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FÖRORD 

Il 

FÖRORD 

Kraven och behoven för företag och organisationer att vara flexibla i sin ser
vice och sitt utbud har accentuerats under de senaste åren. Kontinuerlig för
nyelse och anpassning till nya förutsättningar och omvärldskrav har blivit ett 
ofrånkomligt överlevnadsvillkor. Konkurrensen ökar och företagen måste 
noga granska vilka drivkrafter och tillgångar som är de viktigaste för förnyel
se och utveckling. En sådan analys utmynnar allt oftare i konstaterandet att 
den viktigaste tillgången för förnyelse är de anställdas kompetens. Detta inne
bär att det lärande som sker samt vad som lärs blir strategiskt och viktigt. Den 
nya utmaningen för företagen blir att uppnå visionen av "En Lärande 
Organisation". Det vill säga att inom företaget eller organisationen skapa för
utsättningar som kontinuerligt stödjer, tar tillvara och förnyar medarbetarnas 
kompetens. 

Redan 1990 insåg arbetsmarknadens parter i dåvarande Arbetsmiljöfondens 
styrelse att lärande i arbetet och den lärande organisationen var en strategisk 
fråga för framtiden. Parterna tog därför initiativ till att inrätta ett forsknings
och utvecklingsprogram kring lärande i arbetet. Det fick namnet "Programmet 
för Lärande Organisationer", till vardags kallat L-programmet. Inledningsvis 
gjordes en kartläggning och en lägesbeskrivning. Efter att ha konstaterat att 
det teoretiska kunnandet kring lärandet i arbetet var stort medan den prak
tiska tillämpningen var sällsynt beslutades att programmet skulle lägga sin 
tyngdpunkt i att stödja arbetsplatsprojekt. Avsikten var att finna nya kunskaper 
samt att pröva nya arbetssätt för att ta tillvara och öka lärandet i arbetet. 

Under de senaste åren har närmare fyrtiotalet företag och organisationer 
parallellt arbetat med verksamhetsutveckling och samtidig utveckling av anställ
da. Syftet har varit att tillvarata och utöka förutsättningarna och förmågan till 
kontinuerligt lärande och utveckling. 



FÖRORD 

De medverkande projektens erfarenheter och nytänkande har löpande an
alyserats och dokumenterats. För att sammanfatta spännande och nya erfa
renheter samt för att förmedla en helhetsbild av vissa frågeställningar som är 
av stor betydelse för lärandet har sex temaskrifter tagits fram. Temaskrifterna 
sammanfattar erfarenheterna från flera projekt kring en för dessa gemensam 
frågeställning. 

Temaskrifterna behandlar t ex; Förutsättningar och hinder för lärande i 
dagligt arbete, en diskussion om det organisatoriska lärandets nyckelfrågor, 
nya former för lärande, nya yrkesroller i lärande organisationer samt läran
dets ledarskap. 

Arbetslivsinstitutets förhoppning är att dessa temaskrifter skall vara goda 
inspirationskällor och ett aktivt stöd till fortsatta och framtida lärande- och 
förnyelseprocesser inom företag och organisationer. 

Gunnel Skårstedt 
Arbets livsinstitutet 
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INLEDNING 

Vuxnas möjligheter till lärande i det dagliga arbetet har under senare år rönt 
en allt större uppmärksamhet inom såväl forskning, som utbildningsdebatt. 
Behovet av ökade satsningar för att främja ett kompetenshöjande lärande i 
arbetet formuleras på följande sätt i en aktuell rapport från Nordiska 
Ministerrådet ("Guldtavlorna i gräset. Livslångt lärande för alla" N ordiska 
Ministerrådet 1995:3, sid. 13): 

"I de nordiska länderna kommer vi inte att klara framtidens utmaningar 
utan mera utbildning och framförallt mera lärande. Vi kommer att behöva 
både mera tekniskt och humanistiskt kunnande, flera yrkeskunskaper och 
flera allmänna kunskaper. Lärande i arbetet, lärande i skolor och på kurser, 
lärande i vardagen. Men allt detta hjälper oss endast under förutsättning att 
lärandet stärker både individ och gemenskap och ger oss en helhetssyn för 
att övervinna splittring och expertvälde." 

I rapporten betonas betydelsen av ökade yrkeskunskaper. Man betonar 
också i minst lika hög grad vikten av personlighetsutveckling, och att 
människor förvärvar vad man kallar "mjuka" kvalifikationer. Till dessa 
räknas bland annat kreativitet, förmåga att lära nytt, helhetssyn och omsorg 
om helheten, kvalitetsmedvetande, självförtroende samt kommunikations
och samarbetsförmåga. 

Varför ökar då betydelsen av lärande i arbetslivet enligt såväl forskare 
som beslutsfattare och praktiker? Det finns flera orsaker. 

Det handlar för det första om ekonomiska överväganden. Arbetslivet 
utvecklas som en följd av förändringar inom teknik och arbetsorganisation. 
Man går mot verksamheter som karakteriseras av en ökad komplexitet, en 
ökad decentralisering och en spridning av beslutsfattandet. I dag ställs det 
krav på att medarbetarna ska vara flexibla, ha kunskaper på många områden 
och på att de klarar ett ökat självstyre. Den anställde förväntas inte i första 
hand följa givna instruktioner Dessa förändrade krav på medarbetarnas 
förmågor antas ställa nya krav på utbildningen i skolan, men även på de 
anställdas möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i det 
dagliga arbetet. 



INLEDN ING 

För det andra handlar betydelsen av "lärande i arbetslivet" om kraven på 
arbetsmiljö. En arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och utveck
ling av de anställdas förmågor är gynnsam för deras hälsa, välbefinnande och 
personliga utveckling. Den tredje handlar om överväganden kring fördel
ningspolitik och demokrati, något som ligger nära de tidigare två. Möjlig
heterna till lärande i arbetet påverkar såväl individens personliga utveckling, 
som lusten och drivkraften att engagera sig politiskt och att delta i olika 
typer av ideellt arbete eller i vuxenutbildning. 

Till detta kan slutligen läggas även rent pedagogiska överväganden. 
Senare års forskning pekar på en rad skillnader mellan lärande i formell 
utbildning och lärande i det praktiska livet. Mycket lite av vad som lärs in på 
formella utbildningar kan överföras och tillämpas som bas för praktiskt 
handlande i vardagsliv och arbete. 

Brist på studier av lärandets förutsättningar och resultat 

Det finns alltså en utbredd enighet om betydelsen av förbättrade möjlig
heter till informellt lärande i arbetslivet inom såväl forskning som i utbild
ningsdebatt. Samtidigt kan man konstatera en brist på forsknfI?g kring grund
läggande frågor om lärandets förutsättningar, processer och resultat. Detta 
hänger naturligtvis delvis samman med svårigheterna att observera och 
beskriva denna typ av ofta oplanerade och omedvetna lärprocesser eftersom 
de blandas med den dagliga strömmen av händelser och handlingar som 
förekommer i en verksamhet. En annan viktig orsak till bristen på forskning 
har varit att det inte har funnits satsningar på att skapa förutsättningar för 
lärande i arbetet som varit väl planerade, genomförda och dokumenterade. 

Syftet med denna rapport är - att med utgångspunkt dels i teorier och 
forskning om individers lärande, dels i ett antal utvecklingsprojekt inom L
programmet försöka belysa frågor kring: 

* lärandets innehåll, det vill säga vad som lärs och vad man bör lära, 
* lärandeprocessen, det vill säga hur lärande i arbetet går till, 
* faktorer som underlättar och försvårar lärande på individ- och 

organisationsnivå. 

En förhoppning är emellertid också att denna rapport ska kunna vara 
underlag för fortsatt forskningsarbete och för fortsatta diskussioner om 
inriktningen på ett kompetenshöjande lärande på bred front i arbetslivet. 
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Den ökade betydelsen av lärande i arbetet 

Ekonomiska överväganden är för många det viktigaste argumentet för ett 
lärande i det dagliga arbetet. Som nämnts ovan bygger detta argument på 
antaganden om den tekniska utvecklingen, framförallt om en ökande auto
matisering och datorisering, och de förändrade kraven på de anställdas 
kompetens. Till detta kommer förändringar i arbetsorganisationen. 

Inom forskningen är man i dag relativt ense om begränsningarna hos de 
tayloristiska organisationsprinciperna. Man ser i stället behovet av att 
utveckla produktionssystem som karakteriseras av kundorientering. Detta 
bygger på samordning mellan olika funktioner inom en verksamhet och 
leder till ett mer flexibelt utnyttjande av de anställda. Det ger också de 
anställda utrymme för att medverka i ett fortlöpande förbättringsarbete. 
Dessa utvecklingstendenser gäller inte enbart inom tillverkningsindustri, 
utan även olika typer av tjänsteverksamhet, dock ännu inte i lika hög grad. 

De viktiga strategierna i detta sammanhang kommer från det japanska 
produktionstänkandet. De är: 

* Total kvalitetsledning (TQM). 
* Resurseffektiv produktion ("lean production"). 
* Tidsrationalisering ("time based management"). 
* Ständigt förbättringsarbete ("kaizen"). 

Vilken kompetens krävs då i dessa integrerade och tekniskt avancerade 
produktionssystem? Den tayloristiskt, det vill säga byråkratiskt, organiserade 
verksamheten ställer relativt sett mycket begränsade krav på individens 
kunskaper och handlingsförmåga. I motsats till detta finner man i 
integrerade produktionssystem att en effektiv produktion ställer ökade krav 
på teoretiska kunskaper och intellektuella färdigheter. Det kan till exempel 
ställas högre krav på förmågan att självständigt upptäcka, identifiera och 
åtgärda problem. 

I stället för att medarbetaren i första hand ska följa givna instruktioner 
och tillämpa inlärda tumregler för att lösa givna arbetsuppgifter, ställs det 
krav på en högre grad av självständighet. Detta innefattar bland annat en 
förmåga att växla mellan perioder av rutinarbete och perioder då man ställs 
inför nya och oförutsedda uppgifter där invanda handlingsmönster och 
tidigare erfarenheter är till liten eller ingen hjälp. 

I den senare typen av situationer krävs i stället en teoretiskt baserad 
helhetsförståelse av verksamheten samt en förmåga att fastställa nya 
problemsituationer. Mot denna bakgrund talas ofta om en ökad "intellek
tualisering" av arbetet. Frågan är vad detta egentligen innebär? 
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Fördjupad förståelse, mentala modeller och förmågan 
att hantera problem 

Studier av olika typer av arbetsplatser kan antyda vilka krav som kommer att 
ställas på de anställdas kompetens, nämligen: 

* Fördjupad förståelse som baseras på teoretiska kunskaper. 
* Förmåga att bygga upp operativa bilder, eller "mentala modeller" av 

verksamheten. 
* Ökad förmåga att upptäcka, identifiera och diagnostisera problem. 
* Ökad förmåga till planering, problemlösning och beslutsfattande baserat 

på analytiskt logiskt tänkande och utpräglade kunskaper om de problem 
som ska lösas. 

* Ökad språklig förmåga. 

Kraven på den språkliga förmågan följer med den ökade datoriseringen och 
därmed kraven på hantering av abstrakta symbolsystem. De följer också med 
de ökade kraven på kommunikation och de ökade kraven på sociala 
färdigheter, som till exempel en förmåga till lagarbete. Det kommer dess
utom att ställas krav på en kompetens som inriktas på utveckling, det vill 
säga en förmåga att reflektera över de arbetsinsatser man gör och att sätta 
dessa i relation till verksamhetens mål. Slutligen ställs det krav på en för
måga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. 

Sammantaget ger utvecklingen i arbetslivet fog för att tala om nöd
vändigheten av att upphäva och överskrida den traditionella motsättningen 
mellan specifika yrkeskunskaper, allmänna kunskaper och personlig utveck
ling. Det ligger desusutom helt i linje med rapporten från Nordiska 
Ministerrådet som citerades tidigare i inledningen, 

Den ovan skisserade utvecklingen betyder naturligtvis inte att taylo
rismen också är övervunnen som dominerande organisationsprincip i prak
tiken. Det har långtifrån skett någon grundläggande övergång till ett nytt 
produktionstänkande. Utvecklingen framstår också som i hög grad mot
sägelsefull. Under överskådlig framtid kommer vi att få se en rad exempel på 
olika typer av neotayloristiska och andra konkurrerande system. Dock finns 
fog för att påstå att taylorismens begränsningar framstår som allt mer 
uppenbara, och att taylorismen som sammanhållen produktionsmodell är på 
reträtt. (set ex Berggren, 1990; Brulin & Nilsson, 1995). 

Det sagda betyder inte heller att det nya, integrerade produktions
tänkande som vuxit fram är fritt från problem eller inre motsättningar. Man 
kan här till exempel peka på att starkt kundorienterade verksamheter har en 

g 
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tendens att vara underbemannade. Detta kan leda till ökad stress och min
skad arbetsmotivation, och dessutom radikalt försvåra de anställdas möjlig
heter till lärande. 

Ska man uppnå en effektiv produktion inom såväl industri som tjänste
verksamhet måste man utnyttja de anställdas kompetens. Det råder en 
utbredd enighet om detta. Den effektiva produktionen kräver en upp
gradering av de anställdas kompetens bland annat genom satsningar på att 
främja en verksamhet som bidrar till ett ökat lärande. 

Utöver de traditionella humanistiska argumenten kan sådana satsningar 
motiveras i ekonomiska termer. Företag som kombinerar en hög teknisk 
utvecklingsnivå med en arbetsorganisation som ger förutsättningar för 
anställdas lärande inom produktionen tenderar att visa en starkt förbättrad 
utveckling av både produktivitet och kvalitet. 

En sådan utveckling sker dock inte automatiskt, som nämndes tidigare. 
Avgörande är här bland annat vilka fortlöpande val som ledning och 
anställda gör vad gäller utformningen av våra framtida arbetsplatser. Vi ska i 
den här rapporten försöka visa på några förhållanden som är viktiga att ta 
hänsyn till i en diskussion om vad som bör utmärka lärande arbeten. 

Vad menar man med lärande? 

Innan vi går in på det centrala temat för denna rapport, de anställdas 
möjligheter till ett kompetenshöjande lärande i sitt dagliga arbete, ska vi behandla 
de centrala begreppen i sammanhanget; lärande, utbildning och kompetens
utveckling. 

Vad menas med lärande i detta sammanhang? För det första är det viktigt 
att skilja mellan formellt och informellt lärande. Med det formella lärandet 
menar man ett planerat, målinriktat lärande som sker inom ramen för 
särskilda utbildningsinstitutioner (skola, folkbildning, universitet och 
liknande). Det informella lärandet syftar på det lärande som sker i 
vardagslivet eller i arbetet. Detta informella lärande kan ske medvetet och 
vara planerat och utformat som till exempel självstyrt lärande eller genom 
olika former av erfarenhetsbaserat lärande, som deltagande i nätverk, 
"coaching", konsultation eller mentorskap. 

Den största delen av det informella lärandet sker dock spontant och för 
individen omedvetet som en sidoeffekt av andra aktiviteter. Sådant 
oavsiktligt och omedvetet lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. 
Vi lär oss med andra ord saker även när vi inte har för avsikt att lära något 
eller när vi inte är medvetna om att vi lär. Individen kan naturligtvis i 
efterhand bli medveten om denna typ av implicit, eller "tyst" lärande. Vi kan 
också reflektera över det tysta lärandet. 
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En utbredd föreställning är att allt lärande är positivt och utvecklande för 
individen. Med ett positivt lärande menar man då ett lärande som främjar 
individens utveckling, i form av till exempel en utvidgad eller fördjupad 
kompetens. Det positiva lärandet ger individen möjligheter att påverka sina 
livs- och arbetsvillkor. 

Men lärande kan också ha negativa konsekvenser för individen vilket man 
knappt har uppmärksammat inom denna tradition. De negativa följderna 
kan vara passivisering, underordning eller dekvalificering, det vill säga 
minskad kompetens och går att jämföra med fenomenet "inlärd hjälplöshet". 
Man har ofta sett lärande som närmast per definition positivt, och har alltså 
inte uppmärksammat olika former av negativt lärande. Detta skulle bland 
annat kunna bero på att man definierat lärande som en planerad och 
medveten process. Det utesluter därmed det negativa lärandet som oftast är 
oavsiktligt och mer eller mindre omedvetet till sin karaktär. 

För att göra innebörden av begreppet lärande ännu tydligare, krävs en 
närmare beskrivning av lärandets innehåll. Vad lär individer och vad kan de 
lära? Denna fråga går naturligtvis egentligen inte att besvara eftersom det 
skulle kräva en uppräkning av en närmast oändlig mängd mänskliga 
förmågor, processer och beteenden. Ett vanligt sätt att försöka hantera 
frågan är dock att skilja mellan inlärning av kunskaper, attityder och av olika 
beteenden. 

Inom den klassiska inlärningspsykologin är svaret på frågan vad individen 
lär tämligen enkelt - lärande betyder förändring av inre eller yttre 
beteenden. Inom nyare, kognitivt orienterad psykologi omfattar synen på 
vad en människa lär mer än enbart förändringar av beteenden. Man vidgar 
perspektivet och talar hellre om lärande som förändring av individens före
ställningar, kunskaper, "mentala modeller" eller intellektuella färdigheter. 

När vi fortsättningsvis talar om lärandets innehåll försöker vi undvika 
båda de ovan nämnda positionerna. Detta kan man göra genom att utnyttja 
begreppet kompetens, och därmed se lärandets innehåll som förändringar av 
individers kompetens i något eller några avseenden. Med kompetens avses 
här en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
arbete. Med denna individuella handlingsförmåga menas såväl kunskaper, 
intellektuella och praktiska färdigheter, som sociala färdigheter, attityder 
och personliga egenskaper hos individen. Vilken betydelse som dessa olika 
kompetenser har i ett enskilt fall beror på uppgiftens karaktär. 

Sammanfattningsvis betyder lärande i detta sammanhang en process som 
pågår fortlöpande, närmare bestämt en process: 

11 
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* Som kan vara avsiktligt planerad och medveten, men som även kan vara 
omedveten för individen. 

* Vars resultat kan vara positiva i form av en utvidgad eller fördjupad 
kompetens. 

* Som även kan innebära negativa konsekvenser i form av t ex passivisering, 
underordning, minskad kompetens, det vill säga dekvalificering. 

Utbildning och kompetensutveckling 

Utbildning och lärande är processer som är oberoende av varandra. Men, 
förhoppningsvis är de åtminstone delvis sammankopplade. Utbildning resul
terar inte alltid i att deltagarna lär sig det som är målet. Omvänt så lär sig 
människor mycket utan att delta i utbildningar. Dessutom lär de sig sådant 
som ligger utanför målet med utbildningen. Utbildning innebär aldrig att en 
viss kompetens överförs automatiskt från lärare till deltagare. 

Med utbildning menar vi här en medvetet planerad process med syfte att 
höja den allmänna kompetensen hos en individ eller en grupp av individer. I 
de fall utbildningen syftar till att deltagarna ska utveckla mer specifika kom
petenser talar man ofta om träning. Utbildningen vi talar om här är en orga
niserad aktivitet, inom ramen för utbildningssystemen eller på arbetsplatser. 

Utbildning på en arbetsplats kan bedrivas i olika former med eller utan in
slag av formell undervisning, till exempel genom: 

* Anställdas deltagande i olika typer av utvecklingsprojekt. 
* Arbetsutveckling eller arbetsrotation. 
* U tnyttjande av simuleringsteknik. 
* Utnyttjande av informationssystem för beslutsstöd. 
* Självstudier genom studiecirklar och gruppdiskussioner. 

"Kompetensutveckling" är ett begrepp som bör nämnas i sammanhanget. 
Det används väldigt ofta och det ställer emellanåt till problem eftersom man 
sällan bekymrar sig om att definiera det. Man förklarar sällan vad man 
allmänt menar med kompetens, vare sig vilken specifik kompetens man 
menar i ett visst fall eller hur denna kompetens ska utvecklas. Vi ska dock 
inte gå närmare in på en analys av detta begrepp (se vidare Ellström & 
Kock, 1993). 

Det får räcka med att konstatera att när vi här använder uttrycket kompe
tensutveckling, så används det som beteckning på de olika system av åtgär-
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der som man kan dra nytta av för att höja individers eller gruppers kompe
tens i ett bestämt avseende. Uttrycket kompetensutveckling blir med denna 
användning närmast synonymt med utbildning som det ovan definierats. 
Det bör emellertid påpekas att termen kompetensutveckling ibland även 
används i en annan betydelse, nämligen som beteckning på själva den pro
cess genom vilken en enskild individ lär sig och skaffar sig kompetens. 

Stöd för informellt lärande genom kurser eller 
förändrad organisation 

Denna kunskapsöversikt har de anställdas lärande på olika typer av arbets
platser i fokus. Det handlar i första hand om ett informellt, lärande som 
baseras på erfarenheter i det dagliga arbetet. I flertalet av de projekt som 
behandlas görs försök att stödja ett informellt lärande genom satsningar på 
någon form av utbildning. Satsningarna kan gälla till exempel kurser, 
erfarenhetsgrupper, arbetsplatsträffar eller organisatoriska förändringar. 

Man bör hålla isär individers lärande från det lärande som sker inom hela 
organisationer. Att individen lär sig är en nödvändig men knappast tillräcklig 
förutsättning för en organisations lärande. Man kan också diskutera om 
organisationer och grupper kan lära sig alls eller om det enbart är individer 
som lär. Det är dock tveksamt om individer kan lära på ett kvalificerat sätt 
utan att verksamheten man ingår i förändras. Omvänt kan man påstå att 
omfattande förändringar av organisation eller teknik förutsätter att indivi
derna lär. 

Underlaget för kunskapsöversikten utgörs dels av internationell och 
svensk forskning om vuxnas lärande och utbildning i och genom arbetet, 
dels av rapporter och annat tillgängligt material från ett antal projekt som 
bedrivits inom ramen för programmet Lärande organisationer (L-program
met) och som, av programledningen, bedömts vara relevanta för syftet med 
denna översikt. 

Som underlag för översikten har material från följande åtta projekt ingått: 

* Lärandeutveckling. Organisation: Gargnäs Elteknik AB. 
Projektledare: Anders Grundström. Dokumentation: Lars-Ola Nordqvist, 
Nils Eriksson och Mikael Stattin. 

* Visuell kommunikation. Organisation: Ifö Sanitär AB, Bromölla. 
Projektledare: NilsHenrikJohnson. Dokumentation: Börje Fälth. 

13 
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* Ny yrkesroll och nya utvecklingsmöjligheter för växtskötare. 
Organisation: Rent a Plant, Stockholm. Projektledare: Antoon Wolfkamp. 
Dokumentation: Jan Jonsson och Anders Viberg. 

* Lärande inspektion. Om nya roller och sätt att lära i utveckling av tre 
yrkesinspektioner. Organisation: Y rkesinspektionen i Eskilstuna, Västerås 
och Örebro. Projektledare: Dan Holmqvist. Dokumentation: Per 
Tengblad. 

* Utvärdering av projektet: Arbetsterapi i utveckling. Organisation: 
Sundsvalls Sjukhus, Arbetsterapiorganisationen, Sundsvall. 
U tvärderare: Barbro Forsberg och Gunnar Hede. 

