verksamhet.    

6.1.2.2 Kunskapsutveckling hos Fredrik 1996-1999 
Fredrik har inte i någon högre grad förändrat sitt arbetssätt p g a FoU-projektet. Han 
säger att han alltid har haft många olika varierande uppdrag och jobbat med olika 
saker. Allt detta bidrager till hans kunskapsutveckling.

6.1.2.2.1 Arbetssätt 
Projektarbetets och förändringsarbetets innehåll
För Fredrik är en ökad förståelse om verksamheten både hos sig själv och hos personal 
i verksamheten ett mål i sig. Fredrik har inte nämnvärt förändrat hur han ser på detta 
genom FoU-projektet; närmast kan man väl säga att han har fått bekräftat den åsikt 
som han redan har. Vilket kanske inte är så konstigt eftersom forskare i högre grad än 
praktiker har kunskapen som ett mål i sig. 

Metodanvändning 
Fredrik har mycket lite påverkats av metoder från informatik. Han säger att 
handlingsgrafer kan vara en hjälp för att förstå verksamheter. ”…och den [kontakten 
med Anders] har ju gett mig en hel del, tycker jag. Dels på en väldigt konkret metod-
nivå så tycker jag att den här typen av [metoder/arbetssätt]. Att visualisera verksam-
heten genom grafer, kan vara en hjälp många gånger ” (Fredrik, intervju 990217). 
Samtidigt som han tycker att handlingsgrafer är ett bra hjälpmedel säger han också att 
”…nu är det inte så att jag använder mig så mycket av den typen av metoder [som 
Anders använder]. Samtidigt så är det också så att den här typen av metoder har i dag 
en ganska stark influens på konsulter som jobbar i mitt fält. Jag har varit på kurser 
som handlar om att lära mig processkartläggning och sådant där” (Fredrik, intervju 
990217). Jag tycker att Fredriks uttalanden pekar på att han ser en stor potential med 
att använda sig av olika grafiska notationssätt för att illustrera en verksamhet, men att 
han inte använder sig av ett sådant sätt att arbeta i sina uppdrag. Fredrik arbetar nästan 
uteslutande med textuella beskrivningar och med enkla bilder och modeller som syftar 
till att förtydliga och illustrera olika resonemang. Även om Anders har använt sig av 
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handlingsgrafer för att dokumentera och analysera verksamheten i de uppdrag som han 
har haft tillsammans med Fredrik, har inte Fredrik, även om han tycker att de kan vara 
illustrativa, själv börjat använda handlingsgrafer. Det kan ha många orsaker, dels 
arbetar han inte ur ett flödes- och processperspektiv, han är ovan att använda grafiska 
notationssätt och dels fokuserar han många andra frågor än de som handlingsgrafer 
kan hjälpa till att ställa. Hans fokus är på lärande och kompetens; inte på rutiner, 
informationsflöden och processer, även om han givetvis utvecklar den verksamhets-
kunskapen också. Handlingsgrafer, precis som andra grafiska modeller, saknar de 
nyanser som man kan bygga in i en text, och kan då uppfattas som kantiga och 
osmidiga verktyg. 

Andra typer av frågor 
Olika metoder har olika grundläggande perspektiv och vad man väljer att se som 
viktigt i en metod kan skilja sig åt. Ofta är det i val av frågor som det går att härröra 
vilket fokus som den studerade eller använda metoden har. Metoden fokuserar frågor 
kring det som metodskaparen tyckte var centralt och därför är frågandet i en verksam-
hetsdiagnos en betydelsefull del av metodanvändningen.  

Ett tydligt tecken på kunskapsutveckling hos Fredrik som direkt är relaterat till FoU-
projektet och det samarbete som han har haft med Pedagogerna (forskarna i 
pedagogik), är återanvändning av kunskap bl.a. i form av de frågor som han och 
Pedagogerna utvecklade tillsammans i arbetet på resultatenhet 1.”…jag hämtar ju 
saker ur det här projektet in i andra projekt, t.ex. verksamhetskunskap och metoder. 
Jag kan t.ex. använda mig av några av de frågeställningarna [som han och 
Pedagogerna utvecklade inför arbetet på Resultatenhet 1], och göra några inledande 
intervjuer av personalen. Inte ta alltihop utan ta några fokus som är särskilt 
intressanta just där, och sammanställa det. Det är också en form av metod-
användning” (Fredrik, intervju 990217). Ett syfte med den intervju som han och 
Anders genomförde i det uppdrag som de gemensamt genomförde utanför FoU-
projektet var att tillsammans genomföra ett konkret uppdrag och dessutom anpassa de 
frågor som Fredrik och Pedagogerna hade utvecklat i arbetet på resultatenhet 1 till de 
förutsättningar som finns i ett ”riktigt” konsultuppdrag.  

För att tydliggöra likheterna, och till viss del även skillnaderna, mellan frågorna i 
Fredriks intervju i uppdraget utanför FoU-projektet och frågorna i intervjuguiden från 
resultatenhet 1 har jag sammanställt tabell 6.2 där jag med utgångspunkt i Fredriks 
frågor visar de frågor ur intervjuguiden som berör samma område. Jag har valt att inte 
ta med följdfrågorna från intervjumallen. Jag har också valt att ta bort frågor som är 
specifikt för det här uppdraget (t.ex. frågor om detaljer i rutiner) och allmänna 
bakgrundsfrågor (sammantaget har jag valt bort 9 frågor av totalt 52). Bakgrundsfrågor 
ställs ju alltid, och uppdragsspecifika frågor ger inte mycket kunskap i en jämförelse.  

Ibland kan man se att Fredrik ställer frågorna på exakt samma sätt som de är 
formulerade i intervjuguiden, med skillnaden att Fredrik inte följer upp sina frågor i 
lika hög grad som under de intervjuer som han och Pedagogerna genomförde under 
FoU-projektet; han ber inte respondenten att fördjupa och konkretisera sina svar i lika 
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hög grad som i intervjumallen. De olika intervjuerna styrs av olika rationaliteter. 
Intervjun i FoU-projektet genomfördes utifrån Forskarnas forsknings- och kunskaps-
intresse medan intervjun i uppdraget utanför FoU-projektet genomfördes utifrån ett 
konsultintresse och var ett väldefinierat uppdrag från en specifik uppdragsgivare. 
Dessutom var det här en inledande intervju och då har man inte tillräcklig bakgrunds-
kunskap för att följa upp frågorna. De tidsmässiga förutsättningarna skiljer sig åt i 
mycket hög grad. Under FoU-projektet fanns det tid för djupa intervjuer, medan 
Fredrik och Anders i konsultuppdraget måste anpassa frågorna efter en snävare tids-
ram och under en relativt kort tidsperiod erhålla tillräckligt information för att kunna 
göra välgrundade beslut.

I det här uppdraget uttryckte inledningsvis uppdragsgivaren ett behov och önskemål av 
ökad kunskap om vilka typer av stöd och relationer som finns för personer som arbetar 
med den här typen av frågor och det har lett till en uppenbar skillnad i arten av frågor-
na mellan intervjumallen och de frågor som Fredrik ställer i intervjun i uppdraget. 
Frågorna måste anpassas till den specifika situationen. Fredrik återkommer flera 
gånger till frågor om relationer mellan lärare och förälder samt lärare och andra 
personer i organisationen, samt frågor om vilka stöd (inom kommunen finns det bl.a. 
en grupp som har som uppgift att hjälpa lärare med arbetsuppgifter av den här arten) 
som finns för lärare när de arbetar med den här typen av frågor. 

Frågor i uppdraget – Fredrik som konsult Frågor i FoU-projektet – Pedagogerna 
och Fredrik  

”Om man tittar på din arbetsplats. Finns det forum 
på din arbetsplats där du kan diskutera sånt här?”  
”Hur mycket pratar man med andra kolleger?” 
”Finns det andra forum i, på enheten, på 
arbetsplatsen. Finns det någonting som är mera 
officiellt där man kan prata om det?” 

”Händer det att personal sinsemellan utbyter 
kunskaper och erfarenheter som utvecklats i det 
dagliga arbetet?” ”Hur sker utbytet?” ”I vilka 
situationer, sammanhang och forum?” 

”Är det någon som fattar beslut om 
åtgärdsprogrammet? Är det någon rutin?” 

”Finns det regler och rutiner för hur olika 
arbetsuppgifter ska utföras?” 

”Hade ni något annat stöd utifrån, under den här 
processen. Hade ni något bollplank? Hur mycket 
pratar man med andra kolleger?” 
”Funderade ni på att vända er någon annanstans för 
att få stöd?” 
”Förutsättningarna för att klara ut din uppgift. Din 
roll i arbetet med dom här barnen. Du kan både 
tänka på Pelle, men även med andra barn. Om du nu 
tänker på [uppdraget]. Vad är det då som utmärker 
en bra lärare i den här typen av arbete? Vad 
utmärker en duktig lärare i [den här typen av 
arbete?]”

”Vad utmärker ett bra vårdbiträde?”  

”Finns det någonting med [sådant här arbete] du 
tycker är intressant och givande?” 
”Det kan finnas nåt utvecklande också?” 

”På vilket sätt är ditt arbete betydelsefullt och 
viktigt?”  
”Kan du ge exempel på arbetsuppgifter som du 
tycker är intressanta och stimulerande?”  

”Om du tänker på arbetsuppgifter när det gäller 
dom här barnen? Finns det något som är tråkigt och 
ointressant?”

”Kan du ge exempel på arbetsuppgifter som du 
tycker är tråkiga och som inte ger dig så mycket?”  
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”Tycker du själv att du har kunskaper och 
färdigheter som gör att du kan klara dom här 
arbetsuppgifterna?” 

”Tycker du att du har kunskaper och färdigheter 
för att klara din arbetsuppgifter på ett bra sätt?” 

”Vad är det som är svårast?” 
”Hur hanterar du det när det blir så svårt?” 

”Vad är svårast i ditt arbete?” ”Hur gör du när du 
tycker att det är svårt?” 

”Får du någon återkoppling när det lyckas eller 
inte lyckas? Återkoppling i sitt arbete, har vi märkt 
i FoU-projektet, är viktigt i sitt arbete.” 

”Får ni veta när ni gör något bra eller eventuellt går 
något misstag i ert arbete?” 

”Får du någon uppskattning och belöning?” ”Får du 
någon uppskattning och belöning från någon 
annanstans?”

”Får du på något sätt uppskattning eller belöning i 
ditt arbete?” 

”Vilka uppgifter har laget när såna här situationer 
uppstår?” ”Hur många finns i ett lag?” ”Hur ofta 
träffas ni i arbetslaget?” ”Vilket är innehållet?” 

”Vilka arbetsuppgifter har laget?” 

”Vem är det som du ytterst uppfattar hur [ett sådant 
här arbete] ska gå till?” 

”Vem bestämmer vilken omsorg varje vårdtagare 
behöver?”  

”Om det nu inte är någon som bestämmer? Kan du 
då göra som du vill?” 

”Om du vill göra något på ditt sätt kan du göra det 
då?”

”Du var inne på att det här kräver mycket kunskap. 
Det verkar som du kan en hel del. Hur har du lärt 
dig?” 

”På vilket sätt har du lärt dig ditt arbete?”  

”Om du ser utbildningar och kurser. Kan du gå på 
dom då?” 

”Har du under det senaste året fått något 
fortbildning på din arbetsplats?”  

”Vilka hinder finns det för att lära nytt i det dagliga 
arbetet?”

”Vilka hinder finns det att lära sig nytt i det dagliga 
arbetet?”

”Om det nu ändå var så att det dök upp nya och 
oväntade situationer. Att den här situationen känner 
du dig helt ställd i, vad gör du då? Är du med i såna 
lägen nu? Om du känner dig lite ställd? kan du då få 
stöd någonstans ifrån?” 

”Ibland händer det att nya oväntade problem dyker 
upp i ditt arbete, problem som du inte tidigare stött 
på. Hur ofta händer det?” ”Hur gör man i en sådan 
situation?”

”Om du kan föreställa dig ett personligt stöd. I din 
roll som lärare. Hur skulle det här stödet se ut?” 
”Vilket stöd hade du själv behövt?” ”Hade du 
behövt något personligt stöd?” ”Hade du eller 
familjen kontakt med andra resurser?” ”Hade ni 
något annat stöd utifrån?” ”Hade ni något 
bollplank?” 
”Hur såg kontakten ut med föräldrarna?” 
”Fick du reaktioner från andra föräldrar?” 
”Vem var det som tog initiativ till kontakterna?”  
”Vi har pratat lite om den lokala ledningen. Vilka 
uppgifter tycker du att ledningen har när det gäller 
den här typen av barn?” 

”Vilka uppgifter har ledningen?”  

”På vilket sätt har ledningen del i det aktiva jobbet 
att jobba med Pelle?” 

”På vilket sätt tar ledningen del i eller påverkar det 
dagliga arbetet?”  

”Alla kunskaper och erfarenheter som utvecklas i 
det dagliga arbete, överförs det till ledningen på 
något sätt?” ”Har ni några bestämda forum?” 

”Upplever du att kunskap och erfarenheter från det 
dagliga arbetet överförs till ledningen?” ”Hur går 
det till?” 

Tabell 6.2 Jämförelse mellan intervjumallen utvecklad av Fredrik och Pedagogerna i FoU-  
                         projektet och Fredriks frågor i  uppdraget utanför FoU-projektet 
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Projektarbetets form
Fredrik och Anders har haft lite olika roller under projektarbetet under det 
gemensamma arbetet på resultatenhet 2. Anders har med sin bakgrund i system-
vetenskap och erfarenhet och vana från projektledning, en lite mer stringent syn på 
projektplanering vilket givetvis influerat hans arbete tillsammans med Fredrik. ”… jag 
har ju försökt att, och det har Fredrik full förståelse för, att vi vid olika tillfällen sätter 
oss, när jag tycker att det spretar åt lite för många håll. Då har jag sagt det att nu 
sätter vi oss ner och sedan gör vi någon form av förteckning över aktiviteter eller vad 
som helst över det vi ska göra. Vem som ska göra det, och när det ska vara klart. Ska 
vi ha någon form av struktur får nog jag stå för det. Det skiljer sig nog inte i, om vi 
jobbar med det här [verksamhetsdiagnos på resultatenhet 2], eller med det här andra 
uppdraget [uppdraget utanför FoU-projektet] utan det är samma ungefär. Ska vi ha 
någon form av struktur får nog jag stå för det” (Anders, intervju 990209). Även om 
Anders och Fredrik gemensamt tagit ansvar för att strukturera arbetet, har Anders i 
högre grad drivit frågor kring exempelvis tids- och resursplanering. Även under 
återkopplingen av resultaten från intervjuerna på Resultatenhet två var det Anders som 
höll i tid och struktur. Fredrik tycker att han har haft nytta av Anders mer strukturerade 
sätt att arbeta, han säger att han har fått en bättre förståelse för nyttan av att strukturera 
projektarbete och lärt sig en hel del om projektledning och projektplanering. ”…men 
Anders synsätt och kunskap om att leda projekt t.ex., den tycker jag har varit jätte-
värdefull. Jag har kanske var alltför lös i kanterna i vissa lägen. Och där har jag fått 
lite mer struktur genom samarbetet med honom. Jag tycker också att jag har lärt mig, 
och lär mig en hel del av Anders vad gäller projektledning och projektplanering” 
(Fredrik, intervju 990217).

