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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att skapa förståelse kring hur processer kring teori U kan 
användas för att skapa förutsättningar för en lärande organisation, som präglas av högre 
effektivitet och kvalitet i dess processer. Undersökningen gjordes i form av en fallstudie på 
MEKA projektet i Strömsund kommun där projektets nätverksteam intervjuades. MEKA 
(Mångfald, Egenmakt, Kunskap, Arbete) syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra 
introduktionsprocessen för nyanlända. Detta gjordes för att se på vilket sätt de workshopar 
som genomförts med nätverksteamet, inspirerade av teori U, hade bidragit till att skapa 
lärande organisationer. Resultaten visade att workshoparna framgångsrikt använt sig av teori 
U, vilket skapat mer organisatoriskt lärande hos nätverksteamet. Kundfokus, systemtänkande 
och viljan att hitta nya lösningar till problem var de mest framträdande resultaten från 
workshoparna. Detta innebär att organisationer med fördel kan använda sig av teori U 
workshopar, för att uppnå mer lärande organisationer som är bättre rustade för framtida 
utmaningar.  Studiens generaliserbarhet begränsas av att det är en fallstudie genomförd på 
endast ett fall.  

Nyckelord: 
offensiv kvalitetsutveckling, lärande organisationer, teori U, kundfokus, systemtänkande 
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Summary 

The object of this study was to create an understanding regarding how processes from theory 
U can be used to create better conditions for a learning organization, which is characterized 
by higher efficiency and quality within its processes. The study was conducted as a case study 
on the MEKA project in Strömsund municipality, where the network team within the project 
was interviewed. MEKA (an acronym for diversity, empowerment, knowledge, work) is a 
project developed to make the introduction process for newly arrived refugees more efficient 
and with higher quality. This was done to see in what way the workshops who had been held, 
which were influenced by theory U, had contributed to creating learning organizations. The 
results showed that the workshops had successfully used the theory U, which had led to more 
organizational learning within the network team. Customer focus, systems thinking and a 
willingness to find new solutions were the most significant results from the workshops. This 
means that organizations advantageously can use theory U, in order to achieve more learning 
organizations which are better equipped for the challenges that the future holds. However, the 
generalizability is limited, as the case study was only conducted on one single case.   

Keywords: Total Quality Management (TQM), learning organizations, theory U, customer 
focus, systems thinking 
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Förord 

Att skriva en magisteruppsats kring offensiv kvalitetsutveckling, lärande organisationer och 
teori U, har varit en spännande erfarenhet. Vi har båda varit eniga om att de är de ”mjuka” 
delarna av kvalitetsutveckling som intresserat oss mest och i denna uppsatts hittade vi ett sätt 
att kombinera två teorier som väckt våra intressen, lärande organisationer och teori U. Detta 
har därför varit det vi har hållit fast vid, även om omständigheterna har skiftat en del under 
uppsatsens gång.  

Två månader in i vårt arbete insåg vi att vi inte skulle få tillräckligt många respondenter för att 
kunna undersöka vårt ursprungliga syfte. Vi hade dock den stora turen att snabbt komma i 
kontakt med MEKA projektet som arbetade utifrån teori U med projektets nätverksteam. Vi 
vill därför tacka projektledaren i MEKA projektet för att hen ställde upp med kort varsel. 
Både genom att låta oss genomföra undersökningen i projektets nätverksteam, men också 
genom att hjälpa oss med att få kontakt med deltagarna. 

Ett stort tack till vår fantastiska handledare, Kristen Snyder, som varit ett stort stöd för oss i 
uppsatsprocessen. Många gånger skulle vi ha förtvivlat om inte Kristen peppat oss och 
kommit med bra kommentarer, idéer och frågor. Vi är tacksamma för engagemanget, 
tydligheten och kunskapsdelningen.  

Slutligen vill vi tacka alla från MEKA projektet som deltagit i studien och bidragit med 
viktiga tankar och erfarenheter. Det har varit väldigt givande och lärorikt för oss.  

 

Malmö, maj 2014 

Carina Johansson och Liv Fabricius



6 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 8 
1.1 Problemformulering ...................................................................................................................... 9 
1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 9 
1.3 Frågeställningar ........................................................................................................................... 10 
1.4 Avgränsningar .............................................................................................................................. 10 
1.5 Tidigare forskning ........................................................................................................................ 10 

2 Teoretisk referensram ........................................................................................................................ 12 
2.1 Offensiv kvalitetsutveckling......................................................................................................... 12 
2.1.1 Sätt kunden i centrum .......................................................................................................... 12 
2.1.2 Basera beslut på fakta .......................................................................................................... 12 
2.1.3 Skapa delaktighet ................................................................................................................. 13 
2.1.4 Arbeta med processer .......................................................................................................... 13 
2.1.5 Arbeta med förbättringar ..................................................................................................... 13 
2.1.6 Engagerat ledarskap ............................................................................................................. 13 
2.1.7 Systemtänkande ................................................................................................................... 14 

2.2 Lärande organisationer ............................................................................................................... 14 
2.2.1 Introduktion till begreppet ................................................................................................... 14 
2.2.2 Definition av lärande organisationer .................................................................................... 15 
2.2.3 De fem disciplinerna ............................................................................................................. 15 

2.3 Teori U ......................................................................................................................................... 18 
2.3.1 Introduktion till teori U ........................................................................................................ 18 
2.3.2 U‐processen .......................................................................................................................... 20 

2.4 Teori U och den lärande organisationen ..................................................................................... 23 
3 Metod ................................................................................................................................................. 24 
3.1 Arbetsprocessen .......................................................................................................................... 24 
3.2 Vetenskapssyn ............................................................................................................................. 24 
3.2.1 Deduktion, induktion och abduktion .................................................................................... 25 

3.3 Examensarbetets vetenskapliga utgångspunkter ....................................................................... 25 
3.4 Forskningsdesign ......................................................................................................................... 25 
3.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod ........................................................................................... 25 
3.4.2 Exempel på kvalitativa metoder ........................................................................................... 26 
3.4.3 Exempel på kvantitativa metoder ........................................................................................ 26 

3.5 Examensarbetets strategi och design.......................................................................................... 27 
3.5.1 Datainsamling ....................................................................................................................... 27 

3.6 Analysmetod ................................................................................................................................ 28 
3.7 MEKA projektet ........................................................................................................................... 28 
3.8 Val av teori ................................................................................................................................... 30 
3.9 Författarnas förförståelse ........................................................................................................... 30 
3.10 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 31 
3.11 Etiska aspekt .............................................................................................................................. 31 

4 Resultat och analys teori U ................................................................................................................. 33 
4.1 Resultat ........................................................................................................................................ 33 
4.1.1 Förutsättningar för MEKA projektet ..................................................................................... 33 
4.1.2 Förutsättningar för workshoparna ....................................................................................... 33 
4.1.3 Övergripande om U‐processen ............................................................................................ 34 
4.1.4 Downloading och fältstrukturen jag‐i‐mig ........................................................................... 35 
4.1.5 Seeing och fältstrukturen jag‐i‐det ....................................................................................... 36 
4.1.6 Sensing och fältstrukturen jag‐i‐dig ...................................................................................... 36 



7 

 

4.1.7 Presencing och fältstrukturen jag‐i‐nu ................................................................................. 37 
4.1.8 Crystallizing ........................................................................................................................... 37 
4.1.9 Prototyping ........................................................................................................................... 38 
4.1.10 Performing .......................................................................................................................... 38 

4.2 Analys .......................................................................................................................................... 39 
4.2.1 Downloading och fältstrukturen jag‐i‐mig ........................................................................... 39 
4.2.2 Seeing och fältstrukturen jag‐i‐det ....................................................................................... 39 
4.2.3 Sensing och fältstrukturen jag‐i‐dig ...................................................................................... 40 
4.2.4 Presencing och fältstrukturen jag‐i‐nu ................................................................................. 40 
4.2.5 Crystallizing ........................................................................................................................... 41 
4.2.6 Prototyping ........................................................................................................................... 42 
4.2.7 Performing ............................................................................................................................ 42 

5 Resultat och analys lärande organisationer ....................................................................................... 43 
5.1 Resultat ........................................................................................................................................ 43 
5.1.1 Övergripande om organisatoriskt lärande ........................................................................... 43 
5.1.2 Personligt mästerskap .......................................................................................................... 44 
5.1.3 Mentala modeller ................................................................................................................. 45 
5.1.4 Gemensam vision ................................................................................................................. 45 
5.1.5 Lära i grupp ........................................................................................................................... 46 
5.1.6 Systemtänkande ................................................................................................................... 47 

5.2 Analys .......................................................................................................................................... 48 
5.2.1 Personligt mästerskap .......................................................................................................... 48 
5.2.2 Mentala modeller ................................................................................................................. 49 
5.2.3 Gemensam vision ................................................................................................................. 49 
5.2.4 Lära i grupp ........................................................................................................................... 50 
5.2.5 Systemtänkande ................................................................................................................... 51 

6 Resultat och analys offensiv kvalitetsutveckling ................................................................................ 52 
6.1 Resultat ........................................................................................................................................ 52 
6.2 Analys .......................................................................................................................................... 52 
6.2.1 Sätt kunden i centrum .......................................................................................................... 52 
6.2.2 Basera beslut på fakta .......................................................................................................... 52 
6.2.3 Skapa delaktighet ................................................................................................................. 53 
6.2.4 Arbeta med processer .......................................................................................................... 53 
6.2.5 Arbeta med förbättringar ..................................................................................................... 53 
6.2.6 Engagerat ledarskap ............................................................................................................. 54 
6.2.7 Systemtänkande ................................................................................................................... 54 

7 Slutsatser ............................................................................................................................................ 55 
8 Diskussion ........................................................................................................................................... 57 
8.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 57 
8.2 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 58 
8.3 Förslag på fortsatt forskning ....................................................................................................... 60 

9 Referenser .......................................................................................................................................... 61 
 

Bilagor  
Intervjuguide ................................................................................................................................. Bilaga 1 
Matris teori U ................................................................................................................................ Bilaga 2 
Matris lärande organisationer ....................................................................................................... Bilaga 3 
Resultat av muntlig enkät .............................................................................................................. Bilaga 4 
Mejl till nätverksteamet ................................................................................................................ Bilaga 5 



8 

 

1 Inledning 
De allra flesta organisationer fokuserar idag till någon grad på kvalitet, utveckling och på att 
skapa arbetsprocesser som på ett optimalt sätt använder verksamhetens resurser (Bergman & 
Klefsjö, 2007). Trots detta misslyckas minst 70 procent av alla organisationers olika 
förbättringsinitiativ, vilket kan förklaras av ett överdrivet fokus på att implementera processer 
och modeller inom förbättringsarbetet.  Undersökningar visar att en stor bidragande orsak till 
misslyckanden är att förbättringsarbetet inte förankras, vinner medarbetarnas hjärtan och 
sinnen, vilket skapar stora problem senare i processen (Hallencreutz, 2012).  

Pressen på organisationer att förbättra kvalitet och effektivitet finns inom alla sektorer. Inom 
offentlig sektor syns detta bland annat genom att regeringen 2011 tillsatte en kommitté, kallad 
Innovationsrådet, som en del av en innovationsstrategi. Kommittén hade som målsättning att 
undersöka hur effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet kunde förbättras med 
befintliga resurser, samt på vilket sätt den befintliga kvaliteten och resultaten kunde nås för 
lägre kostnader. Detta arbete sågs som nödvändigt för att utveckla välfärdsstaten och för att 
Sverige ska kunna vara ett föregångsland internationellt (SOU 2013:40). Bristande förmåga 
att leda förändringsarbete är, enligt Hallencreutz (2012), ett av de viktigaste hindren som 
ledare världen ser för möjligheterna till ökad konkurrenskraft. 

Att sätta kunden i fokus är en av grundpelarna i allt kvalitetsarbetet (Bergman & Klefsjö, 
2007; Sörqvist, 2004). Detta är dock inte en självklarhet, eftersom offentlig verksamhet 
snarare har organiserats utifrån historiskt betingade regelverk (SOU 2013:40). 
Innovationsrådet (ibid.) anser att det måste ske en förskjutning från ett myndighetsperspektiv 
till ett kundfokus. För att tillgodose kundernas behov i offentlig sektor, anser Innovationsrådet 
inte att det går att arbeta utifrån någon enkel ansvarsmodell inom offentlig verksamhet. Detta 
eftersom olika myndigheter och avdelningar ansvarar för olika delar av en gemensam 
verksamhet, vilket måste ses som ett komplext system – där fokus just ska ligga på systemet 
och inte på de enskilda aktörerna. Av samma anledning tycker de att man bör satsa på 
försöksverksamhet istället för utredningar vid förbättringsarbete, då det är svårt att förutse hur 
ett nytt arbetssätt kommer påverka systemet. 

Myers, Hulks och Wiggins (2012) menar att det är essentiellt att arbeta med den informella 
organisationen, d.v.s. det som inte är officiellt, definierat och synligt, om man ska lyckas med 
organisationsförändringar. Delar av den informella organisationen kan sägas vara 
organisationskultur och medarbetarnas attityder. Att förändra medarbetarnas attityd till 
förändringsarbete kan ses som en del av förbättringsarbetet men också som en förutsättning 
för det (Sörqvist, 2004).  

Organisationskultur handlar om en grundläggande syn på ”[...] hur det är här i organisationen, 
hur världen och uppgifterna ser ut, vilka möjligheter och problem som finns” (Flaa, Hofoss, 
Holmer-Hoven et al., 1995:69). Enligt Innovationsrådet (SOU 2013:40) behöver de offentliga 
verksamheterna se på den egna verksamheten på ett annat sätt, som i högre grad präglas av 
exempelvis helhetssyn, långsiktighet och samverkan, om innovations- och förbättringsarbetet 
ska främjas och lyckas. Som Thylefors (2007) lyfter så är offentlig verksamhet dessutom 
extra komplex, eftersom det normalt finns minst tre kulturer att förhålla sig till; den politiska, 
den administrativa och den professionella.  
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Ett sätt att se på organisationskultur inom offentlig verksamhet kan vara att utgå från den 
lärande organisationen (Senge, 2006), och dess fem discipliner. I detta synsätt framhålls 
nämligen den femte disciplinen, systemtänkande, som den viktigaste, inte minst eftersom den 
belyser vikten av att se och ha en förståelse för helheten inom en organisation eller i det 
uppdrag man har. Ett uppdrag som alltså inom offentlig verksamhet många gånger sträcker 
sig över flera avdelnings- eller myndighetsgränser (SOU 2013:40). 

Peter Senge (2006) presenterar ingen tydlig lösning på exakt hur man kan skapa en lärande 
organisationen. Det behövs därmed verktyg för att arbeta mot den organisationskulturen som 
Senge beskriver och teoretikern själv lyfter teori U som ett sätt att skapa ett kollegialt lärande 
som går på djupet. Otto Scharmers (2009) teori U (theory U) är en teori med en metodik som 
antas kunna fungera som ett verktyg för att skapa lärande organisationer, metoden är dock i 
stort sett oprövad i Sverige. Teorin berör utmaningen kring att morgondagens problem inte 
kan lösas med gårdagens lösningar och riktar in sig på hur människors individuella bidrag till 
helheten, bland annat genom ökad uppmärksamhet, kan förbättras (ibid.).  

Då en förutsättning för förbättrad kvalitet inom offentlig verksamhet, anses vara en högre 
grad av systemtänkande (SOU 2013:40), är det viktigt att titta på försöksverksamheter och 
förbättringsinitiativ som tar hänsyn till denna aspekt i sitt förbättringsarbete. Skapar det bättre 
kvalitet för kunden när flera aktörer med gemensamma mål samverkar för att uppnå dessa 
mål, och hur kan de gå tillväga för att få in mer av systemtänkandet i dessa processer?  

1.1 Problemformulering 
I Strömsund kommun har man dragit igång projektet MEKA (Mångfald, Egenmakt, Kunskap, 
Arbete). Den övergripande målsättningen i MEKA är att effektivisera och kvalitetssäkra 
etablering i samhället genom att skapa en helhetssyn kring målgruppen nyanlända personer. 
Man vill även finna nya former för hälsofrämjande arbete för nyanlända. Projektet är ett 
samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Strömsund, Jämtlands läns landsting och Strömsunds 
närvårdsområde. Projektet vill skapa en gemensam syn och att alla de inblandade ska ”dra åt 
samma håll” eftersom man ser en ökad risk för utanförskap om man inte kan råda bot på 
bristen på samordning (MEKA projektpresentation daterad 2014-01-02). Men hur skapas då 
en helhetssyn i olika organisationer, som har olika uppdrag i grunden, för att på så vis sätta 
den nyanländes behov i centrum?  

Inom projektet MEKA har nätverksteamet bestående av sex personer genomfört tre 
workshopar, organiserat av en projektledare samt en integrationssamordnare, med syftet att 
skapa en större förståelse för helheten. Workshoparna har genomförts med inspiration av teori 
U för att på så sätt skapa förståelse för hur man kan bidra till helheten. Genom att undersöka 
deltagarnas upplevelser av vilken förståelse man har för systemet eller helheten, om man har 
ändrat sitt tankesätt och om samarbetet mellan deltagarorganisationerna har förändrats på 
något sätt, hoppas vi kunna se huruvida workshopar inspirerade av teori U kan bidra till att 
skapa lärande organisationer som arbetar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt och med en 
gemensam syn på nyanländas situation och säkerställa att de alla inblandade ”drar åt samma 
håll” (MEKA projektpresentation daterad 2014-01-02).  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur processer kring teori U kan användas 
för att skapa förutsättningar för en lärande organisation, som präglas av högre effektivitet och 
kvalitet.   
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1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har tagits fram för att besvara syftet: 

- På vilket sätt kan man återfinna teori U och U-processens olika steg i MEKA 
projektets arbete med nätverksteamet? 

- På vilket sätt har nivån av lärande, utifrån de fem disciplinerna, förändrats hos de 
deltagande aktörerna i MEKA projektets nätverksteam, som en direkt eller indirekt 
följd av workshoparna? 

- På vilket sätt kan teori U och U-processens olika steg i MEKA projektets 
nätverksteam kopplas till lärande organisationer och offensiv kvalitetsutveckling?  