* Identitet och lärande. Lärandestrategier vid en privatiseringsprocess. 
Organisation: Rikswapnet RW Entreprenad AB, Stockholm. 
Projektledare: Jan Henriksson. Dokumentation: Tomas Ögren. 

* Förutsättningar för effektivt lärande. Organisation: Cloetta Fazer 
Produktion AB, Ljungsbro. Projektledare och dokumentation: Margareta 
Liew. 

* Ständiga förbättringar. Organisation: ABB Industrial Automation AB, 
Västerås; Ericsson Telecom AB, Stockholm; SAAB Aircraft AB, Linköping. 
Projektledare och dokumentation: Anders Berger, Horst Hart och Per 
Lindberg. 

Dessa projekt är naturligtvis olika i en rad avseenden trots att de alla 
behandlar aspekter av anställdas lärande på arbetsplatser. De är olika vad 
gäller typen av verksamhet, fokusering, syfte och även vad gäller satsning
arnas målgrupper. Rapporterna är också olika. Vissa kan kallas forsk
ningsbaserade utvärderingar. Rapporteringen från flertalet har dock mer 
karaktären av praktiskt inriktade utvärderingar. 

Ytterligare en skillnad är de olika utvecklingsstrategier som finns repre
senterade i de olika projekten. Vi kan här grovt skilja mellan en strategi som 
är inriktad på verksamheten och en utbildningsinriktad strategi. Den förra 
är en strategi med fokus på att förändra arbetsorganisation eller informa
tionssystem medan den senare är en strategi där olika typer av utbildning 
utnyttjas. Här finns allt från formell klassrumsundervisning till grupp
organiserad utbildning, ofta i olika kombinationer. Dessa två utvecklings
strategier utesluter naturligtvis inte varandra, utan kan och bör kombineras. 
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Det har också ofta skett i de studerade projekten. Har man valt den ena som 
huvudstrategi bör man komplettera med den andra som stödstrategi. 

Det är också skillnad på hur projekten har rapporterats. Några av pro
jekten är exempel på vad som kan kallas forskningsbaserade utvärderingar. 
Rapporteringen från flertalet av projekten har dock mer karaktären av 
praktiskt inriktade utvärderingar. 

I kapitel 2 redovisas och diskuteras bland annat: 

* Olika perspektiv på lärande. 
* Anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lärande. 
* Olika handlings- och lärandenivåer. 
* Rutinisering och reflektion. 
* Lärande och avlärande. 
* Motivation för lärande. 

De projekt som nämns ovan redovisas kortfattat i kapitel 3. På basis av 
diskussionen i kapitel 2 och de redovisade erfarenheterna från projekten 
formuleras i kapitel 4 ett antal slutsatser om förutsättningar och hinder för 
lärande i dagligt arbete. I det avslutande kapitel 5 diskuteras bland annat 
behovet av integration mellan olika utvecklingsstrategier för lärande i 
arbetet, mellan produktion och lärande samt mellan lärande i arbetslivet och 
samhällets olika former för vuxenutbildning. 

15 
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ARBETE OCH LÄRANDE: 
EN HANDLINGSTEORETISK REFERENSRAM 

Arbete och lärande är svåra att skilja åt, de är två processer sammanflätade i 
varandra. Arbete i moderna, integrerade verksamheter förutsätter i allt 
högre grad att man som medarbetare hela tiden lär något nytt och 
genomgår en ständig utveckling. Arbete i den betydelsen påminner om 
hantverksarbete som det idealt är tänkt. Omvänt, så tycks effektivt lärande 
förutsätta en delaktighet och en aktiv medverkan i den sociala och kulturella 
gemenskap där förmågorna ska komma till användning. Arbete och lärande 
är emellertid sammanlänkade även ur ett teoretiskt perspektiv. 

Den centrala länken i sammanhanget är begreppet "handling". En teori 
om yrkesarbete som gör anspråk på att säga något om till exempel arbets
processen och dess krav på individen, förutsätter en mer grundläggande 
teori om mänskligt handlande. På samma sätt förutsätter en teori om läran
de en mer grundläggande kunskap om hur mänskligt handlande formas och 
förändras. I båda fallen förutsätts i stället någon form av handlingsteori eller 
praktikteori. Här ska vi skissartat redovisa en handlingsteoretisk referensram 
för studier av informellt lärande i arbetet. 

Hur går lärande till? - Kognition kontra kontext 

Vad kännetecknar de processer som leder till att vi lär oss något nytt, till 
exempel i arbetet? Svaren varierar beroende på vilket perspektiv man utgår 
ifrån. Det är en avgörande skillnad mellan vad vi kallar ett kognitivt 
perspektiv på lärande och ett kontextuellt perspektiv på lärande. 

Det kognitiva perspektivet fokuserar på individen och de intellektuella 
processer som antas äga rum inom individen. Det rör sig om inkodning och 
tolkning av information, bearbetnings- och beslutsprocesser samt lagring av 
information i minnet. Det kontextuella perspektivet riktar i stället in sig på 
att studera lärande som en dimension av människans dagliga verksamhet och 
olika typer av sociala sammanhang, kallade kontexter. Det senare innebär en 
förskjutning från det kognitiva perspektivets inriktning på en tänkande, men 
inte nödvändigtvis socialt verksam människa, till en starkare fokusering på 
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en handlande människa i olika typer av sociala sammanhang. Vi ska här 
kortfattat beskriva dessa två perspektiv. 

Man skiljer, utifrån en inflytelserik kognitiv teori (Anderson, 1981), mel
lan tre kunskaps- och handlingsnivåer. Den teoretiska-beskrivande kunska
pen, den praktiska kunskapen och den automatiserade kunskaps- eller fär
dighetsnivån. 

Den teoretiska kunskapen finns representerad i minnet genom någon 
form av mer allmän "kunskapsbank". Den praktiska kunskapen antas där
emot vara lagrad i form av regler för hur man ska hantera olika situationer. 
Lärande, som till exempel att lösa en viss typ av problem antas ske i tre olika 
faser. Individen skaffar sig först en allmän kunskap om uppgiften eller 
problemet som ska lösas. Den allmänna kunskapen "omformas" sedan 
genom övning till handlingsregler eller praktisk kunskap som i en tredje fas 
automatiseras till färdigheter som är specifika för uppgifterna. Dessa 
färdigheter kan utnyttjas för problemlösning i konkreta praktiska situa
tioner. Lärande kan alltså beskrivas som en form av automatisering av tanke
och handlingsmönster som till en början kontrolleras av den teoretiska, eller 
intellektuella kunskapen. 

Om man utgår från teorier som bygger på denna kognitionspsykologi, 
läggs tonvikten på den kunskap som man skaffar sig genom verbala 
instruktioner och formell undervisning. Men i vilken utsträckning kan mim 
egentligen hitta lösningar på praktiska problem med hjälp av att överföra de 
kunskaper som man skaffat sig intellektuellt, det vill säga genom att tänka? 

Forskningen kring detta problem med överföringen av förmågor från 
teori till praktik pekar på flera skillnader mellan lärande i formell utbildning 
och lärande i det praktiska livet. En konsekvens av dessa skillnader är att 
mycket lite av vad man lär sig i formella utbildningar kan överföras och 
utnyttjas som bas för praktiskt handlande i vardagsliv och arbete. 

Ett kontextuellt perspektiv - lärande i ett socialt och 
kulturellt nätverk 

Kritiken mot det kognitiva perspektivet kommer främst från vad som här 
kallas ett kontextuellt perspektiv på lärande. Det kontextuella perspektivet 
talar om ett lärande som äger rum i ett sammanhang, socialt eller kulturellt. 
Kritiken riktar in sig på det kognitiva perspektivets syn på kunskap och 
lärande. Det man vänder sig mot är synen på kunskap som något som enbart 
finns i huvudet på individer, något intellektuellt. Man vänder sig också mot 
synen på lärande som en fråga om "kunskapsöverföring", "internalisering" 
och "tillämpning" (se tex Lave & Wenger, 1991). 

17 
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Ett problem med det kognitiva, eller det kunskapsrelaterade synsättet är 
att lärande beskrivs som att tillägna sig given och på förhand strukturerad 
information. Detta menar företrädarna för ett kontextuellt perspektiv. 
Dessutom gör man, enligt kritikerna, en alltför skarp gränsdragning mellan 
de kunskaps- och tankeprocesser som finns "inom" individen och de sociala 
och kulturella sammanhang som finns "utanför" individen. 

Utifrån ett kontextuellt perspektiv på lärande hävdar man i stället att 
kunskapen är "kontextbunden", det vill säga att kunskapen inte går att 
frigöra från sitt sammanhang. Kunskapen är helt enkelt inbäddad i ett socialt 
och kulturellt nätverk av olika innebörder, relationer och verksamheter. Man 
hävdar också att lärande innebär att individer tillägnar sig de tänkesätt, den 
kultur och de handlingsmönster som är utmärkande för en arbetsgemenskap 
just genom att delta aktivt i arbetsgemenskapen. Lärande ses i stället som en 
social process. Genom denna process skaffar man sig eller vidareutvecklar 
sina förmågor inom yrket som en integrerad del av utvecklingen av en 
yrkesroll och en yrkesmässig identitet. 

Detta synsätt fokuserar inte på individen i sig, utan snarare på individen 
som en medlem av en arbetsgemenskap. Lärandet kan därmed inte studeras 
isolerat från de verksamheter som individen ingår i. Tvärtom blir individens 
lärande i stället oskiljaktigt förknippat med de begränsningar och möjlig
heter som kännetecknar verksamheten. Det kan röra sig om etablerade 
yrkesidentiteter, maktrelationer och institutionaliserade ideologier och tra
ditioner. 

I ett kontextuellt perspektiv råder ett ömsesidigt beroendeförhållande 
mellan å ena sidan individens lärande och utvecklingen av identitet och yr
kesroll och å andra sidan verksamhetens utformning och utveckling. Det 
skulle betyda att bakom utveckling och lärande ligger likartade processer för 
individer såväl som inom hela verksamheter. 

Det kognitiva perspektivet betonar starkt formell undervisning och ver
bal instruktion. I den traditionella utbildningen gör man yrkesutövningen 
till ett objekt som man studerar i en klassrumsmiljö. Utifrån ett kontextuellt 
perspektiv betonas i stället betydelsen av ett informellt lärande, ett lärande 
baserat på erfarenheter. Kunskaper och erfarenheter skaffar man sig genom 
lärlingskap och genom praktiskt handlande i en arbetsgemenskap. Detta 
förutsätter naturligtvis att individen får möjligheter att delta aktivt i 
verksamheten, det vill säga att arbetsgemenskapen och de olika typer av 
lärtillfällen som det dagliga arbetet erbjuder görs tillgängliga för den 
enskilde individen. 
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Jämförelser mellan perspektiven - skillnader och begränsningar 

Det finns dock starka begränsningar med både det teoribaserade och det 
erfarenhetsbaserade lärandet. Teoretisk utbildning har visat sig vara 
utomordentligt svår att överföra och tillämpa som bas för praktiskt 
handlande i vardagsliv och arbete, som nämnts tidigare. Omvänt kan så 
kallat erfarenhets baserat lärande, det vill säga lärande i praktiska situationer, 
leda till ett tämligen begränsat lärande. Det är bundet till vissa specifika 
situationer och därmed svårt att generalisera och dra nytta av i nya eller 
okända situationer. Mycket talar alltså för att man kopplar samman dessa 
båda former för lärande. 

Det finns naturligtvis även en rad andra skillnader mellan ett kognitivt 
och ett kontextuellt perspektiv på lärande. Några av dessa skillnader ska vi 
återkomma till senare i detta kapitel. Ett exempel på en grundläggande 
skillnad gäller synen på yrkeskompetens. Man skiljer sig i frågan om en 
människas yrkeskompetens omfattar, eller bör omfatta, explicit, teoretisk 
kunskap i motsats till implicit, tyst eller erfarenhetsbaserad kunskap. 

Om man hävdar den teoretiska kunskapens betydelse utgår man från det 
kognitiva perspektivet. Mänskligt handlande, och därmed också olika typer 
av yrkesarbete, innebär då att man löser uppkomna problem genom att man 
medvetet väljer mellan olika handlingsalternativ. Dessa har man skaffat sig 
utifrån mål som ställts upp på förhand, och som i sin tur baseras på säker 
information i form av till exempel mätvärden och en explicit kunskapsbas. 
När man valt ett handlingsalternativ utför man handlingen och värderar den 
till slut mot det mål som ställts upp. 

Utifrån etc kontextuellt perspektiv hävdas i stället den erfarenhets
baserade kunskapens betydelse. Enligt detta perspektiv bestäms handlandet 
inte av en på förhand fastlagd plan. Formuleringen av intentioner och 
handlingsplaner sker inte före och oberoende av utförandet av handlingen. I 
stället antas detta ske mer eller mindre omedvetet medan man handlar, med 
utgångspunkt från situationens krav. Även handlingens mål formas och 
omformas under själva handlandet beroende på omständigheter och 
situationens krav. I motsats till en instrumentell handlingsmodell baserad på 
explicit kunskap och målmedeltänkande, så kan man här tala om en intuitiv
kontextuell handlingsmodell. Den innebär bland annat problemlösning i och 
genom praktisk handling, snarare än genom analytiskt tänkande. 
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Tabell 1: Några olika aspekter av ett kognitivt perspektiv respektive ett 
kontextuellt perspektiv på arbete och lärande. 

ASPEKT PERSPEKTIV 

Kognitivt Kontextuellt 

l. Information Säker Osäker 
som underlag Objektiv smnes-
för handling (tex mät- erfarenhet 
och lärande värden) 

2. Informations- Analytisk Intuitiv 

behandling 

3. Handlings- Teknisk- Interaktiv-

modell instrumentell kontextuell 
Separation mellan Interaktion mellan 
planering och utförande: planering och utförande: 
"Problem-solving- "Problem-solving-in 

in-thought" action " 

4. Kunskapsbas Teoretisk/ Erfarenhets baserad/ 
beskrivande å tgärdsinriktad 
Explicit Implicit (ryst) 

5. Lärandeprocessen Individuell Social process 
informations- inom ramen för 
bearbeuung de begränsningar 

och möjligheter som 
verksamheten ger 

6. Metodik för lärande Formell undervisning Erfarenhets baserat 
baserad på verbal lärande genom aktivt 
instruktion och deltagande i en viss 
tillämpning arbetsgemenskap 
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Perspektiven bör komplettera varandra - tillämpliga i 
olika situationer 

I tabell 1 görs ett försök att i sex punkter jämföra ett kognitivt respektive ett 
kontextuellt perspektiv på lärande och mänsklig handling. Åtminstone två 
saker bör tydligt understrykas. För det första att det är fråga om en 
medveten förenkling gjord med syfte att försöka renodla två teoretiska 
perspektiv. För det andra att de två perspektiven ska uppfattas som komple
mentära. De utesluter inte varandra. 

I praktiken torde båda perspektiven vara nödvändiga för att fullt ut förstå 
hur lärande sker i naturliga situationer, till skillnad från att studera lärande i 
laboratoriesituationer. De två perspektiven kan dock sannolikt vara 
användbara i olika typer av situationer och under olika omständigheter. En 
rad intressanta frågor uppstår därmed om man närmare ska klargöra den 
relativa betydelse de båda perspektiven har i olika typer av arbets- och 
lärandesituationer. 

Kan man då säga något om i vilka situationer och under vilka arbets
villkor som det ena respektive det andra perspektivet ger en bättre bild av 
arbete och lärande? Bland annat utifrån forskning om arbete och pro
blemlösning i naturliga situationer finns det mycket som talar för att ett 
kontextuellt perspektiv är mer tillämpbart för att beskriva och förstå; 

* erfarna personers yrkesarbete; 
* arbete under tidspress; 
* arbete i mer komplexa produktionssystem; 
* arbete i ostrukturerade, obekanta och dåligt definierade 

problemsituationer. 

Omvänt finns stöd för att ett kognitivt perpektiv kan vara mer tillämpbart 
för att beskriva och förstå; 

* mindre erfarna personers yrkesarbete; 
* hantering av abstrakt information, snarare än sinneserfarenhet; 
* arbete i mer lineära produktionssystem; 
* när det finns starkt tryck att för utomstående rättfärdiga fattade beslut, 
* arbete i strukturerade, kända och väl definierade problemsituationer. 

Mot denna bakgrund blir det viktigt att inte ensidigt utgå från det ena eller 
andra av de båda ovan nämnda perspektiven då man vill utforma arbets
platser för att underlätta ett kvalificerat lärande. En alltför stark betoning av 
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ett kognitivt perspektiv på arbete och lärande leder lätt till att vi därmed 
också överbetonar arbetets intellektuella aspekter och betydelsen av formell, 
teoretisk utbildning. Omvänt tenderar en alltför stark betoning av ett 
kontextuellt perspektiv att gå hand i hand med en överbetoning av arbetets 
krav på intuition och implicit, tyst kunskap och ett erfarenhetsbaserat läran
de. 

Givet den komplexitet som kännetecknar mycket av dagens arbetsliv, så 
är det i stället en central uppgift att utforma arbetsplatser med utgångspunkt 
från en strävan att utveckla och upprätthålla en väl avvägd balans mellan 
arbetets och lärandets intellektuella respektive intuitiva sidor. 

Lärande som anpassning och/eller utveckling? 

Individens samspel med och relationer till den omgivning, eller kontext i 
vilken lärandet sker är en viktig aspekt av lärandeprocessen. Beroende på 
karaktären av förhållandet mellan individ och omgivning, kan man skilja 
mellan en lägre och en högre ordningens lärande. Den lägre ordningens 
lärande innebär att individen lär sig något med utgångspunkt från uppgifter 
som är givna eller som tagits för givna. Det gäller också mål och förut
sättningar som man inte ifrågasätter. Man försöker inte förändra vare sig 
uppgiften, målet eller förutsättningarna. Vi kan också kalla detta för ett 
anpassningsinriktat lärande. Gfr Argyris & Schön, 1978; Engeström, 1987 .) 

Ett exempel på detta kan vara den inlärning som ofta sker i skolan, då de 
studerande förväntas lära sig att lösa uppgifter utifrån givna förutsättningar 
och där rätt svar direkt kan avläsas i facit. Andra exempel på anpass
ningsinriktat lärande är lätta att finna i arbetslivets krav på att följa givna 
direktiv och instruktioner, eller i vardagslivets krav på att rutinmässigt lära 
sig behärska olika situationer och att anpassa sig till uppkomna problem. 
Detta är en nödvändig form av lärande för att kunna behärska elementära 
principer och regler och för att kunna hantera återkommande problem
situationer. Men det är naturligtvis samtidigt inte bra om lärandet begränsas 
till denna typ av "drill" som inte medverkar till att utveckla problemlös
ningsförmåga och kreativitet. 

Den högre ordningens lärande innebär i stället att uppgiften, målen eller 
förutsättningarna inte är eller tas för givna. Individen tar själv ansvar för att 
identifiera, tolka och formulera uppgiften. Om denna är given, börjar man 
med att undersöka innebörden av, bakgrunden till och önskvärdheten av 
uppgiften och de för övrigt givna förutsättningarna. Denna typ av lärande 
innebär i stället att individen lär sig att formulera problem och inte endast 
att lösa givna problem. I stället för att enbart och främst ställa frågan hur? 
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kommer frågorna vad? och varför? i förgrunden Vi kan kalla detta för ett 
utvecklingsinriktat lärande. 

Förutsättningarna för denna typ av lärande är att både individen och 
gruppen lär sig att tänja på gränser och utnyttja de frihetsgrader och den 
autonomi som finns i situationen. I tabell 2, nedan, ges en illustration av 
kännetecknen för de två ovan nämnda typerna av lärande. 

Tabell 2: Några kännetecken för ett anpassningsinriktat respektive ett 
utvecklingsinriktatlärande (modifierad efter SOU 1995 :3 8). 

ANPASSNINGSINRIKTAT LÄRANDE 

för att kwma: 

* utföra arbetsuppgifter som rör 
ett avsnitt eller komponent; 

* lösa typer av problem som man 

stött på tidigare; 

* utföra t ex mätning eller kontroll; 

* inneha en given befattning eller 
ansvara för givna arbetsuppgifter. 

UTVECKLINGSINRIKTAT 

lärande 
för att kunna: 

* utföra arbetsuppgifter som 
rör helheten eller systemet; 

* formulera problem, 
analysera hur problemet 

uppstått och kan 
åtgärdas/lösas; 

* kritiskt bedöma 
mätvärden och vidta 

lämpliga åtgärder; 

* ta ansvar för större 

områden eller processer. 

Nivån på lärandet beror på handlingsutrymmet 

Det säger sig självt att det här kan finnas underliggande motsättningar 
mellan uppfattningar om vilken lärandenivå som är möjlig och önskvärd att 
eftersträva i en verksamhet. Beroende på om man önskar främja ett anpass-
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ningsinriktat eller ett utvecklingsinriktat lärande ställer detta olika krav på 
utformningen av lärsituationen, men också på utformningen av arbetet och 
dess organisation. 

Vi ska här ytterligare försöka precisera och utveckla distinktionen mellan 
ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande. Ett sätt att göra 
detta är att ta utgångspunkt i det handlingsutrymme, som finns i en lärande
situation. Med handlingsutrymme avses då de olika grader av frihet som 
individen har vad gäller val och tolkning av uppgifter och mål, metoder för 
att lösa dessa samt värderingen av de resultat man uppnår. 

Vi skiljer här mellan två typer av fall. För det första ett fall där en eller 
flera av dessa aspekter är givna eller tas för givna, till exempel genom någon 
form av föreskrifter, normer eller riktlinjer. I det andra fallet måste indi
viden i hög grad förlita sig på sin egen auktoritet för att definiera och vär
dera uppgifter, metoder eller uppnådda resultat. Beroende på vilka frihets
grader som lärandesituationen erbjuder i dessa avseenden, så kan vi här 
skilja mellan fyra typer eller nivåer av lärande, se tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Fyra typer av lärande som en funktion av det handlingsutrymme 
(frihetsgrader) som finns i lärandesituationen. 

ASPEKT AV 

LÄRANDE- Reproduktivt 
SITUATIONEN lärande 

Uppgift Given 

Metod Given 

Resultat Givet 

TYPER AV LÄRANDE/LÄRANDENIVÅER 

Produktivt lärande 
Metodstyrt Problemstyrt 

Given Given 

Given Ej given 

Ej givet Ej givet 

Kreativt 

lärande 

Ej given 

Ej given 

Ej givet 

Ett lägre eller högre ordningens lärande - anpassning 
eller utveckling? 

I den lägsta ordningens lärande eller det reproduktiva lärandet är såväl 
uppgifter och mål som metoder och resultat bestämda på förhand, genom 
föreskrifter. Man lär sig vissa sätt att lösa givna uppgifter för att uppnå de 
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fastställda målen. Exempel på detta lärande är betingning som bygger på 
belöningar och bestraffningar, inlärning genom försök och misslyckanden 
("trial-and-error") och imitation eller modellinlärning. 