Projektkulturen inom FoU-projektet har präglats av forskarnas sökande och upp-
täckande arbetssätt. Målen med verksamhetsdiagnoserna, och det vi ska studera, har 
fått växa fram efter hand, styrd av den kunskap som vi utvecklar. I början av projektet, 
när man skriver målformuleringarna, vet man inte vad som kommer att dyka upp, man 
har ingenting att relatera till, vilket gör att målbilden kan förändras under projektet. 
Om intressanta frågor dyker upp under projektets gång, är Forskarna i högre grad än 
Konsulterna, benägna att gå utanför ramarna, och ställa vidare frågor. Det här arbets-
sättet betonar vikten av att diskutera och problematisera. Det här tillvägagångssättet är 
inte vanligt inom Kommunen, och Konsulterna har fått arbeta hårt med att motivera 
det internt inom Kommunen. Fredrik säger att han närmar sig en uppgift på likartat sätt 
när han får ospecificerade uppdrag från en enhet. När de t.ex. säger att ”Vi behöver 
hjälp att utvecklas”. Men det är ovanligt att man arbetar på det här sättet i stora sam-
verkansprojekt. Målen fungerar inledningsvis endast som en ram, och operation-
aliseringen av målen sker efter hand som kunskapen utvecklas. Det här sättet att arbeta 
på kräver en annan typ av projektkultur än den som vanligen finns inom Kommunen. 
”…den projektkultur som vi har utvecklat inom ramen för ett sådant här projekt, 
skiljer sig på många punkter från de mera traditionella projekten. Åtminstone från de 
traditionella stora projekten, som är mera verksamhetsövergripande, och som är mera 
gränsöverskridande som FoU-projektet är. Det är [konsultorganisationen] och 
[utförare] och [beställare] som är involverade, och forskning och verksamheter också. 
Den typen av mera storskaliga projekt, de har tidigare varit mycket mer linjära tror 
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jag. Och siktat mera mot på förhand formulerade tydliga mål. Det tror jag att både 
Anders och jag har fått slita mycket med. Eller det har vi gjort. Att skapa legitimitet 
för det sättet att driva projekt på. Att det inte är så tydligt i början, att man får finna 
former efter hand, och att man får ändra fokus också utifrån den kunskapsutveckling 
som också sker i projektet, och se att det dyker upp nya saker som är intressanta. 
Ingen av de planer som vi har haft för det här projektet har ju stämt” (Fredrik,
intervju 990217). 

Samarbetsformer
Fredrik och Anders försökte tidigare finna en konkret och fungerande samarbetsmodell 
med konkreta uppgifter att arbeta tillsammans med. ”…nej, det gick inte. Det stupade. 
Och jag kan än idag inte säga vad det var som gjorde att det inte fungerade. För att 
ambitionerna hade vi. Och det kan ha bromsats av flera olika saker. Det var inte bara 
Anders och jag som var involverade då, det var en större krets. Det var fler viljor än 
vi. Samtidigt så tror jag inte att vi såg riktigt ordentligt heller i vilka avseenden och på 
vilket sätt kan vi integrera våra kompetenser och arbetssätt. Det var väl också i den 
vevan som Anders mer på allvar började intressera sig för verksamhetsprocesser, och 
processkartläggningar, och metoder för det arbetet, o s v. Och, i det skedet försökte 
involvera mig också en del i att försöka förstå de här metoderna. Vi hade ett konsult-
företag här, det var väldigt komplicerade saker. Upprättade nästan en NASA-studio i 
de här lokalerna och säkert tio konsulter som skulle vara med. Och, vart jag vill 
komma med det, det var väl att, då kändes det så mycket stort” (Fredrik, intervju 
990217). Kombinationen av ett tidsmässigt utdraget projekt där det har funnits ut-
rymme för att lära känna varandra, och ett projektupplägg som tillåter att man söker 
efter ett fungerande arbetssätt tillsammans med konkreta uppgifter, tror jag har varit de 
bidragande orsakerna till att Fredrik och Anders har hittat ett sätt att genomföra upp-
drag tillsammans.  

Anders (1999) säger att ”Fredrik och jag har influerats av varandra och påverkat 
varandra. I relativt stor omfattning.” Anders och Fredrik har alltid utbytt erfarenheter 
och diskuterat olika problem och möjligheter som de stött på i sitt arbete som verksam-
hetskonsulter. Skillnaden mot tidigare är att de i och med FoU-projektet fått utrymme 
och möjlighet att experimentera i ett konkret samarbetsprojekt. Kunskapsutveckling 
borde få genomslagskraft även i andra sammanhang, och inte enbart i den situation 
som kunskapen utvecklades inom. Jag tycker att Anders i sitt handlande utanför FoU-
projektet visar att han har påverkats av Fredrik, men jag är inte säker på att Fredrik har 
påverkats av Anders i lika hög grad; och på frågan om han har ändrat sitt arbetssätt 
säger han ”…nej det är inte så stor skillnad faktisk” (Fredrik, intervju 990217). Att jag 
inte har sett någon större påverkan från Anders hos Fredrik kan givetvis bero på att jag 
inte har haft lika många tillfällen att studera honom och hans kunskapsanvändning.  

En konkret, tydlig och väntad effekt av FoU-projektet som påverkar Fredriks och 
Anders arbetsätt är inte bara de samarbetsformer som har utvecklats mellan Anders 
och Fredrik utan även de som utvecklats mellan Forskarna och Praktikerna. Fredrik 
säger att han nu lättare kan engagera Pedagogerna i olika uppdrag. ”… ja relationerna 
är i alla fall en jätteviktig del [av det som FoU-projektet har bidragit till]. Det tycker 
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jag. Och att de har fördjupats. På ett sätt som är givande och som gör att vi både kan 
samarbeta inom ramen för FoU-projektet, men också inom ramen för andra projekt. 
Jag kan ju ta in [forskarna i pedagogik] i dag” (Fredrik, intervju 990217).

Fokusområden 
Fredrik säger att han om han skulle använda handlingsgrafer i kombination med sitt 
sätt att se på verksamheter, skulle han få en ökad förståelse för olika sätt att studera en 
verksamhet, och en bättre förståelse för hur han och Anders kan komplettera varandras 
arbets- och synsätt och arbeta tillsammans. ”…det känns att vi faktiskt har utvecklats 
Anders och jag tillsammans. I den dialog vi har kring både metoder och synsätt. På 
vilket sätt man kan ha nytta av grafer kontra ett mera beteendevetenskapligt perspektiv 
på verksamheter. Vi har rätt mycket samtal kring att försöka förstå det som händer i 
en process utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv och om jag pratar om något 
problem i en verksamhet så kan vi omvänt säga, hur skulle det här problemet kunna 
beskrivas om vi gjorde en graf på det ” (Fredrik, intervju 990217). Även Fredriks ut-
ökade frågearsenal leder till viss del till en förändring i fokusområde – i vad han väljer 
att studera (tabell 5.2)

Forskning bidrager ofta med nya begrepp och perspektiv som kan användas för att 
analysera verkligheten och se på den med nya ögon. Fredrik säger själv att han genom 
Pedagogernas fokusering på arbetslagen nu kan göra en djupare analys när det gäller 
lärande i arbetslag eftersom han har erhållit mer kunskap om lärande i arbetslag och 
kan området bättre än förut. Dels eftersom han i högre grad än tidigare skrivit om, och 
dokumenterat arbetet med verksamhetsdiagnoserna på resultatenhet 1 och 2, och dels 
för att Pedagogerna i det här arbetet fokuserat lärande i arbetslag vilket har fått till 
följd att en del av den teoriutveckling som skett inom FoU-projektet har gällt just lär-
ande i arbetslag. 

Fredrik: ”Att de här bilderna av hur det ser ut i verksamheterna, verksamhetsbeskriv-
ningarna, att de bilder som vi kanske inte hade explicitgjort tillräckligt. De blir mer 
explicitgjorda nu.”
Jag: ”Vad menar du med explicitgjorda?” 
Fredrik: ”Att vi beskriver det mer i text, att vi skriver om verksamheterna nu.” 
Jag: ”Ni hade det i huvudet förut?” 
Fredrik: ”Ja, det är klart. Att kanske vi hade mer i huvudet, men vi har ju också mycket 
dokumentationer. Anders har en hel del, och, [N.N.] och jag i de studier, i de projekt 
som vi har jobbat i. Så visst har vi mycket verksamhetskunskap. Men, det här blir ändå 
på ytterligare någon nivå.” 
Jag: ”Vad menar du med nivå? Djupare nivå eller annan nivå?” 
Fredrik: ”Ja, både och kanske. Det är svårt att säga.” 
…
Fredrik: ”Jag skulle också kunna säga att den kunskap som vi har utvecklat i FoU-
projektet om verksamheterna är av en djupare karaktär. I den meningen att vi har fok-
userat mer på vissa delar. T.ex. på lärande i arbetslag. Förr kanske vi har pratat 
mycket om arbetslag och vikten av erfarenhetsutbyte och kommunikation i lagen, 
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konfliktlösning och så vidare. Men, nu har vi liksom stannat till. Stannat upp och mer 
fördjupat oss i de här delarna.” 

Syn på konsultrollen  
Fredrik säger att han har utvecklats i sitt arbete som konsult. Det han då främst tänker 
på är influensen från Pedagogerna när det gäller vad som är intressant att fokusera när 
man gör en verksamhetsdiagnos. Annan påverkan, som exempelvis en eventuell för-
ändring i synen på konsultrollen, har han mycket svårt att konkretisera, han säger t.ex. 
att hans sätt att arbeta i dag inte skiljer sig så mycket från hur han arbetade innan FoU-
projektet: ”…nej det är inte så stor skillnad faktiskt [synen på konsultrollen]”
(Fredrik, intervju 990217). Fredrik talade tidigt om sig själv som ”handledare” 
(projektmöte FoU-projektet, 960913; intervju 961008), han säger att han framför allt 
vill förstå verksamheten (projektmöte FoU-projektet, 961016) och utveckla relationer, 
begrepp och kommunikation (projektmöte FoU-projektet, 961107).  

Fredrik: ”…men även jag, tycker jag väl att jag har utvecklats i konsultrollen. Att 
FoU-projektet har bidragit och utvecklat mig i den. Helt klart alltså.”
Jag: ”Hur då?” 
Fredrik: ”Den fråga är svår att svara på. Hur då så där exakt. Men det är en bestämd 
känsla jag har.”
Jag: ”Är det mera i hur du ser på saker och förhåller dig än konkret vad du gör?” 
Fredrik: ”Ja, det är nog snarare på det planet. Men även i det jag gör ibland. Jag 
hämtar ju saker ur det här projektet in i andra projekt. Verksamhetskunskap, 
metoder.”

6.1.2.2.2 Sammanfattning kunskapsutveckling hos Fredrik 
Fredrik har inte påverkats av FoU-projektet i högre grad än av något annat, FoU-
projektet är enbart en del av alla de influenser som påverkar hans kunskapsutveckling. 
Han har alltid arbetat med många olika typer av uppdrag vilka alla bidrager till att 
utveckla hans kunskapsbas i relation till sitt arbete som verksamhetskonsult. De största 
förändringarna som direkt kan relateras till FoU-projektet är att han har påbörjat ett 
konkret samarbete med Anders och att han fördjupat relationerna till Pedagogerna. 
Han har också fått en fördjupad kunskap om lärande i arbetslag vilket har gjort att han 
bättre kan fokusera detta område i konsultuppdrag.  

6.1.2.3 Sammanfattning Anders och Fredrik 
Det är en stor skillnad mellan den kunskapsutveckling som skett hos Anders och den 
förändring av kunskap som skett hos Fredrik. Anders har framför allt förändrat sin 
egen personliga kunskapsbas, medan Fredriks arbete i högre grad har genomgått 
strukturella/yttre förändringar såsom förändrade uppdrag och samarbetsformer.  

Anders har till viss del förändrat sin resultatsyn. Tidigare såg han inte en verksamhets-
diagnos som ett eget resultat, utan enbart ett delresultat på vägen till det ”riktiga” 
resultatet. Fredrik har inte uppvisat någon förändrad syn på resultat vilket antagligen 



KATEGORIER KRING KUNSKAPSUTVECKLING OCH 
KUNSKAPSANVÄNDNING

120

kan bero på att hans sätt att se på resultat från projekt i högre grad överensstämmer 
med Forskarnas mer processinriktade resultatsyn.  

Ett exempel på skillnaden i resultatsyn mellan Anders och Fredrik är att Anders tycker 
att det är viktigare än Fredrik att de når fram till ett konkret resultat från samarbetet 
inom FoU-projektet som leder till någon typ av förändring, även om också han, precis 
som Fredrik, ser samarbetet i sig som ett resultat av projektet. Anders tycker att det är 
mycket viktigt att de lyckas med uppgiften att formulera och konkretisera en arbets-
modell som integrerar system- och beteendevetenskap. Han ser det som deras uppgift 
att realisera ett sådant arbetssätt som sedan ska kunna användas av den Kommunala 
konsultorganisationen. Trots att de faktiskt har lyckats att överföra sin modell muntligt 
till kollegor inom sina respektive organisationer, ser Anders det ändå inte som ett 
riktigt resultat om det inte är artikulerat, formaliserat och objektifierat. 

Både Fredrik och Anders arbetar mycket med att samla in data m h a intervjuer och 
seminarier. Det som framför allt skiljer dem åt är sättet som de dokumenterar på. 
Anders dokumenterar och analyserar mycket av materialet med hjälp av handlings- 
och processgrafer, medan Fredrik främst arbetar med texter som analysbas. Fredrik, till 
skillnad från Anders, bandar och skriver ut intervjuerna. Varken Fredrik eller Anders 
har blivit influerade av varandra när det gäller hur de dokumenterar intervjuerna. 
Förutom vana, kan det antagligen bero på att har olika fokus i en intervju. Under 
arbetet på Resultatenhet två frågade Anders mycket om flöden, arbetsprocesser och 
rutiner och där är det inte lika viktigt att fånga det exakta ordvalet som hos de frågor 
som Fredrik ställde som mer handlade om relationer, lärande och kompetens. 

6.2 Kunskapens uppkomst — Användning, anpassning 
och översättning av kunskap 
Det som är viktigast vid användning av kunskap är i vilken grad kunskapen passar 
kunskapsanvändaren och den specifika situationen. “It is impossible to conceptualize 
the utilization of knowledge without considering the situation in which the utilization 
occur” (Larsen, 1980:432) 79. Val och översättning av kunskapskomponenter bestäms 
både av Konsulternas förförståelse, förväntan och praktikens krav.  

Givetvis finns det många faktorer i användningssammanhanget som påverkar såväl an-
passningen av forskningsbaserad kunskap som anpassning av kunskap från andra kun-
skapsdomäner. Några viktiga omständigheter kring konsultuppdraget som sätter 
ramarna för anpassning av kunskap är omfattning av tillgängliga resurser och de förut-
sättningar som finns hos konsultens uppdragsgivare och hos de personer och 
organisationer som han eller hon arbetar tillsammans med. Andra omständigheter som 
kan påverkar användning av kunskap är kunskapsanvändarens egna förutsättningar 
(personella förutsättningar) 80.

79 Se även Knorr-Cetina (1981) för en diskussion om kontextens betydelse för praktisk handling.  
80 Se även Jensen & Johansson (1999). 
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6.2.1 Uppdragets förutsättningar 
En kategori som påverkar användning av forskningsbaserad och ämnesövergripande 
kunskap är de förutsättningar som finns i ett uppdrag. Ramarna påverkar i vilken grad 
det är möjligt att experimentera och prova nya ansatser.  

Uppdragets förutsättningar 
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Omfattning av
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ersättning

låg
hög
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Figur 6.4 Uppdragets förutsättningar 

Inte bara verksamheten, utan även uppdraget kan ha olika karaktär som påverkar vilket 
angreppssätt man väljer. Uppdraget kan vara mer eller mindre tydligt och ha mer eller 
mindre uttalade mål. Fredrik säger att han ibland arbetar med uppdrag som är otydliga. 
”Då vet man inte riktigt vad man vill. Då man säger, att nu ska vi påbörja ett 
utvecklingsarbete på den här enheten” (Fredrik, intervju 990217). I ett sådant uppdrag 
är det lättare att prova nya projektformer och metoder, och dessutom är det viktigt att 
utveckla en hög grad av förståelse i den typen av uppdrag för att kunna veta vad det är 
som ska utvecklas.  