 
Undersökningen vill ta reda på huruvida man genom workshopar inspirerade av teori U kan 
skapa eller förstärka dragen av en organisation, eller i detta fall flera organisationer 
gemensamt, som präglas av lärande och en helhetssyn som leder till ökad effektivitet och 
kvalitet. 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer inte att undersöka huruvida MEKA projektet såhär långt har inneburit 
någon direkt skillnad för nyanlända, utan kommer att fokusera på de organisatoriska 
utmaningarna som är förknippade med introduktionen av nyanlända. Då projektet inte är 
avslutat, och inte kommer att vara det förrän slutrapporten som ska vara inne i augusti 2015 
(MEKA projektpresentation daterad 2014-01-02), ska denna rapport inte ses som en värdering 
av projektets arbete. Uppsatsen ska inte undersöka MEKA-projektets alla aktiviteter, utan 
endast det som gjorts med nätverksteamet, eftersom det är där som arbetet utifrån teori U har 
använts. 

Uppsatsens fokus kartlägger inte graden av organisatoriskt lärande, men deltagarnas 
upplevelser av lärprocessen och om det har bidragit till förändring efterföljande. Ur ett 
teoriperspektiv innebär det att möjliga hinder endast berörs mycket kortfattat. Utifrån att 
fokus ligger på att titta på modellerna teori U, lärande organisationer och offensiva 
kvalitetsutveckling för att skapa förståelse för vad som skapar förutsättningar för lärande 
organisationer, är inte graden av organisatorisk lärande intressant. Däremot är det intressant 
om och i så fall hur man med hjälp av teori U kan skapa förutsättningar för organisatoriskt 
lärande.  

1.5 Tidigare forskning 
SCOPUS är en av de större databaserna med vetenskapliga artiklar som täcker en rad olika 
discipliner, bland annat psykologi, management, medicin, business och teknik. En sökning i 
alla fält, 2014-06-06, i databasen SCOPUS, gav endast 174 resultat för sökorden ”theory U” 
AND Scharmer som var kollegialt granskade, av dessa var 123 vetenskapliga artiklar. De 
flesta träffar fanns inom områdena Social Sciences (94st), Business, Management & Accounting 
(50st) samt Art & Humanities (32st). SCOPUS var den databas som gav flest träffar av de 
använda databaserna1. De övriga databaserna gav mellan 0-21 träffar för samma sökord. Det 
finns därmed relativt lite forskning kring teori U, men teorin används inom en rad olika 
vetenskapliga discipliner. Sökorden valdes utifrån att endast sökordet ”theory U” gav många 

                                                            
1
De samma sökorden användes i ca 40 olika databaser, som behandlande en rad olika vetenskapsområden exempelvis databaser med 

särskilt fokus på samhällsvetenskap, teknik, ekonomi, medicin och psykologi.  
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irrelevanta träffar. Genom att ta med Scharmer så blev träffarna relevanta, eftersom de som 
skriver om teori U även refererar till upphovsmannen till teorin, Scharmer, i sina artiklar. 

Teori U är, som tidigare nämnt, en relativt outforskad teori och metod i Sverige, det går 
exempelvis bara att hitta ett fåtal uppsatser och vetenskapliga texter på www.uppsatser.se och 
www.diva-portal.org. Dessa sidor används av svenska universitet som lägger ut uppsatser, 
avhandlingar och andra vetenskapliga arbeten, vilket ger en överblick över teori U i en svensk 
kontext. Sökordet ”theory U” gav där bara 10 träffar, och den svenska benämningen ”teori 
U” gav bara 1 träff (www.diva-portal.org, 2014-03-23). Teori U som metod är därför 
intressant att undersöka, inte minst i relation till att förstärka lärandet och förbättringskulturen 
i organisationer. Som framgår ovan är det essentiellt att hitta bra metoder för att arbeta med 
den informella organisationen, med attityder, kultur och förändringsmotstånd etc., för att öka 
antalet lyckade förbättringsinitiativ och i förlängningen för att säkra effektivitet och kvalitet i 
organisationer. Inte minst inom offentlig sektor som ses som trögrörlig och därmed svår att 
förändra (Sörqvist, 2004). 

Den internationella forskningen kring Peter Senges teori om lärande organisationer är mer 
omfattande än den för teori U. Detta beror eventuellt på att Peter Senge presenterade sin idé 
om de fem disciplinerna redan på 1990- talet, som därmed har funnits tillgänglig att forska på 
i fler år. Vid en sökning i databasen SCOPUS 2014-06-06 på orden ”learning AND 
organizations AND Senge” i alla fält, gav 10 900 träffar, var av 7 484 vetenskapliga artiklar. 
Flest träffar återfinns i Business, Management and Accounting (4 735st), Social Sciences (4 
167st) samt Engineering (1 517st). Att söka på bara ”learning organizations” i titel, 
sammanfattning och sökord ger över 40 000 träffar som är kollegialt granskade i samma 
databas. Det finns inte heller någon omfattande forskning kring lärande organisationer i 
svenska sammanhang. En sökning, genomförd 2014-05-18, på www.uppsatser.se ger endast 
18 träffar, främst inom pedagogik, teknik och säkerhetsarbete. Resultatet på samma sökning i 
www.diva-portal.nu ger 17 forskningspublikationer och 5 uppsatser som behandlar ”lärande 
organisationer” (2014-05-19).  
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2 Teoretisk referensram  
I följande kapitel redogörs för offensiv kvalitetsutveckling, lärande organisationer och teori U. 
Kapitlet avslutas med hur lärande i organisationer kan kopplas till U-processen i teori U.  

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Bergman och Klefsjö (2007) ser offensiv kvalitetsutveckling som ett helhetsgrepp, men en 
uppsättning värderingar, arbetssätt och verktyg för att systematisera och förenkla arbetet. Ett 
sätt att definiera offensiv kvalitetsutveckling på är, att: 

”[…] man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete för alla är engagerade 
och som har fokus på organisationens processer.” (Bergman & Klefsjö, 2007:37) 

De centrala elementen har sammanfattats i det som de kallar hörnstensmodellen (se figur 2.1).  

 

      Figur 2.1. Hörnstensmodellen enligt Bergman & Klefsjö (2007) 

Det centrala i modellen är att sätta kunderna i centrum, och att arbetet vilar på fyra hörnstenar; 
basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet, arbeta med processer och med 
ständiga förbättringar. Dessa hörnstenar, eller värderingar, måste dessutom samverka så att 
det finns en helhetsbild. Ett engagerat ledarskap ses som en grundförutsättning för 
kvalitetsarbetets framgång (Bergman & Klefsjö, 2007).  

2.1.1 Sätt kunden i centrum 

Bergman och Klefsjö (2007) anser att det att sätta kunden i centrum innebär att ta reda på vad 
kunderna vill ha och systematiskt arbeta för att uppfylla dessa behov eller, ännu bättre, 
överträffa dem. Ett antagande i detta är även att det krävs nöjda interna kunder, för att 
åstadkomma en bra kvalitet och därmed nöjda externa kunder. Det handlar alltså i hög grad 
om att skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb.   

2.1.2 Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta kräver att man samlar in relevant information, detta kan vara allt 
från statistik till åsikter och känslor (Bergman & Klefsjö, 2007). Det krävs ett bra 
insamlingsförfarande, där man verkligen hittar orsakerna till problem och där orsakerna till 
olika problem kommer fram. Därefter måste materialet sammanställas och analyseras på ett 
bra sätt. Detta görs vanligen genom olika lednings- och förbättringsverktyg (ibid.).  
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”If you can’t measure it, you can’t manage it.” (Garvin, 1993:87) 

Garvin (1993) menar alltså att mäta och kartlägga fakta är grundläggande för att kunna styra 
organisationer och processer. Mittman i Ayers et. al.  (2005) menar att användandet av 
rigorösa vetenskapliga metoder och fokusering på objektiv data, hellre än intryck och åsikter, 
är nödvändigt för att etablera en faktabas som är användbar och hållbar.  

2.1.3 Skapa delaktighet 

Sörqvist (2004) anser inte att människors naturliga nyfikenhet och vilja att förbättra tas 
tillräckligt bra till vara inom arbetslivet, vilket gör att människor främst utvecklar detta i 
privatlivet. Att skapa förutsättningar för delaktighet innebär att alla medarbetare får 
förutsättningar för att göra ett bra jobb (Bergman & Klefsjö, 2007). Jan Carlzon (2008) menar 
att en grundförutsättning är att medarbetarna har information, frihet och känner sig behövda. 
Han menar att detta är förutsättningar för att frigöra resurser och för att få människor att 
känna ansvar och engagemang i arbetet.   

2.1.4 Arbeta med processer 

En process är ”[…] ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tid och vars syfte är att skapa 
värde åt någon extern eller intern kund.” (Bergman & Klefsjö, 2007:470). Det att arbeta med 
processer innebär att de som arbetar i organisationen flyttar fokus från den egna enheten eller 
avdelningen till processerna, relationerna och informationsdelningen. Detta för att skapa ett 
bra flöde i processerna, vilket är det som skapar värde för kunderna. Processer avbildas i 
processkartor, som skapar en lättillgänglig helhetsbild och kan brytas ner och ge konkret 
vägledning i arbetet (Ljungberg & Larsson, 2012).  

2.1.5 Arbeta med förbättringar 

Citatet ”Den som slutar bli bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2007:46), 
visar tydligt varför det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. Det handlar om 
systematiskt arbete, med både små och stora förbättringar. Ofta kan ganska enkla åtgärder 
påverka både kvalitet och kostnader mycket, utmaningen ligger, enligt Bergman och Klefsjö 
(2007) i att hitta dessa förbättringsåtgärder. Detta knyter an till en av kvalitetsutvecklingens 
grundregler om att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.1.6 Engagerat ledarskap 

En viktig grundbult för att överhuvudtaget möjliggöra offensiv kvalitetsutveckling, är att 
ledningen engagerar sig för kvalitetsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2007). Ledningen är viktig 
av flera anledningar, de har bland annat stort inflytande över vad som belönas och därmed ses 
som viktigt i organisationen (Ayers et. al., 2005). Ledningens människosyn påverkar huruvida 
de exempelvis delegerar ansvar och befogenheter som gör medarbetarna mer delaktiga.  
Deming (1993, i Bergman & Klefsjö, 2007) menar att ledningen har en viktig roll när det 
gäller att förstå systemet, så att de olika delarna samverka för att nå uppsatta kvalitetsmål och 
även andra mål och visioner. Davis et. al. (2014) menar även att ledarskapet är essentiellt för 
att skapa en förbättringskultur inom hela organisationen. Ledningen har även en viktig roll i 
att förbättra det organisatoriska lärandet genom att arbetsgrupperna får experimentera och 
öva, för att på så sätt öka framgången för igångsatta förbättringsinitiativ.  
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2.1.7 Systemtänkande 

I arbetet med de olika hörnstenarna är det viktigt att inte glömma helhetsbilden och hur de 
olika delarna påverkar varandra, det gäller att ha ett så kallat systemtänkande (Bergman & 
Klefsjö, 2007; Jacobsen, 2005). Ahrenfelt (2001) talar om principen inom den klassiska 
systemteorin där man menar att helheten är större och mäktigare än summan av dess delar. 
Detta beror på att helheten består av helhetsegenskaper, dvs. funktioner, krafter och förmågor 
som delarna var för sig saknar. Det är först när de integreras till en helhet som de inneboende 
potentialerna frigörs och helhetsegenskaper skapas, egenskaper som inte kan härledas från de 
separata delarna. Abnor och Bjerke (2007, i Ljungberg & Larsson, 2012) ser systemtänkandet 
som det som skiljer processorienterade från mer traditionella funktionsorienterade 
organisationer, eftersom fokus är på hur delarna samverkar i stället för kausalitet, det vill säga 
olika delars linjära samband. Deming (1993, i Bergman & Klefsjö, 2007) ser systemtänkandet 
som en avgörande framgångsfaktor i offensiv kvalitetsutveckling. Och han menar också att 
det alltid lönar sig att förhålla sig till ett större system, att man exempelvis även tar in 
kunderna, leverantörer och samarbetsparter som organisationen har, när man analyserar 
systemet och helheten.  

2.2 Lärande organisationer  
I detta avsnitt kommer först en introduktion till lärande organisationer, olika definitioner och 
teoretikers röster om begreppet samt vilka problem som kan finnas i skapandet av lärande 
organisationer. Därefter kommer en mer ingående presentation av de 5 disciplinerna som 
Senge (2006) menar är kriterier för en lärande organisation.  

2.2.1 Introduktion till begreppet 

Världen idag är mer sammankopplad än tidigare, organisationer präglas mer av nätverk än 
traditionella hierarkier vilket öppnar upp för möjligheten att ständigt lära nytt, skapa mer 
innovationer och anpassning till de nya förutsättningarna. Dock är det fortfarande många 
organisationer som har fastnat i ett brandsläckningsläge till följd av ett dåligt fungerande, 
traditionellt ledarskap som gör att man varken har tid eller energi till att utveckla och förnya 
organisationen (Senge, 2006). För att skapa en lärande organisation måste fokus ligga på det 
som utgör organisationen, dvs. medarbetarna. Människors vilja och förmåga att lära måste 
tillvaratas, samtidigt som man ser till att sprida lärandet inom samt mellan grupper (Jacobsen, 
2005; Carlzon, 2008).  

Idén om den lärande organisationen som ständigt arbetar med att förnya, förbättra och anpassa 
sina processer till nya behov är en relativt ny teori som fick sitt genombrott under 1990-talet i 
och med Peter Senges Den lärande organisationen (Garvin, Edmondson & Gino, 2008).  

Angelöw (1991) talar om begreppet organisatorisk inlärning och hur det är en förutsättning 
för att skapa ett gott klimat för förändringsarbete. Avlärning, omlärning och inlärning av ny 
kunskap är centralt för att kunna skapa lärande organisationer som kan hantera det arbete med 
förändringar och förbättringar som krävs för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Lärande 
organisationer karaktäriseras även av förändringsvilja, där man följer upp, identifierar och 
åtgärdar fel och problem snabbt samtidigt som man ständigt försöker förbättra arbetsprocesser 
och – rutiner. Viktiga faktorer för organisatorisk inlärning är, enligt Angelöw (1991), 
feedback på prestationer, att experimenterande tillåts och att nya arbetssätt utvecklas samt att 
det inom organisationen finns rutiner för att lära av varandra. 
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“Real learning gets to the heart of what it means to be human. Through learning we re-create 
ourselves. Through learning we become able to do something we never were able to do. Through 
learning we reperceive the world and our relationship to it. Through learning we extend our 
capacity to create, to be a part of the generative process of life. There is within each of us a deep 
hunger for this type of learning.” (Senge, 2006:13f) 

Lärande organisationer innebär, enligt Senge (2006), att individerna ständigt lär sig hur man 
lär tillsammans i en grupp och på så sätt utvecklar sina kapaciteter för att skapa ett resultat de 
verkligen önskar. Nya och expansiva sätt att tänka uppmuntras och den kollektiva strävan mot 
ett gemensamt mål släpps lös.  

2.2.2 Definition av lärande organisationer 

Det finns ingen allmän definition av vad en lärande organisation egentligen innebär och detta 
menar Garvin (1993) är forskarnas skuld. Peter Senge, definierar en lärande organisation som 
en plats;  

”[…] where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where 
new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and 
where people are continually learning how to learn together.” (Senge, 2006:3)  

Senge (2006) menar, att för att kunna skapa lärande organisationer krävs det att fem, av 
varandra beroende discipliner, utvecklas och förstärker varandra. Dessa är personligt 
mästerskap, mentala modeller, gemensam vision och att lära i grupp samt systemtänkande, där 
den sistnämnda ses som grundbulten för lärande organisationer. 

Nonaka i Garvin (1993) menar att en organisation är lärande när kunskapsgenererandet har 
blivit en integrerad del av arbetet, är ett normalt beteende och ett sätt att vara samt att alla 
medarbetare genererar ny kunskap. Garvin (1993) menar däremot att Senges och Nonakas 
formuleringar är för abstrakta för att ledare ska veta vilka program och verktyg de kan 
använda sig av för att nå idealet om en lärande organisation. Hans definition av en lärande 
organisation lyder:  

”A learning organization is an organization skilled at creating, acquiring and transferring 
knowledge, and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insights.”  
(Garvin, 1993:81) 

Garvin (1993) menar att det handlar om man måste skapa en klar och konkret definition av 
vad en lärande organisation innebär. Det behövs styrning i form av tydliga riktlinjer för hur 
man ska nå till att bli en lärande organisation. Dessutom så måste man skapa bättre verktyg 
för utvärdering och mätning för att kunna följa förbättringsinitiativen (ibid.).  

2.2.3 De fem disciplinerna  
Nedan presenteras de 5 disciplinerna, mer ingående, som Senge (2006) beskriver som 
grundstenarna i att skapa lärande organisationer.  

Personligt mästerskap 

Personligt mästerskap är en disciplin som innebär att man kontinuerligt förtydligar och 
fördjupar sin personliga vision, att fokusera sin energi och utveckla tålamod samt förmågan 
att se verkligheten objektivt (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). Mästerskap syftar till att en 
slags expertnivå i personlig utveckling uppnås, vilket är en outnyttjad resurs inom många 
företag (Carlzon, 2008; Senge, 2006). Genom att tydliggöra vad som är viktigt för oss som 
individer och hur vi gör för att eftersträva våra högsta ambitioner och koppla det till 
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organisationens utveckling, kan en organisationer bestående av individer som är villiga att 
lära nytt (Senge, 2006). Det handlar även om att kontinuerligt klargöra vad som är viktigt för 
oss och vilket det egentliga målet är. Samtidigt är det även viktigt att se verkligheten omkring 
sig tydligt och veta var man är i nuläget för att veta hur man tar sig framåt till det önskade 
målet (ibid.). 

Individuellt lärande är ett måste för att man ska kunna åstadkomma lärande organisationer, 
det är dock inte någon garanti för det (Senge, 2006). Det individuella lärandet innebär att 
organisationen måste bryta ner de försvarsmekanismer som finns mot förändring och skapa en 
kultur som stöttar lärande och utveckling (Jacobsen, 2005). Detta underlättas genom att det 
finns ett förtroende för ledningen och medarbetare sinsemellan. Ayers, Godfrey & Nelson 
(2005) menar att man måste bygga tillit inom organisationerna och medarbetarna som arbetar 
i olika förbättringsinitiativ för att på så sätt öka avlärningen mellan medarbetare och 
arbetsgrupper. De menar att tillit skapar goda förutsättningar för förbättringsinitiativ och 
organisatoriskt lärande genom både formellt och informellt stöd för sociala och personliga 
nätverk som understöds av kvantitativa förbättringsprocesser.  