Det produktiva lärandet eller den närmast högre nivån i tabellen består 
här av två varianter. De har det gemensamt att uppgiften är given eller tas 
för given. De skiljs åt genom de grader av frihet individen har när det gäller 
valet av metod och när det gäller värderingen av resultatet. I det metod
styrda lärandet är både uppgift och metod givna på förhand. I det problem
styrda lärandet däremot är enbart uppgiften bestämd. Individen både väljer 
metod själv och värderar resultatet. 

Det kreativa lärandet eller den högsta ordningens lärande innebär att den 
lärande måste utnyttja sin egen auktoritet. Individen definierar själv upp
giften, väljer metod och värderar resultatet. Med detta sätt att definiera. olika 
lärandenivåer kommer alltså det kreativa lärandet att motsvara det utveck
lingsinriktade lärande som nämndes tidigare. Det anpassningsinriktade 
lärandet kan sägas sammanfatta det reproduktiva och det produktiva läran
det. Vi tar här alltså fasta på kravet att den lärande själv måste identifiera och 
definiera situationens krav. 

Är då det kreativa eller utvecklingsinriktade lärandet något som går att 
tillämpa i vardaglig praktisk verksamhet? Hör det kanske främst hemma i 
mer eller mindre realistiska visioner om ett framtida arbetsliv? 

Flertalet teorier om lärande utgår fortfarande tämligen oreflekterat från 
vad som här kallats en anpassningsinriktad syn på lärande. I olika studier av 
främst yrkesarbete har betydelsen av ett utvecklingsinriktat lärande i stället 
uppmärksammats. Man kan i detta sammanhang peka på Schöns välkända 
studie av professionell verksamhet som behandlas senare i kapitlet. En 
huvudtes i denna studie (Schön, 1983) är att professionellt arbete inte ska ses 
som ett uttryck för teknisk-rationell problemlösning utan i stället vara 
grundat i en fortlöpande reflektion som har sin grund i praktiken ("reflec
tion-in-action"). 

Likartade slutsatser följer av observationer av det vardagliga, inte alltid 
officiellt erkända, utvecklingsarbete som tycks vara nödvändigt i många 
typer av komplexa verksamheter. Det kan till exempel vara i samband med 
att operatörer hanterar störningar i industriella processer. 

Lärandets dynamik - mellan rutin och reflektion 

Som lärande definierats och diskuterats här är det intimt sammankopplat 
med individens handlingsutryn1me och med möjligheterna att påverka om
givningen genom eget handlande i syfte att lösa vissa uppgifter eller att 
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uppnå vissa mål. Subjektivt och objektivt utrymme för att experimentera, i 
betydelsen att praktiskt pröva olika handlingsalternativ är av stor betydelse 
för att underlätta ett kvalificerat lärande. Individen utformar då utifrån sin 
kunskap och sin tolkning av mål och uppgifter en handlingsplan. Man 
handlar eller låter bli att handla i enlighet med planen samt observerar, tol
kar och reflekterar över sitt handlande i ljuset av handlingarnas konse
kvenser för uppgiften, vare sig denna är given eller självvald. 

De olika stegen i en sådan handlings- och lärandecykel, det vill säga 
vägen från uppgift tillbaka till reflektion och värdering av uppgiften kan be
skrivas på följande sätt. En grafisk illustration ges i figur 1 nedan. 

* Formulering av mål och uppgift. 
* Tolkning av uppgiften på basis av kunskaper ("mentala modeller") 

om problemområdet. 
* Utveckling av en handlingsplan (problemlösning). 
* Utförande av handling (prövning av problemlösning). 
* Observation av handlingens konsekvenser eller effekter. 
* Identifikation och tolkning av gjorda observationer. 
* Reflektion över och värdering av handlingens konsekvenser eller effekter i 

relation till mål och uppgift. 

Denna handlingscykel är också ett exempel på den handlingsmodell som 
ligger bakom några av de mer välkända försöken att förstå erfaren
hetsbaserat lärande (jfr t ex Kollo, 1984). Vart och ett av stegen i denna 
handlingscykel pekar på viktiga förutsättningar för att underlätta lärande. 
För att till exempel skapa goda förutsättningar för lärande i arbetet krävs 
ansträngningar för att stödja och underlätta de olika stegen i hand
lingscykeln. 
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INDIVID: 

OMGIVNING: 

Kunskaper 
Mental modell 

i 
Handlings
plan 

i 
Utförande av 
handlingen 

......... 

~ 

/ 
Social 
omgivning 

Mäl/Uppgift ~ 

Reflektion 
Värdering 

Konsekvenser/Effekter 

Fysisk-materieJI 
omgivning 

t 
Tolkning 
Identifikation 

ObJrvationer 

7 

Kulturell-symbolisk 
omgivning 

Figur 1: Illustration av de olika stegen i en handlings- och lärandecykel. 

För det första ställs krav på uppgiften vad gäller dess lärandepotential. Det 
vill säga om den har ett innehåll som är brett och varierat, vilket ökar 
möjligheterna för lärande. Har uppgiften en tillräcklig grad av komplexitet? 
Medger uppgiften tillräcklig frihet för individen att tolka uppgiften och att 
välja metod för att lösa den? 

För det andra ställs krav på individens egna förutsättningar. Har 
individen tillräckliga kunskaper för att tolka uppgiften och utveckla alter
nativa handlingsplaner (problemlösningar)? Är kunskaperna tillräckliga för 
att tolka, analysera och reflektera över konsekvenserna av de handlings
alternativ som prövas i praktiken? Ytterligare en viktig förutsättning för 
lärande hänger samman med om individen har möjlighet att omsätta sina 
kunskaper och handlingsplaner i konkret handling. Sammantaget ställer ett 
handlande i enlighet med den fullständiga handlingscykeln stora krav på 
individens kunskaper och förmåga till medvetet, analytiskt tänkande och 
handlande. Brister i något eller några av stegen i den fullständiga handlings
och lärandecykeln kan vara en effektiv spärr för individens lärande. 

Denna rationalistiska syn på mänskligt handlande och lärande motsägs 
emellertid i hög grad av empiriskt baserade studier av mänskligt handlande. 
Bilden som framträder utifrån dessa studier är i stället den att mänskligt 
handlande i tämligen hög grad baseras på rutin, är starkt beroende av 
omgivningen och grundas på intuition. Våra handlingar tycks alltså endast 
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undantagsvis utformas på grundval av på förhand uppställda mål och faktisk 
kunskap om olika handlingsalternativ och deras konsekvenser. Intentioner 
och planer spelar många gånger en viktigare roll för att i efterhand, och vid 
behov till exempel när problem uppstår rättfärdiga vad man gjort än för att 
vägleda handlandet i situationen här-och-nu. 

Handlingar formas ur mötet mellan människa och omgivning 

Vårt sätt att tala och handla formas i stället i stor utsträckning av de 
begränsningar och möjligheter som den aktuella situationen erbjuder. 
Handlingar växer fram ur växelspelet mellan människa och omgivning 
genom successiva anpassningar till förändrade omständigheter. Handlingens 
mål och innebörd kan utvecklas och omformas un<ler själva handlandet 
beroende på omständigheter och situationens krav. Särskilt i komplexa 
situationer finner man ofta exempel på ett intuitivt snarare än ett analytiskt 
handlande, som innebär att problem löses i och genom praktiskt handlande 
snarare än på grundval av analys och teoretisk kunskap. Vi kan kalla detta för 
ett intuitivt-kontextuellt perspektiv på mänskligt handlande. 

Vårt sätt att handla i många situationer utmärks av en hög grad av 
rutinmässighet. Det är en klassisk och i detta sammanhang central observa
tion utifrån ett intuitivt-kontextuellt perspektiv (se t ex Collins, 1981). När 
väl individer, grupper eller organisationer utvecklat ett sätt att uppfatta, 
hantera och tala om vissa problem eller situationer tenderar dessa tanke
och handlingsmönster att stabiliseras i form av rutiner och vanemönster. 
Dessa kan efter en längre tid komma att institutionaliseras. De etableras då i 
fastare former och blir "byggstenar" för de sociala strukturer som utvecklas i 
en organisation. Sådana rutiner baseras inte på medvetna överväganden, 
utan är i hög grad bestämda av kontexten, sammanhanget. Det innebär att 
rutinerna utformas utifrån de begränsningar och möjligheter som man 
uppfattar att den konkreta situationen erbjuder. 

Institutionaliserade, det vill säga fastlagda rutiner utmärks av ett egen
värde som tas för givet oberoende av det värde det i själva verket har för 
verksamheten. Man tenderar att följa dem även om de objektivt sett varken 
gagnar individens egenintresse e1ler verksamhetens intressen på kort eller 
lång sikt. Rutiner kan på detta sätt överleva trots att man förändrar de 
omständigheter som från början ledde till att de utvecklades och trots hög 
omsättning av personal i en organisation. 
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Rutinisering - ett kognitivt perspektiv 

Hur kan man då förstå den rutinisering som i många situationer tycks vara 
utmärkande för vårt handlande? Vilka är de mekanismer som leder till att 
rutiner uppkommer, upprätthålls och eventuellt också förändras? Ett vanligt 
sätt att tolka den komplexitet och synbarliga brist på medveten kognitiv, det 
vill säga kunskapsreglerad, styrning i mycket av vårt vardagshandlande är att 
skilja mellan olika hierarkiskt organiserade handlingsregleringsnivåer. I 
litteraturen finns flera olika modeller för kognitiv handlingsreglering. De 
flesta av dessa modeller urskiljer två eller tre hierarkiskt ordnade hand
lingsnivåer. De högre nivåerna beskrivs då ofta med termer som sekventiell 
(ordnad i sekvenser), analytisk och medveten. De lägre nivåerna beskrivs i 
stället med termerna parallell, intuitiv och omedveten. I det följande (se 
modellen i figur 2) redovisas en vidareutveckling av en välkänd nivåin
delning av mänskligt handlande (Rasmussen, 1986). 

INDIVID: 

OMGIVNING: 
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i 
Handlings
plan 

! 
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Nivå 111 

NiväU 
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Figur 2: Olika handlingsnivåer satta i relation till handlings- och lärande
cykeln. 

Den indelningen som föreslås är baserad på fyra åtskilda, men samspelande 
handlingsnivåer, nämligen: 

* Rutinbaserat (automatiserat) handlande (Nivå I). 
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* Regelbaserat handlande (Nivå II). 
* Kunskapsbaserat handlande (Nivå III). 
* Reflektivt handlande (Nivå IV). 

Den rutinbaserade nivån (Nivå I) representerar automatiserade handlingar 
som man utför utan medveten kontroll. Detta handlande kan betraktas som 
det automatiserade stadiet i en lärandeprocess, som börjar med den 
kunskapsbaserade nivån, och följs av den regelbaserade nivån som en 
mellannivå. I allmänhet kan en individ som handlar på rutinnivå inte 
redogöra för den kunskap som handlandet baseras på. Vi kan här i stället i 
viss mening tala om ett handlande som baseras på implicit eller tyst kunskap. 
Det automatiserade handlandet har låga krav på uppmärksamhet och 
medveten kontroll, vilket är utmärkande för väl inlärda färdigheter, 
motoriska såväl som intellektuella. Vi kan utföra dessa smidigt och utan stor 
ansträngning. 

Detta är, inte minst i komplexa situationer, också en nödvändighet med 
tanke på att mänskligt beslutsfattande och handlande begränsas beroende på 
vilka kunskaper vi har. Tankeverksamhet är kostsamt för individen, likväl 
som för grupper och organisationer. Det kostar både tid och ansträngning. 
Det automatiserade handlandet kan därför avlasta individen och frigöra 
mentala resurser för andra ändamål. 

På den regelbaserade nivån (Nivå II), regleras handlandet av mer eller 
mindre medvetna regler eller algoritmer, eller "tumregler" av typen; <om 
situation A, så gör B>. Handlandet på denna nivå förutsätter en förmåga att 
identifiera och tolka iakttagelser av händelser i omgivningen. Det kräver en 
förmåga att avgöra vilken regel som ska tillämpas. Reglerna som man följer 
kan vara skapade av instruktioner, av slutsatser man dragit av tidigare 
erfarenhet eller av konkret problemlösning i en specifik situation. De regler 
som styr handlandet på denna nivå kan individen ofta redogöra för. 

Det kunskapsbaserade handlandet (Nivå III) styrs av medvetet analytiskt 
tänkande. Analysen utgår från individens mål, från reflektion över tidigare 
erfarenheter och från den kunskap vi har om omgivningen. Kunskapen 
representeras av schemata eller mentala modeller. Den är nödvändig för att 
formulera mål, intentioner och handlingsplaner. Den är också nödvändig för 
att identifiera, tolka och värdera information och återkoppling från tidigare 
handlingar. Handlande på denna nivå krävs framförallt i nya, okända 
situationer. Kunskapsbaserat handlande krävs också i välkända situationer 
när det uppstår problem som inte låter sig lösas med de vanliga metoderna. 
Denna handlingsnivå motsvarar den fullständiga handlingscykel som be
skrevs tidigare i detta avsnitt. 
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Det reflektiva handlandet (Nivå IV), slutligen, avser ett handlande 
baserat på en återkommande reflektion över den uppgift man förelagts eller 
valt. Arbetar man med rätt sak? Detta handlande baseras också på 
verksamhetens mål och underliggande värderingar och en analys av det egna 
handlandet. Vad innebär det, vilka är dess förutsättningar och vilka kon
sekvenser får det för individuella mål och mål som relateras till verk
samheten? 

Denna typ av reflektion förutsätter en förmåga att distansera sig, att 
tänkande i alternativa termer och att kritiskt analysera förutsättningarna för 
handlandet. Vad gäller reflektionens förhållande till handlandet kan vi med 
Donald Schön skilja mellan två former av reflektivt handlande (Schön, 
1983). 

För det första talar vi om, vad Schön kallar, reflektion-i-handling, 
"reflection-in-action". Det innebär en fortlöpande reflektion under tiden 
man utför handlingen. För det andra talar vi om att i efterhand reflektera 
över vårt handlande och dess resultat, "reflection-on-action". Schön 
karakteriserar den förstnämnda formen av reflektion som något man 
använder sig av när det spontana handlandet inte leder till de resultat man 
ville ha. Reflektionen över handlandet ("reflection-on-action") däremot ses 
som något man gör efter en avslutad verksamhet till exempel som ett led i en 
utvärdering. 

De fyra nivåerna kan uppträda samtidigt- utesluter inte varandra 

Hur ska vi då se på förhållandet mellan de fyra handlingsnivåerna? För det 
första bör det understrykas att de ska ses som komplementära. De utesluter 
inte varandra. Att man delar in handlandet i nivåer innebär inte att man 
sorterar dem efter deras värde. I stället för en strikt boskillnad mellan olika 
handlingsnivåer pekar resonemanget här ovan på nödvändigheten av att man 
ibland kan utföra ett arbete parallellt på flera nivåer. Till exempel samtidigt 
på en "lägre", rutiniserad eller regelbaserad och på en "högre", kunskaps
baserad eller reflekterande nivå. 

Det rutiniserade eller regelbaserade handlandet är ett effektivt sätt att 
smidigt och utan alltför stor ansträngning hantera välkända och 
återkommande uppgifter. Vi kan fungera väl på denna handlingsnivå tills 
problem eller någon form av överraskning uppstår, vare sig positiv eller 
negativ. Då krävs i stället en förmåga till kunskapsbaserat och/eller reflektivt 
handlande. Detta handlande förutsätter bland annat att man har tillgång till 
relevant kunskap om uppgiften och att man känner till de innebörds
strukturer och orsakssammanhang som är av betydelse för att förstå 
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problemets uppkomst och för att vägleda det fortsatta handlandet. Man kan 
bland annat på denna punkt ställa sig tveksam till Schöns resonemang om 
"reflection-in-action" och den starka tonvikt som han lägger vid den 
handlande individens implicita, tysta kunskap. 

Man kan i detta sammanhang notera att de fyra handlingsnivåerna 
baseras på olika typer av kunskap. De bidrar också till att upprätthålla och 
vidareutveckla denna kunskap. I tabell 4 nedan illustreras hur kunskap, 
handlingsnivåer och de lärandenivåer vi nämnt tidigare förhåller sig till 
varandra. 

Tabell 4: Samband mellan handlings-, kunskaps- och lärandenivå. 

HANDLINGSNIVÅ: KUNSKAPSNIVÅ: LÄRANDENIVÅ: 

Rutinbaserat Implicit (tyst) Reproduktivt 

handlande kunskap lärande 

Regelbaserat Procedurkunskap Metodstyrt 

handlande ("knowing-how") lärande 

l(unskapsbaserat Teoretisk kunskap Problemstyrt 

handlande ("knowing that") lärande 

Reflektivt Meta-kognitiv U tveckli n gsinriktat 
handlande kunskap (kreativt) lärande 

Vad som kallats förtrogenhetskunskap ut.nyttjas främst men inte enbart på 
den rntinbaserade handlingsnivån. (Se t ex Göranzon, 1990.) Handlande på 
den regelbaserade respektive den kunskapsbaserade handlingsnivån utnyttjar 
dessutom praktisk kunskap ("knowing-how") respektive teoretisk kunskap 
("knowing-that"). Den reflekterande handlingsnivån utnyttjar och bidrar 
också till att utveckla vad som kan kallas en meta-kognitiv kunskap. Det kan 
med andra ord kallas en kunskap om sig själv och sitt eget kunnande, om 
dess räckvidd och gränser och om dess starka och svaga sidor. (Se vidare 
Ellström, 1992 .) 

En konsekvens av detta resonemang gäller våra möjligheter att utforma 
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verksamheter som ger förutsättningar för handlande, kunskapsutnyttjande 
och lärande på olika nivåer. I tayloristiskt utformade arbetsorganisationer 
torde det närmast vara regel att man endast ger utrymme för ett regelbaserat 
eller ett rutinbaserat handlande. Om man begränsar handlandet på detta vis 
på grundval av hur arbetet organiserats så begränsas därmed också möjlig
heterna till ett kunskaps baserat eller reflektivt handlande. Därmed begränsas 
även möjligheterna till det kvalificerade lärande som kan bidra till att 
upprätthålla och vidareutveckla en teoretisk och meta-kognitiv kunskaps
nivå. 

Omvänt så förutsätter emellertid ett kunskapsbaserat eller reflektivt 
handlande att individen även besitter den nödvändiga teoretiska och meta
kognitiva kunskapen. Detta betyder bland annat att man inte kan skapa 
förutsättningar för ett kunskapsbaserat och reflektivt handlande i en 
verksamhet enbart genom förändringar av organisationen i syfte att skapa ett 
ökat handlingsutrymme för individen. Man måste också höja kunskapsnivån 
hos medarbetarna. 

Vad som krävs är både ett objektivt handlingsutrymme i tid och rum och 
ett subjektivt handlingsutrymme i form av tillräcklig kunskap och annan 
kompetens, till exempel tillräcklig motivation och självförtroende. Med 
andra ord, ett reflektivt handlande och ett utvecklingsinriktat lärande ställer 
krav både på arbetsorganisationens utformning och på individernas kun
skaper och kompetens. 

Förnyad syn på expertis - en förmåga att fungera på flera nivåer 

En annan konsekvens av resonemanget ovan är att man kan ifrågasätta en 
strikt uppdelning mellan handlande baserat på explicit kunskap och 
handlande baserat på implicit eller tyst kunskap. Man likställer ofta god 
yrkeskompetens med skicklighet i betydelsen - "en förmåga att handla och 
lösa problem på grundval av implicit, tyst kunskap" och praktiskt "know
how". I stället finns det dock anledning att tolka expertis och professionell 
kompetens som förmågan att vid behov kunna förena ett handlande på 
samtliga fyra nivåer. Det skulle innebära en förmåga till effektivt handlande i 
spänningsfältet mellan rutin och reflektion. Denna syn på expertis och 
kompetens bottnar inte minst i kravet på att omväxlande kunna hantera 
välkända, rutinmässiga problem och nya eller okända problemsituationer. 
Den formas också av kraven på att man reflekterar över sitt eget och andras 
arbete samt att man ger råd till eUer instruerar andra. 
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Rutinisering - ett socialt perspektiv 

Det sociala sammanhang som individen ingår i påverkar också att rutiner 
utvecklas och upprätthålls. Forskning har visat hur rutiner kan utvecklas och 
stabiliseras tämligen snabbt i grupper och andra sociala konstellationer. Vad 
som först framstår som en lösning vald av ren tillfällighet eller på prov kan 
snabbt permanentas och bli svår att förändra. Grupper och organisationer 
har också en stark tendens att imitera och ta in sådant utifrån som framstår 
som bra lösningar på olika problem. Det sociala perspektivet betonar 
emellertid inte rutinernas karaktär av automatiserade och omedvetna 
beteenden lika starkt som det kognitiva, kunskapsrelaterade perspektivet 
gör. Följande citat från sociologen Anthony Giddens kan belysa denna 
skillnad: 

"All social interaction is situated interaction - situated intime and space. 
The regular or routine features of encounters ... represent institutionalized 
features of social systems. Routine is founded in tradition, custom or habit, 
hut it is a major error to suppose that ... they are simply repetitive forms of 
behaviour carried out 'mindlessly'. On the contrary, .. . the routinized 
character of most social activity is something that has to be 'worked at' 
continually by those who sustain it in their day-to-day conduct" (Giddens, 
1986; sid. 86). 

I stället för att uppfatta rutiner som en automatiserad respons betonar 
Giddens liksom flera andra forskare hur rutiner skapas i praktisk handling. 
De kommer till som ett sätt att hantera den dagliga strömmen av händelser, 
problemsituationer och motstridiga krav, och samtidigt för att upprätthålla 
en känsla av trygghet och stabilitet i tillvaron. 

Hur formas och upprätthålls då rutiner i ett viss socialt sammanhang? I 
många sociala situationer finner man att rutinerna upprätthålls och 
rättfärdigas av en slags normbaserad lämplighetslogik. Rutinerna formas 
alltså inte av den instrumentella konsekvenslogik som vi ofta utnyttjar för 
att bedöma handlingars rationalitet. Enligt denna lämplighetslogikens regler 
handlar man utifrån vad "jag-i-min-roll-förväntas-göra-i-den-aktuella-situa
tionen" , det vill säga inte utifrån överväganden om vilket handlings
alternativ som har de bästa konsekvenserna. 

Den tradition och kultur man har i en verksamhet definierar lämplighets
logikens mer specifika regelverk, det vill säga vad som konkret uppfattas 
som möjligt, önskvärt och naturligt att tänka och handla. Man kan se både 
formella och informella regler och normer i en viss kultur som resurser. De 
blir ett slags "byggmaterial" med vars hjälp man bygger upp sina tanke
mönster och sitt handlingsregister. 
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Regler, normer och konventioner överförs genom 
socialisationsprocessen 

De olika kulturella elementen, "byggmaterialet" i form av regler, konven
tioner, referensramar och liknande hänger i sin tur samman med och är 
"importerade" från de etablerade sammanhang som dominerar en viss 
verksamhet. Dessa kulturella element överförs genom socialisations
processer. Individen skaffar sig dem i den grundläggande yrkesutbildningen, 
i samband med inträdet i yrket och på en viss arbetsplats. Processen 
fortsätter under individens fortsatta yrkesutövning exempelvis genom att 
man läser facktidskrifter och deltar i fortbildning. Denna socialisation inne
bär en intim koppling mellan individens kunskaps- och identitetsutveckling. 