Anders säger att arbetet inom FoU-projektet har haft en helt annan karaktär än vad han 
är van vid. I ett traditionellt IT-uppdrag, som han kallar det, är det tydligt och klart 
från början vad hans uppgift är. Både problemet och målet med uppdraget är inled-
ningsvis artikulerade och tydliggjorda. ”…om jag jämför [FoU-projektet] med 
traditionella IT-uppdrag så vet man i traditionella IT-projekt mer vad man ska göra. I 
[FoU-projektets] natur ligger det att det blir utdraget. Det har en annan karaktär” 
(Anders, projektmöte FoU-projektet, 990121). Traditionella IT-uppdrag är mer styrda 
från början, och här kan det krävas högre grad av praktikgörande för att det ska vara 
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möjligt att använda forskningsbaserad kunskap som betonar problematisering och 
förståelse mer än förändring.  

Även personalens och uppdragsgivarens motivation att använda forskning eller ämnes-
överskridande kunskap kan påverkar anpassning och översättning av kunskap. 
Forskningens legitimerande funktion kan göra att det i vissa fall ses som positivt att 
använda forskningsresultat i det praktiska konsultarbetet, samtidigt som vissa upp-
dragsgivare uppfattar forskning som något världsfrånvänt, abstrakt och icke-praktiskt. 
När det gäller kunskap som går över gränserna kan det ibland vara svårt att 
argumentera för att olika perspektiv borde ingå i en studie, samtidigt som det givetvis 
kan finnas uppdragsgivare som ser en stor fördel och potential i att bredda pers-
pektiven.

6.2.1.1 Tillgängliga resurser  
Tillgången av resurser är den yttre ramen som avgör hur mycket man kan göra och 
under hur lång tid. Detta gäller inte enbart Konsulterna, utan också de aktörer som 
arbetar i verksamheterna. De tillgängliga resurserna påverkar bl.a. val av projekt-
struktur, och i vilken grad man väljer att engagera personalen i förändringsarbetet. 

De aktörer som är inblandade från de medverkande verksamheterna har vissa resurser 
till sitt förfogande. Dessa resurser bestämmer bl.a. detaljeringsgraden och hur nog-
granna Konsulterna kan vara i sina uppdrag. Ju mer resurser som man har till sitt för-
fogande desto högre detaljeringsgrad kan exempelvis en verksamhetsdiagnos ha. 
Resurserna gäller både graden av Konsulternas ersättning, och hur mycket tid 
Konsulterna och verksamhetsaktörerna har till sitt förfogande. Som Fredrik sade ”…vi
måste ju också göra någon anpassning hela tiden, utifrån både situation och resurser. 
Resurser i form av pengar och tid” (Fredrik, intervju 990217).

Det är mycket viktigt att även aktörerna från verksamheterna har tid att medverka i de 
olika aktiviteterna. Verksamhetsdiagnos två var tvungen att senareläggas bl.a. eftersom 
personal på resultatenheten var inblandade i ett flertal olika projekt, och inte hade inte 
den tid som behövdes för att kunna vara med och genomföra vårt projekt med gott 
resultat. Det finns risk för projekttrötthet om personalen deltager i alltför många för-
ändringsarbeten samtidigt.  

Anders och Fredrik upplevde att en djup och tidskrävande verksamhetsdiagnos som 
den vi genomförde på Resultatenhet 1 skulle vara svår för en konsult att argumentera 
för när de offererar ett uppdrag. Detta tror jag bl.a. beror på att Anders och Fredrik 
själva skulle ha svårt att motivera kostnaden för en så förhållandevis omfattande 
verksamhetsdiagnos. Verksamhetsdiagnoser är inte någonting som uppdragsgivarna 
vill betala stora pengar för eftersom de vanligtvis inte ser en verksamhetsdiagnos som 
ett resultat i sig, utan bara ett steg på vägen till det ”riktiga” resultatet som t.ex. in-
förandet av ett IT-system. För att tillmötesgå Fredriks och Anders krav på en mindre 
kostsam ansats för att genomföra en verksamhetsdiagnos bestämde vi oss för att testa 
en mer handlingsinriktad, snabbare och mer praktiknära ansats på resultatenhet två: 
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”Vill prova en modell för verksamhetsdiagnos som är mer handlingsinriktad och mer 
fältmässigt anpassad. Den är praktikdriven och ekonomiskt rimlig för [utförare] och 
[konsultorganisationen]” (projektmöte FoU-projektet, 971105). 

6.2.1.2 Klienters förutsättningar 
En faktor som påverkar konsultens val av ansats – och därmed också ett 
praktikgörande av forskningsbaserad kunskap och/eller ämnesanpassning av kunskap – 
är klientens motivation och engagemang. En konsult kan se både den uppdragsgivare 
som han eller hon har och/eller de personer från verksamheten som är engagerade i 
konsultuppdraget som klienterna för uppdraget. Det kan också finnas personer som 
inte är direkt berörda av arbetet, men som ändå på sikt kan komma att påverkas. Gold-
kuhl (1998) kallar dessa klienter bi-klienter.

Arbetar man som konsult i ett uppdrag där man känner att personalen är engagerad och 
intresserad är det lättare att prova nya arbetssätt. Ett exempel på detta är det arbete som 
Anders och hans kollega har gjort på skolköket där personalen har varit mycket 
engagerad och intresserad av att själva driva och genomföra förändringsarbetet (se 
bilaga 10). Anders kollega provade här att arbeta närmare personalen och personalen 
har i hög grad själva fått driva förändringsarbetet, bl.a. har personalen själva fått be-
stämma vilket notationssätt de ska använda för att beskriva sin verksamhet.  

6.2.2 De personella förutsättningarna 
Den här avhandlingen beskriver och analyserar två strategier för verksamhets-
konsulters kunskapsutveckling: 1) att samarbeta med forskare inom och utanför den 
egna disciplinen och 2) att samarbete med en konsult från en annan disciplin (se syftet 
avsnitt 1.2). Med detta som bakgrund har jag också valt delat upp kategorin de 
personella förutsättningarna i två delar; den första beskriver omständigheter som kan 
påverka användning av forskningsbaserad kunskap, och den andra kategorin beskriver 
faktorer som kan påverka användning av kunskap från konsultsamarbetet. I realiteten 
är dessa kategorier givetvis sammansatta, och inte möjliga att separera; kategorierna 
påverkar ömsesidigt varandra, men för att vara tydlig gör jag här en åtskillnad mellan 
de båda kategorierna.

De personella förutsättningarna består av sådana egenskaper hos kunskapsanvändaren 
som kan påverka användning och översättning av kunskap, det är faktorer som framför 
allt påverkar hur kunskapen internaliseras81; t.ex. förväntan på forskning, motivation, 
intresse, förförståelse. Det finns antagligen fler aktuella egenskaper och/eller 
kategorier än de som jag tagit upp här. Jag börjar med att beskriva faktorer som på-
verkar översättningen av forskningsbaserad kunskap, och nästa avsnitt visar några om-
ständigheter som har influerat Anders och Fredriks samarbete.  

81 D v s att det man upplever – omvärlden – smälter samman (internaliseras) med individen (Berger & 
Luckmann, 1967).  
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Figur 6.5 Personella förutsättningar

6.2.2.1 Forskningsbaserad kunskap 
De personella förutsättningarna påverkar i mycket hög grad hur den 
forskningsbaserade kunskapen internaliseras med den egna personen. Detta styr i sin 
tur översättningen och anpassningen av forskningsresultaten. De personella förut-
sättningarna kan bestå av de förväntningar man har på forskning och vilken förför-
ståelse man har; om han har haft tidigare kontakt med forskare, om man är intresserad 
av forskning och om man är van vid att problematisera och teoretisera, samt till vilken 
grad man är motiverad att använda sig av forskningsresultat i sitt arbete.  

6.2.2.1.1 Förväntningar på forskning 
Som praktiker, och även som forskare, kan man ha olika förväntningar på forskning. 
Anders och Fredrik har främst diskuterat två olika sätt att uppfatta forskning; för att 
lösa problem, och som ett medel att öka förståelsen och fördjupa kunskapen. Det finns 
olika åsikter om vad forskning bör bidraga till i samhället. Man kan se som 
forskningens uppgift att medverka till ökad bildning och upplysning och/eller att ut-
veckla olika typer av kunskaper och tekniker för att rationalisera och effektivisera både 
arbete och vardag; ofta likställs det första synsätt med humanism och det andra med 
teknologi.
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Problemlösande forskning består ofta av olika typer av metoder och modeller som kan 
användas för att vägleda ett handlande för att nå ett visst resultat. En stor del av 
forskningen inom informatik är av normativ karaktär och omsätts i metoder och 
modeller – vilket är den typ av forskning som Anders använder sig mycket av i sitt 
arbete som verksamhetskonsult där han för det mesta arbetar med att utveckla 
verksamheter och informationssystem.  

Användbar forskning kan se ut på många olika sätt. För Anders är användbar forskning 
sådant som går att använda direkt i arbetet; t.ex. i form av en metod eller notationssätt. 
”… jag tycker ambitionen är sådan att det ska omsättas i praktiken det ni [forskare] 
står för och kan. Jag menar, vi vill ju utnyttja det här [forskningen] i vår verksamhet. 
En tillämpning eller en funktion i praktisk tillämpning. Jag tycker ambitionen är sådan 
att forskning ska omsättas i praktiken” (Anders, intervju 990209). 

Även för Fredrik är metodkunskap viktigt i hans arbete som verksamhetskonsult; som 
jag skrev tidigare återanvänder han intervjuguider och frågor utvecklade i FoU-
projektet i andra projekt där han arbetar med liknande problemställningar. ”…jag kan 
använda mig av några av de frågeställningarna, t.ex. och göra några inledande 
intervjuer av personalen. Inte ta alltihop, utan ta några fokus som är särskilt 
intressanta just där. Och sammanställa det. Det är också en form av metod-
användning” (Fredrik, intervju 990217).

Forskning som ökar förståelsen/fördjupar kunskapen kan vara i form av teorier som 
syftar till att lyfta upp och explicitgöra vissa skeenden. Fredrik ser forskning främst 
som förståelseökande och som ett sätt att fördjupa kunskapen om verksamheten och 
verksamhetens processer. Genom forskning vill han bättre förstå vad som händer i en 
verksamhet för att sedan kunna omvandla det till handling. Genom att lyfta upp och 
explicitgöra skeenden i verksamheten, kan man fördjupa och bekräfta gammal kun-
skap, samtidigt som det också kan leda till nya insikter. ”…[forskning] ger bilder av 
verkligheten som är viktiga. Det kan också ge andra bilder av verkligheten än de som 
man får när man står mitt uppe i det jämt. Att det blir ett sätt att förstå sin egen 
verklighet på. Och att det för det mesta upplevs som väldigt positivt i verksamheter. Att 
man kan få teoretiska modeller som är förklaring till det som man upplever” (Fredrik,
intervju 990217). Ett exempel på bilder och teoretiska modeller inom FoU-projektet är 
Pedagogernas arbete och teoriutveckling kring lärande i arbetslag.

Användbar forskning för Fredrik är, förutom mer normativa metoder, också begrepp 
och teoretiska modeller som gör att han bättre kan förstå och förklara det som händer i 
verksamheterna. ”…dels för att jag tycker att det är mycket viktigt. Inte bara för mig 
själv, utan också för verksamheterna. De man jobbar med, att få den möjligheten. Att 
det blir ett sätt att förstå sin egen verklighet på” (Fredrik, intervju 990217). Att 
Fredrik ser den här typen av kunskap som viktig beror antagligen på att många 
uppdrag som han arbetar med syftar till att öka förståelsen för det som sker i 
verksamheten. 
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6.2.2.1.2 Forskningsförförståelse 
En annan komponent som påverkar FoU-samarbetet och om en praktiker väljer att 
använda forskningsbaserad kunskap är den vana som han eller hon har av forskning 
och forskningssamarbete.  

Fredrik har under en ganska lång tid arbetat tillsammans med en av forskarna i FoU-
projektets grupp. ”…det är inte så att vårt arbete kring de här frågorna började i 
samband med FoU-projektet. Jag har jobbat med utvecklingsfrågor inom det är fältet 
sedan sent 80-tal ungefär. Jag har jobbat väldigt mycket med [en av pedagogerna] 
sedan 89 någonting. Så den kontakten är inte heller ny” (Fredrik, intervju 990217).

Även om också Anders har haft en hel del kontakt med forskare inom informatik-
gruppen innan FoU-projektet är den här typen av nära kontakten med universitetet och 
forskare ny. ”…dels så har man ju fått en inblick i er värld. Det är en helt ny värld för 
mig. Inte främmande kanske. Men ny i alla fall. Och det har ju varit lärorikt. Jag har 
haft väldigt lite kontakt med [forskare] och universitet överhuvudtaget” (Anders,
intervju 990209).

Fredrik har ett starkt teoretiskt intresse vilket givetvis har påverkat honom och hans 
användning av forskningsresultat. ”…den delen av arbetet har jag alltid tyckt varit 
mycket intressant. Att ha en teorianknytning i det praktiska konsultarbetet och jag har 
försökt jobba mycket så. Och jag har också fått en del kritik för att jag har jobbat för
mycket utifrån sådana utgångspunkter. Redan innan FoU-projektet. Jag tycker att det 
är intressant och spännande” (Fredrik, intervju 990217). Anders har inte ett lika starkt 
teoretiskt intresse som Fredrik, för honom är det viktigast att forskning kan omsättas i 
ett praktiskt handlande exempelvis i form av en metod eller notationssätt. Men båda är 
mycket intresserade av att använda forskningsresultat i sitt arbete.  

Fredrik har en socionomutbildning i botten och fördjupar för närvarande sina studier i 
pedagogik genom att skriva en D-uppsats där han har en av forskarna från pedagogik 
som handledare. Dessutom är han intresserad av att påbörja forskarutbildning. Fredriks 
stora intresse för, och vana av, forskning påverkar givetvis både hans motivation att 
använda forskning och hur lätt han har att tillgodogöra sig teoretiska resonemang. 
Även Fredriks sätt att uttrycka sig visar att han är van vid teoretiska begrepp, och han 
för ofta abstrakta resonemang. I citaten märks det också att Fredrik är van att reflektera 
över forskning och forskningens roll i hans arbete. Han har en hög vana att problem-
atisera och teoretisera över olika typer av fenomen. 

Anders har inte någon akademisk examen, vilket kan ha betydelse när det gäller att 
kunna förstå och omsätta forskningsbaserad kunskap i praktiken. Han är inte heller 
särskilt van att använda teoretiska begrepp och modeller. När man pratar med Anders 
är han alltid mycket konkret och använder sig sällan av abstrakta teoretiska resone-
mang och modeller. Även om han gärna problematiserar kring ett fenomen går han 
gärna direkt på lösningen och hans problematisering går sällan utanför den 
situationella.
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6.2.2.2 Praktikbaserad och ämnesskild kunskap 
I det här avsnittet beskriver jag några av de personella hinder och förutsättningar som 
kan ha påverkat samarbetet mellan Fredrik och Anders. De delkategorier som jag har 
upptäckt och som kan ha influerat samarbetet mellan Anders och Fredrik är förvänt-
ningar på samarbetet, samt den förförståelse Fredrik och Anders har när det gäller att 
samarbeta med personer från andra områden. Andra faktorer som kan påverka sam-
arbetet är diskrepansen mellan Fredriks och Anders arbetssätt, d v s egenskaperna hos 
de kunskapskomponenter som beskrivs i avsnitt 6.1. I det här avsnittet fokuserar jag 
mig på kategorier som är direkt relaterade till Fredriks och Anders förförståelse, för-
väntningar och intresse.

6.2.2.2.1 Samarbetsförförståelse 
Det är givetvis lättare att arbeta tillsammans om man talar samma språk och använder 
sig av liknande arbetssätt. Några faktorer som bidrager till att utveckla en gemensam 
referensram är om man har haft kontakt med personen tidigare och om man har en 
gemensam bakgrund i form av exempelvis utbildning.  