Mentala modeller  

Djupt liggande antaganden, fördomar, generaliseringar och bilder av hur vi uppfattar 
omvärlden utgör våra mentala modeller. Ofta är vi inte medvetna om våra mentala modeller 
men en organisation tjänar mycket på att lära sig hur de kan lyfta de mentala modellerna till 
ytan och utmana dem. Först måste man dock vända blicken inåt och lära sig se till vilka 
förutfattade meningar individen själv har, lära sig att lyfta dessa till ytan och granska dem 
noga. Individerna ska även lära sig att konversera på ett balanserat sätt, där de öppnar det 
egna sättet att tänka för att kunna påverkas av andras åsikter (Senge, 2006). Jacobsen (2005) 
menar att för att utmana de mentala modellerna måste det finnas ett stort mått självkritik, att 
tillgänglig information och sättet som den tolkas på ständigt evalueras. 

Mentala modeller är en anledning till att många av de bästa idéerna ofta inte blir 
implementerade i praktiken. Detta beror på att de krockar med de föreställningar vi har om 
världen och att det därför är essentiellt att vi på ett strukturerat sätt lyfter, testar, utmanar och 
förbättrar våra mentala bilder av hur världen fungerar (Myers, Hulks & Wiggins, 2012; Senge 
2006). Senge (2006) menar att mentala modeller kan bestå av enkla generaliseringar eller 
komplexa teorier men att kunna styra dem är nödvändigt för att kunna bygga lärande 
organisationer. De undermedvetna mentala modellerna skapar de största problemen och kan 
underminera de åtgärder som görs för att skapa mer systemtänkande.  

Gemensam vision 

Utan en gemensam vision finns det inte lärande organisationer eftersom visionen skapar det 
överordnade målet. En gemensam vision är mycket mer än en idé, det är en kraft som får 
människor att vilja eftersträva den gemensamma bilden av vad det är de tillsammans vill 
skapa. En gemensam vision är vital eftersom den bidrar till att skapa det fokus och energi för 
lärande som behövs för att skapa lärande organisationer (Senge, 2006). Den gemensamma 
visionen ska även reflektera de personliga visionerna hos de människor som utgör gruppen. 
Den måste komma underifrån och inte från ledningen, som man traditionellt har gjort 
(Jacobsen, 2005, Myers, Hulks & Wiggins, 2012). 

En av de viktigaste delarna i ledarskapet är att kunna presentera och styra en grupp mot att 
känna en gemensam identitet och kunna skapa en gemensam bild av vilken framtid gruppen 
tillsammans ska skapa. I de organisationer det finns en genuin vision, kommer medarbetarna 
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att lära och prestera, för att de själva vill och inte för att någon säger åt dem att utföra en 
uppgift. Det är även viktigt att visionen inte är något som byggs upp av en karismatisk ledare, 
utan att medarbetarna kan härleda den gemensamma visionen till sin egen vision och på så 
sätt skapa en tilltalande bild av framtiden (Senge, 2006).  

Lära i grupp 

I dagens organisationer är teamen de viktigaste enheterna för lärande. Att skapa system för att 
säkerställa att det är grupper, och inte bara individer, som lär sig, är det viktigaste i begreppet 
organisatoriskt lärande, anser Jacobsen (2005). Senge (2006) menar att för att inrikta och 
utveckla teamets kapacitet måste det skapas ett klimat där gruppen lär tillsammans, för att ta 
vara på varandras styrkor och utveckla svagheterna. Individuellt lärande är inte relevant, 
eftersom det är teamen som utför och utvecklar arbetet. Det grundläggande inom denna 
disciplin är ordet dialog i betydelsen att man tänker tillsammans och utvecklar insikter 
gruppens medlemmar inte skulle ha kunnat nå individuellt (Myers, Hulks & Wiggins, 2012; 
Senge, 2006).  

Grunden i grupplärandet, dialog och diskussion, kräver träning för att kunna komma till den 
punkt där det råder en öppenhet, där alla fritt kan utbyta åsikter och synpunkter. 
Gruppmedlemmarna måste lära sig hur de kommunicerar, både verbalt och icke-verbalt, och 
experimentera samt lära sig hur de hanterar konflikter (Jacobsen, 2005). En viktig del i arbetet 
med att lära i grupp, är att även identifiera mönster i beteendet inom gruppen som hindrar dess 
utveckling. Att hamna i försvarsställning är ett effektivt sätt att hindra eller underminera 
inlärningen. I dagens moderna organisationer är lärandet i grupp essentiellt eftersom det är 
team, och inte individer, som utgör de grundläggande enheterna (Senge, 2006). 

Systemtänkande  

Systemtänkandet representerar den femte disciplinen och hörnstenen för organisatoriskt 
lärande. Det konceptuella ramverket kring systemtänkande har utvecklats under de sista 
femtio åren (Senge, 2006). Organisationer kan ses som system där handlingar länkas samman 
i ett nät. I detta nät ses grupper inom organisationer som delar som är beroende av varandra 
och som tillsammans utgör helheten. (Jacobsen, 2005; Myers, Hulks & Wiggins, 2012; Senge, 
2006). I många organisationer finns det inbyggda hinder för medarbetarna att se helheten, hela 
systemet. Den som inte förstår hela systemet, kan inte heller skapa lösningar som fungerar för 
hela systemet (Senge, 2006). Det kan även vara svårt för medarbetarna att se helhetsbilden, 
eftersom de är en del av systemet och att orsak och verkan inte ligger nära varandra i tid. Det 
tar med andra ord längre tid än de flesta av oss antar, innan den långsiktiga verkan av en 
åtgärd blir synlig (Myers, Hulks & Wiggins, 2012; Senge, 2006). Det finns dock ingen annan 
att skylla problem på, alla är en del i systemet och lösningen ligger i relationen med ”den 
andra” (Senge, 2006). 

Det finns enligt Senge (2006) en rad regler för hur man får ett bättre systemtänkande. Bland 
annat krävs en insikt om att dagens problem kommer från gårdagens lösningar, som ofta varit 
kortsiktiga. För att kunna lösa de nya problemen måste man lyfta blicken och se hela 
problemet. Nedanstående citat förklarar huvuddragen i resonemangen kring problemlösning 
för framtiden: 

”Ett väsentligt drag hos både organisationer och omgivning är att de befinner sig i konstant 
förändring, och försök att skapa en enhetlig förändring leder bara till att den lösning som man 
försöker verkställa är ´gammalmodig´ när den väl genomförs. Då har nämligen organisationen och 
omgivningen förändrats ytterligare, vilket i sin tur kräver andra lösningar.” (Jacobsen, 2005:247) 
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Det måste finnas en medvetenhet om hur lösningar på problem i en del av systemet påverkar 
övriga delar av systemet (Senge, 2006). Senge (2006) beskriver här fenomenet 
kompenserande feedback, som innebär att försök att lösa problem utan att se till helheten 
genererar nya arbetsuppgifter och mer jobb. Det blir en ond spiral, där det krävs allt mer 
arbete för att motverka de nya problemen, istället för att se hur man själv bidrar till problemet. 
Återigen är tidsaspekten viktig, det tar lite tid innan de kortsiktiga fördelarna övergår till 
långsiktiga nackdelar. Ofta används lösningar som tidigare testats på samma eller liknande 
problem eftersom det känns tryggt att hålla sig till tidigare beprövade åtgärder. Det händer att 
dessa trygga och beprövade, men egentligen opassande lösningarna, skapar ett beroende, att 
man kräver mer och mer av samma sak. Detta kan åtgärdas genom att stärka systemet och 
dess förmåga att hantera sina egna problem genom att exempelvis ta ägandeskap över hela 
processen (ibid.).  

2.3 Teori U 
I detta avsnitt kommer först en introduktion till vad teori U är och dess olika begrepp. 
Därefter kommer en mer ingående presentation av de 7 stegen som enligt Scharmer (2009) 
ingår i U-processen. 

2.3.1 Introduktion till teori U 

Teori U presenterades i en bok 2007, och är en teori och metod som har utvecklats av Otto 
Scharmer på Massachusetts Institute of Technology (MIT). Arbetet med att utveckla teorin 
har gjort i samarbete med bland annat Peter Senge (Senge, Scharmer, Jaworsky & Flower, 
2004). Teorin har utformats utifrån ett intervjuprojekt med 150 framstående personer inom 
exempelvis strategi, innovation, kunskap eller ledarskap, från hela världen. Undersökningen 
skulle bland annat se om det var möjligt att lära från framtiden så som den visar sig i nuet, 
istället för att lära av det som hänt tidigare (Scharmer & Kaufer, 2010).  Och enligt Jaworski 
och Scharmer (2000, i Scharmer 2001) så är det just förmågan att känna av och fånga de 
framtida möjligheterna som skiljer riktigt bra ledare från andra ledare.  

Teori U utgår från de stora kriser som världen står inför (Scharmer, 2009; Scharmer & 
Kaufer, 2013). Scharmer och Kaufer (2013) menar att symtomen på dessa kriser kan delas in i 
tre olika splittringar, som han benämner ekologisk, social och spirituell splittring, som 
avskärmar för viktiga livskällor. Som exempel nämner han att vi lever över jorden tillgångar, 
en väldigt stor andel av världens människor lever i fattigdom och graden av depression och 
utbrändhet ökar (Scharmer, 2013). Han menar att roten till alla dessa problem ligger i vårt 
medvetande (ibid.).  

För att lösa kriserna krävs en övergång från en form av medvetande till en annan, från ego-
system till eko-system (Scharmer, 2013, Scharmer & Kaufer, 2013). Det innebär att man 
måste gå från att agera utifrån den egna, eller organisationens intressen (ego-system), till att 
agera utifrån hela det ekosystem som man själv och organisation befinner sig i (eko-system). 
En viktig (Scharmer, 2009; Scharmer & Kaufer, 2010) fråga inom teori U är vart handlingar 
kommer ifrån. Normalt finns ett stort fokus på vad organisationer och ledare gör, och hur de 
gör det. Vad man däremot inte uppmärksammar är källan, som dessa handlingar kommer 
ifrån. Scharmer (2009) kallar detta för den blinda fläcken eftersom vi inte uppmärksammar 
denna aspekt.  

Scharmer (2007) pratar om sociala fält (the social field), vilket innebär den totala mängden 
förbindelser mellan människor i ett givet system, men också vilken sorts förbindelser det är 
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och typen av konversationer, tankar och handlingar i systemet. Enligt Scharmer finns det 4 
olika fältstrukturer, det som skiljer dessa från varandra är vart människors uppmärksamhet 
och intentioner kommer ifrån. Dessa kan komma från vanetänkande, öppet sinne, öppet hjärta 
eller öppen vilja. Och vidare menar han att samma aktiviteter kan få helt olika resultat 
beroende på, från vilken av de här strukturerna som man agerar utifrån.  

“I attend [this way] – therefore it emerges [that way].” Scharmer (2007:13). 

Scharmer (2007) kallar dessa fältstrukturer för jag-i-mig (I-in-me), jag-i-det (I-in-it), jag-i-dig 
(I-in-you) samt jag-i-nu (I-in-now). Fältstrukturerna leder till olika sätt att ta in information 
på. En illustration över dessa olika fältstrukturer finns i figur 2.2. Jag-i-mig är en fältstruktur 
som inte släpper in något nytt, det man hör upplever man att man redan vet och allt som sker 
bidrar endast till att förstärka den bild man redan har. Handlingarna utgår från vanetänkande.  
Den nästa fältstrukturen, jag-i-det, bygger på att fakta tas in utan att förvanskas av förutfattade 
meningar. Man tar in vad tillgänglig data verkligen visar, vilket ofta leder till ”aha-
upplevelser”. Handlingarna utgår då från ett öppet sinne (ibid.). 

Utifrån fältstrukturen jag-i-dig tas information in på ett empatiskt sätt, genom att man sätter 
sig in i någon annans situation (Scharmer, 2007). Lyssnandet går bortom orden, till budskapet 
som förmedlas, vilket skapar färre missförstånd. Ett tecken på detta är när personer glömmer 
den egna agendan och försöker förstå hur den andra upplever det. Handlingarna utgår från ett 
öppet hjärta. I den fjärde och sista fältstrukturen, jag-i-nu, tas information in på ett djupare 
plan, information som många gånger inte kan formuleras tydligt i ord. Detta sätt att ta in 
information frigör det gamla jaget för att istället skapa plats för något nytt, man lyssnar så att 
säga på den högsta möjliga framtida potential som finns i nuet. Förändringen av jaget eller 
personen, även om den är subtil, kommer av en kontakt med källan som intentioner och 
handlingar kommer ifrån. Handlingarna utgår från en öppen vilja, där man ställer sig till 
förfogande för den framtid som vill komma fram i nuet (ibid.). 

För att personer och organisationer ska kunna lära från framtiden medan den visar sig krävs 
det, att de kan koppla an till den framtiden genom en kreativ process. Denna kreativa process 
som kallas U-processen, är grundbulten i teori U, har fått sitt namn efter det U-formade 
diagrammet som illustrerar processen, se figur 2.2. U-processen möjliggör att släppa 
vanetänkandet och låter det som vill komma fram komma (Scharmer & Kaufer, 2010). 

U-process består av 7 olika steg (Scharmer, 2009). Utifrån att Scharmers (2007, 2009) bok 
Theory U Leading from the Future as It Emerges, ännu inte finns i svensk översättning 
används de engelska begreppen för dessa 7 steg. Dessa är downloading, seeing, sensing, 
presencing, crystallizing, prototyping och performing (ibid.). De olika stegen i U-processen 
illustreras i figur 2.2. Downloading handlar om vanetänkande, seeing om att se och sensing 
om att känna. Presencing är ett av sammansatt ord, av närvaro (presence) och att känna eller 
förnimma (sensing) (Scharmer, 2009). Crystallizing är på svenska att kristallisera, prototyping 
att göra prototyper och slutligen är performing att prestera.  
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Figur 2.2. En sammanställning av fältstrukturerna och U-processen, så som de beskrivs av Scharmer (2009). 

Figur 2.2, visar även hur de olika fältstrukturerna hör samman med de olika stegen i U-
processen. Fältstrukturerna som visar på olika utgångspunkter för uppmärksamhet och 
intentioner, kan jämföras med de första 4 stegen i U-processen, som handlar om att göra dessa 
olika öppningar (av sinnet, hjärtat och viljan) för att möjliggöra lärande från framtiden så som 
den visar sig i nuet (Scharmer, 2009).  

2.3.2 U‐processen 

Nedan presenteras de 7 stegen i U-processen mer ingående. Scharmer (2009) anser att man 
kan se varje del av U-processen som separata rum, med olika typer av medvetande eller 
uppmärksamhet. Och att ett av problemen i många av dagens organisationer är att fokus ligger 
på början av denna process, vilket innebär att organisationer inte når ner till den verkliga 
kreativiteten och potentialen som finns i organisationen eller situationen.  

Downloading 

Downloading innebär, enligt Scharmer (2009), att man tolkar det man upplever utifrån 
tidigare erfarenheter, alltså genom vanemässigt tänkande. Det krävs många gånger en 
uppenbar kris eller liknande, för att människor ska komma ur detta och bli medvetna om de 
hot och möjligheter som är på väg (Yukl, 2012). Verkligheten ses inte som den är och det blir 
omöjligt att se vad som håller på att hända (Scharmer, 2009). Många företag går enligt 
Nystrom och Starbuck (1984) under, eller hamnar i djupa kriser, när de fortsätter göra det som 
de alltid har gjort och kanske gjort bättre än konkurrenterna. Detta eftersom de inte inser de 
nya omständigheterna, som exempelvis en accelererande hastighet i teknikutvecklingen, och 
därmed inte klarar att förändra verksamheten för att bättre möta de förändrade kundbehoven.  

”Faulty cognitive structures do not always plunge organizations into crises, but they do always 
keep managers from controlling their organizations’ destinies.” (Nystrom & Starbuck, 1984:59)  

Seeing 

Scharmer (2009) ser det att släppa alla förutfattade meningar, som en förutsättning för att se 
världen så som den faktiskt är, med friska ögon. Precis som Yukl (2012) påpekar så kan en 
kris hjälpa till att bryta vanetänkandet, något som enligt Scharmer (2009) även kan uppnås 
genom att medvetet arbeta för att bryta vanetänkandet. Detta främst genom att titta på fakta 
och ägna extra uppmärksamhet åt sådant som verkar överraskande eller på annat sätt står i 
strid med hur man uppfattar världen, eftersom sådan information är en möjlighet att bryta med 
downloadingen och börja se verkligheten bortom de egna fördomarna om hur saker och ting 
är. Många förändringar misslyckas för att ledarna tappar kontakten med realiteten, och 
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därmed skapar förändringsinitiativ som inte hänger samman med verkligheten i 
organisationen. En av ledarens främsta uppgifter kan sägas vara att få människor i 
organisationen att se organisationens verklighet, för att de därmed själva förstår varför 
förändringen är nödvändig.  Scharmer (ibid.) menar att de som berörs av förändringen måste 
förstå varför förändringen är nödvändig, genom att sätta in det som sker i ett större perspektiv. 

Sensing 

Enligt Scharmer (2009) handlar sensing om att börja uppfatta från ett helhetsperspektiv, där 
systemet så att säga ser sig själv. De som ingår i systemet börjar se systemet på ett nytt sätt. 
Människor börjar på det här steget se hur de själva bidrar till att upprätthålla det rådande 
systemet, de inser att det handlar om dem och att de kan påverka systemet. Det blir en förtätad 
stämning, där frågorna är mer genuina och uppriktiga och det finns en djupare reflektion kring 
det som sker. Många gånger är det ett ögonblicks djup tystnad eller en fråga som kommer 
direkt från hjärtat, som möjliggör för människor att komma till detta steg i processen. 

Ramarna för processen är viktig för att möjliggöra denna typ av medvetande (Scharmer, 
2009). Rummet ska göras lättillgängligt, exempelvis genom att ta ut onödiga möbler även de 
vanliga borden och stolarna. Det bör finnas en etablerad personlig kontakt mellan de olika 
deltagarna och den som leder processen, något som kan göras genom intervjuer inför första 
gruppträffen. Upplägget ska sedan planeras tidsmässigt för att skapa ett bra flyt genom U-
processen och det ska finnas relevanta frågor att utgå ifrån. Det måste även finnas en tydlig 
intention kring varför man gör U-processen och vad man vill uppnå med detta, exempel hos 
kärngruppen som leder processen. Det handlar om att förstå hur andra i systemet uppfattar 
världen, och därmed skapa känslomässiga kopplingar till de olika delarna av systemet. 