Rutiner utvecklas och förankras i ett komplicerat nätverk av 
kunskapsrelaterade, emotionella och sociala strukturer. Dessa strukturer 
bidrar samtidigt på ett kraftfullt sätt till att förstärka och upprätthålla de 
rutiner som etablerats. Mekanismerna bakom att rutiner etableras och 
upprätthålls är flera . Man kan här bland annat peka på att rutiner innebär 
avlasming och därmed en minskning av kosmaderna räknat i tid såväl som i 
kunskapsmässig och känslomässig ansträngning. Denna vinst som uppnås 
genom rutiner bidrar emellertid även till att upprätthålla etablerade rutiner. 
Man kan i detta sammanhang tala om en kompetensfälla. Det betyder att 
man håller fast vid ett visst sätt att utföra en uppgift, inte därför att detta 
fortfarande nödvändigtvis är det bästa sättet utan därför att en förändring 
uppfattas som alltför kostsam. Det kan innebära kostnader i tid, an
strängning, pengar, eller i risktagande, professionellt, känslomässigt, eko
nomiskt och liknande. 

Därmed kommer man vid sidan av kunskapsrelaterade och sociala 
mekanismer bakom rutinisering även in på emotionella faktorer. Rutiner kan 
utvecklas och upprätthållas som ett sätt att hantera stress, osäkerhet eller 
bristande självförtroende i relation till uppgiften. Med andra ord kan rutiner 
bli till strategier för att förenkla och skapa ökad egenkontroll i komplexa 
arbetssituationer. De kan. också bli ett försvar mot att ta itu med frågor eller 
förändringar som är besvärande, oroande eller hotande. 

Rutiner som skygglappar kan leda till att förändringar feltolkas 

Vi har ovan pekat på några av de positiva funktioner som olika tanke- och 
handlingsmönster som bygger på rutiner kan ha för såväl individer, som för 
grupper och organisationer. I själva verket är etablerandet och upprätt
hållandet av rutiner ett nödvändigt grundelement för att skapa stabilitet, 
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förutsägbarhet och möjligheter att förstå och hantera vår sociala verklighet. 
Som vi tidigare diskuterat är rutinisering en konsekvens av ett anpass
ningsinriktat lärande. Det är en form av lärande som är nödvändig för att 
snabbt och effektivt kunna fullgöra de rutinmässiga uppgifter som vi 
dagligen ställs inför. Rutiniseringen kan därmed sägas vara en viktig 
förutsättning för en effektiv produktion i olika typer av verksamheter, 
åtminstone så länge verksamheten bedrivs under stabila betingelser. 

Rutiniseringen har emellertid också en rad uppenbara negativa 
konsekvenser. Hit hör att rutiner ibland verkar fungera som en skygglapp 
som försvårar upptäckt och därmed hantering av förändringar. Människor 
tenderar att omtolka förändringar i omgivningen och därmed också ignorera 
eller feltolka dem. Detta gör man för att upprätthålla existerande strukturer 
och etablerade tanke- och handlingsmönster. Man så att säga ser det man 
förväntar sig att se och kanske också medvetet eller omedvetet vill se. Man 
ser det man är van att hantera på ett visst sätt. 

Erfarenheten visar att denna svårighet att komma ur invanda rutiner kan 
ha mycket allvarliga följder för såväl individer som för verksamheter. Detta 
gäller naturligtvis inte minst i situationer där förändringar i omgivningen 
egentligen kräver betydande omställningar men där denna typ av signaler 
ignoreras. Detta fenomen är inte minst vanligt i verksamheter där de 
invanda tanke- och handlingsmönstren tidigare har bidragit till framgångar 
för individer eller verksamheter. 

En annan allvarlig konsekvens av rutinisering är naturligtvis att den 
minskar sannolikheten för det utvecklingsinriktade lärandet. Det lärande 
som är en nödvändig förutsättning för nytänkande och förnyelse för såväl 
individer som inom organisationer. Förnyelse förutsätter en beredskap att 
ifrågasätta och omtolka uppgifter, mål och omvärldens villkor. Det 
förutsätter också utrymme för experimenterande, risktagande och en 
tolerans för de variationer i åsikter och handlingsmönster som brukar 
förknippas med förnyelse. En alltför stark rutinisering och tonvikt på ett 
anpassningsinriktat lärande är en spärr mot en mer radikal förnyelse, genom 
bristen på utrymme för variation i tanke och handling. 

Samtidigt kan man naturligtvis konstatera att inte heller en alltför stark 
tonvikt på ett utvecklingsinriktat lärande enbart är av godo vare sig för 
individer eller inom organisationer. Individer risker att råka ut för vad man 
kallar "utvecklingsstress" genom alltför höga och ständigt expanderande 
ambitionsnivåer. Inom organisationer finns risker för att en alltför stark 
inriktning på individen försvårar nödvändig produktion och kollektiv 
handling. I den mån man kan tala om en ideal lärandesituation så torde detta 
innebära att man uppnår en balans och en pendelrörelse mellan ett 
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anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande och därmed också 
mellan ett rutinbaserat och ett reflekterat handlande. 

Lärande innebär att b(r)yta rutiner 

Hur uppnår man detta? Till lärandets paradoxer hör dubbelheten och 
pendlingen mellan kraven på rutiner och stabilitet i det som ska läras och 
kraven på avlärning, det vill säga på att vänja sig av med de tanke- och 
handlingsmönster som etablerats tidigare. Den praktiska utmaningen blir i 
detta perspektiv att samtidigt skapa förutsättningar för avlärande och för 
nylärande. 

Hur kan vi då underlätta avlärande och brytande (bytande) av rutiner? 
Processen Lycks forntsätta att vi ställs inför krav på eller anledningar till 
förändring i form av någon ny, närmast "krisartad" problemsituation. Man 
kan utifrån tidigare forskning peka på en rad sådana möjliga brytpunkter. 
För det första att man som individ, grnpp eller organisation ställs inför en 
situation som man inte tidigare mött. Som vi nämnt tidigare kan rutiner 
emellertid fungera som "skygglappar" och medverka till att vi inte 
uppmärksammar behovet av förändringar. Det krävs därför att den nya 
sinrntion som man ställs inför upplevs vara tillräckligt ovanlig eller 
"krisartad" för att den ska leda till att man förändrar eller överger sina 
rutiner. 

Det finns andra möjliga faktorer som kan leda till att vi överger en rutin. 
Det rutiniserade handling·smönstret kanske leder till ett misslyckande i 
något för individen, gruppen eller organisationen viktigt avseende, till 
exempel att nå de mål man ställt upp. Det kan hända att vi når en naturlig 
brytpunkt, en milstolpe, eller att vi möts av krav på förändringar vad gäller 
till exempel de arbetsuppgifter, den yrkesroll eller den arbetsorganisation vi 
ingår i. 

Denna typ av förändringar utgör kanske nödvändiga, men dock knappast 
tillräckliga förntsättningar för avlärande av etablerade rutiner. Både alltför 
små och alltför stora förändringar tenderar av olika skäl att leda till 
undvikande. Det är till exempel ett välkänt fenomen att vi i kriser eller i 
situationer som man upplever som hotfulla tenderar att falla tillbaka på 
invanda rutiner. Vi kanske till och med kraftfullare än någonsin utnyttjar och 
hävdar värdet av etablerade rutiner och strategier för att hantera problem. 
Enligt principen;"mer av samma sak". Misslyckanden kan också tillskrivas 
andra orsaker än det egna handlandet. Uppenbarligen krävs därför något 
mer än yttre förändringar för att skapa förutsättningar för den eftersträvade 
balansen mellan anpassning och utveckling eller mellan rutin och reflektion. 
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Vad är då detta "något" som dessutom krävs? 
En viktig faktor i sammanhanget är att förändringen bör leda till att 

individen, gruppen eller organisationen också subjektivt omdefinierar 
situationen på ett sätt som gör nödvändigheten av ett avlärande tydlig. Man 
måste dessutom omsätta denna insikt i praktisk handling. Därmed är vi inne 
på individrelaterade faktorer och särskilt de faktorer som gäller individens 
motivation och beredskap för förändring av egna tanke- och handlings
mönster. 

Som vi ska se här nedan är individens motivation i sin tur beroende av ett 
samspel mellan faktorer i omgivningen och psykologiska faktorer. Det kan 
röra sig om självbild och självförtroende men även om kunskaper om olika 
handlingsalternativ och deras konsekvenser. Dessutom kan naturligtvis 
denna typ av individuell förändring i hög grad underlättas eller försvåras av 
förhärskande normer och sociala processer i en verksamhet. Exempelvis i ett 
normsystem som främjar likhetstänkande. 

De praktiska åtgärder som kan bidra till att individer förändrar sitt 
förhållningssätt är först och främst olika typer av utbildningsbaserade 
insatser. Dessa kan påverka och förändra individers eller gruppers arbetssätt, 
kunskaper, föreställningar och normsystem. De kan kanske också påverka 
olika typer av organisatoriska processer eller organisationens rådande kultur 
och traditioner. Sådana insatser kan vara inriktade på ett ökat individuellt 
och/eller organisatoriskt lärande. De kan innehålla såväl mer traditionella 
utbildningsformer som olika typer av probleminriktade och projekt
organiserade arbetsformer men också mer gruppdynamiskt inriktade 
utbildningar. 

Motivation för (av)lärande - inre och yttre drivkrafter 

De slutsatser som man kan dra av framställningen i föregående avsnitt är för 
det första att ett kompetenshöjande lärande ofta förutsätter ett avlärande av 
etablerade tanke- och handlingsmönster, det vill säga rutiner. För det andra 
ser vi att ett sådant avlärande ofta förutsätter att vi ställs inför en ny 
problemsituation, eller till och med någon form av "krisartad" förändring. 
För det tredje kan vi konstatera att yttre förändringar i detta sammanhang är 
en nödvändig men knappast tillräcklig förutsättning för ett avlärande. 
Därutöver krävs någon form av individuell insikt om vilket resultat 
förändringen får för det egna tänkandet eller handlandet samt motivation att 
omsätta denna insikt i handling. 

Den fråga som vi nu närmar oss och som är intimt sammankopplad med 
frågorna om lärande handlar om på vilket sätt vi kan påverka och underlätta 
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individers motivation och beredskap för förändringar av invanda tanke- och 
handlingsmönster, rutiner. 

När vi här talar om motivation menar vi enkelt uttryckt drivkrafterna 
bakom våra handlingar. Det rör sig med andra ord om varför vi över huvud 
taget handlar och varför vi utför vissa handlingar men inte andra. Ofta skiljer 
man mellan handlande som drivs av yttre respektive inre motivation. Med 
yttre motivation menar man då ett handlande där man strävar efter vissa 
yttre belöningar, efter att leva upp till yttre krav eller att undvika 
bestraffning eller misslyckanden. Detta i motsats till inre motivation då man 
handlar på ett visst sätt därför att detta handlande har ett egenvärde, det vill 
säga är intressant i sig oberoende av vad handlandet leder till. 

Ett exempel på yttre motivation har vi då någon deltar i en utbildning för 
att uppnå högre lön eller för att någon kräver det. Ett exempel på inre 
motivation är att delta därför att utbildningens innehåll i sig upplevs vara 
intressant och meningsfullt. Naturligtvis finns i det mesta av vårt handlande 
inslag av båda typerna av motivation. Den intressanta frågan är emellertid 
var tonvikten ligger. 

Mycket tyder på att själva handlandet och dess resultat påverkas beroende 
på vilken typ av motivation det är fråga om. Kopplat till vår diskussion om 
lärande kan en tonvikt på yttre motivation i ett arbete antas leda till ett 
okritiskt och anpassningsinriktat lärande, och därmed främja ett rutin- eller 
regelbaserat handlande. Individen kan även antas utveckla en instrumentell 
attityd till arbete och lärande och därmed en lägre arbetstillfredsställelse. En 
tonvikt på inre motivation kan i stället antas underlätta ett utvecklings
inriktat lärande, ett kunskapsbaserat och reflektivt handlande samt en högre 
grad av arbetstillfredsställelse. 

Vilka faktorer främjar då utvecklingen av en inre motivation som 
drivkraft för vårt handlande? Ett mer fullständigt svar på denna fråga kräver 
en genomgång av teorier och forskning om motivation som inte kan göras i 
detta sammanhang. Motivation som område för forskning erbjuder ett brett 
spektrum av teorier från de klassiska försöken att förklara motivation i 
termer av tillfredsställelse av olika biologiskt betingade och inlärda behov 
till senare kognitivt inriktade teorier som till exempel bygger på olika 
förväntansmodeller. Man hittar också teorier som betonar betydelsen av 
arbetsinnehåll och arbetsvillkor. Flertalet motivationsteorier betonar på ett 
eller annat sätt samspelet mellan individuella, psykologiska faktorer och olika 
typer av faktorer i omgivningen, till exempel arbetsinnehåll som avgörande 
för individens motivation. 
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Inre motivation bestäms av arbetsinnehåll och 
individuella faktorer 

En av de mer inflytelserika motivationsteorierna som också fått ett 
betydande forskningsmässigt stöd finner man hos Hackman och Oldham 
(Hackman & Oldham, 1980). Teorin uttrycks i deras modell över hur 
individens inre motivation bestäms av ett samspel mellan arbetsim1ehåll, 
individens upplevelser av arbetet och individuella bakgrundsfaktorer. Enligt 
denna modell är individens motivation för arbete och lärande nära kopplad 
till upplevelsen av arbetets meningsfullhet, kunskaper om arbetets resultat 
samt ett personligt ansvar för det resultat som uppnås. Ett grundantagande i 
modellen är att individens motivation i hög grad är beroende av arbets
uppgifternas karaktär. Följande faktorer antas vara avgörande för hur 
motiverande ett visst arbete är, nämligen: 

* Arbetets mångsidighet, det vill säga att arbetet ställer krav på och ger 
möjlighet att utnyttja olika kompetenser. 

* Inriktning på helheten, det vill säga att få utföra ett arbete från början 
till ett slut med någon form av synligt resultat. 

* Arbetets praktiska betydelse, det vill säga att utförandet av arbetet har 
någon form av värde för eller påverkan på andra människor (i eller 
utanför den egna verksamheten). 

* Arbetets autonomi (handlingsutrynime) vad gäller beslut om arbetets 
utförande. 

* Återkoppling i form av information om arbetets resultat. 

Olika forskare med varierande teoretiska utgångspunkter är överens om 
betydelsen av de uppräknade faktorerna för att ett arbetet ska väcka en hög 
motivation. I vilken utsträckning en viss verksamhet uppfyller dessa krav 
bestäms i hög grad av de val man gjort. Främst valet av arbetsorganisation, 
arbetsformer och tekniska system. Samtidigt spelar naturligtvis även mer 
subjektiva faktorer som organisationens traditioner och kultur en viktig roll 
i sammanhanget. 

Ett arbete utformat efter de ovan nämnda kraven är en nödvändig, men 
knappast en tillräcklig förutsättning för att väcka en hög motivation hos 
individen. Olika människor reagerar olika på ett arbete med hög motiva
tionspotential, det vill säga med stora utvecklingsmöjligheter. Vissa personer 
utnyttjar tillfullo de möjligheter till lärande och utveckling som arbetet 
erbjuder. Andra är inte beredda att försöka svara upp mot utmaningar som 
erbjuds. 
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Hur kan man förklara denna olikhet mellan individer? Forskning pekar 
bland annat på betydelsen av dels att ha tillräcklig kompetens i form av 
kunskaper och färdigheter för att klara av de arbetsuppgifter man ställs inför, 
dels arbetsvillkoren i övrigt. Det vill säga hur man upplever faktorer som 
lön, trygghet och relationer till arbetskamrater och ledning? (Set ex Cross, 
1981; Rubenson, 1990.) 

Viktiga faktorer som betonats inte minst inom vuxenpedagogisk 
forskning är också individens syn på värdet av lärande och individuell 
utveckling och av självförtroende i betydelsen tilltro till sin egen förmåga 
att lära. Dessa faktorer beror för individen i hög grad på social bakgrund, 
utbildningsnivå och på tidigare erfarenheter av olika lärandesituationer. Här 
finns dock i många fall även en koppling till de kulturer som finns på en 
arbetsplats, bland annat de skillnader som finns mellan en arbetarkultur och 
en tjänstemannakultur. Dessutom finns de hinder som sådana kulturella 
skillnader kan vara för bland annat individuell kompetensutveckling på en 
arbetsplats. Exempel på kulturella aspekter som kan vara hindrande är 
normer som nedvärderar abstrakta arbetsuppgifter, vidareutbildning, meri
tering, karriär och individuellt ansvarstagande i arbetet Qfr Björkman & 
Lundqvist, 1992). 

Lärande i arbetet förutsätter att man som individ genom delaktighet har 
tillgång till de lärtillfällen som hela tiden uppstår i en verksamhet. Detta 
betonades tidigare i samband med det kontextuella perspektivet. Det be
tyder med andra ord att man har möjlighet och uppmuntras till att delta i 
planering och uppföljning av verksamheten och framförallt i sammanhang 
där problem och störningar i verksamheten analyseras och där beslut om 
åtgärder tas. Här finns dock fortfarande på många arbetsplatser barriärer 
mellan olika grupper av anställda. Det kan vara till exempel en skillnad 
mellan operatörer och tjänstemän vad gäller de arenor för problemlösning 
och lärande som man har tillgång till och inbjuds att medverka i. 

Vilka slutsatser vad gäller de anställdas motivation för lärande kan vi då 
dra av resonemanget? På ett övergripande plan är slutsatsen att de anställdas 
motivation för lärande och avlärande inte i första hand är en fråga om 
individuella egenskaper som attityder eller personlighetsdrag. I stället spelar 
faktorer knutna till arbetets utformning och kulturen på arbetsplatsen en 
avgörande roll. 

Inom de gränser som utformningen av arbetet sätter kommer emellertid 
individuella skillnader klart till uttryck. För att som individ kunna ta tillvara 
och svara upp emot ett arbete som erbjuder stora möjligheter till hög 
motivation med dess ständiga utmaningar och krav på lärande, krävs bland 
annat att individen har tillräcklig kompetens i form av relevanta kunskaper 
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och färdigheter. Det krävs också en tro på den egna förmågan som tillåter 
individen att pröva och utveckla sin kompetens. Individuell motivation för 
arbete och lärande bygger liksom själva lärprocessen på ett samspel mellan 
arbetets utformning, kulturella faktorer och individuella förutsättningar. 

Avslutande kommentarer 

Vi har i detta kapitel diskuterat olika aspekter av individers lärande i dagligt 
arbete, utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv. Framställningen har på 
grund av det perspektiv som valts i hög grad kretsat kring en av lärandets 
många paradoxer. Lärande i en fas innebär och förutsätter nämligen en 
anpassning till existerande förhållanden, uppgifter och problem. I en senare 
fas innehär och fömtsätter lärande ett ifrågasättande och ett överskridande 
av det givna och etablerade. 

Lärande innebär alltså i denna mening en pendelrörelse mellan rutin och 
reflektion. Det vill säga en rörelse mellan utveckling av ett rutin- eller 
regelbaserat handlande med syfte att så effektivt som möjligt lösa vissa 
uppgifter och ett kunskapsbaserat eller reflektivt handlande med syfte att 
bland annat bryta invanda rutiner för att bättre kunna hantera förändringar 
eller nya och komplexa situationer. Båda dess handlings- och lärandenivåer 
är naturligtvis nödvändiga, och de förutsätter också i hög grad varandra. 

Vi har också argumenterat för behovet av att på moderna arbetsplatser 
skapa goda förutsättningar för en pendelrörelse mellan ett anpassnings
inriktat och ett utvecklingsinriktat lärande, det vill säga både för ett lärande 
inriktat på effektiv handling och produktion, och ett lärande inriktat på 
reflektion, kritisk prövning och utveckling av verksamheters etablerade 
uppgifter, mål och arbetsformer. 

Problemet är emellertid att skapa förutsättningar för pendelrörelsen 
mellan rutin och reflektion eller mellan anpassning och utveckling, vilket vi 
kunnat konstatera. Individer och verksamheter tenderar under stabila 
förhållanden att fastna i rutiner. Dessa försvårar reflektion och ett 
utvecklingsinriktat lärande. Rutiniseringens drivkrafter hänger dels samman 
med individuella förutsättningar, främst vår begränsade kognitiva förmåga 
och därav följande behov av "kostnadsreduktion" i form av minskad mental 
belastning, dels med sociala processer och ett tryck mot att etablera vissa 
tanke- och handlingsmönster. 

För att bryta etablerade rutiner, genom så kallad avlärning och skapa 
förutsättningar för ett nytt lärande krävs som vi diskuterat ofta tämligen 
radikala förändringar i individens omgivning. Det krävs också förändring vad 
gäller hur vi som individer definierar, tolkar och praktiskt hanterar 
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förändringar i vår omgivning. Framgångsrikt lärande förutsätter därför 
bland annat en hög, inre motivation hos individen. Vi har i det avslutande 
avsnittet diskuterat yttre och inre förutsättningar för att skapa en god 
motivation för lärande. 

I det följande kapitlet ska vi nu se närmare på några projekt inom L
programmets ram som på olika sätt och med olika strategier försökt skapa 
förutsättningar för ett individuellt lärande i arbetet. 
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Vi ska här kortfattat redovisa åtta projekt inom L-programmets ram. 
Projekten har valts ut av L-programmets ledning. På grundval av det 
material som finns tillgängligt för varje projekt ges här en redovisning av 
bakgrund och förutsättningar, utnyttjade strategier och metoder, uppnådda 
resultat/effekter samt eventuella slutsatser. 

Det kan inledningsvis vara befogat med en kommentar. Beskrivningarna 
av projekten måste hållas tämligen korta av utrymmesskäl. I flertalet fall 
finns ett rikt material som det är omöjligt att göra full rättvisa i detta 
sammanhang. I några fall baseras beskrivningarna på arbetsrapporter eller 
arbetsmaterial som i olika avseenden inte är fullständiga. Mot bakgrund av 
detta är det nödvändigt att reservera sig mot att initierade bedömare kan 
tycka att de ger en alltför ofullständig och/eller missvisande bild av 
projektet. I de fall det uppstår oklarheter hänvisas därför läsaren direkt till 
de rapporter som finns från olika projekt. De kan beställas från L
programmet. 

Delaktighet, ledarskap och lärande - fallet Gargnäs Elteknik AB 

Det förändringsarbete som bedrivits vid Gargnäs Elteknik AB startade på 
initiativ av företagets ägare och VD Anders Grundström som också hela 
tiden haft en central roll i arbetet. Den beskrivning av förändringsarbetet 
som ges här grundar sig på en delrapport från projektet författad av Nils 
Eriksson och Mikael Stattin. Det sägs uttryckligen i rapporten att den inte 
ger en fullständig redogörelse för förändringsarbetet och dess resultat och 
att en sådan mer fullständig beskrivning kommer att ges i en senare rapport. 