Anders och Fredrik hade, som jag skrev ovan (se sid. 109), tidigare försökt initiera ett 
konkret samarbete kring konsultuppdrag. Det är möjligt att deras tidigare försök och 
kontakter fått till följd att de byggt upp en förförståelse som bidrog till det lyckade 
samarbetet inom FoU-projektet. Förutom detta har de inte, vad jag vet, någon större 
erfarenhet av att samarbeta med konsulter från andra ämnesområden.  

Anders hade före FoU-projektet inte genomgått någon utbildning som berör Fredriks 
sätt att arbeta och studera verksamheter, medan Fredrik däremot har haft lite kontakt 
med den typen av metoder som Anders använder sig av ”…nu är det inte så att jag 
använder mig så mycket av den typen av metoder [som Anders använder]. Samtidigt 
så är det också så att den typen av metoder har i dag en ganska stark influens på 
konsulter som jobbar i mitt fält. Jag har varit på kurser som handlar om att lära mig 
processkartläggning och sådant där” (Fredrik, intervju 990217). 

6.2.2.2.2 Förväntningar på samarbete 
Både förväntningar på den egna kunskapsutvecklingen och förväntningar på andra 
resultat i samband med samarbetet är omständigheter som påverkar hur väl Fredrik och 
Anders lyckas med att arbeta tillsammans.  

Anders och Fredrik har olika syn på vilka resultat deras samarbetet ska leda till. 
Anders uttrycker att det för honom är viktigt att externalisera och dela med sig av de 
erfarenheter och kunskaper som han och Fredrik har utvecklat (se även sid. 104).”Och
är det fortfarande att vi ska komma fram till någon form av metodik som vi kan till-
ämpa med inslag av de här två grenarna [informatik och pedagogik]. Det tycker jag 
är mycket viktigt. Fortfarande. Att det är slutmålet så att vi kan använda det här [i den 
egna konsultfirman] eller Kommunen kan använda det i sin konsultorganisation” 
(Anders, intervju 990209). För Fredrik är det inte lika nödvändigt att objektifiera och 
formalisera erfarenheterna i t.ex. en modell; det är tillräckligt att de muntligen kan dela 
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med sig av sina lärdomar. För Fredrik är förståelse ett mål i sig: ”…däremot förståelse, 
kan jag se som ett mål på ett annat sätt. Hur man tänker kring verksamheter utifrån 
olika discipliner” (Fredrik, intervju 990217). 

Både Fredrik och Anders har givetvis intresse av att utvidga sina perspektiv, annars 
skulle de inte ha engagerat sig i FoU-projektet. Det finns ändå en skillnad i hur pass 
mycket de har influerats av samarbetet – och det kan ses som ett mått på intresse och 
vilja att bredda perspektivet. I det praktiska konsultarbetet har Anders i hög grad 
influerats av samarbetet med Fredrik. Fredrik säger att han påverkats mycket av 
Anders – men det syns inte i hur han utför sitt arbete (även detta för jag en diskussion 
kring tidigare i avsnittet, se sid. 117).

6.2.3 Översättning av kunskap 
Mitt arbete rör praktikgörande och inte forskningsgörande av kunskap. Det jag har 
studerat är hur praktiker använder, anpassar, översätter och utvecklar kunskap baserat 
på forskning och/eller ett annat ämnesområde. I det här avsnittet kommer jag att 
beskriva översättning av kunskap. Översättning genom kunskapsanvändning och som 
praktikgörande eller ämnesanpassning.  

Att använda forskningsbaserad kunskap i det praktiska arbetet handlar mycket om ett 
praktikgörande av forskningsbaserad kunskap – att anpassa och göra om kunskap som 
ofta är relativt generellt och teoretiskt utformad till en mer praktisk, lokalt anpassad 
och handlingsinriktad kunskap. Ämnesanpassning av kunskap är i högre grad en fråga 
om att integrera och anpassa kunskap från en annan domän för att bredda sitt 
perspektiv och kunna upptäcka andra saker. Kunskapen översätts i anpassningen. När 
forskningsbaserad och annan kunskap sprids, anpassas och används av olika aktörer 
sker det en översättning (Latour, 1998; 1999). Genom att aktörer förändrar och om-
vandlar kunskap (”symbolen”) får man en fortlöpande omvandling av dess innebörd.  

…that action is slightly overtaken by what it acts upon; that it drifts through 
translation; that an experiment is an event which offers slightly more than its 
inputs; that chains of mediations are not the same thing as an effortless passage 
from cause to effect; that transfers of information never occur except through 
subtle and multiple transformations; that there is no such thing as the imposition of 
categories upon a formless matter… (Latour, 1999:298). 
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Figur 6.6 Översättning av kunskap

6.2.3.1 Användning av kunskap 
Ett praktikgörande av forskningsbaserad kunskap innebär oftast att man transformerar 
och anpassar forskning till en konkret och praktisk situation, medan en ämnes-
anpassning av kunskap leder till att man mer eller mindre smälter samman kunskapen 
från det andra området med sin egen kunskapsbas82.

Kunskap kan vara mer eller mindre passande för en viss situation – den kan vara mer 
eller mindre användbar. Varje gång kunskap används anpassas den till den specifika 
situationen och utifrån kunskapsanvändarens personella förutsättningar. Den här an-
vändningen gör att kunskapen förändras och utvecklas. Varje kunskapsanvändning 
leder till kunskapsutveckling. Latour (1998) säger att det är ovanligt med en 
oförändrad användning av kunskap. 

82 Seigerroth (1998). 
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6.2.3.1.1 Praktikgörande
Användning av forskningsbaserad kunskap i praktiken gör att praktiker anpassar och 
operationaliserar kunskap framtagen av forskare, som har till viss del andra mål och 
förutsättningar än praktikern, till den konkreta situationen och dess krav och be-
gränsningar. Även om forskning inom informatik ofta har som mål att resultat ska an-
vändas i praktiken (t.ex. FA/SIMM) krävs det ändå en anpassning där praktikerna 
måste välja vilka delar av kunskapen som ska användas och i vilken grad dessa ska an-
vändas. Detta innebär också att man väljer vilka delar man inte använder sig av – även 
det medvetna icke-valet är viktigt att studera för att vi ska kunna öka vår förståelse för 
hur praktiker arbetar och anpassar kunskap.

Fredrik väljer ut, med den forskningsbaserade kunskapen som bas, några av de fråge-
ställningar som han tycker passar den situation som han befinner sig i just då. ”Vi
måste ju också göra någon anpassning hela tiden, utifrån både situation och resurser. 
Resurser i form av pengar och tid” (intervju Fredrik, 990217). Även Anders praktik-
gör, anpassar och förändrar den forskningsbaserade kunskapen ”handlingsgrafer” – 
hans användning av handlingsgrafer är som han säger mindre detaljrik än forskarnas. 
Det som jag i figur 6.6 kallar för grad av neddimensionering – i vilken grad en praktik-
er anpassar och ”förenklar” forskningsbaserad kunskap. Hans primära syfte med att 
använda handingsgrafer är först och främst för att de kan ge en snabb och tydlig över-
blick över vilka processer som finns i en verksamhet tillsammans med de olika 
aktiviteternas resultat och nödvändig information. Dessutom innehåller FA/SIMM fler 
metodkomponenter (notationssätt) än handlingsgrafer (bl.a. styrkeanalys och problem-
analys) och inom projektet har vi använt oss av flera av de delar som ingår i 
FA/SIMM, medan Anders i sitt arbete utanför FoU-projektet har valt att enbart an-
vända sig av handlingsgrafer som bas för att studera verksamheter. Han säger att pro-
blem- och styrkeanalys är för ”jobbiga” och tidskrävande. Dessutom frågar sällan 
uppdragsgivarna efter en väl tydliggjord argumentation bakom förändringsförslagen – 
och Anders argumenterar inte heller för den här typen av analyser. Anders påpekar 
flera gånger vikten av att kunskap, i det här fallet forskning, är användbar – att den kan 
utnyttjas i praktiken.”… jag tycker ambitionen är sådan att det ska omsättas i 
praktiken det ni [forskare] står för och kan. Jag menar, vi vill ju utnyttja det här 
[forskningen] i vår verksamhet. En tillämpning eller en funktion i praktisk tillämpning. 
Jag tycker ambitionen är sådan att forskning ska omsättas i praktiken” (Anders, 
intervju 990209). 

6.2.3.1.2 Ämnesanpassning 
”…nej, det gick inte. Alltså. Det stupade. Och jag kan än idag inte säga vad det var 
som gjorde att det inte fungerade. För att ambitionerna hade vi” (Fredrik, intervju 
990217)

Citatet ovan visar svårigheten med att samarbeta. Omständigheter som arbetssättet och 
hur man bedriver förändringsarbete som konsult skiljer sig åt mellan olika discipliner. 
De olika kompetensområdena gör också att fokus vid en verksamhetsutveckling är 
olika. Hela poängen med att samarbeta över ämnesgränser är att utnyttja det bästa från 
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två världar – i det här fallet systemutveckling och pedagogik. Verkligheten är så rik 
och varierande att det inte är tillräckligt att med en enda metod som bas kunna fånga 
alla dess element (Skyrme, 1997:219). Vid en kombination av två metoder, och 
synsätt, som härstammar från olika ämnen, hoppas man fånga fler delar av den 
verklighet som man studerar. Integrationen av de olika kunskapskomponenterna kan 
ske i olika hög grad; från kombinering till sammansmältning. Vid en kombinering kan 
man fortfarande urskilja de olika perspektiven, medan en sammansmältning leder till 
att det inom helheten inte går att uppfatta de olika delarna (Seigerroth, 1998:54). Vid 
verksamhetsdiagnosen på resultatenhet två kan man tydligt urskilja en tydlig gräns 
mellan Anders och Fredriks olika perspektiv (se t.ex. figur 6.7 – MAP). Både vid 
genomförande av intervjuer och vid redovisning av resultat (återkoppling) kan man se 
Fredriks och Anders perspektiv ligga sida vid sida som komplement till varandra. Det 
har m a o endast kombinerat sina respektive arbetssätt och perspektiv. Även vid 
samarbetet i uppdraget utanför FoU-projektet kombinerar Fredrik och Anders sina 
perspektiv. Fredrik leder intervjun och Anders flikar in sina frågor om flöden och 
arbetsrutiner mellan Fredriks frågor om lärande och relationer. Det förekommer inte 
att Fredrik eller Anders har ställt frågor utanför ”sitt” ämnesområde.  

I och med att Fredrik och Anders har olika bakgrund och olika fokus under en 
verksamhetsutveckling, blev det naturligt att de kombinerade sina olika perspektiv. 
Under intervjuerna på Resultatenhet två ställde Fredrik frågor om medarbetarna (led-
ning och vårdpersonal) och deras syn på arbete, verksamhet, ledning och arbetslaget. 
Anders ställde mest frågor kring administrativa rutiner och hur arbetsdagen såg ut; det 
som kallas för stödjande system och verksamhetens processer i figuren nedan (figur 
6.10). Under arbetet utvecklade de vad de kallade för ”verksamhetskartan” MAP 
(Människa, Arbete, Process) – en ”praktikerorienterad modell för integrerad verksam-
hetsutveckling” (projektmöte FoU-projektet, 980420) som kan användas som grund 
vid en verksamhetsdiagnos där man vill kombinera ett kompetens- och IT-perspektiv. I 
bilden återfinns Fredriks samt Anders perspektiv bredvid varandra, och som synes har 
de kombinerat  sin respektive olika perspektiv. Rutorna med streckade linjer 
representerar sådana områden som de inte hann med, med som de tycker borde ingå i 
den här typen av analys för att vara heltäckande.  
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Figur 6.7 MAP – en integrerad karta för verksamhetsutveckling (från Konsulternas presentation     
                         på Resultatenhet två 980415) 

Man kan på flera plan se att Fredrik och Anders har om inte ändrat, så i alla fall, utökat 
sina fokusområden genom samarbetet med Forskarna inom sitt ämnesområde. Det är 
antagligen lättare att ta till sig den här kunskapskomponenten genom samarbetet med 
Forskarna, än genom samarbetet med den andra konsulten i och med att det behandlar 
samma ämnesområde. Det handlar om en breddning och fördjupning av ett redan känt 
område. Fredrik har som jag nämnde i avsnitt 6.1.2 återanvänt frågor ur en frågeguide 
som utvecklades av honom själv och Pedagogerna inför arbetet med verksamhets-
diagnosen på resultatenhet ett. Dessa frågor fokuserade lite andra aspekter, t.ex. 
relationer mellan ledning och personal, än han var van vid. Man kan också observera 
influensen från frågeguiden i figur 6.7 ovan. Vid en jämförelse mellan områdena i 
”MAP” och frågorna i tabell 5.3 kan man se att Fredrik rör sig i samma områden.  

Både under intervjun på resultatenhet två och under intervjun i uppdraget ställde 
Fredrik varför-frågor och försökte komma åt de bakomliggande aspekterna, medan 
Anders ställde när-frågor och försöker fånga information om verksamhetsflöden, 
arbetsrutiner och informationsbehov. Han ställde också mycket frågor om vad som 
händer. Varken Fredrik eller Anders ställde frågor ur bådas perspektiv, utan båda höll 
sig strikt till ”sitt” område även om, eller kanske snarare p.g.a. att, de genomförde 
intervjun tillsammans. Kanske beroende på att de visste att den andra personen i alla 
fall kommer att täcka sitt eget område, och då behövde de inte belysa andra och nya 
områden.  

6.2.4 Samverkan 
En viktig aspekt för kunskapsutveckling är samverkan och interaktion med andra 
individer. Vi lär genom att samtala och samarbeta med andra. Inom FoU-projektet har 
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en stor del av kunskapsutvecklingen hos Anders och Fredrik skett genom att samarbeta 
med varandra och forskare inom projektgruppen. I all kunskapsanvändning, både hos 
forskare och praktiker, finns det oartikulerade och traderade angreppssätt och 
perspektiv som en samverkan kräver att man explicitgör för att man ska kunna förstå 
varandra. De egenskaper som ingår i min delkategori Samverkan, visar bl.a. vikten av 
den goda dialogen som bas för förståelse och samarbete.  

Grad av 
samverkan 

Tillgänglig
tid för 

samverkan

Uppdragets
grad av

konkretisering

Grad
av öppenhet

Grad av 
kritiskt 
prövande

Hög
Låg

Hög
Låg

 Dialog

Lite
Mycket

Hög
Låg

Hög
Låg

Grad av 
reflektion

Lite
Mycket

Omfattning 
av tid för 
reflektion

Lite
Mycket

Reflektion

Samverkan

Genomföra uppdrag 

Grad av
experiment-

erande

Hög
Låg

Figur 6.8 Samverkan

6.2.4.1 Reflektion 
Grad av samverkan och tillgänglig tid för samverkan
Människor och människors kunskap utvecklas i reflektion och dialog med andra 
människor. Dialog är en form av gemensam reflektion där man tillsammans med andra 
prövar argument, tankar och idéer. Genom att arbeta tillsammans ifrågasätts och ut-
manas det rådande och för-givet-tagna perspektivet som man har. I ett samarbete är det 
viktigt att förstå varandra, och genom den reflektion som sker i dialogen kan man 
lägga grunden för en sådan förståelse. Anders tyckte att det i början lades ner alldeles 
för mycket tid på allmänna diskussioner och reflektioner. ”…jo, jag sitter ju och 
hoppar ibland” (Anders, intervju 990209). Fredrik, däremot, tycker att vi har varit för 
produktorienterade i våra diskussioner, och inte lagt ned tillräckligt mycket tid på att 
diskutera olika angreppssätt, synsätt och arbetssätt. ”…men tiden då. Det är en faktor 
som påverkar. Vi är väldigt operativa jämt. På våra tillställningar, på våra [FoU-
projekt] möten. Vi pratar ju bara aktiviteter i projektet, det är sällan vi pratar 
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perspektiv och begrepp och synsätt och sådant där egentligen” (Fredrik, intervju 
990217).