Presencing 

Presensing är U:ets vändpunkt, nålsögat som ska passeras för att ett ögonblick få kontakt med 
källan till ens bästa framtida möjligheter (Scharmer, 2009; Scharmer & Kaufer, 2010). Detta 
steg i U-processen kännetecknas av en hög energinivå och en intensiv och intim stämning i 
gruppen (Scharmer, 2009). Många gånger möjliggörs skiftet från sensing till presencing av en 
djup tystnad, något som kan underlättas av att deltagarna har en egen träning där man arbetar 
med medveten tystnad i gruppen eller individuellt genom exempelvis meditation. Scharmer 
(2009) hävdar att den typen av träning är viktigare i botten av U:et än exempelvis idéer.  

”When we enter that deeper state of being – as individuals and as communities – we enter a state 
of fundamental freedom and capacity to create.” (Scharmer, 2009:189) 

Scharmer (2009) menar att det ofta behövs någon grad av sårbarhet för att nå detta steg i U-
processen, sårbarheten kan handla om att hänge sig till det nya och okända som gruppen 
tillsammans skapar. Det möjliggör att man kommer bortom de invanda säkerhetszonerna. En 
viktig faktor i detta är att det man gör måste vara viktigt, kopplat till det som man upplever 
som meningen med det man gör. På så sätt kan man nå till djupet, till det autentiska jaget. 
Detta kan liknas vid Maslows behovstrappa där självförverkligande är det sista steget, där 
människor på det steget har en livsmission som är något större än dem själv (Dhiman, 2007). 
Och Maslow (1971 i Dhiman, 2007) menar att för att uppnå detta steg, så måste man bland 
annat låta det autentiska jaget få komma fram, uppleva osjälviskt och släppa de egna 
försvarsmekanismerna. Grundläggande handlar det, enligt Scharmer (2009), om ett annat sätt 
att lära på, än den traditionella synen på att lära som bygger på tidigare erfarenheter. Här 
handlar det istället om att lära från kontakten med källan till handlingarna och med framtidens 
möjligheter.  
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Crystallizing 

I detta steg menar Scharmer (2009) att det handlar om att fasthålla kontakten med 
handlingarnas källa, och därifrån arbeta med visioner och intentioner som synliggör den 
framtid som vill komma fram ur presencing upplevelsen.  Yukl (2012) menar att en av de 
saker som avgör attraktionskraften hos en vision är dess relevans för de utmaningar och 
möjligheter som organisationen står inför. Peter Brunner citerad i Scharmer (2009:195), 
belyser skillnaden mellan crystallizing och andra former för visionsarbete: 

”What struck me most […] is that it was so different from a normal visioning process. In a 
visioning process, you just come up with a dream of the future, even if it might be quite 
disconnected from what is wanting to emerge.” 

Scharmer (2009) menar att en gruppträff kan generera fantastiska initiativ som kan leva vidare 
i flera år efter träffen, men att förutsättningen för att detta ska hända är att man lyckats 
komma åt den sovande potential som finns i gruppen eller systemet. Det handlar alltså om en 
lyhördhet för helheten, och hur systemet som man ingår i kan fungera på ett mer optimalt sätt 
– utifrån dess fulla potential. Scharmer (ibid.) beskriver att det uppstår ett engagemang i detta 
steg, som han kopplar till styrkan i att känna sig som en del av ett större kreativt fält. Och den 
djupa intentionen bidrar också till att skapa ett flyt, där man känner tillit till att förändringen 
kommer lyckas på det sätt som passar bäst även om det uppstår problem och motstånd på 
vägen. Det finns alltså mycket kraft i att ha en intention.  

”Intention is not a powerful force; it is the only force.” (Arthur citerad av Scharmer, 2009:199) 

Prototyping 

Den intention som formats för framtiden under crystallizing, ska göras manifest i form av 
prototyper (Scharmer, 2009). En prototyp är ett sätt att presentera ett koncept eller en produkt 
på, innan den är färdig, för att få feedback och möjlighet att förbättra. Även Yukl (2012) ser 
fördelen med att testa idéer i liten skala, eftersom man då kommer runt några av de risker som 
följer av stora förändringsprogram. Ett experimenterande arbetssätt som tillåter människor att 
misslyckas, gör även att människor blir mer benägna att göra bättre och mer precisa 
utvärderingar av förändringen (Nystrom & Starbuck, 1984).   

”Fail often to succeed sooner.” (David Keller citerad av Scharmer, 2009:203) 

Om man redan vet varför man gör en viss prototyp, handlar det ofta om att de bygger på 
föreställningar från det förflutna, downloading (Scharmer, 2009). Därför är det bra att arbeta 
mer intuitivt, med händerna och med känslan, för att inte falla tillbaka i downloading. Nya 
sätt att göra saker på möts ofta av motstånd, och Scharmer (2009) omtalar detta som 
systemets immunförsvar, som stöter bort det främmande för att skydda sig själv. Därför 
behövs inledningsvis ett skyddat rum, där det nya i form av prototyper kan växa sig starkt 
utan att direkt stötas bort av systemet.  

Performing 

Scharmer (2009) menar att man kan likna prototyping vid repetitionerna inför en 
teaterföreställning, där det övergår i performing när premiären kommer. Genom performing 
implementeras det nya i organisationen, och vidareutvecklas i mötet med det större systemet. 
Det att skapa något nytt tillsammans kan i sig fungera stärkande, men performing innebär 
även att det egna arbetet sätts i relation till den större kontext som systemet utgör. En viktig 
förändring, om än subtil, är att man i performing har kontakt med helheten och har fått insikt 
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om hur man som individ ingår i och därmed också kan påverka systemet bland annat genom 
sina handlingar och det sätt som man använder sitt medvetande på.   

Performing är alltså det sista steget i U-processen. Hela processen är en rörelse bort från ego-
systemet med ens egna arbetsuppgifter, eller enhet, avdelning eller organisation i fokus. 
Genom U-processen rör man sig mot eko-systemets medvetande, som omfattar helheten och 
förståelsen för hur de olika delarna samspelar och påverkar varandra (Scharmer, 2009; 
Scharmer & Kaufer, 2013).  

2.4 Teori U och den lärande organisationen 
Peter Senge (2006) menar att U-processen utvecklades som ett sätt att utveckla och leda djupt 
kollektivt lärande. Genom dess användande blir det möjligt att se hur användandet av de fem 
disciplinerna kan struktureras över tid. Senge delar in U-processen i 3 faser (se figur 2.3), den 
första fasen är den vänstra sidan ner i U:et, hjälper en grupp att kollektivt gå in i uppfattande 
fasen (co-sensing) och där identifiera och undersöka deras mentala modeller. Den andra fasen 
är botten av U:et med där gruppen går in i en djupare process för att knyta an till ändamål och 
vision, både individuellt och kollektivt (co-presencing). Slutligen rör sig gruppen in i den sista 
fasen, längs med den högra sidan upp för U:et och går in i realiserandet (co-realizing), där 
man börjar skapa prototyper för hur visionerna kan överföras till konkreta arbetsprocesser. 
Genom att säkerställa att man får återkoppling, kan man därefter ställa samman och justera 
processerna ytterligare.  

”It is learning how to learn for complex intra- and inter- organizational networks.”  
(Senge, 2006:403) 

Senge (2006) menar att de fem disciplinerna används i alla tre faser men att de är mer eller 
mindre närvarande. Genom dialog och klargörande frågor, kan gruppen identifiera de mentala 
modeller som präglar den verklighet de lever i på väg ner i U:et. På botten av U:et sker 
lärande i grupp samt det att identifiera både individuella och gruppens visioner. Här är det 
viktigt att tillåta stillhet och reflektion för att kunna känna och lyssna in vad som komma 
skall. När gruppen sedan rör sig upp för U:et igen är reflektion kring mentala modeller och 
visioner viktiga komponenter. Alla fem discipliner är involverade i denna process men 
lärandet i grupp är extra viktigt. Detta på grund av att man lär tillsammans hur man skapar 
nya alternativa sätt, både praktiska och radikala, för hur man kan arbeta i sina (ofta) komplexa 
system. Genomgående för den sista fasen i U-processen är systemtänkandet, medvetenhet om 
mentala modeller och visioner.  

 
Figur 2.3. Lärande organisationer och U-processen, enligt Senge (2006). 
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3 Metod 

3.1 Arbetsprocessen 
Författarnas intresse för lärande organisationer och teori U, samt hur dessa kopplar till 
offensiv kvalitetsutveckling har varit drivande i denna studie. För att få en överblick över vad 
som tidigare gjorts inom detta område gjordes sökningar i databaser efter vetenskapliga 
artiklar. Det fanns väldigt få arbeten kring dessa frågor, inte minst i en svensk kontext. Utifrån 
vad som var praktiskt möjligt, i förhållande till valt studieobjekt och utifrån tidigare 
forskning, togs syfte och frågeställningar för studien fram.  

Undersökningsobjektet ändras under studiens gång, då det tänkta upplägget för studien inte 
var möjlig att genomföra i den ursprungliga organisationen. Undersökningsobjektet valdes 
således utifrån författarnas intresseområde i kombination med de praktiska möjligheter och 
begränsningar, så som tid och deltagare, som författarna stod inför. Detta påverkade även 
syfte och frågeställningar, då det skulle passa med de nya omständigheterna.  

Studiens metod arbetades fram främst utifrån syftet och problemformuleringen, som satte 
ramarna för studien. Därefter diskuterades de vetenskapliga utgångspunkterna och 
forskningsansatserna utifrån hur syftet och frågeställningarna bäst skulle kunna besvaras. 
Utifrån dessa vetenskapliga utgångspunkter valdes teori, avgränsningar i studien samt 
operationaliseringen av teorierna.  

Datainsamlingen skedde via dokumentstudier och intervjuer med MEKA-projektets 
nätverksteam i Strömsund. Resultaten analyserades frågeställning för frågeställning, utifrån 
den valda teorin; offensiv kvalitetsutveckling, lärande organisationer och teori U. Utifrån 
dessa analyser sammanställdes de viktigaste slutsatserna. 

3.2 Vetenskapssyn 
Enligt Wedin och Sandell (2004) finns det olika vetenskapsideal, som innebär olika sätt för 
forskaren att se på vad vetenskap är och vilket innehåll och metoder som vetenskap bör ha. 
Det finns två ledande vetenskapsideal, det positivistiska som kommer från naturvetenskapen 
och det hermeneutiska som kommer från humanvetenskapen. Enligt Backman (2008) så är en 
viktig skillnad mellan dessa perspektiv är att positivismen ser verkligheten som något som 
kan mätas eller registreras. Forskaren blir observatör till en utvald omvärld, som ses som mer 
eller mindre objektiv. I det hermeneutiska perspektivet är det de observerade människornas 
tolkningar och uppfattningar om verkligheten som står i fokus. Forskaren ses här som en 
person som ingår och bidrar till den omvärld som hen studerar.   

I den positivistiska traditionen finns det en verifierbarhetsprincip, som beskriver idealen i 
positivismen: ”varje teoretiskt påstående skall kunna prövas, verifieras eller förkastas med 
hjälp av empiriska observationer, annars betraktas det som ovetenskapligt.” (Wedin & 
Sandell, 2004:13). Inom det hermeneutiska perspektivet antar man istället att förståelse skapas 
genom tolkning, och att detta är det centrala i det vetenskapliga arbetet. Det är här viktigt att 
växla mellan tolkningen av delarna och av helheten för att på så sätt skapa förståelse. Olika 
tolkningar leder till olika förståelseperspektiv (Wedin & Sandell, 2004). Det är 
hermeneutikens uppgift att få så stor förståelse som möjligt inom ett visst sammanhang 
(Lantz, 2007). 
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3.2.1 Deduktion, induktion och abduktion 

Enligt Esaiasson et. al. (2007) ska studier bygga vidare på tidigare forskares arbete, så att man 
inte behöver uppfinna hjulet gång på gång. Tidigare forskning kan tas som utgångspunkt för 
analyser, ge en bild av vad som har gjorts och hur samt ge en idé om hur det bör vara ställt 
inom forskningsområdet. Inom den kvalitativa forskningen ifrågasätts detta dock, enligt 
Backman (2008), eftersom tidigare forskning anses kunna påverka forskarens föreställning 
om ett fenomen och därmed skapa felkällor.  

Induktiv slutledning utgör det första ledet i teorins uppbyggnad och bygger till viss del på 
redan kända begrepp. Man gör generaliseringar utifrån speciella iakttagelser (Wedin & 
Sandell, 2004). Backman (2008) menar att detta perspektiv ofta används i kvalitativa studier, 
med öppna frågor som inte omedelbart styrs av teorin. Enligt Wedin och Sandell (2004) finns 
det en osäkerhet i induktiv slutledning, eftersom man med hjälp av selektiv information 
uttalar sig om allmänna fenomen på en generell basis. Esaiasson et. al. (2007) kallar detta 
beskrivande studier. 

Deduktiv slutledning innebär att teorier testas empiriskt i form av hypoteser, som är resultatet 
av induktiv slutledning. Den deduktiva slutledningen ses som en logisk konsekvens av teorin. 
Om undersökningens empiriska resultat stödjer sannolikhetspåståendet även i verkligheten, 
kan man säga att man har fått stöd för teorin. Wedin och Sandell (2004) menar dock att en 
deduktiv slutledning aldrig med 100 % kan bevisa att teorin stämmer med verkligheten 
eftersom den bygger på en induktiv slutledning. Detta innebär att en teori aldrig kan bevisas, 
endast förkastas. Detta kallas den hypotetiskt deduktiva modellen och enligt logisk empirism 
bör forskning bedrivas på just detta sätt. Enligt Backman (2008) bygger traditionell 
kvantitativ forskning på deduktiv slutledning. Esaiasson et.al. (2007) kallar detta för 
teoriprövande studier. 

Abduktion är enligt Jakobsson (2011) en kombination av induktiv respektive deduktiv 
slutledning. Utifrån iakttagelser görs sammanfattande slutledningar både inom induktion och 
inom abduktion, skillnaden är att abduktion skapar nya begrepp. Abduktion innehåller helt 
nya, kreativa hypoteser som ämnar förklara iakttagelser som inte kan förklaras av existerande 
teorier (Wedin & Sandell, 2004).    

3.3 Examensarbetets vetenskapliga utgångspunkter 
Studien bygger på hur nätverksteamet i MEKA projektet uppfattar arbetet med teori U och 
vilka effekter det haft för dem. Utifrån att det är tolkningarna som står i centrum, så bygger 
studien på en hermeneutisk vetenskapssyn.  

Studiens syfte är teoriprövande, eftersom syftet handlar om att undersöka tillämpningen av 
hur idéerna som Senge (2006) och Scharmer (2009) beskriver, och på så sätt få en djupare 
förståelse för hur dessa teorier är tillämpbara i en svensk kontext och hur de kan kopplas till 
offensiv kvalitetsutveckling.  

3.4 Forskningsdesign 

3.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  

Enligt Wedin och Sandell (2004) besvarar kvalitativa studier ´vad- och hur-frågor´ medan 
kvantitativa studier besvarar ´hur mycket- och varför-frågor´. Den kvantitativa metoden är 
sprungen ur positivismen och en lång naturvetenskaplig tradition. Den fokuserar på att 
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kvantifiera de observationer som görs och att genom bland annat statistik mäta samband och 
kausalitet utifrån ett antal bestämda regler. En kvantifiering av variablerna innebär ofta en 
förenkling i syfte att kunna mäta objektet men denna förenkling kan även leda till en 
förvanskning av resultatet. Den kvalitativa undersökningstraditionen går däremot på djupet 
för att även se under- eller bakomliggande faktorer och förstå hur dessa verkar. Sprungen från 
hermeneutiken ger de kvalitativa undersökningsmetoderna de oumbärliga verktygen för att 
skapa en djupare förståelse för olika fenomen inom t.ex. psykologin. Wedin och Sandell 
menar att den kvalitativa metoden ofta beskrivs som:  

” […] induktiv, holistiskt meningssökande och ideografisk, medan den kvantitativa metoden 
beskrivs som deduktiv, partikulär, kausal och nomotetisk.” (2004:74)  

Några viktiga skillnader mellan de två perspektiven är att världen ses som objektiv och 
oberoende av forskarens närvaro inom det kvantitativa perspektivet (Backman, 2008). I det 
kvalitativa perspektivet är världen subjektiv, och det är därmed intressant att undersöka hur 
olika respondenter upplever verkligheten och forskaren går inte att skilja från det denne 
undersöker. De två metoderna genererar enligt Wedin och Sandell (2004) också olika material 
och analyser. Kvantitativ data analyseras ofta av grafiska eller statistiska inspektionsmetoder 
medan kvalitativ data ofta analyseras på ett mindre kontrollerat sätt i form av t.ex. den 
hermeneutiska cirkeln.   

3.4.2 Exempel på kvalitativa metoder 

Det finns många olika kvalitativa metoder (Backman, 2008). I denna studie övervägdes först 
aktionsforskning. Coughlan och Coghlan (2002) menar att aktionsforskning är lämplig att 
använda när man vill utveckla en förståelse för helheten inom en organisation och de 
komplexa relationer och samband som är inbyggd i den. Den kräver dock mycket tid och 
delaktighet av de anställda. De beskriver även metoden som mycket tidskrävande, och utifrån 
studiens begränsade omfattning och avståndet till studieobjektet valdes istället en 
fallstudiedesign.  

I en fallstudie studeras ett objekt i syfte att skaffa djupgående kunskap om objektet, ibland i 
syfte att dra generella slutsatser om ett beteende (nomotetiskt) och ibland för att skaffa sig 
förståelse om och kring just det specifika objektet (idiografiskt) (Wedin & Sandell, 2004). 
Syftet är ofta att, genom att skaffa sig en förståelse för fallet, kunna skapa förståelse för ett 
större antal fall (Gerring, 2007).  Fallstudier kan variera mycket i sin utformning och 
fallstudiens objekt kan vara allt ifrån enskilda individer, grupper, organisationer till ibland 
folkgrupper eller lokala samhällen. De kan även variera stort i graden av försök till tolkning 
då en del forskare väljer att ge en ytlig beskrivning av fenomenet och andra forskare väljer att 
göra en grundläggande tolkning av även bakomliggande orsaker. Det finns en stor variation i 
vilket material som används, kvantitativ och/eller kvalitativ, och ibland är fallstudien kopplad 
till någon slags intervention eller påverkan (Gerring, 2007; Wedin & Sandell, 2004).  

Fallstudieforskare hänvisar gärna till analytisk generalisering som en slags alternativ logik för 
att förklara hur enstaka fallstudier kan vara representativa, även om de inte är det i statistiskt 
mening. De menar att genom att analytiskt generalisera resultaten till en teori, kan man lyfta 
fram fall som ligger nära och kan på så sätt säga något om närliggande fall. Detta är dock inte 
unikt för fallstudieforskare (Esaiasson et. al., 2007).   