Förändringsarbetet sträcker sig över ett flertal år och det sattes igång i 
vad som i rapporten beskrivs som en krissituation. Den karakteriserades av 
bland annat missnöjda kunder, dålig lönsamhet, bristande kvalitet samt en 
avsaknad av planering och framförhållning. Personalen upplevde arbetet 
som monotont och utan möjligheter till verkligt inflytande. Alternativen 
man hade var att lägga ned verksamheten eller att göra en nysatsning. Man 
tog initiativet till ett förändringsarbete efter en mycket kritisk 
revisionsrapport. 
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I förändringsarbetets inledande fas var ett viktigt mål att införa ISO 
9000, vilket innebär en prioritering av kvalitetsarbete och utbildning i 
kvalitetsfrågor. Med hjälp av konsult och på grundval av intervjuer med de 
anställda genomfördes senare en probleminventering som utgångspnnkt för 
det fortsatta förändringsarbetet. Arbetet fortskred genom att personalen 
delades in i grupper där de fick identifiera och diskutera lösningar på olika 
problem i organisationen. Varje grupp fick i uppgift att välja två problem
områden för fortsatt arbete. 

Man bildade projektgrupper som fick utreda och arbeta fram program för 
förbättringar utifrån de områden man valt. Det kunde till exempel handla 
om att förbättra arbetsmiljön på olika sätt. Detta arbete genomfördes till 
största delen utanför ordinarie arbetstid på kvällar och under veckoslut. 
Projektgrupperna har i dag ersatts av månads- och veckomöten. 

Ägaren och VDn Anders Grundström har fungerat som pådrivare och 
idespruta under hela förändringsarbetet utan att för den skull styra och 
kontrollera förloppet. I motsats till en toppstyrd strategi betecknas den 
strategi man använt sig av för förändringsarbetet som en strategi som bygger 
på delaktighet. Det innebär ett sätt att arbeta där de som berörs medverkar i 
såväl idefas som i planering av åtgärder och i själva genomförandet. 

Vad gäller de resultat man hittills uppnått med förändringsarbetet kan 
man bland annat peka på följande effekter som märks på både individ- och 
verksamhetsnivå: 

* Personlig utveckling bl a i form av ökat självförtroende, reducerad 
osäkerhet och att deltagarna "vuxit som människor" . 

* Ett ökat engagemang och en mer positiv inställning till verksamheten 
bland de anställda. 

* Ett ökat handlingsutrymme, ansvar och inflytande för de anställda i form 
av ökad egenkontroll såväl i arbetet, som över arbetet. 

* Ökade möjligheter till ett kompetenshöjande lärande i det dagliga arbetet 
genom att mer kvalificerade arbetsuppgifter tillkommit, att det blivit en 
ökad variation i arbetet, samt att arbetet har berikats genom att man 
fört över arbetsuppgifter från ledningen till dem som arbetar i 
produktionen (bl a ansvaret för kunderna). 

* En ökad strukturering av arbetet utifrån knndens behov, ett ökat fokus 
på kvalitet och knnd samt delegering av kundansvar till produktionen. 

* Ett utvecklat ledarskap (bl a ökad delegering) och förbättrade relationer 
mellan de anställda och ledningen (ägare/VD). 
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Vad kan man då lära av arbetet vid Gargnäs Elteknik AB? Vilka 
förutsättningar och hinder har funnits för att genom förändringsarbete öka 
de anställdas engagemang och möjligheter till lärande i det dagliga arbetet? 
Några av de viktiga förutsättningarna i detta fall tycks hänga samman med: 

* Den krissituation och det krismedvetande som ledde till initieringen av 
förändringsarbetet. 

* Valet av en förändringsstrategi baserad på delaktighet för de anställda i 
förändringsarbetets samtliga faser. 

* Ett uthålligt och starkt förändringstryck kombinerat med ett starkt stöd 
från ledningen (ägarenND) under hela processen. 

* Ett organisationsklimat som givit utrymme för misstag, men också ett 
lärande utifrån gjorda misstag genom att de tagits upp och diskuterats för 
att undvika upprepningar. 

* En stark sammanhållning, öppenhet, en stödjande inställning och en väl 
fungerande samverkan mellan de anställda. 

* Att arbetsinnehållet förändrats i riktning mot ökade kvalifikationskrav, 
en större variation, och ett ökat handlingsutrymme. 

Avslutningsvis konstaterar författarna till rapporten att Gargnäs Elteknik AB 
i många avseenden kan betecknas som en "lärande organisation". Bland 
annat i betydelsen en organisation där arbetet är organiserat på ett sådant 
sätt att lärande för de anställda är en möjlighet och dessutom en nöd
vändighet. Förändringsarbetet karakteriseras som en positiv spiral som inte 
kan stoppas. 

Visuell kommunikation, information och lärande 
- fallet lfö Sanitär AB 

Under hösten 1992 och hela 1993 genomfördes ett projekt kallat Visuell 
Kommunikation på Ifö Sanitär AB i Bromölla. Arbetet har bland annat 
stötts av Björn Fälth, en extern konsult som har medverkat och även för
fattat den rapport som framställningen här baseras på. 

Företaget Ifö Sanitär AB har sedan 1991 varit inne i en omfattande 
förändring av organisationen. Syftet har varit att lämna den hierarkiska och 
funktionellt uppbyggda organisationen. Man vill i stället ha en plattare och 
mer flödesorienterad organisation med en långtgående delegering av ansvar 
och befogenheter. Samtidigt har man gjort en stor satsning på att utveckla 
kompetens i syfte att bana väg för en mer decentraliserad verksamhet. 

Projektet Visuell Kommunikation initierades hösten 1992 för att stödja 
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den nämnda organisationsförändringen. Projektet genomfördes som ett 
pilotprojekt på en av företagets mindre produktlinjer, med 21 medarbetare. 
Här produceras ett antal specialprodukter med hög komplexitet, i små serier. 
Detta innebär högre kvalifikationskrav än på de övriga produktionslinjerna 
inom företaget. 

Visuell Kommunikation betecknas i rapporten som ett management
verktyg som syftar till att skapa en effektiv kommunikation på arbetsplatsen. 
Man eftersträvar ökad självständighet, ständig utveckling, samhörighet och 
delaktighet inom och mellan verksarnhetsdelarna i organisationen. Systemet 
bygger på att infonnation om arbetsinstruktioner, anvisningar, målsättningar 
och prioriteringar görs så lättillgängliga att i princip varje medarbetare kan 
gå från ett jobb till ett annat utan att behöva få nya instruktioner av arbets
ledningen. 

De grundläggande principerna bakom systemet är: 

* Att kunskaper och information ska vara allmän egendom. 
* Att arbete i små grupper ska prioriteras. 
* Att kontrollfunktionen ska koncentreras på fakta och problemlösning 

i stället för på övervakning av personer. 
* Att produktionspersonalen ska få delta i de förbättringsprojekt som rör 

verkstaden. 

Konceptet Visuell Kommunikation omfattar: 

* Visuell styrning. Anger vad som bör göras och leder till att medarbetarna 
själva kan fatta nödvändiga beslut utan direktiv från arbetsledningen som 
t ex mål, underhållsplan, inneliggande order. 

* Visuell dokumentation för att ange hur man gör när man ska utföra 
arbete eller hantera maskiner och system och som består av instruktioner, 
rutiner och specifikationer m m. 

* Visuell kontroll för att ange om man gjort rätt och som omfattar 
information om olika resultat som uppnåtts eller hur långt man kommit 
med olika projekt. 

Den visuella tekniken är en viktig del av det system som innebär att all 
information presenteras på ett sätt som gör den lätt och enkel att uppfatta, 
men som även erbjuder fördjupning. Bland annat utnyttjas färg, form och 
figurer. Informationen ska finnas tillgänglig i ett arbetslagets territorium, 
det vill säga ett särskilt geografiskt område där personalen känner sig 
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"hemma" och medverkar i utformningen av miljön som bland annat 
innefattar olika typer av tavlor där informationen presenteras. 

I rapporten menar man att en systematisk tillämpning av systemet kan 
bidra till en förbättrad flexibilitet, en ökad decentralisering, snabbare pro
blemlösning och en ökad sammanhållning och "vi-känsla". Detta sker 
genom att man har bättre tillgång till information. Informationen som 
presenteras svarar dessutom mot behov hos personalen och systemet som 
sådant innebär ett intensifierat utbyte av information. 

De mål som sattes upp för projektet Visuell Kommunikation gällde om
fattande förbättringar vad gäller produktivitet (20 % ), kvalitetsutfall (25 % ) 
och leveranssäkerhet (30 %) jämfört med medelvärdet på övriga produk
tionslinjer. Dessa mål avsåg man nå genom att operatörer och gruppledare 
fick chansen att utveckla högre kompetens, engagemang och förmåga att 
lösa problem. Detta skulle uppnås genom ökad självständighet för del
tagarna, medverkan i ständigt förändrings- och utvecklingsarbete samt ökad 
delaktighet. 

Projektgruppen genomför en serie av aktiviteter 

Projektet byggdes upp kring en projektgrupp. Den var sammansatt av 
personalutvecklare, linjechef, informationsansvarig, en gruppsamordnare, en 
extern konsult och en styrgrupp sammansatt av fabrikschef, personal
direktör, fackliga representanter och en representant från Arbetsmiljö
fonden. Det genomfördes i form av en serie aktiviteter, bland annat; 

* utbildning av operatörer för att öka kunskapen om sambanden mellan 
orsak - verkan i produktionsprocessen och samtidigt lära sig använda ett 
verktyg för problemlösning, 

* kartläggning av operatörernas informations- och kunskapsbehov med 
hjälp av enkät, 

* igångsättande av specifika projekt kring bl a visualisering av 
massaflödet, städrutiner och förenklade visuella instruktioner för 
orderhantering, 

* införande av korta veckomöten för produktionspersonalen, 
* iordningställande av resultattavlor om kvalitetsutfall samt ett "visuellt 

rum" för presentation av information och för möten och diskussioner. 

I rapporten beskrivs införandet av projektet som en strategi riktad "uppifrån 
och ner". Det fanns också från början inom företaget en ovana vid och en 
tveksamhet till att bjuda in medarbetarna till att bli delaktiga i projekt. En 
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rad problem uppstod under projektets olika faser. Det var allt ifrån 
förseningar med att sätta upp resultattavlor till misstänksamhet och rädsla 
från medarbetarnas sida inför att visualisera sin arbetsprocess. Man trodde 
att man ökade riskerna för effektivisering, något man befarade kunde leda 
till övertalighet. Från början saknades också erfarenhet av att arbeta i 
grupper vilket innebar att aktiviteter som byggde på arbete i mindre grupper 
gick trögt. Ständiga förbättringsaktiviteter fick aldrig något genomslag. När 
de olika konkreta problemen var lösta upphörde aktiviteten. 

Det är enligt rapporten ännu för tidigt att värdera resultaten av projektet. 
Bland annat på grund av att förändringar av beteenden och attityder varit 
centrala inom projektet. Denna typ av förändringar kräver tid. Följande kan 
dock sägas: 

* Vissa mindre framsteg har gjorts vad gäller produktivitet, kvalitetsutfall 
och leverenssäkerhet, dock är det långt ifrån uppställda mål (det är 
dessutom svårt att veta i vad mån framstegen är ett resultat av projektet). 

* Operatörernas medverkan i utredning av olika sakfrågor rörande 
produktions- och kvalitetsfrågor har ökat markant. 

* Operatörerna deltar i mycket större utsträckning i diskussioner om 
centrala utvecklingsfrågor. 

* Operatörerna "äger" verksamheten på ett annat sätt än förut, detta inte 
minst genom att information om olika förhållanden är tillgänglig för den 
som har behov av den. 

* Enskilda operatörers engagemang har ökat. 
* Operatörerna har lärt sig att ta till sig och dra ut det viktiga ur tillgänglig 

information. 
* Under projektets gång har organisationens mognad samt förståelsen och 

förmågan att hantera olika delar av projektet ökat markant, vilket 
inneburit att projektet "fått luft under vingarna", och att företaget valt att 
arbeta vidare med systemet Visuell Kommunikation. 

Några av de lärdomar och slutsatser av projektet som dras i rapporten är; 

* att arbetsplatskulturen från början inte var mogen för denna typ av 
projekt, vilket medförde att personalen, inklusive ledning och projekt
grupp blev ett hinder för genomförandet, 

* att informationssystemet får störst genomslagskraft om det kopplas till 
utvecklingsarbete och olika förbättringsprojekt, 

* att delaktighet från de anställda är en förutsättning, liksom att de ges tid 
för medverkan, 
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* att ledningens engagemang och medverkan är en viktig förutsättning för 
att nå framgång med denna typ av projekt. 

Personalutveckling för affärsutveckling - fallet Rent a Plant 

Företaget Rent a Plant är ett företag med drygt 5 5 anställda som säljer och 
sköter växter åt företag och offentliga verksamheter i Stockholm, Västerås 
och Uppsala samt kringliggande områden. Som ett led i genomförandet av 
en ny affärsplan genomfördes ett personalutvecklingsprogram med inrikt
ning på företagets servicepersonal i första hand. Programmet startade 
hösten 1992. Den beskrivning av utvecklingsprogrammet som ges här 
baseras på en rapport från projektet författad av Jan Jonsson och Anders 
Wiberg. 

Bakgrunden till de satsningar på personalutveckling som gjorts under 
senare år går tillbaka till den krissituation som företaget stod inför 1990. En 
turbulent period i slutet av SO-talet karakteriserades bland annat av 
upprepade ägarbyten, ett flertal byten av VD och en företagssamman
slagning. Nu uppstod en situation med osäker ekonomi, skilda före
tagskulturer, en låg motivation bland personalen och ett på många håll lågt 
medarbetaransvar. Detta tog sig 1990 uttryck i en ekonomisk kris med 
kostnader som kraftigt översteg intäkterna. Mot denna bakgrund genom
fördes en omfattande kostnadsjakt och samtidigt en offensiv satsning på 
utveckling av verksamheten utifrån en ny affärsplan. 

Den nya organisation som formats för att genomföra affärsplanen 
fungerade dåligt. Bakgrunden var en krympande marknad och hård 
konkurrens. Det blev nu uppenbart för ledningen att serviceavdelningen 
hade en nyckelfunktion för att behålla kunderna. Serviceavdelningen var 
något av ryggraden i företaget. De var avgörande för framgång men hade 
samtidigt inte uppmärksammats tillräckligt. Servicepersonalen hade svårt att 
leva upp till affärsplanens inriktning på förbättrad produkt- och 
skötselkvalitet samt en hög servicenivå. Gruppen servicepersonal utmärktes 
vid programmets början av hög personalomsättning, låg kostnadsmed
vetenhet, låg status och låg motivation. 

För att genomföra affårsplanens intentioner beslutades i detta läge om en 
satsning på ett personalutvecklingsprogram baserat på en "action-learning"
strategi. Målen för programmet omfattade: 

* Ökad arbetstillfredsställelse och ökade utvecklingsmöjlighter för de 
anställda och därmed minskad personalomsättning. 
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* Ökad inriktning på att skapa nöjda kunder. 
* Minskad sjukfrånvaro som beror på arbetsskador. 
* Ökat ansvarstagande. 
* Kostnadsmedvetenhet genom ökat kunnande. 
* Ökat kvalitetstänkande. 

Bakom programmet låg grundläggande pedagogiska principer och metoder, 
bland annat: 

* "Mästare-lärlingsprincipen" (arbeta med dem som kan). 
* Arbetsrotation. 
* Interna nätverk. 
* Auskultation, det vill säga praktik. 
* Framtagning av yrkes- och situationsanpassat utbildningsmaterial. 
* Chefsutveckling. 
* Skapande av gruppsamhörighet. 
* Seminarier och grupparbeten. 
* Förbättrad information om vad företaget gör så att alla vet vad som är på 

gång och därmed kan fråga efter rätt information. 

En utbildning i tre steg om vardera cirka fyra veckor blev en central del i 
programmet. Inom varje steg varvade man teori, praktiska övningar och 
praktik. Det första utbildningssteget var inriktat på personlig utveckling och 
omfattade bland annat kommunikationsteknik, samarbetsträning, själv
kännedom, att ta kontakt med kunder, att ta egna initiativ och liknande. 
Utbildningen gick ut på att involvera deltagarna i diskussioner och praktiska 
övningar. 

I steg två låg tyngdpunkten på olika praktiska frågor som är nödvändiga 
för att klara arbetet. Det gällde både kunskapsfrågor och frågor om 
funktioner som produktkunskap, administrativa rutiner, serviceintäkter och 
kostnader. I det tredje steget var man inriktad på repetition och fördjupning 
utifrån personalens behov. Under steg tre tog man även fram förslag till hur 
organisationen av företaget skulle anpassas för att bättre ta serviceperso
nalens kompetens tillvara. 

Samtidigt genomfördes en utbildning av säljpersonal och arbetsledare. 
Före utbildningen genomfördes ett gemensamt seminarium för att inventera 
behovet av förändring inom företaget. Förändringarna har sedan genom
förts successivt. Man satsade också på ett nytt ADB-system som kan till
godose personalens krav på information. 
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Resultaten av satsningen på personalutveckling som anges rapporten är 
bland annat; 

* ett stärkt självförtroende hos servicepersonalen, 
* ett förbättrat samarbete, ett ökat intresse för företaget, och ett minskat 

"vi-dom" tänkande, 
* förbättrade kunskaper om verksamheten, en högre status i arbetet samt 

ett ökat kostnadsansvar, 
* utvecklade normer för hur personalen ska uppträda hos kunden. 

Som ett resultat av satsningarna man gjort ställer personalen dessutom krav 
på och har förväntningar på fortsatt utveckling, noteras det i rapporten. 
Fortsättningen förväntas gälla förbättringar på en rad områden; 

* information, 
* karriärmöjligheter, 
* produktutveckling, 
* utbildning, 
* rutiner och rationaliseringar, 
* arbetsmiljö, 
* lönepolicy, 
* att man bättre tar ADB-systemets möjligheter tillvara. 

Konkreta resultat av satsningen på personalutveckling 

Konkreta resultat kan också noteras på verksamhetsnivå. Enligt rapporten 
kan de tillskrivas satsningarna man gjort på personalutveckling. Dessa resul
tat omfattar bland annat; 

* en kraftigt minskad personalomsättning, 
* en ökad produktivitet, 
* minskade kostnader kopplade till bilanvändning och växtförbrukning, 
* ökad servicekvalitet samt ökad merförsäljning på befintliga kunder. 

Vad kan man då lära av arbetet inom Rent a Plant? Vilka förutsättningar 
gäller när man ska göra en genomgripande affärsutveckling genom att ut
veckla personalen? Några av slutsatserna i rapporten: 

* Innehållet i utbildningen har varit anpassat till företaget och dess 
personal. 
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* Personalen har haft förmåga och ambition att ta till sig utbildningen. 
* Insatsen kan räknas som stor i relation till företagets storlek. 
* Vikarier har funnits så att det ordinarie arbetet inte blivit lidande. 
* Det har funnits ett genuint ägarengagemang och en genomtänkt strategi 
* Man har gett utvecklingsprogrammet tid och resurser. 
* Företagets ledning har hela tiden formulerat utmaningar och skapat ett 

förändrings tryck. 
* Man har tagit den rådande arbetsmarknadssituationen tillvara och vänt 

den till sin fördel bl a genom att använda statliga stödåtgärder. 

Avslutningsvis kan man dessutom peka på den styrka som torde ligga i att 
man planerat och genomfört nthilclningssatsningen som en integrerad del av 
en genomtänkt affärsutveckling. Denna har man kopplat till organisatoriska 
förändringar med syfte att ta tillvara den ökade kompetensen och föränd
ringsviljan hos personalen. 

Verksamhetsutveckling genom erfarenhetsutbyte - fallet 
Yrkesinspektionen 

Yrkesinspektionernas arbetssätt och roll kommer under 90-talet att föränd
ras i riktning mot en ökad grad av myndighetsutövning. Yrkesinspektionen 
ska arbeta som en tillsynsmyndighet. Man kommer att behöva överge inar
betade rutiner, arbetssätt och yrkesroller. Nya tekniker, kunskaper och för
hållningssätt måste utvecklas. 

Sedan våren 1993 bedrivs ett utvecklingsprojekt vid yrkesinspektionerna i 
Eskilstuna, Västerås och Örebro. Projektet ska bland annat bidra till utveck
lingen av en ny myndighetsroll är det tänkt. 

Framställningen baseras på en delrapport författad av Per Tengblad som 
beskriver utvecklingen inom projektet från våren 1993 fram till hösten 1994. 
Det framgår av rapporten att den inte ger en fullständig redogörelse för 
projektet och dess resultat. En mer fullständig beskrivning kommer att ges i 
en senare rapport. För det första var målet med projektet att effektivisera 
myndigheten genom; 

* att utveckla den kontrollerande myndighetsrollen, 
* att utveckla mål, resultat- och kontraktsstyrning i verksamheten, 
* att skapa en gemensam grundfilosofi. 
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Det andra huvudmålet med projektet var att vidareutveckla organisationen 
genom; 

* att utveckla en stödjande och stimulerande organisation som bidrar till 
trygghet i yrkesrollen och en god arbetsmiljö, 

* att skapa en kultur för lärande och en modell för ett kontinuerligt, 
erfarenhets baserat lärande. 

För det första inkluderade den lärandestrategi man valt, spegling i form av 
systematisk återkoppling mellan två inspektörer efter en fullgjord inspek
tion. Metoden utnyttjades framförallt i Eskilstunadistriktet. Speglings
metodiken valdes bland annat därför att man allt mer arbetar två och två i 
samband med inspektioner, vilket ger förutsättningar för återkoppling 
mellan inspektörerna. 

För det andra har man framförallt i Örebro och Västerås arbetat med 
erfarenhetsgrupper. Det är mindre grupper där man diskuterar arbets
situationer, roller, och liknande, utifrån egna erfarenheter och praktiska 
exempel. Man har i dessa sammanhang anlitat handledare för att leda grup
perna. Samtliga tre distrikt valde också att genomföra ett inledande två
dagars-seminarium med inriktning på grupputveckling, för att komma igång 
med arbetet. 

Andra delar i den lärandestrategi man valt är seminarier i form av mer 
traditionella utbildningssammankomster med förberedda dragningar, samt 
konferenser mellan distrikten i gemensamma frågor. De gemensamma 
ambitionerna för distrikten var att börja med det arbetsinriktade lärandet, 
speglingarna och erfarenhetsgrupperna, för att sedan gå vidare till 
utbildning i form av distriktsseminarier. Gemensamma distriktskonferenser 
skulle komma i ett senare skede när man kommit längre inom distrikten 
med att utveckla sin egen lärandestrategi. 