6.2.4.1.1 Dialog 
I dialogen prövar man sina perspektiv och tankar, man ställer frågor och prövar svar. 
En dialog är en form av öppen reflektion. I ett idealt tillstånd finns det hög grad av 
öppenhet och tillåtelse för prövande i dialogen. Man vill uppnå insikter om sin egen 
okunskap och på så sätt få kunskap, samtidigt som man hjälper andra att utveckla i 
deras kunskapsutvecklingsprocess.

Praktiker kan ha en otillbörlig respekt för forskare, och tillåter sig kanske inte heller att 
utmana och kritiskt reflektera forskarnas perspektiv och kunskaper. ”…man gick in i 
det med ganska stor respekt för de som var med i projektet. Det måste jag säga” 
(Anders, intervju 990209). Inom FoU-projektet var det till största delen forskarna som 
dominerade diskussionerna under det första året. ”… mötena dominerades inlednings-
vis av de diskussioner man förde på forskarsidan” (Anders, intervju 990209). Det var 
först under det sista året av samarbetet som Praktikerna i högre grad har fört fram 
kritiska synpunkter. ”… det har ju ändrat sig under resans gång. Det är väl en del i 
utvecklingen tror jag. Dels lär man känna varann och så kanske man lär sig ett och 
annat också” (Anders, intervju 990209). Att Konsulterna, och då särskilt Anders, i 
högre grad framförde sina åsikter längre fram i projektet kan också bero på att de 
kände ett behov av att få fram ett konkret resultat, och ju närmar man kom slutet av 
projektet, desto starkare blev behovet. Men jag tror att det en stor del av problematiken 
tidigare har varit att vi s a s befunnit oss på Forskarnas mark, de flesta av projekt-
mötena inom FoU-projektet har varit förlagda till Universitetet. Projektet var också 
initierat av Forskarna vilket gör att det finns en förväntan att de ska vara drivande när 
det gäller att lägga fast målen. Dessutom var, åtminstone Anders, inte van vid det 
språkbruk och sätt att argumentera som Forskare använder sig av. ”…det är inte så lätt 
med den bakgrunden som jag har. Vad gäller utbildning och så vidare. Att ställa sig 
upp och prata” (Anders, intervju 990209).

Samarbetet mellan de två Konsulterna, Fredrik och Anders, har däremot under hela 
projekttiden präglats av en öppenhet och kritisk diskussion. ”…det finns en öppenhet 
att kritiskt pröva de här perspektiven [informatik och pedagogik]. Vi har pratat en del 
om processkartläggningarna och deras begränsningar när det gäller att beskriva 
mjuka verksamheter” (Fredrik, intervju 990217). 

6.2.4.2 Genomföra uppdrag 
Ett viktig förutsättning för Fredriks och Anders samarbete har varit att formulera 
konkreta uppdrag och arbetsuppgifter. Fredrik och Anders hade tidigare gjort mindre 
lyckade försök att initiera ett konkret gemensamt arbete för verksamhetsutveckling. De 
hade fört många diskussioner kring konsultarbete och verksamhetsutveckling, men 
hade svårigheter att finna konkreta samarbetsformer. ”Samtidigt så tror jag inte att vi 
såg riktigt ordentligt heller i vilka avseenden och på vilket sätt vi kan integrera våra 
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kompetenser och arbetssätt. Vi hade inte någon konkret bild” (Fredrik, intervju 
990217).

En annan faktor som är viktig både vid praktikgörande och ämnesanpassning av 
kunskap är i vilken grad man experimenterar med nya arbetssätt. Man lär sig genom 
att försätta sig i nya och ovana situationer. ”Vår kunskap förbättras ofta genom att vi 
stöter på dess gränser, förkunskapens gränser” (Molander, 1996:102). Att prova på 
nya arbetssätt och samarbetsformer har varit en av de viktigaste sätten att utveckla 
kunskap på inom FoU-projektet. Både Fredrik och Anders har provat nya arbetssätt, 
t.ex. observation som datainsamling, nya typer av frågor och nya samarbetsformer i 
arbetet med varandra och Forskarna. 

6.2.5 Sammanfattning användning, anpassning och över-
sättning av kunskap samt relatering till tidigare forskning 
Genom att använda och översätta kunskap sprider vi den och i översättningen anpassas 
och förändras kunskapen. Både Fredrik och Anders har anpassat forskningsbaserad 
kunskap efter situation och person. Genom reflektion och ett deltagande i nya 
situationer med konkreta uppgifter kan man utveckla kunskap.  

Att studera integreration av  forskningsbaserad kunskap är svårare och flyktigare än att 
studera integration av kunskap mellan olika ämnen i och med att den 
forskningsbaserade kunskapen ofta smälter samman med kunskapsanvändarens egen 
förkunskap och det i högre grad handlar om att göra djupare analyser, mer genom-
skinliga och välgrundade beslut. Här är det inte frågan om att välja att kombinera utan 
att smälta samman eller inte alls använda sig av den kunskapsbasen (som t.ex. Anders 
användning av handlingsgrafer och ickeanvändning av problem- och styrkegrafer har 
visat) – synen på integration som kombinering eller sammansmältning är tvådimen-
sionell och bygger enbart på integration mellan discipliner, inte integration inom 
discipliner. Det behövs läggas till en aspekt som kan hantera integration av den här 
inomdisciplinära karaktären. 

Jag har bl.a. studerat hur en representation eller symbol för kunskap har modifierats 
och använts av Anders och/eller Fredrik. Kunskap översätts, förändras, utvecklas och 
förs fram av aktörer som ”…gör någonting av grundläggande betydelse för symbolens 
existens och bevarande” (Latour, 1998:44). Beroende på aktören och hans projekt om-
formas kunskapen och det är antagligen ovanligt att en aktör i sin översättning av kun-
skapen låter det vara exakt som ursprunget. ”När, som en följd av ovanliga omständig-
heter, den förblir oförändrad, är detta vad som kräver sin förklaring” (Latour, 1998). 
Jag tycker att det är mycket viktigt för oss som forskare att öka vår kunskap kring vad 
som påverkar ”kunskapens fortlöpande omvandling”.  

Forskningsresultat kan enligt Larsen (1980) användas på fyra olika sätt a) allt används 
oavkortat, b) modifierat, c) delvis använt och/eller d) inte alls använt. Enligt Latour är 
som sagt en oförändrad användning ovanlig; och om det händer, krävs det en för-
klaring (Latour, 1980:45). Om man jämför med min studie kan man se att Anders 
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exempelvis väljer att enbart använda en komponent i FA/SIMM – handlingsgrafer – 
och väljer därmed bort problem- styrke- och målgrafer. Han anpassar också handlings-
graferna efter sin egen förförståelse och de situationella kraven, vilket leder till att han 
inte alltid följer det synsätt som finns inbyggt i handlingsgraferna. Detta får till följd 
att han analyserar verksamheten m h a handlingsgraferna på en nivå som är mer över-
siktlig än den som utvecklarna av FA/SIMM skulle anta. Jag försöker att studera olika 
typer av forskningsanvändning, och där är även icke-användning intressant att notera.  

6.3 Kunskapens effekt & kunskapsutveckling genom 
samverkan
Användning av kunskap får konsekvenser på kunskapsutvecklingen och på 
kunskapens funktion – d v s det syfte eller effekt som kunskapen har. Det här avsnittet 
beskriver faktorer kring kunskapens funktion och form samt vad jag menar med 
kategorin kunskapsutveckling. 

6.3.1 Kunskapens funktion och form 
Ett sätt att analysera hur forskningsbaserad kunskap används i en praktisk 
yrkessituation är att observera den forskningsbaserade kunskapens olika funktioner (se 
t.ex. Weiss, 1979; Nilsson & Sunesson, 198883; Jensen & Johansson, 1999) – men jag 
tror att den här analysen kan utökas till att även vara giltig för kunskap som har sin bas 
i praktiken. Genom FoU-projektet har Fredrik och Anders fått tillgång till forsknings-
resultat och upplevt forskares sätt att arbeta samtidigt som de tagit del av varandras 
erfarenheter och arbetsmetoder. Användning av forskningsbaserad och praktikbaserad 
kunskap både inom och utanför FoU-projektet är naturligtvis en effekt av forsknings-
samarbetet, som dessutom är ett medvetet skäl till att man ville starta ett forsknings-
samarbete. Ett av målen med FoU-projektet var att utveckla nya tekniker och metoder 
för konsultsamarbetet och förändringsarbete. Andra effekter är mer omedvetna och i 
högre grad en följd av att konsulterna samarbetar inom ett forskningsprojekt som 
sträcker sig över en relativt lång period. Detta är också en användning av forsknings-
baserad kunskap, även om det är en mer omedveten sådan. En funktion är ofta med-
veten och väntad – man väljer att använda forskning för att man vill uppnå en viss 
effekt, medan en effekt kan vara på medveten och omedveten – det bara blir så. Om 
någon eller något har en viss funktion har den en viss roll, en specifik uppgift som ska 
leda till ett på förhand redan bestämt resultat. En effekt är en påverkan – och en inte 
alltid väntad konsekvens.

83 Både Weiss och Nilsson & Sunesson har studerat hur forskningsresultat används inom politiskt 
beslutsfattande – vilket är en helt annan arena än hur forskningsbaserad kunskap används av verksam-
hetskonsulter. En hel del av de skillnader som finns emellan våra studier kan antagligen förklaras 
genom att vi rör oss inom olika praktíker som ställer olika krav på våra respektive respondenter. Jag 
har t.ex. inte sett någon använda forskningsresultat som slagträ i en debatt (politisk funktion), vilket 
enligt Nilsson & Sunesson (1988) och Weiss (1979) är förekommande.  
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Figur 6.9 Illustration av kategorin kunskapens funktion och form 

6.3.1.1 Kunskapens funktion 
Kunskapens olika funktioner illustreras m h a egenskaperna hos kategorin kunskaps-
komponenter vid kunskapsutveckling från avsnitt 6.1.2. De funktioner, baserad både 
på forskningsbaserad och praktikbaserad kunskap, som jag sett att vid studiet av 
effekter på konsulternas kunskapsutveckling inom FoU-projektet är: 
• en orienterande funktion84 – och ett skäl till att man ville samverka i ett 

forskningsprojekt. Forskning och forskare kan ofta hjälpa till med att se – att sätta 
ord på det som man redan vet, men inte kan uttrycka Man konceptualiserar och 
tydliggör vardagen;  

• som en influens för insikt; Konsulterna har under en längre tid omedvetet använt 
och integrerat influenser både från varandra och från forskarna, och så småningom 
har det förändrat deras perspektiv; 

• instrumentell funktion av FoU-samarbetet; man använder forskningsbaserad 
kunskap som ett medel för att lösa problem – det här är en direkt och medveten 
användning av forskningsbaserad kunskap som förekommer även utanför 
projektets ram;  

• bekräftande funktion av FoU-samarbetet; för att stärka den egna kunskapsbasen – 
en medveten och direkt användning av forskarnas kunskaper för att stärka och 
bekräfta den egna kunskapen; 

• legitimerande funktion kopplat till person; genom att ha relation med och 
samarbeta med forskare stärks Konsulternas trovärdighet inom Kommunen. 

Jag inte observerat att Anders eller Fredrik använder forskningsbaserad kunskap för att 
legitimera sina egna åsikter inför andra, antagligen beroende på att jag har studerat 

84 Här är jag influerad av Johansson & Jensen (1997; 1999) och Molander (1996).  
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situationer hos Fredrik och Anders där handlingen att övertyga och argumentera inte 
har varit i fokus.  

Tidigare studier (t.ex. Weiss, 1979; Nilsson & Sunesson, 1988), och egen erfarenhet 
från andra områden har visat att det är mycket vanligt att man medvetet använder sig 
av forskningsresultat för att argumentera för och stärka sin egen position. Att 
forskningsresultat ofta används för att stärka argumentation är väl underbyggt (Weiss, 
1979; Nilsson & Sunesson, 1988) och inte särskilt konstigt när man betänker den 
prestige forskare och vetenskap har inom vårt samhälle.  

Dessa olika funktioner syns oftast samtidigt, och de samexisterar i högre eller mindre 
grad i varje situation; men i en given situation kan en av dem vara mer framträdande. 
Kunskapsanvändning är av naturen interaktiv85 eftersom kunskap alltid integreras med 
andra inspirationskällor, och det kan vara svårt att veta vilken kunskap som här-
stammar från en specifik kunskapskälla –vilket både Anders och Fredrik hävdar. För 
att komma förbi problemet att veta om den kunskapsutveckling som skett åtminstone 
delvis kan förklaras av projektet, har jag valt att studera kunskapsutveckling som jag 
vet på något sätt är orsakad eller förmedlad av FoU-projektet, antingen genom att jag 
själv observerat kunskapsutvecklingsprocessen under projektets gång eller också att 
jag av erfarenhet vet att den kunskap konsulterna baserar sig på härstammar från 
någon i projektet – och är på så sätt baserad i FoU-samarbetet. För att förtydliga mitt 
resonemang fokuserar jag mig på en funktion i taget, trots att det ofta är så att varje 
tillfälle till användning av kunskap är flerfunktionellt. Varje användning av kunskap 
fyller flera funktioner samtidigt. Jag har av pedagogiska skäl valt att vid varje enskilt 
användningstillfälle illustrera den funktion som varit dominerande.  

Kunskap kan objektifieras och gestaltas på olika sätt beroende på syftet. Kunskap kan 
sammanställas och t.ex. presenteras i form av en teori och/eller en metod; jag 
benämner det sätt som kunskapen presenteras på för kunskapens form. Kunskap och 
tyst kunskap kan också komma till uttryck i olika typer av artefakter som exempelvis 
datorbaserade informationssystem (Avdic, 1999). Formen bestäms av kunskaps-
producenten, men har även betydelse för kunskapskonsumenten. Även oformaliserad 
kunskap har en viss form, även om det är en mer diffus sådan. Den externaliseras och 
förmedlas ofta i form av dialoger och diskussioner.  

Mellan kunskapens funktion och form finns det relationer; t.ex. gestaltas kunskap som 
har en instrumentell funktion ofta i form av metoder och modeller. Legitimerande kun-
skap har ingen särskild form utan baseras i hög grad på relationer och på personer som 
man ser upp till. Många praktiker likställer troligtvis forskningsbaserad kunskap med 
kunskap utvecklad av forskare; det är inte hur kunskapen är utvecklad som bestämmer 
om den är vetenskaplig eller ej, utan det är vem som har utvecklat den som är av 
betydelse, och då spelar det inte heller så stor roll hur den presenteras, utan det är vem 
som säger det som är det centrala. Kunskapens utvecklande funktion har sin bas i alla 
former av kunskap och genereras i handlingen och kunskapsanvändningen. 

85 Weiss ser den interaktiva funktionen som en speciell kategori av kunskapsanvändning. 
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Grad av orientering
Forskning kan hjälpa oss att skapa intellektuella modeller av verkligheten och på så 
sätt förbättra vår förståelse för det vi upplever. Forskning kan också få oss att förändra 
vårt perspektiv och se saker och ting ur en ny synvinkel. Genom att ha tydliggöra och 
sätta ord på vissa perspektiv och händelser upptäcker man nya dimensioner i det gamla 
och invanda; t.ex. Anders kollegas referens till Pedagogernas modell ”Det lilla och 
stora kretsloppet” som beskriver och förklarar det svåra i att få tid för reflektion och 
kunskapsutveckling. Genom att sätta namn på och reflektera över vardagliga 
händelser, får man en ökad förståelse för det man upplever och ser, något som Fredrik 
tycker har varit mycket värdefullt. ”…[forskning] ger bilder av verkligheten som är 
viktiga. Forskning kan också ge andra bilder av verkligheten än de som man får när 
man står mitt uppe i det jämt” (Fredrik, intervju 990217). Kunskapsutveckling sker 
inte i ett vakuum. Händelser och intryck blandas med varandra och påverkar hur man 
ser på verkligheten. 