3.4.3 Exempel på kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder fokuserar på att beskriva och förklara samband samt vilken styrka 
samband kan tillskrivas, oftast genom användningen av statistik. Man eftersträvar precision 
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genom att på maximalt sätt ge en god avspegling på variationen. Observationerna 
karaktäriseras av att de är systematiska och strukturerade, exempelvis i form av enkäter med 
fasta svarsalternativ. Fokus för undersökningen är att hitta det genomsnittliga eller 
representativa för det man undersöker i ett brett urval av undersökningsenheter. 
Huvudargumenten för att använda sig av kvantitativ metod är bl.a. att den har hög 
representativitet, reproducerbarhet och kumulativitet (Starrin et. al., 1991). 

3.5 Examensarbetets strategi och design 
Utifrån att studien bygger på en hermeneutisk vetenskapssyn och det kvalitativa perspektivet 
ses som lämpligt vid ´vad- och hur-frågor´, valdes ett kvalitativt perspektiv för att besvara 
uppsats syfte och frågeställningar. Det finns flera olika kvalitativa metoder och i denna studie 
övervägdes först aktionsforskning. Men metoden beskrivs som mycket tidskrävande, och 
utifrån studiens begränsningar i tid och rum, valdes istället en fallstudiedesign. 

3.5.1 Datainsamling 

Fallstudiens empiri kommer från nätverksteamet i MEKA-projektet i Strömsund. Den 
huvudsakliga datainsamlingen har gjorts genom intervjuer, men en mindre dokumentstudie 
har också gjorts. Dokumentstudiens främsta funktion var att skapa bakgrundskunskap inför 
intervjuerna, men även för att komplettera den information som framkom i intervjuerna. De 
dokument som undersöktes var skriftlig information om MEKA projektet som gjordes 
tillgängligt av projektledaren. 

Vid intervjuundersökningar skiljer man, enligt Esaiasson et. al. (2007) på informant- 
respektive respondentundersökningar. De menar att en informant kan liknas vid ett vittne som 
ska beskriva verkligheten i ett visst avseende, vad som faktiskt hände eller hur något i 
realiteten fungerar. De menar att det därigenom inte finns något egenvärde i att ställa samma 
frågor till alla svarspersoner. En respondent däremot ger sina tankar och det är personen i sig 
som är studieobjektet. Frågorna ställs utifrån en önskan om att veta vad varje respondent anser 
och känner i den specifika frågan och man ställer därmed samma frågor till samtliga 
svarspersoner. Det handlar då för forskaren om att beskriva och förklara mönster i de inkomna 
svaren. Esaiasson et. al. (2007) menar att dessa kan delas in i två huvudtyper som kallas 
samtalsintervju- och frågeundersökningar. I frågeundersökningar ställer forskaren i princip 
samma frågor till respondent som ska välja mellan i förväg bestämda svarsalternativ medan en 
samtalsintervjuundersökning innebär ett interaktivt samtal mellan forskare och respondent 
(ibid.). Det att ha i förväg bestämda svarsalternativ innebär en risk, eftersom det förutsätter att 
människor uppfattar ord, fenomen och frågor likartat samt att de kan placera in sig själv i en 
kategori eller på en skala (Lantz, 2007).  

Det finns flera steg i studien, för att undersöka på vilket sätt man kunde återfinna teori U och 
U-processens olika steg inom MEKA projektets arbete med nätverksteamet, hur nivån av 
lärande, utifrån Senges (2006) fem discipliner har påverkats samt hur detta i kombination kan 
kopplas till offensiv kvalitetsutveckling. En intervjumall togs fram, se bilaga 1. 
Intervjumallen delades in i tre faser, där den inledande delen omfattar generella frågor kring 
respondenternas bakgrund och arbetsroll. Denna del är en informantundersökning, som syftar 
till att ge mer eller mindre objektiv information. Och denna del har fyllt lite olika mycket 
beroende på respondenternas roll i projektet. Exempelvis lades en del fokus på hur 
workshoparna har utformats och vilka tankar som låg bakom detta i intervjuerna med 
projektledaren och integrationssamordnaren, som har faciliterat arbetet i workshoparna.  
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Den andra delen omfattade en muntlig enkät indelad i två områden; ett kring respondenternas 
uppfattning av själva workshoparna som bestod av frågor där teori U operationaliserats (se 
bilaga 2) och som syftade till att undersöka upplevelserna kring teori U i workshopmomenten. 
Det andra området i den muntliga enkäten bestod av frågor om respondenternas uppfattning 
om, och i så fall hur, workshoparna påverkat arbetet efter workshoparna. Denna del syftade 
till att undersöka vilken effekt de efterföljande upplevde i arbetet inom och mellan 
organisationerna och bestod av teori kring lärande organisationer operationaliserat (se bilaga 
3). För att till viss del kunna jämföra de olika respondenternas svar valdes en 
frågeundersökning, med fasta svarsalternativ. Men för att komma fram till respondenternas 
tolkning av frågorna och situationen, så kompletterades frågeundersökningen med 
samtalsintervjuundersökning, där respondenterna mer fritt kunde ge exempel och berätta mer 
om varför de valt det svarsalternativ som de valt.  

Utifrån den hermeneutiska vetenskapssynen i studien, som inte ser verkligheten som något 
objektivt men snarare något subjektivt så ligger fokus i denna studie på perspektivet med 
respondentundersökningar snarare än informantundersökningar.  

3.6 Analysmetod 
Analyser har gjorts utifrån respektive frågeställning. I frågeställning 1 har teori U därmed 
använts, där det huvudsakligen var U-processens olika steg samt de beskrivna fältstrukturerna, 
som legat till grund för analysen. I den andra frågeställningen är det istället lärande 
organisationer, och specifikt de fem disciplinerna som använts som analysmodell. Och 
slutligen analyserades den sista frågeställningen främst utifrån hörnstensmodellen och de 
därtill hörande viktiga aspekten användes som analysmodell.  

De muntliga enkäterna där teori U och lärande organisationer operationaliserats, analyserades 
utifrån en sammanställning av medianvärden för respektive fråga. Intervjuerna spelades in, 
men sammanfattande anteckningar togs också, fråga för fråga. Intervjuerna har lyssnats 
igenom flera gånger av båda författarna, för att skapa en helhetsbild av intervjuerna. Analysen 
har sedan gjorts utifrån en naturlig indelning i teman, utifrån respektive frågeställnings teori 
delar (se stycket ovan). Intervjuerna och anteckningarna har skannats för allt som kan ha med 
respektive frågeställnings olika teman att göra. Nyckelord och annat som i sitt sammanhang 
beskriver respektive tema har markerats, för att samla allt som är relevant för respektive tema, 
för att på så sätt skapa bättre överblick över resultaten för respektive steg, disciplin eller 
hörnsten. Slutligen har talande citat valts ut, som har kunnat komplettera eller förtydliga 
respondenternas upplevelser. 

3.7 MEKA projektet 
I Strömsund kommun har man dragit igång projektet MEKA (Mångfald, Egenmakt, Kunskap, 
Arbete). Det är Framtids- och Utvecklingsförvaltningen som är projektägare och som driver 
det med stöd av Samordningsförbundet Jämtland. Projektperioden löper över 18 månader 
fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2015-06-30. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i 
Strömsund, Jämtlands läns landsting och Strömsunds närvårdsområde och målgruppen är 
nyanlända2 personer, som uppnått en tillräckligt bra språklig nivå för att klara nivå B på SFI 

                                                            
2 ”Nyanlända kommunplacerade personer enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare samt 3:e landsmedborgare med behov av förstärkt stöd i introduktions‐/etableringsprocessen s.k. 

’reetableringar’ (MEKA projektansökan daterad 2013‐12‐16, sidan 7) 
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(svenska för invandrare), det vill säga att de anses kunna kommunicera utan tolk (MEKA 
projektpresentation daterad 2014-01-02). 

MEKA projektet delas in i fyra perioder, där den första perioden ska användas till att förankra 
projektet hos relevanta aktörer och bland annat göra en processkartläggning, samt en 
lägesanalys och en behovsanalys i samverkan med samtliga intressenter. I denna fas ingår 
även att introducera och använda teori U, vilket ses som en metod för att lämna vanetänkandet 
och skapa möjlighet för nya lösningar och för bästa möjliga resursutnyttjande i framtiden. 
Under period 2 och 3 blir arbetet mer operativt, för att slutligen implementeras i period 4 
(MEKA projektansökan daterad 2013-12-16). 

Projektets nätverksteam samordnas av projektledaren, och består av representanter från de 
organisationer som möter de nyanlända i arbetet (MEKA projektpresentation daterad 2014-
01-02). Nätverksteamet träffades på tre workshopar, arrangerade av MEKA projektet. Dessa 
workshopar inspirerades av teori U och det var projektledaren tillsammans med kommunens 
integrationssamordnare från Utvecklingsavdelningen som höll i dessa. 
Integrationssamordnaren hade även varit med i utformningen av projektplanen för MEKA 
projektet och hade kunskapa om teori U. Under tiden för undersökningen bestod 
nätverksteamet av representanter från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, 
Flyktingmottagningen, Hälsocentralen, SFI samt kommunens etableringssamordnare. Totalt 
har nio personer från aktörerna ovan, samt en person från Landstinget i Jämtland, deltagit på 
en eller flera workshopar. 

Workshoparna genomfördes 2014-03-13, 2014-03-23 och 2014-04-11. Vardera workshop var 
fyra timmar lång, från kl. 08.00-12.00, inklusive en fikapaus. En inbjudan skickades ut inför 
varje workshop, med information om upplägget. Inför de olika workshoparna ombads 
deltagarna förbereda kortare presentationer kring ett par saker som påverkade deras och det 
gemensamma arbetet. På första träffen handlade detta om det lagutrymme och de 
styrdokument som respektive aktör arbetade utifrån. Inför de andra träffarna var det sådant 
som kommit upp på workshoparna som krävde ytterligare information, exempelvis hur 
sekretessavtalen såg ut hos respektive aktör, som de skulle återkomma med information kring. 

MEKA projektet i Strömsunds kommun valdes utifrån att projektet använde teori U i arbetet 
med deras nätverksteam. Då teori U inte är särskilt utforskad i Sverige antogs det därför inte 
relevant att leta efter andra möjliga studieobjekt när väl kontakten med MEKA projektet hade 
etablerats. Urvalet av respondenter föll naturligt på nätverksteamet i MEKA projektet. Utifrån 
att få en så bra helhetsbild som möjligt av workshoparna och hur de arbetat med teori U, 
ansågs det främst relevant att intervjua dem som deltagit i samtliga tre workshopar. Det fanns 
fem personer i nätverksteamet som varit med på samtliga tre workshopar, dessa 
representerade Arbetsförmedlingen, Flyktingmottagningen, Hälsocentralen, SFI och 
kommunens etableringssamordnare. Dessa personer utgjorde enligt projektledaren även det 
huvudsakliga nätverksteamet, tillsammans med en representant från Socialtjänsten. Utifrån 
detta kontaktades även representanten för Socialtjänsten, för att hela nätverksteamet skulle 
representeras, men hen avböjde att medverka på grund av upplevd tidsbrist. Även 
projektledaren för MEKA projektet samt integrationssamordnaren deltog i studien. Därmed 
bestod undersökningen av 5 representanter från nätverksteamet, samt projektledare och 
integrationssamordnaren. Sammanlagt deltog 7 av 8 relevanta respondenter i undersökningen. 

Deltagarna i nätverksteamet ombads, per e-post från en av författarna, att delta i en intervju, 
antingen i person eller per telefon, se bilaga 5. Innan dess hade projektledaren för MEKA 
kontaktat nätverksteamet och bett dem delta i undersökningen. Projektledaren och 
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integrationssamordnaren intervjuades dels utifrån samma intervjuguide och – frågor som de 
övriga deltagarna, samt ytterligare några frågor om bakgrunden till upplägget och valet av 
teori. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och genomfördes mellan 2014-04-10 och 2014-
04-20 och respondenterna fick själva välja vilka tider som passade för dem. 5 av 7 intervjuer 
genomfördes per telefon, och resterande 2 intervjuer genomfördes på respektive aktörs 
arbetsplats. Respondenterna informerades muntligen om att intervjuerna spelades in, hur 
materialet skulle användas samt att deras svar skulle kodas så att det inte framgår vad någon 
enskild person har sagt. De fick även information om att där det var nödvändigt för 
förståelsen, kunde de komma att benämnas som representant för sina respektive 
organisationer. 

3.8 Val av teori 
Utifrån syftet valdes tre huvudsakliga teoriområden ut; offensiv kvalitetsutveckling, lärande 
organisationer och teori U. Ett bekvämlighetsurval gjordes vad gäller litteratur, vad gäller 
teori U och lärande organisationer utgicks främst från böckerna Theory U. Leading from the 
Future as It Emerges av Scharmer (2009) och The Fifth Discipline. The Art and Practice of 
the Learning Organization av Senge (2006). För delarna om offensiv kvalitetsutveckling 
användes främst kurslitteraturen på magisterprogrammet. Därtill breddades och fördjupades 
teoriavsnitten utifrån vetenskapliga artiklar och relaterade böcker. Den kompletterande 
litteraturen hittades dels genom referenser i några av grundböckerna, men även genom 
databassökningar (se avsnitt 1.5 Tidigare forskning). I databassökningarna användes sökorden 
teori U/ theory U, förbättringskultur/culture of improvement, lärande organisationer/ 
learning organizations. Där det kom upp irrelevanta artiklar eller där det krävdes 
avgränsningar för att hitta relevanta resultat så kombinerades flera av sökorden alternativ 
användes även författarna till teorierna Scharmer respektive Senge. Abstrakten lästes igenom 
för att se om artiklarna var relevanta för denna studie. 

3.9 Författarnas förförståelse 
Författarnas intresse för lärande organisationer uppstod efter att i flera arbeten under 
studiernas gång och i arbetslivet sett hur viktig en förbättringskultur är för att lyckas med det 
offensiva kvalitetsarbetet. Det fanns ingen tydlig definition av vad förbättringskultur var, trots 
att den sågs som essentiell för att lyckas i arbetet med ständiga förbättringar. I undervisningen 
kom författarna i kontakt med begreppet lärande organisationer och idén kring att lärande 
organisationer och förbättringskultur gick hand i hand växte sig starkare. Samtidigt fanns det 
inga lätta lösningar på hur man skapar eller förstärker en lärande organisation eller vilka 
verktyg man skulle kunna använda sig av för att göra det.  Då en av författarna kommit i 
kontakt med teori U i andra sammanhang och Peter Senge själv lyfter fram hur de kan arbeta 
tillsammans, skapades ett forskningssyfte. 

Författarnas förförståelse är viktig att belysa eftersom den enligt Backman (2008) präglar den 
kvalitativa analysen. Författarna har ganska olika bakgrund, vilket kan ses som en fördel, då 
det ger ett bredare analysspektra. En författare har en bakgrund inom psykologi och 
arbetsvetenskap, har arbetat med flyktingfrågor i den undersökta kommunen samt har deltagit 
i flera kursförlopp med teori U. Den andra författaren har en bakgrund inom statsvetenskap 
och har arbetat som ledare inom flera organisationer, där hon bland annat arbetat med att leda 
organisationsutveckling och förändringsprocesser i syftet att skapa effektivare processer med 
högre kvalitet.  Både författare har på så sätt relevanta kunskaper som kan påverka synen på 
workshoparna, MEKA-projektets arbete.  
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3.10 Validitet och reliabilitet 

Validitet är, enligt Esaiasson et. al. (2007), det svåraste och mest centrala problemet för den 
empiriska samhällsvetenskapliga forskningen. Översättningsproblemet mellan teori och 
operationell mätning bidrar till problematiken. De menar att det finns en skillnad mellan 
begreppsvaliditet, som innebär om den teoretiska definitionen och den operationella 
indikatorn stämmer överens respektive frånvaron av systematiska fel, och resultatvaliditet, 
som innebär att det som avses mätas är det som faktiskt mäts. Begreppsvaliditeten kan börja 
diskuteras så fort teori har operationaliserats, medan resultatvaliditeten kan utvärderas först 
då den empiriska undersökningen har genomförts.  

Den externa validiteten syftar, enligt Wedin och Sandell (2004), på undersökningens 
generaliserbarhet. När vi gör en undersökning gör vi oftast ett urval och alla typer av urval 
innebär en form av generaliseringsproblem. Då man talar om generaliserbarheten brukar man 
fokusera på tre kritiska områden som är av betydelse. För det första är det 
undersökningssituationens relation till de andra situationer där man vill tillämpa resultatet av 
undersökningen: är de jämförbara? Det andra är observationsförfarandet och hur man t.ex. 
ställer frågor eller vilket inflytande forskaren har på de olika undersökningsobjekten. Det 
tredje och sista är om objekten som deltagit i undersökningen är representativa för en 
resterande populationen, om vilken vi är intresserade att dra slutsatser.  

Kravet på transparens och att forskaren är tydlig och noggrann i sin beskrivning av hur 
undersökningen har gått tillväga, är extra stort i kvalitativa studier eftersom reliabiliteten inte 
kan skattas med hjälp av siffror. Det kan även hjälpa om det finns fler bedömare som gör 
samma bedömningar utifrån materialet (Wedin & Sandell, 2004).    

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i en undersökning, borde forskaren fokusera på 
att undvika slumpmässiga och systematiska fel. Det sistnämnda leder till rena felaktigheter, 
medan slumpmässiga fel leder till osäkerhet. Dessa typer av fel beror på dålig precision eller 
osäkerhet i metodiken och avhjälps genom att man genomför upprepade mätningar som ger 
samma resultat för att säkerställa att resultatet inte påverkas av direkta mätfel, slumpfaktorer 
eller att utformningen av mätningen är bristfällig (Wedin & Sandell, 2004).    

3.11 Etiska aspekt 

Enligt Bryman (2012) finns några övergripande etiska principer att ta hänsyn till. Principerna 
handlar om att inte skada någon deltagare, eller skada deras integritet. Vidare ska samtliga 
deltagare ha gett sitt medgivande till att delta i studien, utifrån korrekt information om 
huvuddragen i studien. 

I utformningen av denna studie har hänsyn tagits till att en av författarna känner till flera av 
deltagarna i studien samt är i släkt med en av dem. För att detta inte skulle påverka studien 
skötte den andre författaren kontakten med nätverksteamet för att ge möjlighet för en neutral 
kontakt. Respondenterna fick även välja vem de ville intervjuas av, för att inte riskera deras 
integritet. Detta ansågs därför inte påverka studiens resultat, särskilt eftersom studieområdet 
inte upplevs som känsligt och ingen av deltagarna står i en beroende position till den 
deltagaren som den ena författaren är i släkt med.  