Rapporten innehåller ingen redovisning av konkreta resultat. Detta är 
naturligt med tanke på att projektet då rapporten skrevs fortfarande befann 
sig "i halvtid". I stället ges en rad reflektioner kring förutsättningar och 
hinder för utveckling av en verksamhet genom lärande baserad på erfaren
het. Den allmänna reaktionen bland deltagarna i projektet tycks vara en 
osäkerhet om syftet med aktiviteterna. Det har också varit trögt att komma 
igång. Systematiseringen av lärandet mötte ett visst motstånd bland 
deltagarna. Man såg helt enkelt inte poängen med det hela, åtminstone inte 
till en början. Det var delvis svårt för deltagarna att förstå hur man skulle 
kunna utnyttja grupperna för lärande. Detta inte minst mot bakgrund av en 
lång tradition av ensamarbete. Andra problem som noterats gäller; 
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* svårigheten att i grupperna skapa ett lärande klimat karakteriserat av 
öppenhet och ömsesidighet, 

* en ovilja att diskutera och lära med utgångspunkt från verksamhets
förändringar som man upplever som styrda uppifrån utan delaktighet från 
de anställda, 

* en uppfattning att lärande naturligast och bäst sker på traditionellt sätt 
genom kurser och utbildning i klassrum, 

* svårigheter att förändra arbetssätt och professionella föreställningar som 
grundar sig i en starkt utvecklad yrkesidentitet, 

* motstridiga krav och signaler från ledningen vad gäller inriktning på 
mätbara mål kontra mer komplexa och svårdefinierade kvalitativa mål, 

* betydelsen av såväl fungerade system för återkoppling från ledningen, 
som belöningssystem. 

Man kan även dra andra lärdomar och slutsatser om förutsättningarna för ett 
erfarenhetsbaserat lärande, vilket formuleras i rapportens avslutande del. 
För det första är det betydelsefullt med delaktighet och förankring. Det har 
varit svårt att nå ut med projektens visioner i alla tre distrikten. Samtidigt 
har man haft svårigheter att ge lärandestrategin ett innehåll som upplevts 
som meningsfullt för deltagarna. 

För det andra har vi redan nämnt svårigheterna med att integrera ett 
erfarenhetsbaserat lärande byggt på öppenhet och dialog med en verk
samhetsförändring som bygger på en politisk process styrd uppifrån. För det 
tredje är det viktigt att hitta former för att kunna integrera lärandet i den 
dagliga verksamheten och göra det till en naturlig del av planerings- och 
arbetsprocessen. 

Lärande i arbetet som ett led i verksamhetsutveckling 
- fallet Arbetsterapin vid Sundsvalls sjukhus 

Arbetsterapi handlar om att erbjuda behandling och rehabilitering till de 
personer som i samband med sjukdom eller skada har svårt att få de 
vardagliga sysslorna att fungera. Inom Arbetsterapiorganisationen vid Sunds
valls sjukhus pågår ett utvecklingsprojekt. Övergripande syftar det till att på 
ett bättre sätt omsätta kunskaper från forskning och utveckling i praktiskt 
arbete. Beskrivningen av projektet och dess resultat vad gäller bland annat 
lärande hos deltagarna baseras på den utvärderingsrapport som skrivits av 
Barbro Forsberg och Gunnar Rede. 

Syftet med projektet är alltså ett förbättrat utnyttjande av forskning inom 
arbetsterapiverksamheten. Dessutom vill man skapa en organisation för 
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utveckling genom ökad delaktighet inom arbetsterapiorganisationen. Målet 
är att skapa förutsättningar för ett ökat lärande hos personalen. Ytterst syftar 
projektet till att öka kvaliteten och säkerheten i arbetet, samt till att göra 
arbetsterapins roll i vårdarbetet tydlig. 

Deltagare i projektet är samtliga arbetsterapeuter (ca 40) och arbets
terapibiträden (ca 8) inom såväl länssjukvård som primärvård. Till projektet 
har man kopplat en styrgrupp sammansatt av chefsläkare, deltagare från 
sjukhusledning och fackliga organisationer. 

Projektet startade med en konferens i augusti 1992 och pågår fram till 
november 1995. Under denna tid genomförs bland annat följande aktivi
teter: 

* Arbete i projektgrupper, under handledning, med ett vardagsproblem i 
arbetet med patienter. Varje arbetsenhet utgör en projektgrupp, 
sammanlagt finns åtta grupper. 

* Gemensamma seminariedagar som omfattat såväl utbildning om bl a 
projektarbete, grupprocesser, förändringsarbete, lärande, kvalitet och 
konsultativt arbetssätt, som t ex tvärgruppsdiskussioner mellan 
projektgrupper. 

* Handledarträffar för projektgruppernas handledare. 

Arbetet inom projektgrupperna genomförs i tre steg. Först kartlägger man 
nuvarande arbetsmetoder. I steg två fördjupas och utvecklas arbets
metoderna och i steg tre tillämpas och utvärderas nya metoder. Handledare 
som stödjer och kritiskt driver gruppens arbete framåt finns knutna till 
grupperna. Varje grupp har också en gruppledare, en arbetsterapeut som 
genomgått särskild vidareutbildning. 

I utvärderingsrapporten diskuteras på ett intressant och utförligt sätt 
olika förutsättningar för lärande i arbetet. Man har följt deltagarna genom 
intervjuer, deltagande observation och enkäter. I rapporten redovisas hur 
deltagare, gruppledare, handledare och projektledning ser på olika aspekter 
av projektet och dess resultat, bland annat vad gäller dess värde för patienten 
och för verksamhetens utveckling i olika avseenden. Vi ska här enbart se 
närmare på några huvudresultat vad gäller deltagarnas lärande. Följande 
resultat framhålls bland annat i rapporten: 

* En förbättrad förmåga att arbeta med förändringsprojekt. 
* En stärkt yrkesroll och en förbättrad yrkeskompetens. 
* Ett förändrat arbetssätt bl a vad gäller förhållningssättet till patienten, ett 

mer strukturerat arbetssätt, mer av ifrågasättande av vad man gör och varför. 
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* En ökad förmåga att söka och dokumentera kunskap. 
* En ökad förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete. 
* En ökad förmåga att lära av varandra. 
* En ökad kunskap om hur man arbetar med utveckling inom arbetsterapin. 

Att arbete och egen utveckling kan gå hand i hand. 

Vid sidan av denna typ av mer påtagligt lärande framhålls också i rapporten 
det stora värde som ligger i att många av deltagarna har lärt sig ett högre 
ordningens lärande, nämligen att man "lärt sig att lära". 

Hur har man då lärt? Vad kännetecknar själva lärandeprocessen? Här 
finner man knappast oväntat att deltagarna har svårt att beskriva och 
strukturera hur lärandet går till, trots att man har lärt sig väldigt mycket. En 
närmare analys av gruppernas arbete visar att gruppernas arbete i hög grad 
kännetecknats av ifrågasättande, av att söka ny kunskap och av att pröva och 
att reflektera. Gruppledarna pekar även på en rad exempel på vad som varit 
utmärkande för lärandet i grupperna, bland annat; 

* erfarenhetsutbyte genom diskussioner i grupperna, 
* studiebesök, träffa kollegor och utbyta erfarenheter, 
* litteraturstudier, bearbetning av patientmaterial, 
* utbildningstillfällen och tillfällen till egna studier, 
* utnyttja varandra som resurser, 
* genom "brainstorming" som arbetsmodell och gemensam diskussion, 
* genom studiecirkelteknik, dvs läst in sig på ett material och sedan 

reflekterat tillsammans med koppling till gemensamma patienter. 

Vilka lärdomar och slutsatser kan man dra av detta projekt vad gäller att 
skapa förutsättningar för individers lärande i dagligt arbete? Författarna 
framhåller vikten av bland annat följande faktorer: 

* Betydelsen av mål för att driva projektet framåt. Men för ett större 
engagemang och spridning· inom organisationen krävs också en ökad 
delaktighet och möjligheter att ifrågasätta och reflektera. 

* Vikten av arbetsuppgifter med komplexitet som ger potential för lärande. 
* Vikten av resurser för stöd och handledning. 
* Vikten av en kultur i arbetsgrupperna som betonar handling, att misstag 

accepteras och utgör lärtillfällen samt att olika åsikter ses som en tillgång. 
* Betydelsen av att integrera olika traditionella lärandeaktiviteter som 

utbildning, seminarier, litteraturstudier med organiserat projektarbete 
och systematiskt lärande i arbetet. 
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* Betydelsen av att knyta lärandeaktiviteter till den dagliga verksamheten 
och dess problem, samt att utgå från deltagarnas och verksamhetens 
behov. 

* Utveckling och lärande kräver tid, det är viktigt att som i detta projekt ge 
tillräckliga tidsresurser, men det är även viktigt att utnyttja tiden och 
ställa krav på vettiga prioriteringar. 

Individuellt lärande och organisatorisk förändring 
- fallet Rikswapnet 

Rikswapnet Entreprenad AB som var en del av tidigare Kungliga Byggnads
styrelsen har genomgått stora förändringar på relativt kort tid. Dessa 
förändringar har varit en följd av en omstrukturering och privatisering. Det 
projekt som bedrivits vid Rikswapnet handlar om hur lärande vid om
strukturering och kraftigt förändrade villkor går till. Enligt projektplanen 
har ett övergripande syfte varit att ge kunskap om hur man undviker att 
värderingar, attityder och gammal kunskap förhindrar vidare utveckling och 
lärande i samband med omstruktureringar. Redovisningen av projektet 
baseras på den rapport som författats av Tomas Ögren. 

Den grundläggande begreppsapparat som utnyttjas i rapporten för att 
beskriva och tolka lärandet i samband med privatiseringsprocessen kretsar 
kring begreppen identitet och identitetsutveckling. I rapporten definieras 
dock dessa begrepp inte närmare. Näraliggande begrepp på det individuella 
planet sägs vara självkänsla, självförtroende och självinsikt. Vidare görs 
kopplingar till psykologisk teoribildning om individers identitetsutveckling 
utifrån bland annat Hamburger Erikssons teori. 

En av författarens huvudteser är att privatiseringsprocessen kan liknas vid 
ett identitetsbyte och att sökandet efter en ny identitet är den starkaste 
drivkraften för lärande i en privatiseringsprocess. Även vid andra mer 
omfattande omstruktureringar som innebär en ny verksamhetsinriktning 
antar man att ett identitetsbyte krävs för att förändringen ska få genomslag. 

I rapporten presenteras vidare en skiss till modell eller teori om lärande i 
samband med privatisering enligt vilken denna typ av förändringsprocess 
följer ett mer eller mindre tydligt krisförlopp. Ett sådant krisförlopp antas 
bestå av fyra faser. Det första stadiet betecknas som ett chockstadium, det 
vill säga ett tillstånd av handlingsförlamning. Under detta stadium slutar 
man engagera sig i olika frågor och nöjer sig med att göra det nöd
vändigaste. Man är då öppen för olika former av påverkan. 

Det andra stadiet är försvarsstadiet då man öppet eller dolt tar upp 
kampen och försvaret för den tidigare verksamheten, i detta fall försvaret av 
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Rikswapnet mot Siab, och ytterst försvaret av Byggnadsstyrelsen. Det tredje 
stadiet, bearbetningsstadiet, kännetecknas av att den nya situationen är ett 
fullbordat faktum och man tvingas börja ta in och bearbeta den nya verk
ligheten. Den fjärde fasen, slutligen, handlar om nyorientering och innebär 
att man är beredd att lämna det gamla och skaffa sig nya kunskaper och nya 
kontakter samt att man tar nya initiativ. 

Den huvudslutsats som redovisas i rapporten är att det är svårt eller 
snarare mycket svårt att skapa bra förutsättningar för lärande i samband med 
omstrukturering och privatisering. En stor del av människors mentala 
kapacitet är upptagen av oro och osäkerhet inför framtiden. Samtidigt är 
behovet av nya kunskaper, nya förhållningssätt och nya färdigheter mycket 
stort. 

En erfarenhet från projektet sägs vara att förutsättningarna för "normalt" 
lärande kan försämras i mycket hög grad och att det kan ta lång tid innan 
man utvecklat en ny identitet och därmed på nytt kan orientera sig mot 
uppgifter och omvärld. Dock finns enligt författaren ett antal strategier som 
kan utnyttjas för att göra lärande möjligt i olika skeden av ett krisförlopp av 
denna typ. Dessa strategier kan sammanfattas i följande punkter: 

A. Koncentration på ledningens lärande för att skapa förtroende (bör 
utnyttjas under chockfasen). 

B. Välj ut kärnkompetenser och konfrontera den gamla kompetensen med 
den nya (bör ske under försvars- och bearbetningsfaserna). 

C. Svara upp mot de individuella utbildningsbehoven (bör ske under 
bearbetningsfasen). 

D. Identifiera de kollektiva utbildnings behoven och skapa utbildnings
tillfällen för att tillgodose dessa behov (bör ske under 
nyorienteringsfasen). 

E. Gör upp med det förflutna och skapa koncentration kring nya mål, nya 
uppgifter och roller (bör ske under nyorienteringsfasen). 

F. Prioritera relationsträning, lag/team-arbete och personlig utveckling 
(bör ske under nyorienteringsfasen). 

G. Påbörja organisations- och verksamhetsutveckling genom kvalitets
utveckling (bör ske under nyorienteringsfasen). 
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I samband med omstrukturering och privatisering i fallet Rikswapnet kan 
man studera drivkrafterna för lärandet. Förutom behovet av ny identi
tetsutveckling finns drivkraften att överleva på marknaden och drivkraften 
att lära av moderbolaget, den senare antas dock vara blockerad så länge som 
behovet av en ny identitet inte är tillfredsställt. Mot denna bakgrund av
slutas rapporten med en tämligen utförlig redovisning av förslag till metod
utveckling för att underlätta utvecklingen av en ny identitet inom lednings
grupper och inom företaget i stort. Även en metodik för lärande av ökad 
kostnadsmedvetenhet och kostnadseffektivitet i konkurrensutsatt verksam
het redovisas i detta sammanhang. 

Arbetsorganisatorisk utveckling, utbildning och lärande - fallet Cloetta 
Fazer Produktion AB 

Cloetta Fazer Produktion AB ägs gemensamt av AB Cloetta och Fazer AB. 
Verksamheten som består av choklad- och konfektyrtillverkning sysselsätter 
omkring 390 anställda, varav drygt 210 kollektivanställda i direkt produk
tion. I det utvecklingsprojekt som redovisas är målsättningen att utveckla en 
långsiktig handlingsplan för verksamhetsutveckling. Kompetensutveckling 
av de anställda intar en central betydelse. Projektet drivs i samverkan mellan 
företaget och Centrum för Industriell Teknik och Arbetsorganisation (ITA) 
vid Linköpings universitet. Redovisningen baseras på rapporter och arbets
material som författats av Margareta Liew, ITA. 

Bilden av företaget vid projektets start som den presenteras i rapporten 
är bilden av en industri med en traditionell "mekanistisk" arbetsorganisation 
och en blandning av gammal och ny teknik. Produktionen var organiserad så 
att en stor andel av företagets personal hade ett relativt snävt arbetsinnehåll 
med små möjligheter till utveckling. Många var låsta vid upprepade pack
arbeten och passnings- och övervakningsarbeten vid sin begränsade del av 
produktionslinjen. Till exempel i en chokladgjutningslinje bemannades an
läggningen av maskinförare, kokare, reservkokare och packare. Varje 
kategori var "specialist" på sitt område och arbetsrotation förekom endast 
inom packningen. 

Mot denna bakgrund formulerades målet för utvecklingen av arbets
organisationen som "att utifrån en grupporganisering utveckla en för varje 
avdelning väl anpassad arbetsorganisation som möjliggör en effektiv arbets
fördelning präglad av samarbete och utveckling." Ambitionen från före
tagets sida har varit att gå från en "mekanistisk" till en "organisk" organi
sation, det vill säga en organisation med ett inre sammanhang. Målet för ut
vecklingsarbetet är att nå en målstyrd grupporganisation där varje pro-
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duktionsgrupp svarar för: 

* Planering av körordning 
* Provtagning och uppföljning av lab.prov 
* Upprättande av utbildningsplaner för gruppen 
* Ekonomiredovisning 
* Kvalitetskontroll 
* Tidsanvändning 
* Beställningar av råvaror och emballage 
* Arbetsfördelningen inom gruppen 
* Medverkan i budget- och utredningsarbete 

För varje linje utformas en specifik funktionsprofil. Funktioner som kan ingå 
är gruppsamordnare, kvalitetssamordnare, tekniksamordnare och grupp
ombud. I en produktionsgrupp om 10 - 12 personer är den vanligaste sam
mansättningen tre gruppsamordnare, tre kvalitetssamordnare, två teknik
samordnare, några gruppombud och några medlemmar som ännu inte ut
bildats. 

Förändringen av arbetsorganisationen kommer även att innebära en 
förändrad arbetsledarroll. Arbetsledaren ska vara den som stödjer och ger 
tidsmässigt utry:rnme för avdelningens fortsatta utveckling. Den nya rollen 
avses bli mer stödjande än kontrollerande och mer personalvårdande än 
personalvärderande. 

Kopplat till utvecklingen av arbetsorganisationen är den så kallade 
kompetenstrappa som man försökt att etablera inom företaget. Avsikten är 
att varje funktion i en grupp ska besättas med personer med godkänd ut
bildning. Efter nyanställning sker först en obligatorisk utbildning i sju steg 
omfattande: 

* Introduktion 
* Arbete med handledare 
* Arbete utan handledare 
* Samtliga arbetsuppgifter utföres själv 
* Maskinkunskap 
* Kvalitetskunskap 
* Grupputveckling 

Man kan därefter gå vidare i ett antal steg mot att förvärva en kompetens 
som tekniksamordnare, gruppombud eller kvalitetssamorclnare. I det senare 
fallet och efter ytterligare ett utbildningssteg, kan man bli gruppsamordnare. 
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Avsikten är att samtliga inom produktionen ska få möjlighet att utbilda sig. 
Arbetssättet i utvecklingsprojektet har byggt på arbete i arbetsgrupper 

som består av all personal på avdelningsnivå. Grupperna har lagt fram 
information eller beslutsunderlag via en samordnande projektgrupp, en för 
varje specifikt område som kvalitet, organisation och liknande. Dessa har 
lämnats direkt till styrgruppen för projektet som varit sammansatt av 
företagets högsta ledning och de fackliga ordförandena. 

Arbetsgrupperna har genomfört probleminventeringar i form av analyser 
och reflektioner över hur arbetet går till i dag och hur det kan göras 
effektivare. Detta arbetssätt har bl a inneburit en lärande- och föränd
ringsprocess där personalen i hög grad varit delaktig och drivande. 

Den arbetsorganisatoriska utvecklingsprocessen har fått stöd och 
växelverkat med en omfattande utbildningssatsning som vuxit fram 
fortlöpande utifrån arbetsgruppernas arbete. Den mer renodlade utbild
ningen har omfattat olika typer av praktisk breddutbildning, till exempel 
maskinkunskap och processkunskap för all linjeansluten personal, lektioner 
med mindre grupper, till exempel arbetsledarutveckling och kvalitets
kunskap, föreläsningar i till exempel arbetsmiljökunskap samt studiebesök. 

Därutöver har organisationsutvecklingen i sig innehållit en rad 
utbildande aktiviteter i form av arbetsgruppsmöten i homogena yrkes
grupper, tvärgruppsmöten, utvecklingsmöten, utredningar och liknande. 
Den förväntade läreffekten av denna satsning ligger på flera plan. Det ger 
möjlighet; 

* för deltagarna att redogöra för sin kunskap, 
* att synliggöra den formella och informella arbetsorganisationen, 
* att göra ansvar och befogenheter synliga, 
* att reflektera över arbetets utförande. 

Under hösten 1994 inleddes det praktiska genomförandet av utveck
lingsarbetet. Det började med utbildning och senare infördes den nya 
organisationen stegvis på linje efter linje och arbetet har fortsatt under 1995. 
Information om resultat av utvecklingsarbetet på individ- och verksam
hetsnivå finns därför av naturliga skäl ännu ej tillgänglig. Detsamma gäller 
den analys av lärandeförutsättningar på individ- och organisationsnivå som 
planerats ingå i projektet. 

Vad man redan nu kan se är en rad förhållanden inom organisationen 
som på olika sätt bromsat utvecklingsprocesserna, bland annat: 

* Svårigheten att finna en balansgång mellan ett projekts strikta 
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måluppfyllelse och öppenheten för de mångas inflytande som följer med 
inriktningen mot en bred delaktighet - att nå konsensus tar tid, men tid 
som kan vinnas tillbaka med råge när besluten ska effektueras. 

* Svårigheter att nå ut till anställda med information om utvecklings
arbetet, och att säkerställa den planerade tvåvägskommunikationen. 

* Svårigheter att formulera målen för utvecklingsprojektet framförallt vad 
gäller kvalitetsfrågor men även för spill, kassationer och leveranstäckning. 

* Svårigheter att hos arbetsledargruppen uppnå en godtagbar kopmpetens 
som förändringsledare, dvs kompetens att leda lärandet och ge ett 
individanpassat stöd för medarbetarnas lärande. 

* Svårigheter för interna utbildare att planera och genomföra utbildningar 
på grund av brister i praktisk pedagogisk kompetens. 

* Svårigheter för organisationen att hantera förändringstrycket från de 
anställda, med åtföljande risker för en avmattad förändringsvilja. 

Lärande och Ständiga förbättringar ("kaizen") inom några 
verkstadsföretag 

Ständiga förbättringar är den svenska beteckningen på den japanska strategi 
för kvalitets- och verksamhetsutveckling som kallas "kaizen". Enkelt uttryckt 
är tanken bakom denna strategi att engagera alla anställda i att fortlöpande 
och i små steg förbättra produkter, arbetsverktyg och arbetsprocesser. Detta 
bygger bland annat på ett fortlöpande lärande där de anställda reflekterar 
över, identifierar och löser problem kopplade till den egna verksamheten. 

Det projekt som redovisas här syftar till att undersöka dels hur detta kan 
ske, dels i vad mån och under vilka förutsättningar som man kan uppnå ett 
ständigt lärande bland de anställda. Projektet har genomförts som ett 
aktionsforskningsprojekt inom några av de verkstadsföretag som tidigt 
utnyttjat ideerna om ständig förbättring. Redovisningen baseras på en 
rapport från projektet som författats av Anders Berger, Horst Hart och Per 
Lindberg. 

I rapporten redovisas och diskuteras en rad olika aspekter på design, 
etablering och drift av system för ständiga förbättringar. Man redovisar 
också kopplingar till de organisatoriska förutsättningar för denna typ av 
processer som finns inom moderna, målstyrda organisationer. H är ska vi 
dock av utrymmesskäl begränsa oss till frågor om förutsättningarna för ett 
kontinuerligt lärande bland de anställda inom de system för Ständiga 
förbättringar som studerats. 

En viktig utgångspunkt i rapporten är att framgångsrik etablering av 
system för Ständiga förbättringar bygger på ett fortlöpande lärande bland de 
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anställda. Därmed avses ett lärande där varje individ ifrågasätter sin egen 
verksamhet och de rutiner och verksamhetsformer som är etablerade. Det 
innebär också att man utvecklar, genomför och utvärderar lämpliga 
lösningar på de problem man upptäcker. Närmare bestämt diskuteras denna 
process i termer av den så kallade PDCA-cykeln, det vill säga en process 
som omfattar stegen: 

* (Plan) Planera för att försöka lösa ett problem, 
* (Do) Göra försöket, 
* (Check) Följa upp resultaten, 
* (Act) Lära av vad försöket gett och att handla i enlighet med dessa 

lärdomar. 