Grad av insiktsförändring 
Många av de influenser som ”kryper” in i vårt medvetande bidrager till att påverka 
vårt sätt att se på oss själva och vår omvärld. Ofta handlar det om att se saker på ett 
nytt sätt eller kanske att få ord för det där som man redan visste men inte kunde 
uttrycka. Mycket forskning handlar om just det, att sätta ord på det man känner igen 
med inte kan precisera. Weiss skriver att hos beslutsfattare är upplysning antagligen 
forskningens vanligaste funktion (Weiss, 1979) och även i FoU-projektet är 
kunskapens funktion som insiktsförändrande och orienterande vanligast; både Fredrik, 
men framför allt Anders, har utvecklats och fått nya insikter i sitt arbete som verksam-
hetskonsult.

En annan perspektivförändrande kunskapskomponent som är starkt relaterad till 
kunskapskomponenten ovan är förändringsarbetets mål och syn på resultat som bl.a. 
har visat sig i att Anders i dag har fler mål med ett förändringsarbete än att genomföra 
strukturella förändringar – ett förändringsarbete är också ett sätt att utveckla personal-
en, öka deras insikter och förutsättningar. Även om Anders fortfarande tycker att det är 
viktigt med konkreta resultat, ser han i dag i högre grad nyttan med den kompetensut-
veckling som sker när man genomför ett förändringsarbete, och i det arbetet är nu-
lägesbeskrivningen, som han tidigare inte tyckte var ett tillräckligt resultat, ett viktigt 
bidrag i och med att den kan hjälpa till att öka medvetenheten och kunnandet om hur 
verksamheten fungerar både hos personal och andra intressenter.  

Med en förändrad syn på förändringsarbete följer också en annan syn på konsultrollen
och en förändring i projektarbetets innehåll. Anders har utvecklats, som han säger, 
från expert till handledare och tycker att det är en positiv förändring. Att arbeta som 
handledare ställer krav på helt andra arbetssätt än att arbeta som expert. En konsult i 
handledarrollen måste ha en större inre säkerhet och tillåta större variation i hur arbetet 
utförs – handlingsutrymmet och frihetsgraderna är större – det är i högre grad de som 
man arbetar tillsammans med som bestämmer hur arbetet ska utföras.  
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Under FoU-projektet bestämde sig Anders för att lämna Kommunen, och tillsammans 
med en kollega satsa på en verksamhet som egen konsult inom verksamhetsutveckling. 
Denna händelse, tillsammans med arbetet inom FoU-projektet har gjort att Anders 
förändrat sitt sätt att arbeta och syn på sin egen roll som verksamhetskonsult. Inom en 
egen firma har man större möjligheter att själv forma sitt arbete och på egen hand 
utforska nya vägar – det ställs högre krav än tidigare att man reflekterar över sin yrkes-
roll och vad det är man vill uppnå. Hur Anders har översatt och använt sig av forsk-
ningsbaserad kunskap har givetvis påverkats av hans situation och intresse av att 
bygga upp ett lyckosamt företag som specialiserar sig på verksamhetsutveckling. 
Steget från anställd till egenföretagare är stort, och har influerat Anders och hans kun-
skapsutveckling i mycket hög grad. Han menar ändå att FoU-projektet har bidragit till 
att förändra hans arbetssätt och syn på sitt arbete som verksamhetskonsult. 

En annan kunskapskomponent som har en upplysande funktion är val av 
fokusområden – d v s det perspektiv man har påverkar vad man ser och upp-
märksammar vid exempelvis en datainsamling eller analys. Genom sitt samarbete har 
både Fredrik och Anders fått en ökad förståelse för olika sätt att studera och se på 
verksamheter, och kan nu mer öppet diskutera och kritisera olika synsätt vid verksam-
hetsförändringar.”…ja, och också att det finns en öppenhet att kritiskt pröva de här 
perspektiven [informatik och pedagogik]” (Fredrik, intervju 990217). ”Vi har rätt 
mycket samtal kring att försöka förstå det som händer i en process utifrån ett 
beteendevetenskapligt perspektiv och om jag pratar om något problem i en verksamhet 
så kan vi omvänt säga, hur skulle det här problemet kunna beskrivas om vi gjorde en 
graf på det ” (Fredrik, intervju 990217). 

Grad av problemlösningsförmåga – den instrumentella funktionen
Ofta när man pratar om användning av praktisk kunskap, avser man kunskap för att 
lösa ett visst problem. Forskningens uppgift är då att handha tekniker och metoder för 
att lösa problem i praktiken86. En del av den kunskap som har utvecklats inom FoU-
projektet har Konsulterna använt som instrument för problemlösning vid verksamhets-
utveckling i andra sammanhang. Instrumentell kunskap kan bestå av generella lagar, 
tekniker och tumregler och specifik teknisk färdighet inom en praxis (Molander, 
1996:168).

En kunskapskomponent som är direkt relaterad till kunskapens instrumentella funktion 
är metodanvändning. Anders och Fredrik översätter och anpassar metoder och kun-
skaper från FoU-projektet i sitt arbetet som verksamhetskonsulter. Fredrik använder 
mycket av den kunskap som har utvecklats i FoU-projektet, och då framförallt 
kunskap från den första fallstudien, i andra projekt där han arbetar med att utveckla 
verksamheter inom Kommunen (se sid. 113). Han har framför allt inspirerats av den 
intervjumall som han och Pedagogerna utvecklade inför arbetet på resultatenhet 1. 
Anders använde tidigare, före FoU-projektet, en del metoder (bl.a. handlingsgrafer) 
som utvecklats av forskare, men har genom projektet i hög grad ökat sin och sin 

86 Jämför med Schöns diskussion kring den tekniskt rationella synen på relationen mellan forskning 
och den professionella praktiken (Schön, 1991:26).  
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kollegas användning av handlingsgrafer i olika typer av konsultuppdrag som syftar till 
att utveckla verksamheter. För att kunna arbeta insiktsförändrande krävs det också en 
förändring i de metoder och arbetssätt som man arbetar med. ”Ja, vi har ju jobbat 
ganska mycket med handlingsgrafer. Och vi använder de [handlingsgrafer] faktiskt 
mer nu… betydligt mer” (Anders, intervju 990209). Han har också infört andra 
notationssätt87 som verktyg för att analysera och dokumentera verksamheter. Ovan-
stående citat visar att det förekommer instrumentell användning av forskningsresultat, 
och att det sker en anpassning (översättning) till både person och situation. 

Grad av bekräftelse 
Bekräftelse av vikten av teorianknytning  
Särskilt Fredrik har påpekat hur viktigt samarbetet inom FoU-projektet har varit för att 
stärka hans självbild. Han har i hög grad använt forskningsresultaten och samarbetet 
som en bekräftelse på att han varit på rätt väg i sitt arbete. Forskningssamarbetet har 
medfört att han fått argument som stärker hans eget beteende (som givetvis även kan 
användas som argument inför andra för att legitimera sina handlingar). ”[FoU-
projektet har lett till att] ge ny kunskap och få gammal kunskap bekräftat. Man får
argumentation till och bekräftelse för varför man gör som man gör” (Fredrik, intervju 
990217). Han tycker att arbetet med forskarna i FoU-projektet stärkt hans uppfattning-
en att han varit på rätt väg i sitt arbete med att använda sig av teorier som 
förklaringsmodeller inför medarbetarna inom resultatenheterna i Kommunen. ”…den
delen av arbetet har jag alltid tyckt varit mycket intressant. Att ha en teorianknytning i 
det praktiska konsultarbetet och har försökt jobba mycket så. Och har också fått en del 
kritik för att jag har jobbat för mycket utifrån sådana utgångspunkter. Redan innan 
FoU-projektet. Jag tycker att det är intressant och spännande. Och det tycker jag att vi 
fått mer av nu i FoU-projektet, att det har ytterligare stärkts i med det” (Fredrik,
intervju 990217). 

I och med att Fredrik alltid varit intresserad av teoretiska förklaringsmodeller och 
abstrakta resonemang, tycker han att FoU-projektet bekräftat både för honom själv och 
andra att han har arbetat på rätt sätt. Dessutom har han en akademisk bakgrund och har 
under en längre tid arbetat tillsammans med forskare, vilket syns i hans intresse för 
akademin och antagligen också gjort att han inte har haft några svårigheter att förstå 
teoretiska resonemang. ”…det är inte så att det är vårt arbete kring de här frågorna 
började i samband med FoU-projektet…Jag har jobbat med [en av forskarna inom 
FoU-projektet] sedan 89 någonting, väldigt mycket egentligen. Så den kontakten är 
inte heller ny” (Fredrik, intervju 990217). Här kan man se att i Fredriks översättning 
av den forskningsbaserade kunskapen spelade hans engagemang, intresse och 
bakgrund en stor roll. Han väljer att se de teoretiska resonemang som vi fört inom 
FoU-projektet som en bekräftelse på att han har valt rätt väg, och kan också i och med 
det, lättare argumentera för sin sak inför andra.  

87 T.ex. Samverkansgrafen.  
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Bekräftelse av verksamhetskunskap  
Bekräftelse av kunskap gäller inte enbart den teoretiska kunskapen, utan samarbetet 
med Forskarna har också gjort att Konsulterna fått en bekräftelse och legitimering av 
sin samlade kunskap om arbetet på omsorgsenheterna. ”…under fem års arbete med 
omsorgsenheter så har vi lärt oss massor om enheterna. Den kunskapen fick vi väldigt 
mycket bekräftad genom de studier vi har gjort. De här bilderna av hur det ser ut i 
verksamheterna, verksamhetsbeskrivningarna. De bilder som vi kanske inte hade 
explicitgjort tillräckligt. De blir mer explicitgjorda nu. ”Att vi beskriver det mer i text, 
att vi skriver om verksamheterna nu” (Fredrik, intervju 990217). Genom att jämföra 
sin egen kunskap med en forskare kan man stärka sitt självförtroende och få en 
bekräftelse på den egna kunskapen.  

Grad av legitimering kopplat till person
Enbart det faktum att Fredrik och Anders arbetar med forskare har gjort att de upp-
fattar att personal inom Kommunen lyssnar på dem mer nu än tidigare – forskare 
fungerar som legitimerare88. Det kan ibland vara viktigare vem som säger än vad som 
sägs. Anders har tidigare arbetat med den här typen av verksamhetsdiagnoser inom 
Kommunen, utan att han känt att han fått gehör för det sättet att arbeta inom den 
kommunala verksamheten. Men i och med att han i FoU-projektet samarbetade med 
forskare, fick han legitimitet för sitt sätt att arbeta och sina åsikter. Det är relationen 
som är viktigare snarare än forskningsresultaten. ”…det upplevde man för vi gjorde ju 
en del sådana här kartläggningsuppdrag tidigare. Man tog inte till sig det här i 
Kommunen på det sättet som man gör om det kommer ett antal forskare och gör 
samma sak. Där vi är med lite i kölvattnet. Och det har varit positivt. Definitivt. Det 
har ju svängt totalt. Tack vare samarbetet. Man lyssnar mer. Men det var ju väldigt 
mycket av det som vi presenterade tidigt i FoU-projektet som vi redan tidigare hade 
presenterat” (Anders, intervju 990209). Anders säger att det inledningsvis i ett 
uppdrag kan det vara värderfullt att ha med Forskare som kan legitimera ens 
handlingar som konsult, men att det inte är lika viktigt när man har arbetat ett tag och 
utvecklat egna goda relationer med framtida uppdragsgivare.  

6.3.1.2 Den verbaliserade kunskapens form 
Den kunskap som man använder sig av har en viss form, och när man har utvecklat ny 
kunskap, kan man välja att gestalta den på olika sätt. Det sätt som man väljer att 
gestalta kunskapen på bestämmer också vilka sätt som kunskapen kan användas på – 
kunskapen får en viss handlingspotential89. Det finns både formaliserad och icke 
formaliserad kunskap där den formaliserade kunskapen har en längre utsträckning och 
har på så sätt ett högre förklaringsvärde än en den icke formaliserade; den formaliser-
ade kunskapen är i högre grad abstraherad och på så sätt också mer generell än den 
icke formaliserade kunskapen som ofta har en mer situationell karaktär.  

88 Berger och Luckmann benämner forskare heltids-legitimerare (Berger & Luckmann, 1967:95). 
89 Jämför med Normans begrepp ”affordance” som ungefär betyder att en viss typ av design medger ett 
handlingsutrymme och ett specificerat handhavande (Norman, 1988; 1998). Formen signalerar hur 
verktyget (i det här fallet kunskapen/symbolen) är tänkt att användas. Kanske kan man tala om 
kunskapsutveckling som ett designfenomen?  
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Grad av formalisering 
Generell kunskap – som går utanför det situationella och specifika – gör att man kan 
”handla på avstånd” (Latour, 1998:64). Generell kunskap finns i olika former; t.ex. i 
form av teorier, metoder, modeller, arbetssätt. Ett exempel på generell kunskap är 
teorier kring exempelvis förändringsarbete som har lett till att Anders har förändrat sin 
syn på konsultrollen. Vi har också använt oss av olika metoder för förändrings- och 
forskningsarbete, och vi försöker att utveckla modeller för samverkan som är giltiga 
för att stärka samarbetet mellan forskare och praktiker samt modeller som syftar till att 
förbättra samarbetet mellan verksamhetskonsulter som arbetar med samma frågor ut-
ifrån olika perspektiv.   

6.3.2 Kunskapsutveckling 

Grad av 
ökad kompetens; dvs ökad 

kvalitet i handling kopplat till 
en uppgift med ett visst mål

Kunskapsutveckling 

hög

Figur 6.10 Kunskapsutveckling

Kunskapsutveckling kopplat till yrkesutövning leder förhoppningsvis till en ökad 
kompetens; d v s att man bättre kan utföra handlingar kopplat till en viss uppgift inom 
sitt yrke. Anders har utvecklat en högre kompetens som konsult som bl.a. kan relateras 
till FoU-projektet. Detta har bl.a. fått till följd att han gärna vill dela med sig av sina 
erfarenheter till andra konsultfirmor. Han känner sig mogen att utöka sina uppdrag till 
att även innefatta utbildning och metodstöd för konsulter som arbetar med verksam-
hetsutveckling.

Jag har svårt att säga huruvida Fredrik har fått en ökad kompetens som konsult genom 
FoU-projektet. Det material som jag har att stödja mig på när det gäller Fredrik är 
alltför litet för att jag ska kunna uttala mig detta.  

6.3.3 Sammanfattning Kunskapens funktion & kunskaps-
utveckling genom samverkan samt relatering till tidigare 
forskning 
Kunskap kan fylla olika funktioner i olika sammanhang och för olika människor. Att 
utveckla kunskap i arbetslivet leder förhoppningsvis till en ökad kompetens när det 
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gäller yrkesrelaterade uppgifter. Ett lärande leder till någon typ av förändring hos 
personers attityder och agerande. Även Ellström definierar lärande som en förändring 
av en individs kompetens där kompetens är ”…en individs potentiella handlings-
förmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete” (Ellström, 1996:149)90.

6.3.3.1 Relatering till tidigare forskning 
Det går att hitta många likheter mellan mina resultat och de forskningsresultat som 
både Weiss och Nilsson & Sunesson kommit fram till. Vi har alla, utifrån olika 
områden, studerat forskningsanvändningens funktioner. Nilsson & Sunesson baserar 
sig på Weiss och därför är det inte förvånande att deras funktioner är snarlika med 
hennes. De funktioner som vi observerat är relativt likartade. Det som skiljer mina 
kategorier från tidigare forskning är att varken Nilsson & Sunesson eller Weiss har 
nämnt den bekräftande funktionen som en egen funktion, även om Weiss har 
observerat att det är vanligt förekommande: “Research not only makes their advice 
more persuasive to others; it helps assure them in their own minds that they are right” 
(Weiss, 1980:389). I min empiri tycks den bekräftande funktionen hos forsknings-
resultat vara mycket viktig hos forskningsanvändarna. Jag har dessutom preciserat 
Weiss kategori om kunskapens legitimerande funktion till att gälla legitimering 
kopplat till person som utvecklat kunskapen – och inte först och främst kunskapens 
innehåll som är Weiss syn på den legitimerande funktionen. Precis som hos Weiss, är 
forskningens utvecklande funktion mycket viktig inom FoU-projektet. 