Respondenterna ansågs ha gett deras medgivande till att delta i studien i och med att 
intervjuerna genomfördes. Förutom informationen inför intervjuerna informerades deltagarna 
också om sådant som förutsättningarna för intervjun, att den spelades in, hur materialet skulle 
användas samt frågor kring anonymitet. Deltagarna fick generell information om studiens 
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syfte, i förhållande till att det skulle handla om deltagandet i MEKA projektets workshopar 
för nätverksteamet och hur de upplevde att de bidragit till introduktionsprocessen. Detta för 
att undvika att styra respondenternas tankar i riktning av teori U, lärande organisationer och 
offensiv kvalitetsutveckling.  
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4 Resultat och analys teori U  
Frågeställning 1: På vilket sätt kan man återfinna teori U och U-processens olika steg i 
MEKA projektets arbete med nätverksteamet? 

4.1 Resultat 
Här görs först en genomgång av resultaten, som först behandlar workshopen som sådan 
exempelvis hur den var upplagd. Därefter redovisas de övergripande resultaten för huruvida 
nätverksteamet uppfattat att de varit i de olika delarna av U:et under workshoparna. Därefter 
görs en mer noggrann genomgång av de olika stegen i U-processen. 

Respondenterna benämns A, B, C etc. så att det går att följa de olika respondenterna. Där det 
anses nödvändigt för förståelsen benämns respondenterna med titel eller organisation.  

4.1.1 Förutsättningar för MEKA projektet 

Den övergripande målsättningen i MEKA är att effektivisera och kvalitetssäkra etablering i 
samhället genom att skapa en helhetssyn kring målgruppen nyanlända personer. Man vill även 
finna nya former för hälsofrämjande arbete för nyanlända. Man vill skapa en gemensam syn 
och att alla de inblandade ska ”dra åt samma håll” eftersom man ser en ökad risk för 
utanförskap om man inte kan råda bot på bristen på samordning (MEKA projektpresentation 
daterad 2014-01-02).  

Integrationssamordnaren (IS) som var med och skrev projektet, menar att de tidigare 
genomfört ett antal projekt gällande den målgruppen som MEKA projektet riktar sig mot. 
Projekten i sig har varit framgångsrika men har legat som enklaver utanför den ordinarie 
organisationen. Därför har förankringen i det ordinarie arbetet varit svag i de tidigare 
projekten och när ett projekt har avslutats har det inte gett några större avtryck i 
organisationen. MEKA projektet syftar till att ta nya tag på riktigt och att anpassa arbetet till 
den faktiska organisationen. 

Enligt projektledaren (PL) har de som ingår i nätverksteamet valts ut av sina chefer, för att 
representera organisationen eller verksamheten i MEKA. Projektledaren eftersträvade att 
teamet skulle bestå av personer som arbetar med projektets målgrupp och har ett intresse för 
frågorna. Tanken är att det blir enklare att implementera arbetssättet om nätverksteamet består 
av personer som har bra insikt i och kunskap om målgruppen. Gruppen i sin helhet hade aldrig 
tidigare haft ett samarbetsforum, även om vissa aktörer sedan tidigare hade ett tätt samarbete. 
Nätverksteamet har träffats tre gånger och arbetat med teori U inspirerade workshopar. 

4.1.2 Förutsättningar för workshoparna 

Enligt integrationssamordnaren var ambitionen med workshoparna att skapa en tydlig och 
delad nulägesuppfattning för att ha ett gemensamt utgångsläge i projektet. De ville skapa en 
tydlig bild av vad de olika aktörerna gör och vad de har för olika roller och ansvar (IS).  

Enligt projektledaren var några av deltagarna i nätverksteamet med under projektets 
uppstartsträff 2014-02-12. I början av projektet kontaktade hen de olika aktörerna var för sig, 
för att göra en lägesanalys. Därefter genomfördes de tre workshoparna den 12 och 23 mars, 
samt den 11 april 2014. Projektledaren och integrationssamordnaren samarbetade kring 
planeringen och genomförandet av workshoparna, främst utifrån att integrationssamordnaren 
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hade kunskap om arbetssättet i teori U som enligt projektplanen skulle användas i projektet 
(PL). Anledningen till att det var tre workshopar var att det ansågs tillräckligt för att hinna 
med det som skulle göras, samt att tidsaspekten skulle möjliggöra för nätverksteamet att 
reflektera mellan gångerna och låta det sjunka in (IS). 

Inför den första träffen fick deltagarna förbereda en presentation av deras eget arbete. De 
skulle beskriva organisationen de representerade, deras uppdrag och mandat samt 
lagutrymmet och styrdokumenten som de arbetade utefter. Alla deltagare fick även skriva ner 
vilka arbetsuppgifter som de utför i mötet med de nyanlända på post-it lappar, som skulle 
innehålla fakta om vad som faktiskt görs. Dessa lappar placerade deltagarna sedan ut på en 
gemensam tidslinje där alla aktörers aktiviteter syntes, från första mötet med den nyanlända 
och fram till etableringens slut efter 2 år (PL). 

På den andra träffen fick nätverksteamet igen fylla i post-it lappar, denna gång gröna för 
sådant som var positivt och fungerade bra i arbetet och rosa för sådant som inte fungerade, 
saknades eller behövde utvecklas. Aktörerna fick tillfälle att berätta om sina respektive lappar. 
Tillsammans avgjordes sedan om det var något som de kunde lyfta på den egna arbetsplatsen 
eller organisation, i den lokala överenskommelsen som finns mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunen, eller i ett regionalt eller nationellt forum. De rosa problem lapparna sorterade 
utifrån om det var något som aktörerna kunde påverka, annars parkerades de. Det gjordes 
även en genomgång av projektplanen för att diskutera vart MEKA och projektets insatser kan 
komma in och göra mest nytta (PL). 

På den tredje och sista träffen diskuterades tidslinjen, som följt med sedan första träffen, och 
när projektets aktiviteter ska komma in. Arbetet med de gröna och rosa lapparna fortsatte, 
särskilt i förhållande till vad som skulle lyftas vidare till andra forum. Det gjordes även en 
genomgång av teori U:s arbetssätt (PL). 

Möbleringen på workshoparna var en halvcirkel, utan bor, där tidslinjen satt uppklistrad på 
väggen. Projektledaren antecknade, så att deltagarna inte behövde skriva själv (PL). 
Deltagarna hade ett stort behov av att prata och berätta om arbetet, dessa delar tog därför 
längre tid än planerat. Andra moment gick snabbare, så sammanlagt följde workshoparna 
planeringen (IS). Enligt integrationssamordnaren hann de med att komma genom hela U-
processen på de tre workshoparna, förutom performingstadiet som hen ansåg behövde mer tid.  

4.1.3 Övergripande om U‐processen  

Nedan redovisas resultatet av den delen av undersökningen som rörde upplevelsen av 
workshoparna utifrån de olika stegen i U-processen. Inledningsvis visas en sammanställning 
av deltagarnas upplevelse av workshoparna, för en detaljerad redogörelse av resultaten för den 
muntliga enkäten, se bilaga 4. Slutligen presenteras resultaten för de olika stegen i teori U, 
även kopplat till fältstrukturerna. 
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Figur 4.1. Teori U, medianvärden. 

Figur 4.1. visar både U-processen grafiskt, och även hur de olika fältstrukturerna kopplar till 
denna process. Svarta fält innebär att nätverksteamet anser att de i hög grad varit i det steget 
av U-processen, mörk grått innebär att steget delvis uppnåtts och ljust grått innebär att 
nätverksteamet inte upplever att de kommit till det steget. Stegen prototyping och performing 
var ja eller nej frågor, och svart innebär då att steget uppnåtts och ljusgrått att det inte 
uppnåtts.  

Av figur 4.1. framgår det att nätverksteamet upplevt att de delvis varit i downloading steget, 
men att de till stor del varit i seeing och sensing på väg ner i U:et. Presencing steget, i botten 
av U:et, var det steget förutom performing som nätverket minst uppnått. På väg upp för U:et 
igen gav de två frågorna (se bilaga 2) lite olika resultat, där den första frågan bara delvis har 
uppnåtts men medan den andra till stor del har uppnåtts. Nätverksteamets svar visar även att 
de har kommit till prototyping steget men inte till det sista steget, performing.  

4.1.4 Downloading och fältstrukturen jag‐i‐mig 

Downloading innebär att ny information som kommer upp upplevs vara sådant som 
deltagarna redan vet eller som bekräftar det som de redan visste. Majoriteten (4 av 7) av 
respondenterna ansåg att detta delvis hade skett. Två respondenter ansåg att detta skett en 
större del av tiden, medan en respondent upplevde att det inte kom upp sådant som hen vetat 
sedan tidigare. Respondent B som svarat ”till stor del” motiverade detta med att det var hens 
arbetsområde, så att det inte var så mycket nytt. Medan respondent C som svarat ”inte alls” 
motiverade detta med att hen var relativt ny på sin arbetsplats.  

Av de respondenter som svarat ”delvis” menade F att tidigare kontakter med de olika 
aktörerna hade gett viss förståelse för deras arbete, men att workshoparna gett mer ”kött på 
benen”. Medan D ansåg att de olika aktörerna jobbat så mycket tillsammans och därför ”kan 
varandra”, men poängterar att man kanske inte verkligen kan varandra. Att det görs 
dubbelarbete var inte heller något nytt för D, men workshoparna ansågs fortfarande skapa 
större förståelse.  

Respondent E berättade om hur hen till en början var skeptisk och tyckte att workshoparna var 
flummiga. Och uttryckte det ”Först oh vad ska detta leda till. Men det bar blivit bra!” 
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4.1.5 Seeing och fältstrukturen jag‐i‐det 

Seeing innebär att deltagarna genom att undersöka fakta får en ny syn på det som är, eller en 
bättre helhetsbild. Fältstrukturen jag-i-det innebär att ta in fakta utan förutfattade meningar, 
vilket ofta skapar ”aha-upplevelser”. Samtliga (7 av 7) respondenter ansåg att workshoparna 
gett dem en ny syn eller bättre helhetsbild.  

”Ja men det syns ju att även om vi pratar med varandra, så pratar vi inte riktigt med varandra i alla 
fall. Man får större förståelse nu, för att kunna ställa lite annorlunda frågor till varandra utan att det 
är någon fara att man tycker att man kränker.”  (D) 

Samtliga lyfter även tidslinjen, där de olika momenten som aktörerna utför har sammanställts 
med post-it lappar. Tidslinjen lyfts av D som ett bra och överskådligt sätt att arbeta, och B 
hävdar att ”Alla var förvånade över omfattningen” vad gäller antalet aktiviteter som de 
nyanlända ska gå igenom. C uttrycker att hen är överraskad över hur mycket de nyanlända 
”utsätts för”.  

”Nästan alla aktörerna ska träffa de här personerna och ställa dem nästan samma frågor. Därför var 
det ganska snabbt att man såg att man kan göra vinster genom att man kanske kan samköra de här 
mötena.” (F) 

Nästan alla lyfter ”aha” upplevelser, och G menar att många hade ”aha” upplevelse då det 
blev tydligt hur mycket de nyanlända ska hinna med under introduktionsprocessen. F däremot 
menade att det att förstå varandras områden gav ”aha”, där det istället för kritik blev 
förståelse.  

Flera av respondenterna lyfter även att det förekom kritik under ”fakta delen” med tidslinjen, 
men att det hanterades på ett konstruktivt sätt, eftersom det fanns tid att förklara vilka lagar 
och annat som gör att det blir på ett visst sätt. Ingen upplevde att kritiken togs personligt, 
eftersom de fanns tid att förklara förutsättningarna.    

4.1.6 Sensing och fältstrukturen jag‐i‐dig 

Sensing innebär att deltagarna får ny förståelse av att höra de andra berätta om deras situation. 
Fältstrukturen jag-i-dig innebär att de kan släppa sin egen agenda och helt koncentrera sig på 
de andras situation. En majoritet (6 av 7) respondenter ansåg att de till stor del uppnått det 
som beskrivs i sensing respektive jag-i-dig, det var dock två olika personer som ansåg att 
respektive bara delvis hade uppnåtts. Projektledaren som hade rollen som sekreterare under 
mötet var den enda som inte upplevt att hen kunde släppa sin agenda helt för att lyssna på de 
andra.  

Flera respondenter ger uttryck för att de blivit mer medvetna om ett helhetsperspektiv. E 
beskriver insikten om hur många olika steg längs vägen de nyanlända har, där hen bara är 
bråkdel. C ansåg att hen tidigare vetat att de nyanlända måste gå till andra aktörer, men att hen 
nu förstod varför och vilka funktioner de andra aktörerna fyller. C hade även fått en större 
förståelse för att de nyanlända i början kunde glömma tider och information, eftersom det är 
så mycket som görs första tiden de kommer till Sverige. För G hade workshoparna gjort det 
tydligt att fokus låg på fel ställe: 

”De saker vi gör… Det här att vi inte har våra elever eller klienter i fokus, vi har vårt eget arbete i 
fokus.” 
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4.1.7 Presencing och fältstrukturen jag‐i‐nu 

Presencing innebär att upptäcka nya sätt som den egna organisationen kan bidra med, för att 
systemet ska fungera bättre. Jag-i-nu innebär att deltagaren förändras av processen, så att 
dennes syn på den egna yrkesrollen förändras. För presencing kvaliteten var det en majoritet 
(4 av 7) som ansåg att det delvis upptäckt nya sätt att bidra på, medan resterande 3 
respondenter ansåg att detta skett till stor del. För jag-i-nu delen av detta steg, rådde delade 
meningar bland respondenterna. 3 respondenter ansåg att de inte alls förändrat deras syn på 
den egna yrkesrollen, medan 2 upplevde att de delvis gjort det och 2 upplevde att detta skett 
till stor del.  

En av dem som ansåg sig ha upptäckt nya sätt som hen och hens organisation kan bidra till en 
bättre framtida introduktionsprocess, var respondenten från SFI, som menade att hen inte 
skulle koncentrera sig så mycket på den egna delen. Men att några av de saker som sker runt 
omkring kunde användas att göra lektioner av, till nytta både för de andra aktörerna och för de 
nyanlända. Respondent A insåg att hen kunde bidra till att hjälpa SFI genom att förstå vikten 
av att tala om när det genomfördes aktiviteter som påverkade SFI. 

De två personer som har svarat att de upplever att detta förändrats till stor del beskriver det på 
lite olika sätt. Den ena (F) anser att arbetssättet som sådant ger ny input till hens yrkesroll. 
Den andra personen (D) som upplevde sig ha fått en förändras syn på sin yrkesroll, beskrev 
det snarare som om hen fått bekräftat att hen var på rätt väg. 

”Det jag upptäckte, det är ju att det jag går och funderar på, för jag är en tänkare jag, så får jag 
bekräftat att jag är inte ute på fel väg. Och det tycker jag är bra. Sen får man alltid justera saker och 
ting, men jag känner att jag är på rätt väg. ” (D) 

Respondent F belyste följande aspekt. 

”[…] att istället för att man klagar på någon annan, så vet man att ja men utifrån de strikta linjerna 
man arbetar [utifrån] på Arbetsförmedlingen, så kan man inte göra så mycket annat. Utan då får vi 
andra göra så gott vi kan då. Kanske vi kan ha en annan organisation, så att vi kan rucka lite mer där 
då.”  

Vad gäller stämningen i gruppen noterade respondent G att stämningen var väldigt öppen, 
lugn och väldigt engagerad. Det fanns redan ganska tidigt en vilja att lyssna på varandra. 
Även B lyfter att det var väldigt öppet och högt i tak. 

4.1.8 Crystallizing 

Crystallizing innebär att det kommer fram nya idéer, i form av tankar, visioner eller 
intentioner. En annan aspekt av crystallizing är huruvida dessa idéer handlar om bättre 
helhetslösningar, exempelvis i form av bättre resursnyttjande och långsiktiga lösningar. En 
majoritet (4 av 7) av nätverksteamet ansåg att det delvis kommit fram nya idéer, medan de 
resterande 3 personerna ansåg att detta till stor del skett under workshoparna. Större enighet 
rådde kring idéernas kvalitet, där en majoritet (6 av 7) ansåg att idéerna handlade om bättre 
helhetslösningar, medan den sista respondenten ansåg att detta bara delvis uppnåtts. 

En av dem (F), som upplevde att det till viss framkom nya idéer, lyfter att det kom fram 
väldigt mycket idéer, om vad man skulle kunna göra för gruppen analfabeter för att de ska 
komma ut ur sina lägenheter och inte bli än mer isolerade. Samtidigt som det fanns väldigt 
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många idéer kring detta från de olika aktörerna, så upplevdes det lite som ett sidospår, 
eftersom den målgruppen inte ingår i projektet.  

”Och det var egentligen sådant som inte skulle tas upp där, men det var ett hett ämne.” (F) 

G menar att många idéer just handlade om bättre framtida resursnyttjande, mer långsiktigt 
hållbara lösningar eller bättre helhetslösningar. B ger exempel på gemensamma samtal, där 
flera aktörer intervjuar nyanlända, är en av de idéer som kommit ur workshopen. Och som är 
ett exempel på en sådan helhetslösning som efterfrågas. Enligt B handlar den idén om att: 

”Tanken är att effektivisera dubbelt – både för de [nyanlända] som kommer, plus att det blir mer 
resurs effektivt i kommunen.” 

Respondent A lyfter en idé om samtycke, för att möjliggöra informationsutbyte mellan 
relevanta aktörer. 

4.1.9 Prototyping 

Prototyping innebär att någonting testas eller kommer att testas, utifrån någon idé eller insikt 
från U-processen. En majoritet (6 av 7) ansåg att de testat eller planerat att testa något nytt 
utifrån det som skett på workshoparna, i den egna organisationen eller i 
introduktionsprocessen.  Den sista respondenten hade inga prototyper på gång.  

Flera respondenter nämner det att göras gemensamma möten som en kommande prototyp. 
Respondent F förklarar att flera av aktörerna frågar i princip samma frågor till de nyanlända 
under den första tiden de är i landet. Och två respondenter (A & G) refererar till detta som 
”inte kul” för de nyanlända att sitta i så många samtal om samma sak. Den prototyp som 
föreslagits är att med de nästa 1-2 personer som kommer, se om aktörerna kan samordna de 
inledande samtalen, på så sätt att de nyanlända inte får samma frågor av nästan alla aktörer. 
Där de pratade om att socialsekreteraren kan hålla i mötet, men att en representant från 
Arbetsförmedlingen kan sitta med, eftersom de också är lagstadgat att de måste genomföra det 
samtalet. Och att de sedan ska hitta former för samtycke, så att den grundläggande 
informationen kan skickas vidare till Hälsocentralen, så att de har den grundläggande 
informationen och istället kan ställa mer fördjupande frågor. F menar att tanke är att testa i 
liten skala och se hur det går att göra detta, och att det även måste lyftas vidare så att det blir 
rättssäkert. G reflekterar på följande sätt: 

”Det [sekretessen] ska ju skydda klienten, men inte stjälpa klienten.” 