Som det framhålls i rapporten har denna lärande och Ständiga förbättrings
process stora likheter med bland annat Kolbs beskrivning (Kolb, 1984) av 
lärandeprocessen som en cykel som omfattar handling, erfarenhetsbildning, 
reflektion/analys och utveckling av nya begrepp och modeller. 

Vad krävs då för att framgångsrikt etablera och driva system för ständiga 
förbättringar och ett ständigt lärande? Utifrån de erfarenheter som redo
visas i rapporten kan man ur individens perspektiv peka på tre viktiga kom
ponenter som påverkar villigheten till att medverka i ett arbete för Ständiga 
förbättringar. Det handlar om vad man som individ; 
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* får göra, dvs ansvar och befogenheter för förbättringsarbete, 
* kan göra, dvs arbetssätt, metoder, inklusive kompetens, och resurser för 

förbättringsarbete, 
* vill göra, dvs motivation genom tex personlig utveckling, ökat 

arbetsinnehåll och belöningar för förbättringsarbete. 

Det är framför allt de två första av dessa komponenter, det vill säga vad man 
får och kan göra, som man måste förändra för att framgångsrikt kunna 
etablera Ständiga förbättringar, hävdar författarna. En viktig erfarenhet som 
redovisas är att det kanske största bidraget till förändrade förutsättningar för 
Ständiga förbättringar är att de anställda upplever att de faktiskt själva får 
medverka i förbättringar av sina arbetsprocesser. Detta mot bakgrund av att 
olika staber och specialistfunktioner traditionellt haft ett slags "förbätt
ringsmonopol". Detta kan i många organisationer ha medverkat till att 
utveckla en "inlärd hjälplöshet" hos personalen, vad gäller att förbättra det 
egna arbetet. 

I de fallstudier som genomförts har man samtidigt fått fram något för-
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vånande resultat. Viljekomponenten, det vill säga personalens motivation, är 
nämligen inte avgörande under etableringsfasen av Ständiga förbättringar. 
Upplevelsen av att få och kunna förbättra sina egna arbetsförhållanden 
inledningsvis är mycket positiv och i sig en tillräcklig motivation, enligt 
författarnas tolkning. När denna "nyhetens behag" klingat av och uthål
lighet krävs för att driva förbättringsarbetet spelar motivationen dock som 
framgår nedan en mer avgörande roll. 

Vad krävs då för att man ska kunna upprätthålla och utveckla system för 
Ständiga förbättringar och därmed ett ständigt lärande bland de anställda 
efter en etablering, enligt rapporten? Här finns viktiga skillnader mellan 
vilka ambitioner man har med förbättringssystemet, enligt författarna. I 
rapporten diskuteras främst den mer avancerade form av Ständiga 
förbättringar som kallas organiska förbättringssystem. Det handlar då om 
Ständiga förbättringar som en decentraliserad aktivitet som utgör en 
naturlig del i det dagliga arbetet, i motsats till en som styrs uppifrån. I 
rapporten betonas främst följande förutsättningar: 

* Vikten av att återföra relevant information om systemets verkningsgrad, 
dvs att de anställda får information om vidtagna åtgärder och deras 
konsekvenser för arbetsprocess och resultat. 

* Vikten av ett tydligt organisatoriskt ansvar för att driva förbättrings
arbetet. Detta är viktigt inte minst för att signalera betydelsen av 
förbättringsarbetet och att man avsätter resurser för detta. 

* Vikten av fungerande belöningssystem för förbättringsarbetet. Med detta 
avses såväl yttre belöningar förknippade med ekonomiska, politiska (makt 
och inflytande) och sociala faktorer (tex uppskattning), som inre 
belöningar förknippade med känslomässiga (tex tillfredsställelse) och 
kognitiva (tex kunskap, lärande) faktorer. 

* Vikten av att det finns utbildningsmöjligheter för dem som deltar i 
förbättringsarbetet, vilket bl a innebär att utbildnings- och kompetens
nivån bland de anställda systematiskt följs upp och utvärderas och att 
man vid behov gör insatser för vidareutbildning. 

Går det då att etablera och bedriva ständig förbättringsverksamhet och 
därmed ett ständigt lärande som en integrerad del av den dagliga verk
samheten? Rapportens svar är att sådana ambitioner faktiskt går att fö1verk
liga bland annat om de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls. Lika viktigt 
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är dessutom att ambitionerna inte bör begränsas till ett förbättringsarbete 
som styrs uppifrån. I det senare fallet riskerar system för Ständiga för
bättringar att reduceras till instrument för traditionella rationaliserings
strävanden. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER 
FÖR LÄRANDE I ARBETET 

Vad vet vi i dag om vilka förutsättningar som krävs eller vilka hinder som 
kan stå i vägen för de anställdas lärande i det dagliga arbetet? Vilka slutsatser 
kan vi dra om vi sätter erfarenheterna från de projekt som redovisats i 
relation till teori och tidigare forskning kring lärande i arbetet? Vi ska här 
peka på några av de faktorer som verkar vara av betydelse för möjligheten 
att skapa lärande arbetsplatser. 

En av grundtankarna bakom det resonemang som följer är att det är 
nödvändigt med en fortlöpande och växelverkande utveckling av individ och 
verksamhet. De båda påverkar varandra. Det sätt som verksamheten är 
utformad på skapar både begränsningar och möjligheter för individens 
utveckling. Samtidigt visar forskning och erfarenhet även på det omvända. 
Individens initiativ, eller brist på initiativ, hans förmåga och andra personliga 
motiv till handlingar, till exempel ideologier, begränsar verksamheters 
utveckling men gör samtidigt också utveckling möjlig. 
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Målen för en verksamhet både begränsar och befrämjar lärande 

Klart formulerade och sammanhängande mål är ett grundvillkor för 
individens handlande och därmed också för möjligheterna till ett kvalificerat 
lärande. Det är ett grundläggande antagande i många sammanhang. Bety
delsen av klara mål betonas också i flera av de projekt som redovisades i 
förra kapitlet. Forskning pekar dock på att detta antagande om målens bety
delse och funktion kan vara mer komplicerat än så. 

Mål är många gånger varken klara eller särskilt tydliga och kan dessutom 
vara svåra att göra tydliga. De har därmed också en tämligen svag förmåga 
att styra och ge entydiga riktlinjer för en verksamhet. Vad man i en rad 
studier i korthet har funnit är (se Milsta, 1994): 

* Att verksamheten i många organisationer i själva verket inte styrs av en 
uppsättning gemensamma mål som hela organisationen delar, utan att 
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det i stället ofta råder konflikter mellan olika aktörers tolkning av målen. 
* Att målen ofta är vaga och motsägelsefulla. 
* Att målen förändras och omtolkas över tiden. 
* Att vi många gånger upptäcker och formulerar målen för en verksamhet 

först i efterhand. 
* Att målen inte alltid styr och vägleder en organisations verksamhet. I 

stället fungerar målen ofta som symboler, reklamskyltar eller vapen i en 
kamp för att inåt och utåt legitimera verksamheten och för att hävda dess 
intressen och resursbehov. 

Här ser det alltså ut som om det finns en motsättning mellan två olika 
synsätt vad gäller mål och hur de fungerar i organisationer. Båda synsätten 
kan emellertid "ha rätt". Målen för en verksamhet kan både begränsa läran
de och göra lärande möjligt. Utifrån det resonemang som fördes i kapitel 2 
kan man dra två slutsatser. 

För det första : Klara och sammanhängande mål som det råder enighet 
om är en viktig förutsättning för att man ska handla riktigt och för att man 
ska lära sig genom anpassning, det vill säga att lösa givna uppgifter på ett 
riktigt och effektivt sätt. Denna typ av lärande är en förutsättning för verk
samheter där produktionen och teknologin är välkänd och relativt enkel att 
begripa, och där verksamheten bedrivs under relativt stabila förhållanden till 
omvärlden. 

För det andra: Klara och tydliga mål är inte en tillräcklig förutsättning 
vare sig för att man ska handla effektivt eller för lärande. Det krävs också att 
människor förstår vad målen betyder, att de accepterar dem och känner ett 
engagemang för att uppfylla dem. 

Men en alltför stark uppslun1ing och enighet kring målen kan få motsatt 
effekt. Risken finns att man inte får utrymme för att reflektera över och kri
tiskt pröva om målen är realistiska och relevanta. Detta skulle kunna för
hindra ett kreativt och utvecklande lärande, ett sådant lärande som är 
centralt för vissa typer av verksamheter. Det rör sig om verksamheter där 
produktionen och/eller teknologin är komplicerad, där personalens kun
skaper och förmåga att samarbeta och kommunicera är viktig, där förhål
landet till omvärlden är instabilt samt i hög grad verksamheter som valt att 
etablera mer avancerade system för ständiga förbättringar. 

En övergripande slutsats kan formuleras på följande sätt: Klara, tydliga 
och, om möjligt, sammanhängande mål för en verksamhet är viktigt för att 
främja människors motivation och möjligheter till lärande. Minst lika viktigt 
är dock att de individer som ska arbeta för att förverkliga målen verkligen 
förstår och accepterar dem. Personalen bör få vara med och formulera mål, 
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diskutera dem och fundera över om målen är de rätta och över de resultat 
man uppnår. De bör också kunna ta initiativ till förändringar av mål och 
arbetsformer. Man kan, något tillspetsat, säga att det är lika viktigt eller till 
och med viktigare att formulera, diskutera och kritiskt pröva en verksamhets 
mål, som att konkreta mål finns formulerade i olika typer av dokument. 

Delaktighet krävs för att engagera medarbetaren i förändringarna 

Det är viktigt att de anställda är delaktiga på sin arbetsplats om de ska lära i 
arbetet, det visar projekten som redovisats. Formellt finns det ofta ett 
relativt stort handlingsutrymme, det vill säga möjlighet att själv bestämma, 
för kollektivanställda. Det ges inom ramen för fastställda mål med produk
tionen, styrning av mål och resultat, delvis självstyrande arbetslag samt en 
viss delaktighet i planeringen av produktionen. 

Samtidigt ges inga tydliga exempel på direkta förändringar av den 
traditionella arbetsfördelningen mellan ledning och anställda. Utrymmet 
tycks dessutom vara begränsat för reflektion, det vill säga en mer kritisk 
prövning av mål och verksamhetsforrner. Detta ser man bland annat på 
projektet inom arbetsterapin vid Sundsvalls sjukhus. Engagemanget och 
delaktigheten är kanske ofta stort i det egna projektet eller den egna arbets
gruppen, men samtidigt känner man låg delaktighet i vad som händer med 
verksamheten som helhet. Här har målen varit viktiga för att driva projektet 
framåt, är en slutsats man kan dra. Men, det skulle ha krävts ökad delaktig
het och tillfällen till att ifrågasätta och reflektera för att uppnå större 
engagemang och delaktighet i förändringarna i stort, i hela verksamheten. 
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Arbetsuppgifternas utformning avgörande för ett 
kompetenshöjande lärande 

Utgångspunkten är att skapa verksamheter där människor får möjligheter 
till att lära i det dagliga arbetet, ett lärande som dessutom ska höja kompe
tensen hos medarbetaren. Avgörande för hur man lyckas med detta är hur 
arbetsuppgifterna är utformade, det vill säga graden av komplexitet och i 
vilken utsträckning medarbetaren har kontroll över sitt arbete, över att 
utforma mål, lösa uppgifter och värderar resultaten. Olika utformade arbets
uppgifter ställer olika krav på medarbetarens förmågor. Vilka egenskaper har 
då de arbetsuppgifter som höjer dessa förmågor bättre än andra genom 
lärande? 

För att skapa goda förutsättningar för ett kvalificerat lärande bör man 
eftersträva högsta möjliga kontroll över arbetsuppgifterna för individen och 
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dessutom lagom komplexa uppgifter. Den kanske viktigaste egenskapen hos 
arbetsuppgiften är att kraven på medarbetarens förmåga är tillräckligt höga. 
Uppgiften måste innebära något av en utmaning för individen. 

En uppgift med alltför låg grad av komplexitet känns enformig. Man 
upplever sig ha få möjligheter till lärande och att man har en försämrad 
intellektuell förmåga. En alltför hög grad av komplexitet kan å andra sidan 
leda till försämrad prestation och stress. Särskilt om den höga komplexiteten 
går hand i hand med att man inte själv kan påverka tolkningen av uppgiften 
eller själva utförandet. 

Det finns bland forskare en betydande enighet om vilka allmänna krav 
som ett arbete bör uppfylla för att främja kompetenslärande och person
lighetsutveckling. Några av dessa krav är sammanfattningsvis att arbetet bör 
(se vidare t ex Volpert, 1988): 

* Erbjuda en hög grad av handlingsutrymme (autonomi) vad gäller beslut 
om mål och medel. 

* Ge en hög grad av autonomi vad gäller tidsmässiga aspekter (t.ex. 
arbetstempo och arbetstidsförläggning). 

* Ge möjligheter till kunskapsutveckling och helhetsförståelse vad gäller 
såväl tekniska, som sociala-organisatoriska aspekter av arbetsuppgifterna. 

* Så långt möjligt vara fritt från tekniska eller sociala-organisatoriska hinder 
för att utnyttja det handlingsutrymme som arbetsuppgifterna potentiellt 
erbjuder. 

* Erbjuda erfarenheter baserade på tillräcklig och varierad fysisk aktivitet, 
olika sinnesintryck, samt konkret hantering av arbetsobjekt. 

* Ge möjligheter att utföra arbetsuppgifterna under varierade förhållanden. 
* Erbjuda möjligheter till och uppmuntra samarbete och direkta kontakter 

med andra människor. 

Fördelningen av arbetsuppgifter bör befrämja delaktighet 

Om en viss verksamhet ska kunna uppfylla dessa krav bestäms i hög grad av 
hur arbetet organiseras, vilka arbetsformer man har och hur man utnyttjar 
sina tekniska system. Bland annat är det naturligtvis nödvändigt att noga 
tänka över hur man fördelar arbetsuppgifter dels mellan människan och tek
niken, dels mellan olika befattningar inom organisationen. 

Många arbetsplatser inom industrin, men även inom tjänstesektorn har 
arbetsuppgifter med ett komplext, det vill säga brett och varierat innehåll. 
På så sätt har de även en god lärandepotential. Komplexa arbetsuppgifter 
tycks också hänga ihop med ett stort utrymme för medarbetaren att själv ta 
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beslut och styra det dagliga arbetet. Man kan dock även i många fall 
konstatera att organisationen ofta släpar efter. Detta inträffar när arbetet 
organiserats så att det inte medger att man fullt ut tar det utrymme för 
lärande som finns i arbetet tillvara. Detta skulle nämligen förutsätta att man 
i högre grad än i dag involverade de anställda i planering, analys, uppfölj
ning och utveckling av verksamheten Qämför t ex Björkman & Lundqvist, 
1992). 

Problem som gäller möjligheterna till lärande handlar i många sam
manhang om att medarbetarna har svårt att få lättillgänglig information om 
verksamheten, dess förutsättningar - ekonomiskt, produktionstekniskt och 
liknande. I många verksamheter används olika typer av IT-baserade infor
mationssystem och beslutsstöd för att ge de anställda bättre tillgång till 
information för att komma tillrätta med problemet. Det finns dock andra 
sätt att hantera informationsfrågorna som vi såg i projektet från Ifö Sanitär 
AB. Detta exempel visar att det också krävs en utveckling av arbets
organisationen som motiverar medarbetarna att utnyttja den information 
som finns tillgänglig. Detta kan till exempel ske genom att i högre grad 
involvera medarbetarna i analys och värdering av information som en del i 
arbetet med uppföljning och utveckling. 

Viktigt med integration mellan informellt 
och planerat lärande 
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Kravet på god information är naturligtvis viktigt inte minst i sådana 
sammanhang där arbetet innebär att man medverkar i styrningen av 
komplicerade processer. Där ställer de ständigt nya och obekanta situa
tionerna i form av till exempel störningar krav på diagnos och problem
lösning, exempelvis inom processindustri och i vissa typer av sjukvård. För 
att göra ett mer kvalificerat lärande möjligt krävs dock också att de anställda 
har tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna tolka och dra korrekta 
slutsatser på grundval av den information som finns tillgänglig. 

På många arbetsplatser kommer detta krav att rikta uppmärksamheten på 
ett omfattande utbildningsproblem. Den vanligaste formen för lärande på 
arbetsplatsen torde ske på grundval av erfarenhet och genom diskussioner 
med mer erfarna kollegor. Denna form för lärande är dock knappast tillräck
lig för att utveckla en mer generell, teoretisk kunskap. Är då kunskaps
förmedling genom traditionell undervisning lösningen på detta problem? 
Knappast. Vi har tidigare varit inne på det övergångsproblem, som återkom
mer i samband med formell utbildning. Det torde bland annat därför vara 
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nödvändigt att utveckla utbildningformer som bygger på en integration 
mellan informellt lärande i arbetet och olika typer av planerade utbildningar. 
En möjlighet i detta sammanhang är utbildningsmodeller som: 

* Utgår från problem och utvecklingsbehov i verksamheten. 
* Baseras på individens erfarenheter av problemlösning i praktiska 

situationer. 
* Bedrivs i former som ger möjligheter till dialog dels mellan och inom 

olika grupper av personal, dels mellan personal och experter inom olika 
områden. 

* Planeras och genomförs i samverkan med dem som direkt berörs av 
utbildningen. 

Studiecirkeln är ett för svenskt vidkommande näraliggande exempel på en 
utbildningsmodell, som kan tillg·odose dessa krav, så som den utvecklats och 
används inom folkbildningsarbetet. I föregående kapitel finns en rad mycket 
goda exempel på utbildningsmodeller som kan vara lämpliga i detta sam
manhang. Man kan här peka på erfarenheterna från bland annat Gargnäs 
Elteknik AB, Rent a Plant och Cloetta Fazer Produktion AB samt Arbets
terapin, Sundsvalls sjukhus. 

En faktor som visat sig ha stor betydelse för att förklara framgångsrikt 
deltagande i utbildnings- eller utvecklingsaktiviteter är deltagarnas tro på sin 
egen förmåga att lyckas. Förmågan att tro på sig själv är ofta relaterad till 
individens utbildningsnivå och baskunskaper. En konsekvens av bristande 
baskunskaper är ofta en källa till osäkerhet hos individen om den egna 
förmågan. Detta kan ta sig uttryck i en benägenhet att inte vilja delta i akti
viteter som ställer krav på till exempel skriftlig och/eller muntlig· fram
ställning, en obenägenhet som många gånger kan ha sin huvudsakliga grund 
i bristande kunskaper, snarare än i bristande motivation. 

Vad som också har visat sig vara betydelsefullt i utbildnings- och utveck
lingssammanhang är deltagarnas förmåga till professionell samverkan och 
kommunikation i samband med arbete i till exempel projektgrupper. Det rör 
sig om en social kompetens, vilket kan kräva särskilda insatser för utbildning 
av handledare och gruppledare. Inte minst mot denna bakgrund är det en 
viktig princip när man ska genomföra personalutbildningar att arbets
formerna i verksamheten ses som ett pedagogiskt verktyg, i lika hög grad 
som själva innehållet i utbildningen. 
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Lärande främjas av praktisk handling och experiment med 
handlingsalternativ 

Det är av grundläggande betydelse för hälsa, välbefinnande och personlig 
utveckling att individen kan omsätta mål och planer i konkret, praktisk 
handling och att man kan påverka omgivningen. Av avgörande betydelse för 
möjligheterna till kvalificerat lärande är otvivelaktigt individens handlings
utrymme, både det som beror på utrymmet som ges på arbetsplatsen och det 
som beror på den egna förmågan. Bristande handlingsutrymme hindrar ofta 
lärande effektivt. Det är denna typ av hinder som till exempel möter en 
individ som skaffat kunskaper genom en teoretisk utbildning, men som 
sedan inte har, eller upplever sig ha, möjligheter att omsätta dessa kunskaper 
i praktisk handling. 

På ett likartat sätt kan bristande möjligheter för individen att påverka 
omgivningen och att observera konsekvenserna av denna påverkan hindra 
lärande effektivt. Det är med tanke på detta viktigt att utforma tekniska och 
organisatoriska system så att det blir möjligt för individen att experimentera 
med olika handlingsalternativ utifrån sina kunskaper. För individen handlar 
det om att få den kompetens i form av kunskaper, färdigheter samt själv
förtroende och motivation, som är nödvändig för att kunna utnyttja och 
kanske överskrida det givna handlingsutrymmet, ramarna på arbetsplatsen. 

Följden av högt automatiserade tillverkningsprocesser blir minskade krav 
på den anställde till direkta ingrepp och problemlösning. I många högt 
automatiserade industriarbeten är detta ett stort hinder för det experi
menterande som beskrivits som en del av lärandet. En principiell lösning 
man kan ta till för att trots allt underlätta ett lärande som baseras på 
erfarenhet kan vara att ge medarbetarna möjligheter att utnyttja simulatorer. 
Detta är dock i många fall förknippat med mycket höga kostnader. Det finns 
dessutom möjligheter på de flesta industriarbetsplatser att utveckla 
organisationen av arbetet. Syftet vore då att integrera arbetsuppgifter 
horisontellt (arbetsbreddning) eller vertikalt (arbetsutveckling), det vill säga 
att överskrida gränserna mellan traditionellt operatörs- och ingenjörsarbete. 

Lärande främjas av erfarenhetsutbyte och reflektion 

Att vi hela tiden får erfarenheter i vårt samspel med omgivningen, innebär 
inte nödvändigtvis att vi också lär oss något av dessa erfarenheter (Brehmer, 
1980). Ett viktigt villkor för lärande är att de aspekter av omgivningen, som 
vi ska lära något om är möjliga att observera, det vill säga att vi kan få 
information om konsekvenserna av våra handlingar. Ska vi lära av erfaren-
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heter förutsätter det emellertid också, som ovan berörts, att vi har kun
skaper, som hjälper oss att identifiera och tolka den information som 
erfarenheten ger oss. Vi har således ett slags Moment 22-situation. Lärande 
baserat på erfarenheter tycks förutsätta att vi har tillgång till kunskap eller 
mentala modeller, som hjälper oss att identifiera och tolka den information 
som erfarenheten ger oss. Samtidigt visar det sig, redan för måttligt kom
plexa uppgifter, vara mycket svårt för individen att utveckla en mental 
modell på grundval av erfarenhet. 

En slutsats av detta är att erfarenhetslärandet så att säga inte kan stå på 
egna ben, utan måste stödjas med lärande genom olika former av planerade 
utbildningsinsatser. Dessa bör då inriktas på att främja kunskapsutveckling 
hos individen, som kan utgöra kunskapsbas för observation och tolkning av 
olika handlingars konsekvenser eller effekter. En annan möjlighet för att 
stödja erfarenhetslärandet är att skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte och 
reflektion i det dagliga arbetet. 