A number of people discussed conceptual uses of social science research. They 
talked not so much about using research findings for particular purposes as about 
gaining insights into social processes as a foundation for understanding…In this 
type of use, people viewed the intellectual perspectives gained from social research 
as helping to shape their models of social reality. (Weiss, 1980:389-390) 

En annan skillnad mellan mina och Weiss, Nilssons & Sunessons resultat är att jag inte 
har sett någon empiri som visar på användning av forskningsbaserad kunskap för att 
understödja de egna argumenten. Det kan bero på att deras forskning rör politiska 
beslutsfattare som använder forskning som grund och stöd för beslut, medan mina 
studieaktörer inte har den rollen. De använder först och främst forskning som stöd för 
att agera som goda verksamhetskonsulter. Den interaktiva funktionen som finns hos 
Nilsson & Sunesson och Weiss, är som jag ser det, inte någon funktion, utan på det 
sätt som forskning tillsammans med annan information når oss. Den berör 
forskningens informationsvägar, inte dess funktion.  

Om man jämför med sättet som jag har genomfört min studie med hur Nilsson & 
Sunesson och även Weiss genomfört sina studier kan man se stora skillnader. Både 
Weiss, Nilsson & Sunesson har baserat sina resultat på stora intervjuundersökningar91.
Weiss intervjuade 255 personer i en studie om forskningsanvändning (Weiss & 
Bucuvalas, 1977; Weiss, 1978), och Nilsson & Sunesson hade totalt 91 respondenter 

90 Se även avsnitt 2.5. 
91 Även Knorr (1977) baserade sina resultat om användning av forskningsresultat på en stor 
intervjuundersökning. 
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(Nilsson & Sunesson, 1988) i sin studie. I dessa studier har intervjuarna bett 
respondenterna nämna om, när och hur de använder sig av forskningsresultat. Jag har i 
stället haft möjligt att studera både utveckling och användning av ”samma” kunskap. 
Jag tror att det är mycket svårt, både för respondenten och den som intervjuar, att veta 
om man använder sig av forskningsresultat eller inte. Kunskap kan man få från många 
olika håll och forskningsresultat är bara en kunskapskälla som alla andra, och jag tror 
att man sällan kommer ihåg vilken information som kommer från vilken källa. Den 
nya informationen smälts samman med den tidigare kunskapsbasen och blir till en del 
av den referensram som man har för att tolka omvärlden. 
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7 Kunskapsutveckling i arbetslivet 
Modellen (figur 7.1) beskriver hur yrkesinriktad kunskap kan utvecklas i arbetslivet 
och är uppbyggd efter de omständigheter, handlingar och konsekvenser som jag sett 
kan påverka kunskapsutvecklingen.92 Kunskapsutveckling påverkas av yttre och inre 
omständigheter såsom de tillgängliga ramarna och kunskapsutvecklarens förförståelse. 
Kunskap utvecklas genom att handla – t.ex. genom att använda kunskapen vilket får 
vissa konsekvenser på kunskapen och kunskapsutvecklingen.

Hur översättning och användning av kunskap och kunskapskomponenter sker beror till 
stor del på vilken kontext kunskapen ska användas i, hur den ska användas och av 
vilka. De personella förutsättningarna i form av kunskapsanvändarnas intressen, för-
förståelse och motivation tillsammans med den specifika problemsituationen är några 
av de faktorer som styr översättningen och då också anpassning och användning av 
kunskap i praktiken93. En del av förförståelsen tar sitt uttryck i kunskapskomponenter 
och på så sätt kan man säga att kunskapskomponenterna är en del av de personella för-
utsättningarna. Även uppdragsspecifika faktorer som resurstillgången, i form av tid 
och pengar och klientens förutsättningar påverkar den anpassning som måste göras av 
framför allt den forskningsbaserade kunskapen till praktiken. Översättningen av 
kunskapen sker i ett socialt sammanhang i samband med att den används i en konkret 
situation. Graden av detaljer och noggrannheten i arbetet styrs i hög grad av de till-
gängliga resurserna. Som Fredrik säger angående sin användning av forskningsbaserad 
kunskap: ”Vi måste ju också göra någon anpassning hela tiden, utifrån både situation 
och resurser. Resurser i form av pengar och tid” (Fredrik, intervju 990217).

Ofta antar vi att den kunskap som utvecklas inom forskning genomgår någon typ av 
”omvandling” eller ”förändring” när den används inom praktiken. Att erhålla och 
använda kunskap innebär i sig en omvandling och internalisering av kunskap. ”Den
[forskningsbaserade kunskapen] blir väldigt situationsbetingad. Hur man använder 
något. Hur man integrerar det med annan typ av kunskap. Hur man har integrerat det 
med sig själv och med den situation som man ska försöka tillämpa det här i” (Fredrik,
intervju 990217). Den situation som kunskapen ska användas inom ställer krav på att 
den kan översättas och externaliseras94 för att sedan användas av aktören i den 
specifika situationen. 

Även praktikbaserad, s k erfarenhetsbaserad, kunskap översätts och anpassas i varje 
användningssituation. Detta gäller särskilt ämnesöverskridande kunskap som ställer 
höga krav på kunskapsanvändarens möjlighet att integrera och internalisera kunskap 
från ett annat område med sin egen kunskapsbas.  

92 Se också avsnitt 4.1.2.2 om axial kodning. 
93 För en diskussion om användning och översättning av forskningsbaserad kunskap se också 
Johansson & Jensen (1999). 
94 Mänskliga aktiviteter kan uttryckas genom tal eller handling. De kan m a o externaliseras (Berger & 
Luckmann, 1967). 
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Utveckling av yrkeskunnande underlättas, och sker genom, praktiskt handlande, re-
flektion och samarbetet. Man lär genom att göra – genom att översätta, använda, 
praktikgöra och ämnesanpassa kunskap. All kunskapsanvändning är kunskapsut-
veckling; och oftast när kunskap översätts och används, sker det en förändring – både 
av kunskapen, kunskapskomponenten, och av kunskapsanvändaren.  

Kunskapskomponenter kan se olika ut och ha olika syften; de kan ha olika form och 
funktion vilket kan påverkar orsaken till valet av den specifika kunskapskomponenten 
samtidigt som kunskapens funktion till viss del också skapas i det specifika använd-
ningssammanhanget.  
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Figur 7.1 Kunskapsutveckling i arbetslivet
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8. Slutsatser och reflektion 
Syftet med det här kapitlet är att presentera några övergripande och sammanfattande 
slutsatser, mina reflektioner över forskningsprocessen, möjlig fortsatt forskning och 
slutligen några avslutande tankar kring fenomenet kunskapsutveckling.  

8.1 Slutsatser 
Syftet med min studie var som jag skrev på sid. 11 att förstå hur verksamhetskonsulter 
kan utveckla och anpassa yrkesinriktad praktisk kunskap genom att samarbeta med: 
1. Forskare inom och utanför den egna disciplinen och  
2. Konsult från en annan disciplin. 

Utifrån en kontextuell syn på lärande sker kunskapsutveckling genom en social 
process där man ”…förvärvar eller vidareutvecklar sin yrkeskompetens som en inte-
grerad del av utvecklingen av en yrkesroll och en yrkesmässig identitet” (Ellström, 
1996:150). Detta synsätt på lärande stämmer väl överens med FoU-projektets design 
och mina resultat om betydelsen av tillfällen till reflektion, samverkan, experiment och 
praktiskt handlande för kunskapsutvecklingen. Praktiskt handlande och kunskapsut-
veckling sker i en social såväl som tidsmässig kontext och därför bör en studie av kun-
skapsanvändning ta hänsyn till både tid och kontext (Knorr-Certina, 1981). Jag anser 
att jag har gjort genom att studera både process och struktur, d v s följt Anders och 
Fredriks kunskapsutveckling från 1996 till 1999 samt studerat kontextuella om-
ständigheter som kan påverka deras kunskapsanvändning. Beroende på vem man är, 
vilka förkunskaper och intressen man har samt de yttre förutsättningarna, anpassar 
man och tolkar kunskap på olika sätt. I översättningen förändras kunskapen och den 
egna kunskapsbasen och förförståelsen. Den utvecklade förförståelsen fungerar som 
tolkningsbas nästa gång man använder sig av kunskap. Kunskap används och ut-
vecklas interaktivt där många olika influenser gemensamt bidrager till att utveckla vår 
förståelse och kompetens.  

Kombinationen av ett tidsmässigt utdraget projekt med utrymme för att lära känna 
varandra och söka efter ett fungerande arbetssätt tillsammans med konkreta uppgifter, 
tror jag har varit den bidragande orsaken till att Fredrik och Anders har hittat en 
gemensam och fungerande arbetsmodell för verksamhetsutveckling. 

Anders och Fredrik har på olika sätt utvecklat kunskap. Som en utgångspunkt i min 
diskussion kring Anders och Fredrik kunskapsutveckling relaterar jag mig till figuren 
på sid. 38 som visar olika nivåer av organisatoriskt lärande, men jag tycker att 
modellen även fungerar bra som en illustration av individuellt lärande. Jag börjar med 
att peka på några centrala och intressanta aspekter som visar på lärande hos Anders 
och i nästa avsnitt, 8.1.2, lyfter jag fram några viktiga delar i Fredriks kunskaps-
utveckling.
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8.1.1 Kunskapsutveckling hos Anders 
FoU-projektet har haft stort inflytande på Anders kunskapsutveckling – och det gäller 
både samarbetet med Forskarna och samarbetet med Fredrik. Samtidigt som han har 
utvecklat en annan syn på förändringsarbete och konsultarbete har han också fått en 
större metodrepertoar och säkerhet i sitt arbete som verksamhetskonsult. Han har fått 
nya insikter om hur man kan genomföra ett förändringsarbete, ändrat sitt beteende och 
också förändrat synen på konsultrollen. Genom att förändra de underliggande 
normerna, har han utvecklat sin egen professionella kunskap som samtidigt resulterat i 
en förändring i hur han har utfört sitt arbete. Här har det individuella lärandet förts upp 
på organisationsnivå eftersom han arbetar mycket nära sin kollega, och hela tiden 
bollar tankar och idéer kring arbetet med henne. 

Argyris säger i en intervju att ”…single-loop learning becomes a routine and often be-
comes intractible, so you need double-loop learning to promote adaptability and flexi-
bility” (Fulmer & Keys, 1998) vilket Anders beteende tydligt visar. Genom att göra en 
”double-loop learning” har han blivit mer flexibel och handlingsorienterad i sitt val av 
metoder och arbetsformer. Han säger själv att han har ”fått insikter” (samtal Anders, 
990929) och förändrat sina grundläggande normer och värderingar genom samarbetet i 
FoU-projektet.

Ett ytterligare steg i lärandet är en förändring i vilken roll man själv spelar i det 
professionella sammanhanget, s.k. ”triple-loop learning” (Swieringa & Wiedersma, 
1992); Anders utveckling från ”expert till handledare” är ett exempel på ”triple-loop 
learning”. Han har förändrat synen på sig själv som konsult och vad han vill uppnå 
med sitt arbete och sin organisation. I stället för att själv komma in och ”bara” genom-
föra ett förändringsarbete vill han också bidraga till kompetensutveckling och en ökad 
insikt hos personalen.

Anders är en ”doer” (Swieringa & Wiedersma, 1992:26) i sitt lärande – han lär sig 
genom att göra. Hela tiden söker han nya utmaningar för att öka sitt lärande; han 
arbetar med nya metoder, nya kontexter och experimenterar med nya arbetssätt och 
arbetsformer.  

8.1.2 Kunskapsutveckling hos Fredrik
Samarbetet inom FoU-projektet har stärkt Fredriks redan existerande värden och 
normer och det lärande som man kan observera har framför allt rört hans användning 
av frågor ur Pedagogernas frågeguide. Swieringa & Wiedersma säger (1992:24) 
”…what people have learned must be evident from what they do”. Ett organisatoriskt 
lärande bör enligt Argyris & Schön (1996) och Swieringa & Wiedersma (1992) få en 
synbar och reell effekt i handlandet; en kunskapsutveckling ska leda till en förändring i 
organisationens agerande. Men när det gäller det individuella lärandet tycker jag även 
att det man säger kan visa på en viss grad av kunskapsutveckling. Även lärande i form 
av tyst kunskap och kunskap som ännu inte har manifesterats i handling påvisar att ett 
individuellt lärande har skett. Fredrik säger bl.a. att han genom samarbetet med Anders 
har lärt sig en hel del om projektstyrning, vilket i och för sig inte har förändrat hans 
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agerande, men de har ändå påverkat hans tankar om vikten av att ha en god projekt-
styrning. Kunskapsutveckling är en långsam process, och det kan mycket väl hända att 
man längre fram kommer att kunna observera förändringar i Fredriks handlande som 
har sin grund i lärande från FoU-projektet95. Förutom i sin återanvändning av 
frågeguiden har Fredriks lärande till största del illustrerats av vad han säger, inte vad 
han gör. Att göra samma sak, men bättre, utan att det förändrar de grundläggande 
värderingar, är ett exempel på single-loop learning. 

Single-loop learning is sufficient where error correction can proceed by changing 
organizational strategies and assumptions within a constant framework of values 
and norms for performance. It is instrumental and, therefore, concerned primarily 
with effectiveness: how best to achieve existing goals and objectives, keeping or-
ganizational performance within the range specified by existing values and norms. 
In some cases, however, the correction of error requires inquiry through which or-
ganizational values and norms themselves are modified, which is what we mean by 
organizational double-loop learning. (Argyris & Schön, 1996:22) 

Fredriks återanvändning av frågor från intervjumallen förändrade inte hans 
grundläggande värderingar, utan hjälpte honom att fokusera lite andra saker inom 
samma kontext. Han grundar fortfarande sina handlingar på samma värderingar och 
normer, även om han till viss del agerar annorlunda med syfte att få bättre svar – s.k. 
single-loop learning.

Ett exempel på organisatoriskt lärande i Fredriks organisation är att en av hans 
kolleger arbetar tillsammans med Anders kollega på ett liknande sätt som han och 
Anders har samarbetat. 

En annan anledning till att jag inte har observerat ett så stort lärande hos Fredrik skulle 
kunna vara att jag med min bakgrund inom informatik, inte har lyckats upptäcka 
lärande hos Fredrik som har en annan bakgrund än jag själv. Det kan vara svårt att 
upptäcka det som man inte själv har stor kunskap om. 

8.1.3 Karaktärisering av kunskapsbidragen 
De viktigaste kunskapsbidragen som mitt arbete har gett är: 
• En ökad förståelse för vad kunskap är och vad som kan förändras vid kunskaps-

utveckling (avsnitt 6.1). 
• En ökad förståelse för hur forskningsbaserad och annan kunskap används, översätts 

och integreras med praktisk kunskap i det dagliga arbetet (avsnitt 6.2). 
• Vid jämförelse med tidigare studier har mitt arbete i högre grad studerat hur 

kontextuella faktorer såsom tid, situation, förkunskaper påverkar översättningen 
och kunskapsanvändning (avsnitt 6.2).

• Erfarenheter från att genomföra en longitudinell och djup fallstudie, vilket inte är 
vanligt vid studier av hur forskningsresultat används.  

95 Swieringa & Wierdsma (1992:43) säger att ”Triple loop learning embraces a cycle which is 
measured in years…Double loop learning can require as little as tens of months. Single loop learning 
takes place daily, weekly or monthly”.   
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• En ökad förståelse för konsulters kunskapsutveckling. Det finns få studier gjorda 
om kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter som yrkesgrupp.  

• En precisering av den legitmerande funktionen hos forskningsbaserad kunskap 
(avsnitt 6.3). 