4.1.10 Performing 

Performing innebär att nya arbetssätt implementeras, utifrån de intentioner som U-processen 
har vaskat fram. En majoritet (4 av 7) anser inte att de har implementerats något nytt 
arbetssätt i deras organisation eller introduktionsprocessen, medan 3 respondenter anser att de 
har gjort implementeringar. En av dem som anser att en implementering har gjorts, är SFI 
representanten, som syftar på ändringar som hen själv har kunnat genomföra i den egna 
organisationen. Som tidigare nämnt, handlar detta om att få in nya saker i lektionerna, 
exempelvis nämns sådant som hur olika blanketter ska fyllas i för att på så sätt underlätta för 
både de nyanlända och de andra aktörerna.  

Frågan har tolkats lite olika av respondenterna, då de flesta antingen har svarat ”nej, inte än” 
eller ”ja, men inte än”. Det verkade finnas en stor enighet om att samordningen av de första 
mötena kan bli en sådan sak som kommer att implementeras, men att det var för tidigt i 
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processen (intervjuerna gjordes ungefär samtidigt som den tredje och sista workshopen hölls), 
så det hade ännu inte gjorts. 

4.2 Analys 

4.2.1 Downloading och fältstrukturen jag‐i‐mig 

Downloading innebär att man tolkar upplevelser utifrån tidigare erfarenheter, man ser inte 
världen så som den verkligen är. Och man använder enligt Scharmer (2007) ny information 
till att bekräfta de redan existerande föreställningarna. På workshoparna har det förekommit 
en del downloading, då en majoritet svarat att de tyckte att workshoparna behandlade sådant 
som de redan visste eller som bekräftade det som de redan visste. Utifrån teorin kan det ses 
som positivt att nätverksteamet bara delvis upplevde downloading, detta eftersom hela U-
processen först börjar när man bryter med vanetänkandet (Scharmer, 2009).  

Det finns exempel på downloading, bland annat när respondent E beskriver hur hen tänkte i 
början av workshopprocessen där hen inte kunde ta in det som hände och avskrev det som 
flummigt. Men att detta vanetänkande, sedan bröts i och med att hen konstaterade att det blivit 
bra, vilket tyder på att hen tog in det nya. Som Nystrom och Starbuck (1984) påpekar är det 
nödvändigt att inse det nya, för att kunna förändra verksamheten så att förändrade kundbehov 
kan mötas. 

4.2.2 Seeing och fältstrukturen jag‐i‐det 

Detta steg i U-processen handlar om att släppa förutfattade meningar och bryta med 
vanetänkandet (Scharmer, 2009). Detta steg i U processen ansåg samtliga deltagare att de 
hade uppnått, genom att de fått en ny syn eller en bättre helhetssyn som en följd av 
workshoparna. Flera respondenter lyfte tidslinjen som ett redskap som hjälpt dem att få nya 
perspektiv eftersom den ansågs lätta att följa och skapade överblick. Respondenterna menade 
att det blev tydligare och att det blev lättare att förstå sammanhanget. Tidslinjen blev här ett 
sätt att hjälpa deltagarna att släppa sina förutfattade meningar och se på 
introduktionsprocessen med friska ögon, vilket ligger helt i linje med det Scharmer (2009) 
anser representerar detta steg i U-processen.  

Ett annat kännetecken för detta steg är ”aha” upplevelser, som kommer när man ser 
verkligheten med ny ögon (Scharmer, 2007). Flera respondenter ger exempel på denna typ av 
”aha” upplevesler. Enligt Scharmer (2009) är det just överraskningar och annat som står i strid 
med ens förutfattade meningar som kan bryta downloadingen. Workshoparna har dessutom 
designats utifrån att börja med en presentation av fakta. Det att ta in fakta utan att förvanska 
fakta ses som en viktig del av detta steg i U-processen. 

Enligt Yukl (2012) krävs det ofta en kris för att komma ur vanetänkandet, vilket dock inte har 
varit fallet i MEKA projektet. Här handlar det istället om det som Scharmer (2009) kallar att 
medvetet arbeta för ett bryta vanetänkandet. Respondenterna i undersökningen omtalar heller 
inga kriser, men menar att det funnits en del kritik just i detta steg när fakta delgavs i 
nätverksteamet. Det framgår dock att kritiken aldrig blev personlig, något som bland annat 
förklaras med att det fanns tid och vilja att förstå varandras förutsättningar och lagutrymmen. 
Detta att kritiken inte har blivit personlig kan knyta an till det Scharmer (2007) säger om att 
seeing handlar om att ta in fakta så som den är, utan förutfattade meningar, men att deltagarna 
istället tillsammans kan titta på det underlag som finns. 
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4.2.3 Sensing och fältstrukturen jag‐i‐dig 

Scharmer (2007; 2009) lyfter att sensing i hög grad handlar om att sätta sig in i andras 
situation, i andra delar av systemet. Flera av respondenterna hävdar också att workshoparna 
har gett en ny förståelse för de nyanländas situation i integrationsprocessen, där exempelvis 
flera aktörer i nuläget frågar de nyanlända samma frågor. Det finns en medkänsla hos 
respondenterna, utifrån att de nu bättre förstår den nyanländas situation, hur de antas uppleva 
introduktionsprocessen. Något som stämmer väl överens med Scharmers (2009) teori, om att 
leva sig in i hur det är ställt i andra delar av systemet och hur världen ser ut från deras 
perspektiv. 

Enligt Scharmer (2009) så handlar sensing även om att systemet ska bli uppmärksamt på sig 
själv, det vill säga att människor inser sin egen roll i systemet. Flera respondenter lyfter att 
utifrån den bild som fakta och tidslinjen gav, har de insett att de själv måste förändra saker 
eftersom de andra gör så gott de kan utifrån de riktlinjer som de har. Det finns flera exempel 
på denna medvetenhet om de egna möjligheterna att påverka systemet. Precis som Scharmer 
(2009) påpekar så finns det ett större perspektiv i de exempel som respondenterna kommer 
med, vilket tyder på att de i hög grad uppfattar från helheten.  

Scharmer (2009) ser ramarna för U-processen som viktiga för att komma ner i sensing. Och 
menar att rummet ska göras tillgängligt rent fysiskt, de som leder processen bör etablera en 
kontakt med gruppmedlemmarna innan gruppen träffas och tiden ska planeras för att 
möjliggöra U-processen. Inför workshoparna i MEKA hade borden tagits bort och stolarna 
ställts i en halvcirkel, något som kan ses som att göra rummet mer tillgängligt. Vidare hade 
projektledaren intervjuer med de enskilda aktörerna inför uppstarten av nätverksteamet, så 
alla hade en etablerad kontakt med projektledaren. De som planerat workshoparna ansåg 
själva att de hunnit med hela U-processen, förutom performing. Något som också får stöd av 
resultaten för de muntliga enkäterna, där nätverksteamet delvis eller till stor del varit i de 
olika stadierna av U-processen, utom på performing. De menar även att de hann med det som 
var planerat för varje träff. Detta tyder på att ledarna för processen har skapat de ramar som 
möjliggör att komma djupare ner i U:et.  

En annan sak som Scharmer (2009) är tydlig kring, är att det måste finnas en tydlig intention 
kring varför man använder U-processen och vad man vill uppnå med detta. 
Integrationssamordnaren menar att många bra projekt tidigare har avslutats utan att lämna 
några bestående avtryck i organisationen. Intentionen om att förankra projektet i den ordinarie 
verksamheten, kan ses som en sådan tydlig intention kring varför U-processen används i 
projektet. Integrationssamordnaren som sedan tidigare känner till teori U kan även anses ha en 
idé om vad hen skulle kunna få ut av att arbeta med teori U.  

4.2.4 Presencing och fältstrukturen jag‐i‐nu 

Presencing och jag-i-nu fältstrukturen handlar om att få kontakt med den autentiska källan, 
och upptäcka hur man själv kan bidra till ett bättre fungerande system (Scharmer, 2007; 
2009). Det att komma ner i presencing stadiet kan även innebär att man får en ny syn på sin 
yrkesroll. Utifrån resultatet så framgår det att nätverksteamet bara delvis ansåg att de uppnått 
presencing stadiet. Scharmer (2009) omtalar också presencing stadiet som nålsögat, som man 
måste passera för att få kontakt till den större kreativiteten. Vilket kan förklara varför 
nätverksteamet inte i lika hög grad upplevde att de var i presencing stadiet. Scharmer (2009) 
menar även att det kan hjälpa en grupp att arbeta medvetet med meditation eller tystnad i 
grupp, för att underlätta för teamet att uppnå presencing stadiet. I denna studie har några 
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sådana frågor inte ställts, så de går inte att veta om det finns någon som har en sådan träning 
eller inte, men det är möjligt att gemensam tystnad hade kunnat skapa ytterligare fördjupning 
in mot källan.  

Vad gäller fältstrukturen jag-i-nu, där processen enligt Scharmer (2007) förändrar deltagaren, 
återfinns även i resultatet. Den typen av förändrad syn på yrkesrollen som respondenterna tog 
upp var för en respondent (F) att teori U som arbetssätt förändrat hens syn på hur hen kunde 
leda möten och processer i framtiden. Och för SFI respondenten att hen kunde göra lektioner 
av sådant som kunde hjälpa de nyanlända respektive de andra aktörerna, utifrån hens nyvunna 
kunskap om helheten. SFI respondentens svar ligger i linje med de förändringar som 
Scharmer (2009) pratar om, eftersom det tydligt visar hur hen fått en helt ny förståelse för sin 
roll i systemet. Det är svårare att avgöra om den förändring som respondent F ser handlar om 
presencing, eftersom det inte framgår vad den förändrade synen på möten och processer 
handlar om. Men det finns i alla fall ett tydligt exempel på presencing. 

Scharmer (2009) menar dock att det många gånger krävs en sårbarhet för att en grupp ska 
kunna röra sig in i detta område, bort från de invanda säkerhetszonerna. Stämningen ses som 
energifylld, intensiv och intim. De enda konkreta kommentarerna kring stämningen var 
respondent G som menade att stämningen var öppen, lugn och väldigt engagerad, samt 
respondent B som menade att det var väldigt öppet och högt i tak. Även respondent D menade 
att man pratat med varandra på riktigt och att det blivit möjligt att fråga andra typer av frågor, 
utan att vara rädd att kränka. Detta kan vara tecken på den sårbarhet och den stämning som 
Scharmer (2009) nämner, eftersom det har öppnat upp för ett annat sätt att prata med varandra 
som normalt skulle kunna riskera att uppfattas som kränkande. Men även det att det var 
väldigt engagerat och väldigt öppet, kombinerat med ett lugn och högt i tak, kan visa på den 
intimitet och intensitet som Scharmer (2009) beskriver. Det finns dock inga rapporteringar om 
enskilda ögonblick som uppfattats som sårbara, särskilt energifyllda eller intensiva. Men som 
Scharmer (2009) påpekar så är det svårt att sätta ord på de känslor och upplevelser som 
människor har av presencing, vilket kan göra det svårt för respondenterna att registrera och 
rapportera den typen av upplevelser. Engagemanget som sådant kan dock ses som en 
förutsättning för presencing, eftersom Scharmer (2009) menar att det måste vara viktigt och 
angeläget, annars kommer man inte särskilt djupt i U-processen. 

4.2.5 Crystallizing 

Utifrån Scharmers (2009) teori så handlar crystallizing om att utkrisallisera saker från 
upplevelsen i botten av U:et det vill säga presencing. Crystallizing, har lite blandade resultat, 
med en fråga som pekar i riktning av att det skett till stor del och en som pekar i riktning av 
att det bara varit delvis skett. Utifrån att crystallizing bygger vidare på presencing kan det 
vara svårt att få fram dessa kristaller om man inte helt har nått ner i presencing nivån. 
Samtidigt finns det exempel på mycket relevanta idéer, exempelvis kring hur man ska hantera 
analfabeterna, som dock inte passade in i projektets ramar.  

Det framgår att de idéer som kom upp hade de kvaliteter som Scharmer (2009) pratar om 
kring crystallizing, där det är idéer med större mening och kvalitet, som i hög grad kopplar till 
helhetslösningar och hållbarhet. Ett bra exempel på detta är SFI representantens syn på hur 
hen kan påverka systemet genom att ta in nya saker i undervisningen, den insikt eller intention 
som detta bygger på kan ses som en kristall som kommer direkt ur presencing steget. 
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4.2.6 Prototyping 

Vidare så har det kommit konkreta prototyper, det att samordna de inledande samtalen med de 
nyanlända och att arbeta med ett samtycke för att dela information mellan aktörerna. 
Prototyperna har inte har testats än, men lever upp till Scharmers (2009) syn på vad en 
prototyp är, i form av småskalighet och att det kan göras med enkla medel och sedan 
utvärderas och justeras för att bli bättre, i dialog med ”verkligheten”. Många tror också att 
dessa prototyper kommer att implementeras, som nya arbetssätt om de fungerar, möjligen i 
någon justerad form. Men att det inte har gjorts än, eftersom det är för tidigt i processen för att 
någon ska ha hunnit testa idén och implementera den. Även det tidigare nämnda initiativet 
från SFI representanten kan ses som en prototyp, som redan testats och även implementerats.  

4.2.7 Performing 

I performing implementeras det nya arbetssätet enligt Scharmer (2009). Resultaten visar att 
det finns intentioner om olika kristaller och prototyper som senare kan komma att 
implementeras, som också lever upp till Scharmers (2009) krav på performing, bland annat att 
det för med sig en ökad förståelse för helheten och hur systemet kan påverkas av den 
enskildes handlingar. I respondenternas svar framgår även att det finns en ökad förståelse för 
helheten, som kan hjälpa till att ta intentioner och prototyper till performing steget.  

SFI representantens implementering av det nya arbetssättet, där sådant som hur blanketter ska 
fyllas i lyfts in i undervisningen har alla de delar som Scharmer (2009) beskriver hos 
performing. Dels sätts det egna arbetet i relation till en större kontext, genom att SFI 
representanten ser att lektionerna kan hjälpa systemet att fungera smidigare, genom att lyfta 
sådant i undervisningen som annars skapar problem både för de nyanlända och de andra 
aktörerna. Det visar även på den ökade förståelse för det större systemet och hur de egna 
handlingarna påverkar systemet, som Scharmer (2009) anser representera detta steg i U-
processen.  

Den blinda fläcken som handlar om källan som handlingarna kommer ur (Scharmer, 2009; 
Scharmer & Kaufer, 2010), har inte belysts direkt i det insamlade materialet. Indirekt har detta 
berörts, utifrån att U-processen handlar om att gå från ego- till eko-system medvetande, där 
deltagarna börjar agera utifrån hela systemet istället för endast den egna enheten eller 
organisationen (Scharmer, 2009; Scharmer & Kaufer, 2013). Sammanfattningsvis, här i slutet 
av U-processen, framgår det på flera sätt att det skett en fokus förskjutning, i riktning av mer 
eko-systems medvetande. Genom hela processen visar respondenternas svar på att de blivit 
mer medvetna om de andra i systemet, och därmed rört sig bort från ego-systemets 
medvetande, som enligt Scharmer och Kaufer (2013) handlar om att agera utifrån den egna 
enheten eller organisationen. Även de nyanlända har blivit mer synliga, där aktörerna ger 
uttryck för att de fått en större förståelse för de nyanländas situation i systemet.  

Handlingarna kommer alltså i högra grad från en förståelse av helheten. Och deltagarnas 
”aha” upplevelser och större förståelse för systemet kan även antas hjälpa aktörerna att styra 
processen i en riktning som de önskar, då det att se det som verkligen är ses som en 
förutsättning för att kunna kontrollera en organisations ”öde” (Nystrom & Starbuck, 1984).  
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5 Resultat och analys lärande organisationer  
Frågeställning 2: På vilket sätt har nivån av lärande, utifrån de fem disciplinerna, förändrats 
hos de deltagande aktörerna i MEKA projektets nätverksteam, som en direkt eller indirekt 
följd av workshoparna?  

5.1 Resultat 
Här görs först en genomgång av de övergripande resultaten för hur deltagarna uppfattade att 
workshoparna påverkade nivån av lärande. Därefter görs en mer noggrann genomgång av de 5 
disciplinerna. 

Respondenterna benämns A, B, C etc. så att det går att följa de olika respondenterna. Där det 
anses nödvändigt för förståelsen benämns respondenterna med titel eller organisation.  

5.1.1 Övergripande om organisatoriskt lärande 

Nedan redovisas resultatet av den delen av undersökningen som rörde den upplevda effekt 
workshoparna har haft på graden av organisatoriskt lärande hos nätverksteamet. 
Undersökningen presenteras både i form av en mer ingående presentation av resultatet på 
varje fråga uppdelat i de fem disciplinerna men inleds med en sammanställning av resultatet 
för att ge en överblick.  
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Tabell 5.1. Sammanfattande resultat organisatoriskt lärande i MEKA projektet 

Av diagrammet, tabell 5.1, framgår det att workshoparna har påverkat graden av 
organisatoriskt lärande, om än i olika omfattning för de respektive disciplinerna. Ett värde lika 
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med svarsalternativet ”Inte alls” innebär därmed ingen påverkan på det organisatoriska 
lärandet och ”Till stor del” innebär stor påverkan på det organisatoriska lärandet som en följd 
av de tre workshoparna som har hållits inom MEKA projektets första fas. Se bilaga 4 för de 
exakta svaren på den muntliga enkäten. 

”Personligt mästerskap” är den disciplin som får lägst poäng och ”Lära i grupp” näst lägst. De 
tre andra disciplinerna har värdet för ”till stor del” där ”Mentala modeller” får högst poäng. 
Dessa resultat framgår tydligare då man ser till svaren för respektive fråga (se i stycken 
nedan). Sammanfattningsvis kan man säga att workshoparna till övervägande del, till stor del 
har bidragit till att skapa en lärande organisation utifrån de uppsatta parametrarna men att det 
finns variationer mellan de olika disciplinerna.  