Reflektion är ett nödvändigt villkor för ett kvalificerat lärande. Detta 
påstående utgör ett centralt tema inom ett flertal teorier om vuxnas lärande. 
Vad avses då med reflektion i detta sammanhang? Vi kan här definiera 
reflektion som en kritisk prövning av de föreställningar och antaganden om 
verkligheten, som mer eller mindre medvetet, styr vårt handlande i olika 
situationer. Reflektion i denna mening innefattar även att granska hand
lingars mål och konsekvenser. Inslaget av kritisk prövning i reflektionen 
innebär att vi gör våra dolda, inneboende föreställningar och antaganden 
synliga. Därmed möjliggör vi också en prövning av förutsättningarna för att 
vi handlar som vi gör. Dessa förutsättningar tar vi ofta för givna. Det finns 
alltså tydliga beröringspunkter mellan begreppet reflektion, och det som vi 
ovan kallat utvecklingsinriktat lärande. 

Reflektion som en planerad aktivitet för lärande. Detta kan innebära att 
återkommande tillfällen för reflektion skapas i anslutning till en verksamhet. 
Verksamhetens aktörer ges möjligheter att distansera sig ifrån och kritiskt 
granska den dagliga verksamheten, i mindre grupper och under hand
ledning. Detta innebär i det ideala fallet att man försöker artikulera och 
kritiskt pröva: 

* Verksamhetens mål och dess underliggande värderingar (t.ex. med 
avseende på motsättningar). 

* Intentioner/handlingsplaner och den kunskap som dessa baseras på. 
* Graden av överensstämmelse mellan handlingsplaner och utförda 

handlingar. 
* Graden av överensstämmelse mellan mål och olika handlingars 

konsekvenser/ effekter. 
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Organisera för både produktion och lärande 

En slutsats av detta är att det i de flesta verksamheter är nödvändigt att 
organisera för såväl produktion, som för lärande och reflektion. Konkret 
innebär detta att man måste skapa ökade förutsättningar för alla anställda att 
som en del i sitt dagliga arbete kunna pendla mellan ett handlande som 
baseras på rutin och ett handlande baserat på reflektion. Det gäller med 
andra ord att skapa utrymme för och tillfällen till måldiskussioner och 
planering, att genom lokala experiment pröva olika handlingsalternativ. Det 
är också viktigt att värdera och reflektera över verksamheten och dess 
konsekvenser. Detta kan i de flesta verksamheter ske genom att man i högre 
grad utnyttjar de besluts- och förändringsprocesser, som dagligen före
kommer naturligt i arbetet. Detta kan göras till tillfällen för planering och 
reflektion inom och mellan olika personalgrupper, genom att till exempel 
involvera de anställda i uppföljning och utveckling av verksamheten. 

Vi har här diskuterat lärande i första hand med utgångspunkt från den 
lärande individen. Inte minst de senare årens forskning om lärande i olika 
kontexter har emellertid betonat lärandets sociala och kulturella karaktär, 
det vill säga att lärande i arbetslivet sker genom individens delaktighet och 
medverkan i en arbetsgemenskap och inom ramen för en organiserad 
verksamhet. I detta perspektiv blir grupprocesser inom arbetslag, och 
förhärskande arbetsplatskulturer viktiga faktorer som både kan underlätta 
och försvåra lärande och kompetensutveckling. 

Det lagarbete som förekommer inom många typer av verksamheter kan 
vara en viktig arena för erfarenhetsutbyte och lärande. Samtidigt fungerar 
olika arbetslag naturligtvis olika väl som lärandemiljö. En rad negativa 
faktorer som kan försvåra lärande i sådana sammanhang är lätta att 
identifiera. Hit hör bland annat förekomsten av: 

* intressekonflikter och "revirbevakning" inom arbetslag t ex i samband 
med breddning eller utveckling av arbetsuppgifter; 

* grupprelationer och normer t ex förekomst av misstänksamhet och 
bristande tillit; 

* en "vi"-"dom" anda, dvs "vi" inom en viss personalkategori, ett visst lag 
eller personalgrupp kontra "dom" inom andra personalkategorier, lag 
eller inom ledningen. 

En annan viktig faktor i detta sammanhang är hur arbetslaget är sammansatt 
med tanke på .deltagarnas bakgrund, erfarenheter och kompetens. Det gäller 
att balansera mellan, å ena sidan, en alltför stor heterogenitet av attityder, 
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personlighet, kompetens och liknande, med dess risker för destruktiva 
konflikter och, å andra sidan, en alltför hög grad av homogenitet med 
åtföljande risker för likriktning i tankesätt och beteendemönster inom laget. 
Den senare risken har uppmärksammats inte minst i forskningen om 
fenomenet "likhetstänkande" ("groupthink") med dess risker för "jante
lagsmentalitet", självbekräftelse, bortfiltrering av för gruppen negativ infor
mation samt motstånd mot att lära nya saker. 

Undvik alltför stor variation men också alltför hög grad av likhet 

Det kan mot denna bakgrund vara klokt att när man sätter samman 
arbetslag, eftersträva variation vad gäller vissa faktorer, exempelvis bakgrund, 
kön, erfarenheter och kunskaper. Man bör också eftersträva likhet vad gäller 
andra faktorer som exempelvis personliga egenskaper, attityder och 
intressen. Aktuell forskning om lärande i organisationer visar också på bety
delsen av att i organisationer försöka förena heterogenitet, det vill säga 
variation, i syfte att främja ideutveckling och lärande, och homogenitet, det 
vill säga likhet, i syfte att främja kommunikation och genomförande av fat
tade beslut. 

Detta resonemang leder oss över på betydelsen av de kulturer som finns 
på en arbetsplats. Som tidigare nämnts kan skillnaderna mellan arbetarkultur 
och tjänstemannakultur utgöra hinder både för arbetsorganisatorisk föränd
ring och för individuell kompetensutveckling på många arbetsplatser. Exem
pel på kulturella aspekter som i stället stödjer lärande är: 

* En betoning av handling, initiativ och risktagande. 
* En tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar. 
* En betoning av och uppmuntran till reflektion över och kritisk prövning 

av den egna arbetsplatskulturen - särskilt de vedertagna "sanningarna" 
om vad som är naturligt, möjligt och önskvärt. 

En organisations kultur är beroende av dess struktur. Kulturen kan ses som 
ett uttryck för rådande arbetsvillkor och dessutom ett sätt att hantera dem 
till exempel vad gäller arbetsfördelning. Att förändra kulturen på en 
arbetsplats i en riktning som mer stödjer lärande och kompetensutveckling 
förutsätter ett medvetet och tidskrävande förändringsarbete. Detta måste 
även omfatta förändringar av organisationens struktur. Förändringsarbetet 
på arbetsplatsen förutsätter ökad decentralisering, att arbetsuppgifter sam
ordnas över traditionella befattningsgränser och dessutom en ökad delak
tighet för de anställda i planering och verksamhetsutveckling. 
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Omfattande förändringsarbete förutsätter en medveten och helhets
inriktad satsning från företagets ledning. En av de mest betydelsefulla fakto
rerna som formar förutsättningarna för utveckling och lärande på bred front 
i en organisation är därför ledande aktörers föreställningar och ideologier. 
Dessa bestämmer vad man ser som det lämpliga, möjliga och önskvärda 
sättet att bedriva verksamheten på. Aktörernas uppfattningar styr i hög grad 
såväl valet av affärsstrategi, som strategi för utveckling av personal, teknik 
och verksamhet. Samtidigt hänger naturligtvis de uppfattningar som finns i 
ett företag om vad som kan och bör göras i sin tur samman med olika fak
torer i företagets omvärld. Dessa faktorer påverkar, direkt eller indirekt, 
valet av strategi i olika avseenden. Det kan gälla företagets konkur
renssituation, dess spelregler och maktförhållandena i den aktuella bran
schen. Det kan också röra sig om arbetsmarknaden och tillgången på 
arbetskraft med vissa kvalifikationer. 

Ledningens stöd betydelsefullt - liksom förändringstryck 
och legitimering 

Ledningens betydelse för att uppnå framgång med olika typer av 
utvecklingssatsningar kan knappast överskattas, oavsett vilken strategi man 
valt för utvecklingen. Detta kan vi också se i de projekt som vi har sett 
exempel på här. Med ledning menas här inte bara företags- och driftledning, 
utan även projektledare och administratörer. 

Ledningen har betydelse i åtminstone tre avseenden. Den ska finnas där 
för att på olika sätt stödja utvecklingsarbetet, för att ställa krav på föränd
ring, samt för att legitimera och bidra till att utvecklingsarbetet prioriteras. 
Detta kan man exempelvis göra genom att: 

* På olika sätt uppmärksamma projektet, och medverka i olika projekt
aktiviteter för att ge tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan operatörer och 
ledning, men även för att signalera projektets betydelse och legitimitet. 

* Offentligt stödja och prioritera projektet genom olika typer av uttalanden, 
men också visa en samstämmighet mellan ord och handling. 

* Ställa krav på projektet och klargöra för deltagarna vad som förväntas 
av dem. 

* Tillförsäkra projektet nödvändiga materiella och personella resurser; 
* Visa uthållighet, förändringsarbete tar tid (månader, år) innan det får 

genomslag. 

Ledningen har ett särskilt ansvar för att se till att kompetenta människor 
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leder utvecklingsarbetet och också för att utbilda operatörer för att delta i 
denna typ av arbete. Tillgång till interna eller externa konsulters kunskaper i 
att leda projektbaserat utvecklingsarbete har haft en avgörande betydelse för 
att nå framgång i flera av de studerade projekten. 

Det är i sammanhanget numera vanligt att tala om betydelsen av "eld
själar", i betydelsen entusiaster som driver på utvecklingen. Detta framstår 
som oerhört väsentligt även när man ser på de redovisade projekten. Lika 
väsentligt är dock att det inom företaget finns resurspersoner i form av 
projektledare och gruppledare. Dessa ska ha tid och kompetens att leda det 
dagliga utvecklingsarbetet genom att: 

* Följa upp fattade beslut. 
* Vara lyhörd för de problem som deltagarna upplever. 
* Strukturera och dokumentera diskussioner. 
* Utöva påtryckningar för att få saker uträttade. 
* Vara förmedlande länk till ledningen 
* Driva på när arbetet av olika orsaker stannar upp 
* Ge uppmuntran och känslomässigt stöd 
* Utvärdera och återföra resultat från utvärderingar. 

Viktigt i sammanhanget är att man har regelbundna projektmöten där man 
behandlar praktiska problem i utvecklingsarbetet. Sådana möten är viktiga 
arenor inte bara för att diskutera praktiska problem, utan är också ett forum 
för utbyte av information mellan till exempel ledning och personal. 
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OM BEHOVET AV INTEGRATION - NÅGRA 
SLUTSATSER 

I denna rapport har bland annat rests frågor kring de förutsättningar som 
krävs och de hinder som kan finnas för ett kompetenshöjande, informellt 
lärande i arbetslivet. Men det har också ställts frågor kring vad ett sådant 
lärande skulle kunna innebära, vilka dess konsekvenser skulle bli och vilka 
möjligheterna är för att detta ska kunna förverkligas. 

Med utgångspunkt i ett handlingsteoretiskt perspektiv skisserades en 
teoretisk referensram för hur man kan studera informellt lärande. Utifrån 
denna referensram var det möjligt att urskilja sju grupper av faktorer som är 
av betydelse för att främja ett kvalificerat lärande på arbetsplatser, nämligen 
betydelsen av: 

* medarbetarens delaktighet i målformulering, planering och verksamhets-
utveckling; 

* arbetsuppgifter med en hög lärandepotential; 
* information och fördjupade teoretiska kunskaper; 
* lokala experiment för prövning av olika handlingsalternativ; 
* erfarenhetsutbyte och reflektion; 
* grupprocesser, arbetsplatskulturer och organisationsstrukturer som 

främjar lärande och 
* stöd, men även av förändringst:ryck och legitimering från ledningen på 

olika nivåer i organisationen. 

Dessa faktorer kan i ett perspektiv tolkas som uttryck för ett behov av olika 
åtgärder vad gäller organisationen. Dessa skulle kunna beslutas inom 
organisationen och genomföras inom ramen för den ordinarie organisa
tionen eller med hjälp av externa konsulter. Ser man närmare på dessa 
faktorer så kan de emellertid också ses som uttryck för förhållanden på en 
mer grundläggande nivå. Sammantaget pekar nämligen dessa faktorer på 
behovet av arbetsorganisatorisk utveckling med syfte att skapa en mer 
lärandeintensiv produktion. Inte minst pekar de också på betydelsen av 
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subjektiva faktorer som fördjupad individuell och kollektiv kompetens i 
arbetslag. 

Det hela är något av en paradox. Att skapa bättre förutsättningar för ett 
kvalificerat lärande i arbetet tycks förutsätta det man eftersträvar. Det som 
eftersträvas är nämligen en samtidig och tämligen djupgående utveckling av 
individer, arbetsplatskulturer och verksamheter, det vill säga närmast ett 
paradigmskifte vad gäller arbetsplatsutformning. 

I vad mån finns det då i dagens arbetsliv förutsättningar för ett para
digmskifte i linje med den arbetsplatsutveckling som har efterlysts ovan? 
Det är naturligtvis i hög grad en öppen fråga. Utvecklingen med avseende 
på teknik och arbetsorganisation - om än motsägelsefull - tycks kunna 
utgöra drivkrafter för grundläggande förändringar vad gäller förhärskande 
synsätt på arbete och organisation, vilket diskuterades inledningsvis. En 
annan viktig, och i sammanhanget troligen nödvändig, "hävstång" för den 
eftersträvade utvecklingen är en ökad satsning på olika former av vuxen
utbildning. Man kan här hänvisa till den inledningsvis citerade rapporten 
från Nordiska Ministerrådet om behovet av såväl förbättrade yrkes
kunskaper, som av allmänna kompetenser, inklusive olika typer av bas
kunskaper. 

Sammantaget innebär detta att förbättrade förutsättningar för anställdas 
lärande i det dagliga arbetet inte i första hand är en administrativ-teknisk 
fråga, som kan "lösas" genom att den överlämnas till interna eller externa 
"experter/konsulter" . Det handlar i stället om frågor som förutsätter en 
helhetssyn på verksamhetsutveckling för att man ska uppnå framgång. Det 
handlar också om en kompetens och ett engagemang vad gäller utvecklings
frågor hos ledande aktörer inom företag och organisationer som ledning, 
fackliga företrädare, chefer, personal-/utbildningsansvariga. 

I vad mån det går att skapa forntsättningar för ett mer kvalificerat 
lärande på bred front i arbetslivet beror därmed i hög grad på de val som 
ledningar, fackliga organisationer och anställda gör i samband med beslut 
om verksamheters utformning och organisation. Här torde objektivt sett 
finnas stora möjligheter till frihet i de val man gör. Utmaningen ligger i att 
identifiera och utnyttja denna frihet. 

Inblandade aktörer och olika åtgärdssystem bör samordnas 

Avslutningsvis kan man för att bli något mer precis peka på behovet av 
integration mellan olika aktörer och olika åtgärdssystem. För det första 
gäller det behovet av integration mellan olika utvecklingsstrategier. Vi skilde 
i inledningen, kapitel 1, mellan organisations- och utbildningsinriktade 
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strategier. Båda dessa grupper av strategier innehåller i sin tur delstrategier. 
Till de båda huvudstrategierna kan man lägga andra, till exempel strategier 
inriktade på utveckling av tekniska produktionssystem eller datorbaserade 
informationssystem. Det saknas tyvärr exempel på sådana strategier bland 
projekten i denna rapport. 

Det är nödvändigt med en integration mellan utvecklingen av teknik, 
organisation och kompetens. Detta grundläggande antagande får delvis stöd 
av de redovisade projekten. Behovet av sådan integration tycks gälla obero
ende av den huvudstrategi som valts inom projektet. Med andra ord, ut
veckling av arbetsorganisation förutsätter kompetensutveckling av de 
anställda, om det ska få genomslag. Omvänt, så förutsätter kompetens
utveckling av de anställda ofta en utveckling av arbetsorganisationen, för att 
bli verkningsfull. Denna typ av integration mellan olika strategier förutsätter 
naturligtvis att man har en helhetssyn och en kompetens att hantera frågor 
om affärsutveckling kopplad till frågor kring organisation, utbildning och 
lärande. 

För det andra gäller det behovet av integration mellan produktion och 
lärande, det vill säga behovet av att att skapa en mer lärandeintensiv 
produktion. Det är en vedertagen princip att en verksamhet bör organiseras 
utifrån de krav som produktionen av varor eller tjänster ställer, även om den 
inte alltid tillämpas. Principen innebär ofta en betoning på att skapa goda 
förutsättningar för ett rationellt mål-medelhandlande inriktat på konkreta 
resultat. Detta mönster innebär att erfarenheter görs, men att man kanske 
ofta inte lär av dessa erfarenheter. På längre sikt kan detta leda till att 
verksamheten formas efter rutiner och låses fast i vissa banor, med icke 
önskvärda konsekvenser för såväl individ som organisation. Vi får då en 
handlande, men icke en lärande verksamhet. 

Efterlyses - reflektivt handlande för att uppnå utveckling! 

Vad som efterlyses här är verksamheter som i högre grad möjliggör och 
understödjer ett handlande baserat på reflektion och vad som i kapitel 2 
kallades för ett utvecklingsinriktat tänkade. En sådan utveckling hotas inte 
minst av den ofta noterade tendensen till "projektifiering" av utvecklings
satsningar. Man skapar tidsmässigt avgränsade projekt av en mängd goda 
skäl. Problemet är att de utvecklingsprocesser som satts igång riskerar att 
avmattas eller till och med stanna av i samband med att projektet formellt 
upphör. En viktig fråga att närmare studera är därför hur man kan undvika 
eller motverka de negativa konsekvenserna av "projektifiering" . 

Ett annat närmast "klassiskt" hot mot den eftersträvade integrationen 
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mellan produktion och lärande är bristen på tid. Denna brist uppstår till 
följd av den motsättning mellan tid för produktion kontra tid för utveckling 
och lärande som man ofta kan notera. Produktionens självklara företräde 
tenderar att "driva ut" satsningar på utveckling. Denna motsättning har ofta 
sin grund i en alltför snål bemanning. Det har visat sig skapa svårigheter inte 
minst i samband med upplärning av nya operatörer, vid försök med arbets
rotation samt för vidareutbildning på arbetstid. En viktig rekommendation 
för att öka förutsättningarna för en mer lärandeintensiv produktion torde i 
detta och flera andra fall vara en mer tillåtande bemanningsplan. 

För det tredje gäller det behovet av integration mellan lärande på 
arbetsplatsen och vuxenutbildningen i samhällets regi och kanske också 
mellan olika former av vuxenutbildning, komvux, folkbildning och olika 
former av arbetsmarknadsutbildningar. Som vi tidigare konstaterat står det 
erfarenhetsbaserade vardagslärandet knappast på egna ben, utan behöver 
kompletteras med olika former av planerad utbildning. Det "rena" 
erfarenhetsbaserade lärandet tenderar att förbli bundet till en viss situation 
och får därför ett begränsat värde för att möta och klara av nya situationer. 
Den teoribaserade, formella utbildningen har å sin sida brister som hänger 
samman med dess relativt sett höga allmängiltighet och abstraktionsnivå. 
Det skapar främst svårigheter att föra över det man lärt sig i klassrummet till 
praktiskt handlande i konkreta situationer. Mycket talar således för att man 
bör finna former för ett bättre växelspel mellan dessa båda former av 
lärande. 
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L-PROGRAMMETS SKRIFTER FÖR KUNSKAPSSPRIDNING 

Läroriket är en bok om dagens och morgondagens arbetsliv. Den ger en lärorik 
sammanfattning av aktuella svenska erfarenheter av hur lärande i arbetet kan 
organiseras. De mer generella slutsatserna illustreras med exempel från de 
drygt 40 företag och förvaltningar som var med i programmet samt från en del 
europeiska studier. 

LÄRORIKET 
- vägar och vägval i en lärande organisation 
Peter Docherty 
ISBN 91 -7045-334-9 

Följande temaskrifter tar fasta på eifarenheter från de olika 
arbetsplatsprojekten utifrån olika perspektiv. 

ARBETE OCH LÄRANDE 
Förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete 
Per-Erik Ellström 
ISBN 91-7045-327-6 

HUR LÄR ORGANISATIONER? 
En diskussion om det organisatoriska lärandets nyckelfrågor 
Mag,zus Söderström 
ISBN 91-7045-328-4 

NYA FORMER FÖR LÄRANDE 
Parallella strukturer 
Angelika Dilschmann 
ISBN 91-7045-329-2 

VATTENTRAPPAN 
- att utveckla kommunikation och organisatorisk kompetens 
Ulla & Anders Risling 
ISBN 91-7045-336-5 

NYA YRKESROLLER I LÄRANDE ORGANISATIONER 
Från differentiering till integrering 
Barbro Anell 
ISBN 91-7045-330-6 

LÄRANDETS LEDARSKAP 
Birgitta Södergren 
ISBN 91-7045-33 1-4 

Dessa skrifter presenterar erfarenheter från ett antal enskilda 
arbetsplatsprojekt kring lärande i arbetet, som varit mycket lärorika. 

FÖRUT TRODDE JAG ATT BARN VAR MER LIKA 
Lotte Alsterdal 
ISBN 91 -7045-335-7 
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FRAMGÅNGSFÖRETAG 
- mot alla odds eller vägen mot toppen 
Lars-Ola Nordqvist 
ISBN 9!-7045-337-3 

DEN LÄRANDE BYRÅKRATIN 
- en utveckling av Metodprojektet vid Älvs borgs läns försäkringskassa 
Ingela Thylefors & Olle Persson 
ISBN 91 -7045-338-1 

STÄNDIGA FÖRBÄTIRINGAR 
Ännu ett verktyg eller en del av arbetet i målstyrda grupper? 
Horst Hart, Anders Berger, Per Lindberg 
ISBN 91-7045-339-X 

IDENTIFIKATION AV ORGANISATORISK KOMPETENS 
- nyckeln till framtida konkurrenskraft. En studie av ett svenskt kunskapsföretag 
Niclas Ad/er, Bjå'rn Fråssevi 
ISBN 91-7045-340-3 

LÄRANDE 
Har vi tid att lära? Har vi råd att låta bli? 
Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län 
Angelika Dilschmann & Harald Berg 
ISBN 91-7045-341-1 

Dessa demonstrationsfall är bearbetade presentationer av ett arbetsplatsprojekt 
som är ett bra exempel på utvecklingsprocesser och/eller deras samspel 
med olika nyckelfo·rutsättningar fdr lärande i foretaget. 

HUR BILBURNA VÄXTSKÖTARE BLEV LÄRANDE MEDARBETARE 
Rent a Plant 
Claes Hindenfeldt 
ISBN 9!-7045-342-X 

LÄRANDE I SKANDIA 
Undersökning av ett försäljningsteam 
Jo·rgen Sandberg 
ISBN 9!-7045-343-8 

LÄRANDE INSPEKTIONER MELLAN FÄLT OCH KONTOR 
Y rkesinspektionen 
Per Tengblad 
ISBN 91-7045-344-6 

Dessutom finns 14 rapporter från enskilda arbetsplatsprojekt. 
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