Det går inte att isolera kunskapsutveckling, och hur kan jag då säga att den kunskaps-
utveckling som skett verkligen beror på samarbetet inom FoU-projektet? Jag säger inte 
att Fredriks och Anders kunskapsutveckling beror på FoU-projektet, utan att FoU-
projektet endast är en av alla de faktorer som har påverkat och utvecklat dem som 
verksamhetskonsulter. Givetvis finns det andra lika viktiga, eller mer viktiga om-
ständigheter som har betydelse för kunskapsutvecklingen. En sådan omständighet är 
Anders beslut att starta en egen konsultfirma, och som har haft stor betydelse för hur 
han har utvecklats i sin konsultroll.

8.2 Tankar kring vald forskningsansats 
Under det här avsnittet har jag samlat några av de erfarenheter kring 
forskningsprocessen som jag tycker är värda att dela med mig av och jag för också en 
diskussion kring några av de forskningsmässigt etiska problem som jag har brottats 
med i mitt arbete.  

8.2.1 Datainsamling och analys 
De lärdomar som jag gjort är vikten av att kunna observera det som är intressant – att 
skriva fältanteckningar/forskningsdagbok och göra noggranna förberedelser. Att 
förbereda sig noggrant är viktigt både inför observationer och intervjuer. Om man 
tänsker igenom varför man gör observationen, och vad det är man är intresserad av, är 
det lättare att vara fokuserad. Trots detta är det viktigt att vara öppen för andra intryck, 
men min erfarenhet är att det under en observation pågår mycket mer än vad man som 
observatör kan se, och därför är det ändå viktigt att innan fundera på varför man är där, 
och vad det är man vill studera.  

Fältanteckningar och forskningsdagbok är oerhört värdefulla källor inför analysen och 
det fortsatta forskningsarbetet. Det är viktigt att sätta sig ned ett par timmar efter varje 
studietillfälle och reflektera över vad man såg och upplevde. Det omedelbara intrycken 
går aldrig att återskapa vid ett senare tillfälle. Kanske kan man t.o.m. skriva korta 
texter, och inledande analyser som sedan kan fungera som bas för skrivandet av forsk-
ningsrapporter (eller som i det här fallet – en licentiatavhandling). Jag önskar att jag 
hade varit mer konsekvent i min reflektion och skrivande av forskningsdagbok. Jag har 
löpande fört dagbok, men inte alltid satt mig ned i alldeles i anslutning till ett studie-
tillfälle, och det har gjort att jag känt att vissa fältanteckningar saknar ett djup som jag 
tror att jag skulle kunnat få om jag satt mig ned med materialet strax efter 
observationstillfället. 

Det var oerhört spännande när jag första gången satte mig ned med anteckningarna för 
att se om jag kunde upptäcka något mönster. Att bringa ordning i ett så pass stort 
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material, och se processer och mönster dyka upp, var mycket tillfredsställande. Det 
gjorde att alla anteckningar, intervjuer o.dyl. plötsligt blev meningsfulla. Den som jag 
ångrade var att jag inte hade varit mer fokuserad när jag gjorde observationerna. En 
sak som jag lärt mig är att de tillfällen som man fått att observera är unika, och 
kommer inte igen. Därför är det mycket viktigt att utnyttja dem så mycket som man 
kan. Jag tror också att det är viktigt att blanda olika datainsamlingsmetoder. Att enbart 
intervjua räcker inte. Mycket av den kunskap som finns är tyst, eller i alla fall svår att 
förmedla. Som forskare vill man inte heller enbart få tillgång till den kunskap som 
personer kan uttala, utan mycket handlar om att få insikt och att förstå. För att kunna 
uppnå detta tycker jag att det är viktigt att själv uppleva den miljö och de fenomen som 
man studerar, och inte enbart få indirekt kunskap genom att fråga andra om dessa före-
teelser. ”To understand fully the complexities of many situations, direct participation 
in and observation of the phenomenon of interest may be the best research method” 
(Patton, 1990: 25). Givetvis är det ofta viktigt och intressant att få reda på hur personer 
upplever dessa fenomen, och då är intervju nödvändigt. Med olika metoder får man 
uppleva olika saker, och därför kan det vara av betydelse att kombinera olika 
tillvägagångssätt. Samtidigt tycker jag att en av styrkorna i mitt arbete är att jag inte på 
förhand bestämde mig för vad som var viktigt eftersom jag tror att det då är lätt att 
man missar någonting som senare kan visa sig vara viktigt. Jag har sett mycket få 
studier som rör kunskapsutveckling hos verksamhetskonsuler och att då som bas för 
datainsamling och analys använda sig av forskningsresultat från andra områden, kan 
leda till att man fokuserar sådant som kanske inte är relevant för den grupp som man 
studerar.

Jag tycker att det var mycket lärorikt att skriva ut intervjuerna. sMan hör hur man 
fungerar som intervjuare, om man avbryter för mycket, ställer vinklade frågor, hur 
mycket man bör följa upp osv. Dessutom blir det tydligt hur lätt det är att ta för givet 
vad en människa tänker säga. Som intervjuare tolkar man in svaret till frågan, redan 
innan respondenten har hunnit svara, och automatiskt justerar det sagda (Linell, 
1992:3). För att undvika automatiska justeringar har jag lyssnat genom det sagda flera 
gånger. I och med att man spelar in och gör en noggrann transkription av texten, vet 
man med säkerhet att man som intervjuare inte i det här skedet har lagt in sin egen 
tolkning i svaret. Som intervjuare märker man också tydligt när man har glömt att följa 
upp en fråga, och har då möjlighet att åter kontakta respondenten och följa upp det 
som är oklart.  

Även det faktum att jag har studerat två personer under lång tid har både för- och 
nackdelar. Generaliseringsgraden blir mycket låg, men å andra sidan är kunskapsut-
veckling en process som hela tiden pågår och som kräver att man är nära dem man 
studerar och att man känner till deras omgivning. Kunskapsutveckling sker inte inom i 
ett vakuum, utan påverkas och är beroende av miljö, tid, rum, relationer, förkunskaper, 
motivation, etc. 
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8.2.2 Forskning och etik96

Jag har hela tiden brottats med problemet att jag arbetat så pass nära två människor 
som samtidigt är mina studieobjekt, och dessutom känner jag en av dem mycket väl 
vilket kan få konsekvenser för hur jag tolkar resultaten. Det första problemet ställer 
krav på hur jag hanterar frågor kring integritet, medan det andra faktumet ställer 
särskilda krav på objektivitet – vilket också kan ses som en etisk fråga. Forskarens 
plikt är att inte ge en felaktig bild av det man studerar. 

Både Fredrik och Anders har i varierande grad varit utsatta för min nyfikenhet och 
frågande under projekttiden. Avhandlingen har hela tiden varit närvarande i mina 
samtal med Anders och Fredrik och om någon av dem har sagt något intressant har det 
genast noterats i mitt anteckningsblock. Både Fredrik och Anders har medverkat i ett 
forskningsprojekt väl medveten om att jag varit intresserad av deras kunskaps-
utveckling och dessutom har de fått läsa och kommentera mina resultat och slutsatser, 
vilket hjälper till att minska risken för att jag ska kränka dem som personer. De vet 
också i vilken form resultaten kommer att publiceras och i flera fall har de också tagit 
del av de rapporter som jag gett ut inom projektet97. Dessutom har jag anonymiserat 
dem och den kommun som vi har genomfört projektet inom. 

Jag tycker att det varit komplicerat att hantera frågan om objektivitet när det gäller 
Anders. I och med att jag nu känner honom väl kan det vara svårt att vara kritisk och 
opartiskt redogöra för resultaten. Jag har försökt att hantera det genom att redovisa så 
mycket som möjligt, utan att sålla i resultaten. Dessutom har jag arbetat med att tydligt 
redogöra för argument som ligger till grund för de olika val som man ställs inför i ett 
forskningsarbete (t.ex. varför jag har mer material om Anders kunskapsutveckling än 
om Fredrik).  

8.3 Möjlig fortsatt forskning 
Jag kan tänka mig flera vägar att gå när det gäller fortsatt forskning. Dels kan man 
välja att fortsatta studiet inom Kommunen, eller också bredda studien genom flera fall 
utanför Kommunen. En intressant forskningsfråga vore att studera den fortsatta kun-
skapsanvändningen både inom Kommunen som helhet och hos Fredrik och Anders. 
Att fortsätta med den longitudinella ansatsen och studera vilken kunskap som lever 
kvar och används när FoU-projektet är avslutat. Har FoU-projektet satt några spår? I så 
fall vilka? Om inte, varför inte? Vem är det som använder den kunskap som 
utvecklades och presenterades genom FoU-projektet? Hur används, översätts och an-
passas kunskapen? Vilka aktörer för kunskapen vidare, och hur går det till? Vilka 
faktorer påverkar översättningen? Det vore också intressant att studera hur 

96 För en mer grundläggande genomgång av etiska ställningstaganden och vägningar som uppstått i 
arbetet med den här licentiatavhandlingen hänvisas till Hedström & Wallgren (2000).  
97 Enligt HSFRs etiska rekommendationer bör man ”…låta berörda personer ta del av etiskt känsliga 
avsnitt i en rapport innan den publiceras…man bör upplysa om var publicering sker och att man 
eventuellt låter deltagaren få en rapport” (Petersson, 1994:198). 
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verksamheterna, d v s hemtjänstenheterna, upplevde FoU-projektet. Har det fått någon 
påverkan på deras arbete? Hur upplever de den här typen av studier? 

Jag har till viss del påbörjat det fortsatta arbetet. I ett uppdrag som jag har tillsammans 
med Anders, hans kollega och en större konsultfirma utvecklar vi en metod för verk-
samhetsanalys som delvis är baserat på de kunskaper som vi utvecklade i FoU-
projektet. Här får jag chansen att ytterligare se hur kunskap förändras och översätts när 
den går från en aktör till en annan. Jag kan t.ex. följa hur de handlingsgrafer som ba-
seras på kunskaper från forskare bland Informatikerna används och presenteras av 
Anders och hans kollega och hur dessa i sin tur översätts och används av konsult-
firman. På det här sättet kan jag följa kunskapens väg och de aktörer som är inblanda-
de i att utveckla och översätta kunskapen. Vilket jag ser som oerhört viktig kunskap 
för forskarsamhället. 

Den andra vägen är mer extern. Genom att bredda studien och titta på kunskaps-ut-
veckling och kunskapsanvändning hos andra verksamhetskonsulter skulle man kunna 
få en bas att jämföra mina resultat med. Den studien skulle med fördel kunna göras i 
en mer traditionell form med flertal intervjuer och använda mina resultat som en 
teoribas.

8.4 Några avslutande reflektioner 
Ett sätt att se på kunskap är att se den som om den följer en stig. Den utvecklas och 
förändras beroende på hur stigen ser ut: är den krokig eller rak? Vilka aktörer och arte-
fakter påverkar kunskapen? Kunskap förändras under resans gång. Genom att den 
stöter på ”hinder” i form av olika personer och objekt förändras den. Från dess att den 
börjar sin färd, präglas och förändras kunskapen av de aktörer och objekt som den 
möter – och färden fortsätter hela tiden. I mitt arbete har jag konstant kommit i kontakt 
med personer som refererar till FoU-projektet eller kunskap utvecklat genom FoU-
projektet – kunskapen fortsätter sin färd så länge som människor tycker att den kan 
hjälpa till att få ordning i det kaos som är världen. Kunskap sprids som ringar på 
vattnet98. Människor har olika förkunskaper, intressen, ambitioner och agerar i olika 
typer av situationer som gör att de tar upp och anpassar kunskapen efter sina speciella 
förutsättningar. Även de objekt som kunskapen gestaltas genom, eller med hjälp av, 
ger avtryck som visar sig i kunskapens förändring. Samtidigt som ett objekt kan hjälpa 
oss att se saker och ting på ett visst sätt, kan det också hjälpa oss att gestalta, om-
gestalta och förmedla kunskapen. 

Kunskapsutveckling är ett mycket stort område som man skulle kunna hävda 
egentligen inte bör studeras av informatiker. Man borde kanske lämna studiet av kun-
skap åt kunskapssociologer, filosofer och vetenskapsteoretiker. Men alla som ägnar sig 
åt forskning, sysslar också med kunskapsutveckling, och man kan inte säga att det är 
en speciell disciplins uppgift att studera kunskap. Att studera kunskap och kunskaps-

98 Ett exempel på detta är det arbete som Fredrik och Anders har gjort tillsammans inom uppdraget. I 
detta arbete har fler personer engagerats och därigenom har kunskapen spridits längre ut i 
organisationen.  
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utveckling ur många olika perspektiv bidrager med att öka förståelsen för fenomenet. 
Men enligt Rolf kan endast den som behärskar det intellektualistiska hantverket och de 
”…särskilda, professionellt odlade, begrepp” (Rolf, 1995:262) som en filosof rör sig 
med ”…se problem, analysera dem, klarlägga alternativ, dra ut konsekvenserna ur 
dem och bygga upp en argumentation” (ibid.). Rolfs definition på det 
intellektualistiska hantverket tycker jag stämmer på en god forskares krav och normer. 
Han säger vidare att en intellektualist är en som ”…söker kunskap” – och vem gör det 
om inte forskare?  

En intellektualistisk strävan innefattar i) en strävan att söka grunda sina 
överväganden på begripliga, hållbara, relevanta och stabila argument och (ii) en 
strävan efter insikt om i vilken utsträckning ens argument är begripliga, hållbara, 
relevanta och stabila. (Rolf, 1995:253)   

Sålunda förespråkar Rolf ”…filosofisk expertis för att hjälpa aktörerna” (ibid.). Det 
intellektualistiska hantverket för filosofi utvecklas, som jag ser det, inom filosofin 
såväl som inom andra områden. Och även inom andra områden, som exempelvis 
informatik, kan den filosofiska professionen utövas. Givetvis har inte en Informatiker 
med intresse av filosofi samma skolning och skärpa vad gäller ”…grundläggande
begrepp och begreppsliga samband” (ibid.,:262) som en professionellt skolad filosof. 
Men kunskapen om den egna professionen bidrager till en ökad förståelse för det egna 
området, och en informatiker kan bättre än en filosof avgöra vilka filosofiska begrepp 
och teorier som kan vara användbara inom den egna disciplinen. Dessutom hjälper den 
inomdisciplinära kompetensen till att operationalisera begreppen och nyansera dess 
användningen.

Om jag lyckas i min strävan att utöva det intellektualistiska hantverket lämnar jag till 
andra att avgöra. 
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Notationsbeskrivning – Samverkansgraf 

Aktör; aktör/aktörer som utförare av handlingar, t.ex organisatorisk 
enhet, 

Framhävd utförare; kan anges för aktör (som klient eller i andra 
roller)

Framhävt handlingsobjekt; kan anges för information eller 

IT-system; informationsteknisk artefakt som utförare av DPK- 
systemet 

Ledning 

Handlingsobjekt som både framställs och används av samma 
utförare;  

  Avtal 

Information; handlingsobjekt av 
informationskaraktär

Informationssamband,

Informationssamband,

Materialsamband,

Materialsamband,

Material; handlingsobjekt av materiell 

Klientroll; aktör som har en roll som klient i aktuell 
samverkan

  Räkning

Handlingsobjekt som framställs av flera utförare; kan gälla 
både information och material

Tidplan 

Beställ- 
ning

Bilaga 7 













































Från ankomst av 
remiss 

till fördelad re-
miss (2)

Från ankomst av 
remiss 

t o m hemgång 
(1) 

Från utskrivning 
t o m hemgång 

(5) 

Från mottagen re-
miss 

t o m planerad  
operation (3)

Från planerad  
operation t o m 
utskrivning (4) 

Kliniken
posten

Bedömning

Genomläsning Bedömning

BedömningBedömning

Fördela

Planering 
hemfärd

Klä på
omvårdnad Efter-

behandling Operation

OperationHemgång

Mottagning Bedömning

Rec./Info

Diagnos
Planering

Remiss- 
mottagare

Remiss- 
mottagare Diagnos-

ställare
Diagnos-
ställare

Diagnos-
ställare

Operations- 
team (utförare)

Operations- 
team 

Omvårdare

Patient 
PAL
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