5.1.2 Personligt mästerskap 

Personligt mästerskap innebär att man fokuserar mer på sin egen utveckling, både personligt 
och professionellt för att öka det individuella lärandet. För organisationerna gäller det att ta 
vara på de mänskliga resurser i form av ambition och driv som finns, men som ofta är 
outnyttjad resurs inom många organisationer. Majoriteten av respondenterna (4 av 7) menar 
att workshoparna delvis har bidragit till att de fokuserar mer på sin egen utveckling, personligt 
samt professionellt. En respondent svarar ”Inte alls” medan två respondenter menar att 
workshoparna till stor del bidragit till ett större fokus på den individuella utvecklingen. 
Medianen ligger på ”Delvis” och svaren varierar från ”Inte alls” till ”Till stor del”. 

Respondent SFI svarar ”Till stor del” ”[…] eftersom man har insett hur man kan lägga in 
delar i undervisningen som gör att det kommer fungera lite bättre även i de andra delarna”. 
Respondent E menar däremot att hen inte alls fokuserar mer på sin egen personliga och 
professionella utveckling som en följd av workshoparna. Respondent Flyktingmottagning 
menar att man inte kommit så långt än och att de inom hens organisation även tidigare har 
haft bra samarbete med de andra aktörerna för att man suttit som spindeln i nätet. Respondent 
D tycker att det där U-tänket och då respektive nu skulle vara något intressant att utforska mer 
och menar att det är en tanke som kommit från workshoparna som till stor del fått hen att 
fokusera mer på sin egen utveckling.  

En annan viktig del i personligt mästerskap är att man fokuserar på att klargöra vad som är 
viktigt i ens arbete för att hela tiden kunna arbeta sig fram mot målet. Detta för att man ska ha 
en tydlig bild var man är och hur man ska kunna ta sig framåt. Enligt en majoritet av 
respondenterna (3 av 7) har workshoparna delvis bidragit till att de fokuserar mer på att 
klargöra vad som är viktigt i deras arbete. Medianen ligger på ”Delvis” och svaren varierar 
från ”Inte alls”(2 av 7) till ”Till stor del” (2 av 7). 

Respondent C menar att workshoparna delvis har bidragit till att klargöra mer vad som är 
viktigt i hens arbete genom att få en bättre bild av vad det är som är viktigt för de nyanlända, 
att de ska kunna presentera sig och samtala på t.ex. framtida praktikplatser. Respondent E 
menar att hen inte alls fokuserar mer på att klargöra vad som är viktigt i hens arbete som en 
följd av workshoparna. Hen menar även att hens del är mindre än de andra eftersom hen inte 
följer de nyanlända under en längre period, utan gör ett litet inhopp då de nyanlända just 
kommit (E). Respondent B menar att workshoparna till stor del bidragit till att hen fokuserar 
mer på att klargöra vad som är viktigt i hens arbete eftersom du får tala om vilka uppgifter du 
har, vad du gör och vad alla andra gör- det är väldigt klargörande. För respondent 
integrationssamordnare vars roll är sektorsövergripande har workshoparna visat hur fruktbart 
det är när man skapar forum för alla aktörer att delta i, att lyfta blicken och se helheten.  
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5.1.3 Mentala modeller  

Mentala modeller innebär att man försöker lyfta så kallade sanningar och existerande 
fördomar om andra och sitt eget arbete till ytan. Majoriteten av respondenterna (5 av 7) menar 
att workshoparna i hög grad har bidragit till att man inom MEKA försöker identifiera 
fördomar man har om de andra aktörerna och deras arbete.  Endast två respondenter menar att 
man bara delvis försöker synliggöra de mentala modellerna som en följd av workshoparna, 
inom MEKA projektet. Medianen ligger på ”Till stor del” och svaren varierar således från 
”Delvis” till ”Till stor del”. 

Processkartläggningen gjordes för de första två åren en nyanländ flykting är i Sverige. Genom 
att göra en tidsaxel blev processen överblickbar på ett bättre sätt, än de försök till 
kartläggningar som gjorts tidigare (A). Respondent C menar att man genom dialog och den 
processkartläggning som genomförts, har fått upp en rad frågor och fått insikt i hur mycket 
saker som sker runt omkring som är lika viktiga som sitt eget jobb. Genom den öppna 
dialogen menar respondent E att förståelsen för processen och de nyanländas situation har 
klargjorts.  Även respondent B har fått en bättre förståelse varför man gör saker och ting. 
Respondent G menar att det händer något med människor då man kan prata med varandra 
istället för om varandra, vilket hjälper till att motarbeta fördomar man kan ha om varandra. 
Respondent D menar att workshoparna bidragit till att slå hål på myter och att deltagarna kan 
bemöta kritik utan att gå in i försvar.  

För att kunna identifiera de mentala modellerna krävs en öppenhet som tillåter att man kan 
undersöka och utmana varandras fördomar. Dialogerna ska föras på ett respektfullt sätt utan 
att lägga skuld på någon, samtidigt som det krävs ett stort mått av självkritik. Endast en av 
respondenterna svarade ”Delvis” medan de övriga respondenterna menade att workshoparna 
till stor del bidragit till att gruppen undersökt och utmanat varandras fördomar på ett 
respektfullt sätt, både under och efter workshoparna. Medianen ligger således på ” Till stor 
del”.  

Respondent C menar att workshoparna till stor del har bidragit till att man öppet kunnat 
berätta vad de gör, hur de gör det och varför de gör det. ”Om de har haft kommentarer har det 
inte varit personlig kritik utan man frågar varför man gör si eller så och det är ok.” (C). 
Respondent G menar även hen att det funnits en öppenhet och ett behov av att tala med 
varandra om sitt arbete. Det infann sig väldigt snabbt ett öppet klimat och att man kunde tala 
om situationer utan att det blev negativt, det har deltagare kommenterat i efterhand som 
väldigt positivt. Framåt kommer man troligtvis lättare lyfta luren för att lösa eventuella 
problem. Man har en tillit och är trygga med varandra, menar respondent D. Hen menar även 
att det var ett öppet klimat och att man var bekväma med varandra i gruppen vilket 
underlättade och är viktigt när man jobbar tillsammans.   

5.1.4 Gemensam vision 

En gemensam vision utgör det överordnade målet till vart man som organisation ska nå och 
utan denna vision finns det ingen lärande organisation. Det är viktigt att det är en vision som 
kommer underifrån och stöttas av medarbetarna.  En majoritet av respondenterna (4 av 7) 
svarade ”Till stor del” på frågan om huruvida workshoparna bidragit till att skapa en 
gemensam vision som alla inom nätverksteamet känner till och stöttar. Medianen ligger 
således på ” Till stor del” och svaren varierar från ”Delvis” till ”Till stor del”. 
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Respondent E menar att processkartläggningen för mottagandet av de nyanlända bidrar till att 
klargöra visionen och att man kan komma att försöka nå den på ett bättre och mer effektivare 
sätt. Respondent C menar att det i ”väldigt, väldigt stor del” har bidragit till en gemensam 
vision, att det har varit väldigt bra att få se hur de andra gör och ta del i varför det är viktigt. 
Respondent G svarade delvis eftersom hen menar att det är många andra medarbetare som ska 
med i arbetet i MEKA men för dem som deltog på workshoparna bidrog workshoparna till 
stor del att skapa en gemensam vision. Respondent D svarade till stor del men framhäver 
samtidigt vikten av att cheferna engagerar sig i processen och intresserar sig för 
förbättringsprojekt.  

Ett av grundsyftena med workshoparna, var att ha med folk eftersom projektet ska 
genomföras på tvärs av så många organisationer. Det var viktigt att skapa ett gemensamt 
utgångsläge och en känsla av att man var delaktig i projektets utformande. Projektledaren och 
integrationssamordnaren ville få deltagarna att skapa en förståelse för varandra i processen 
och en känsla av att man tillsammans kan genomföra projektet och forma det, att det inte 
kommer ovanifrån, som ett sätt att förankra det i organisationerna som deltar i MEKA.   

Den gemensamma visionen måste passa in i medarbetarnas vision för sig själva, för att på så 
sätt skapa en tilltalande framtid både för organisationen som helhet men även medarbetarna 
personligen. Endast en av respondenterna svarade ”Delvis” medan de övriga respondenterna 
menade att arbetet i MEKA passar bra in i deras egen vision av vad de vill uppnå i deras 
arbetsliv. Medianen ligger således på ”Till stor del”.  

Den stora delen av respondenterna menar att MEKA passar in i den personliga visionen för 
vad de vill uppnå i sina arbetsliv. Det generella är att man vill se till att de nyanlända får en så 
bra introduktion som möjligt, tillgodogör sig språket på bästa sätt och förhoppningsvis får en 
praktikplats eller arbete (C). Endast respondent E menar att MEKA bara delvis passar in i 
hens personliga vision och förklarar det med att hen bara gör ett kort inhopp och inte har de 
långsiktiga relationerna som de andra i nätverksteamet. Just det hälsofrämjande arbetet och 
livsstilsdelen som finns inom MEKA tilltalar respondent D och är något som hen har 
efterfrågat i många av de projekt som hen tidigare varit med i. Hen menar även att man har 
tänkt till innan man satte igång MEKA och att det till stor del passar in i hens egen vision (D). 
Att det blir tydliga, enkla och klara riktlinjer så att alla vet vad alla gör är en av de positiva 
delarna i MEKA enligt respondent B. Hen menar att det både för aktörerna och för tredje 
person (de nyanlända) kommer att bli tydligare att se vem som gör vad, något som är viktigt 
för hen (B). Även respondent G menar att MEKA passar bra in i hens personliga vision då 
helhets- samt klientfokus är viktigt. Att öppna upp för samarbete och samverkan samt att 
försöka ta hål på de fördomar som finns, så som man gör i MEKA projektet, stämmer bra 
överens med respondent A:s personliga vision. 

5.1.5 Lära i grupp 

Dialog och diskussion är grunderna för lärande i grupp men det är även viktigt att skilja på de 
två begreppen. I dialog utvecklar man insikter medan man i diskussion presenterar alternativ 
för att ta beslut. En majoritet av respondenterna (5 av 7) menar att workshoparna delvis har 
bidragit till att skilja mellan dialog respektive diskussion och medianen är således ”Delvis”. 
Inte någon av respondenterna har svarat ”Inte alls”.  

Respondenterna beskrev mycket enhälligt att alla samtal som hölls under workshoparna 
präglades av respekt, öppenhet och dialog. Man lyssnade på varandra för att höra och lära mer 
om de andras arbete och åsikter. Dock kan man i intervjuerna höra att man inte har skiljt på 
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dialog och diskussion och heller inte förklarat skillnaderna (B, C, D, G). Respondent D 
menade att det var mycket dialog ”att bubbla först” och att man sedan tagit det konkreta för 
att komma fram till en lösning, då alla var väldigt resultatinriktade. Respondent E menar att 
man inte har kommit så långt in i diskussionsbiten att man tar beslut, att man fortfarande är i 
kartläggningsstadiet. Även respondent G menar att hela processen och workshoparna var helt 
och hållet dialogbaserad. Man kunde hela tiden komma till tals med sina känslor och 
reflektioner. Hen reagerade över att det så snabbt blev en lugn och öppen stämning som alla 
trivdes med samt att det fanns ett starkt behov av att reflektera och prata om sitt arbete och det 
blev väldigt bra samtal på en gång.    

En annan del i grupplärandet är att man måste lära sig hur man utvecklar svagheter och tar 
vara på varandras styrkor samtidigt som man ser sin egen del i problemen. Man måste även 
tillåtas öva sig på att hantera konflikter och se hur man internt bidrar till att skapa eventuella 
problem.  Majoriteten av respondenterna (4 av 7) har svarat att de menar att workshoparna 
delvis har bidragit till att man internt ser hur man bidrar till att skapa eventuella problem. 
Övriga respondenter menar att man ”Till stor del” har lärt sig att försöka se hur man bidrar till 
eventuella problematiska situationer.  

Även här ses processkartläggningsförfarandet som en bidragande faktor till att man ser både 
sina egna och andras problem från ett annat, icke-kritiserande, perspektiv. Man försöker i 
samförstånd kartlägga och lösa alla eventuella flaskhalsar och problem som finns, utan att 
placera skulden till varför det är ett problem på den ena eller den andra. Däremot ser man till 
att bara försöka lösa de problem som man har möjlighet att påverka och lyfter vidare de andra 
problemen respektive frågorna till styrgrupp, kommun, landsting eller statlig nivå (B, D, G).  
”[…] men jag tror inte det är enkelt, jag tror det är skitsvårt!” (att se hur man internt bidrar till 
problem- författarnas anm.) säger respondent A, men menar att man samtidigt har gjort det till 
stor del inom MEKA projektet. Man förstår sin egen och andras roll enklare när man får 
förklara varför man gör vissa saker eller får förklarat varför andra gör vissa saker vilket till 
stor del påverkar hur man ser på sin egen roll. ”Det är ett så öppet klimat så att det är inget 
problem, sen beror det på hur man säger saker också. Just samarbetet som vi byggt upp- det 
finns ett samarbete för att lyfta luren och reda ut problem. Bra samarbete och bra diskussioner 
i grupperna, sen finns det plus och minus men det är absolut inga problem att lyfta dem.” (B).  
Alla är lösningsfokuserade, menar respondent B, men man måste få rutinerna ner på pränt så 
att det inte är personavhängigt och att man inte måste ha 15 år i kommunen för att förstå vad 
man ska göra. Respondent D menar att man inom nätverksteamet delvis kan se hur man bidrar 
till problem dels eftersom man vet att ingen är förmer än andra och att alla vet varför de är 
där. Sen kan deltagarna vara lite småsura men löser problemen i slutändan.   

5.1.6 Systemtänkande 

Systemtänkande innebär att man förstår att dagens problem är ett resultat av gårdagens 
lösningar och att man måste lyfta blicken, se hela problemet och tänka i nya banor för att 
finna nya, bättre lösningar. En majoritet av respondenterna (4 av 7) menar att man i hög grad 
söker nya lösningar när det uppstår problem, istället för att se hur man tidigare gjort. 
Medianen blir således ”Till stor del”. Samtliga respondenter har svarat antingen ”Delvis” eller 
”Till stor del”.  

I svaret på denna fråga lyfter några respondenter fram teori U som de blivit presenterade för i 
workshoparna. De menar att man måste ta in nya fakta, se nya lösningar och våga 
experimentera för att se vilken lösning som kan tänkas åtgärda det specifika problemet på 
bästa sätt (C, E, G). Respondent C säger att workshoparna till stor del har bidragit till nya 



48 

 

lösningar och menar att: ”det var väl lite det som var grundtanken med teori U, att man inte 
går direkt från en gammal lösning till en ny, men att man med U kan prova en massa olika 
saker: open heart, open mind, open will och det är väl lite det vi tänker här” (C). Även 
respondent E hänvisar till ”U modellen” och att man inte bara ska ta förra årets lösning och 
sätta den på igår men att man försöker arbeta på ett annat vis. Att man börjar på ett nytt blad 
och ser vad man har här och nu och försöker bortse från de beslut som tidigare tagits och sikta 
framåt och vara nytänkande. Respondent integrationssamordnare menar att det ännu är svårt 
att se, men att det har såtts frö och ökat förutsättningarna men att man måste vänta kanske ett 
år för att se hur det har påverkat lösningarna. Här lyfts ledarskapet, av respondent A, som en 
viktig del i att stötta upp om de nya lösningar som tas fram. Hen menar att ledare borde stötta 
upp bättre om den som vill testa någon ny lösning och att det inte borde vara upp till 
respektive tjänsteman att införa det nya. 

Systemtänkande innebär även ett fokus på hela systemet, alla delar av det nätverket som utgör 
organisationen och hur de delarna påverkar varandra. Man måste även ta in ett längre 
tidsperspektiv än vad som är tradition, eftersom de reella effekterna av en åtgärd för att lösa 
ett problem ofta tar lång tid innan de syns. Även på denna fråga har en majoritet av 
respondenterna svarat ”Till stor del” och endast en av respondenterna har svarat ”Delvis” 
vilket indikerar ett mycket starkt stöd för ett ökat systemtänkande. Medianen är således ”Till 
stor del”.  
 
Många av respondenterna hänvisar till sammansättningen på gruppen, att alla träffats och 
kunnat prata igenom kartläggningen av processen tillsammans. På så sätt har man fått bättre 
insikt och överblick över hela organisationen och de olika aktörernas perspektiv. 
Respondenterna är mycket positiva och använder ord som ”jättebra”, ”jättepositivt” och 
”mycket bra” för att sammanfattningsvis beskriva vad de anser om workshoparna (B, C, D, 
E). Workshoparna var det första tillfället då alla aktörer träffas på en gång och pratar, något 
som respondent B menade var mycket positivt. Endast en respondent menar att det fortfarande 
är tidigt i processen och att det är upp till bevis för att visa att man även i fortsättningen av 
projektet tänker på helheten (G). Att ha samma plattform att utgå ifrån och förstå sin roll i den 
egna organisationen samt i förhållande till andra organisationer, menar respondent F, varit ett 
mål med workshoparna. Ett mål som till stor del nåtts (F).  

5.2 Analys 
I följande kapitel kommer resultatet från undersökningarna att analyseras med hjälp av teorin 
om lärande organisationer som presenterats i kapitel 2. Analysen kommer även försöka se vad 
i workshoparna som bidragit till den eventuella förändringen, utifrån de intervjusvar som 
erhållits.  

5.2.1 Personligt mästerskap 

Personligt mästerskap innebär att man kontinuerligt förtydligar och fördjupar sin personliga 
vision för att utvecklas både på det professionella och på det personliga planet. Man ska 
fokusera sin energi och utveckla tålamod samt förmågan att se verkligheten objektivt (Senge, 
2006). Utifrån svaren från respondenterna kan man säga att workshoparna inte har bidragit i 
någon större utsträckning till att medlemmarna i nätverksteamet fokuserar mer på deras egen 
personliga eller professionella utveckling. Majoriteten av respondenterna svarade ”Delvis” 
vilket visserligen är en förändring men inte ses som tillräckligt för att anse workshoparna som 
bidragit med hela den potentialen som var möjlig.  
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Inte heller på svaret på andra frågan, I vilken grad upplever du att workshoparna har bidragit 
till att fokuserar mer på att klargöra vad som är viktigt i ditt arbete? finns det någon stark 
påverkan av workshoparna då majoriteten svarat ”Delvis”. Senge (2006) menar att man måste 
hela tiden klargöra vad som är viktigt för oss och vilket målet är för att kunna ta sig framåt till 
det önskade målet. Från respondenternas svar kan det utläsas att det beror lite på vilken 
organisation man tillhör samt hur länge man varit på sin tjänst, de som inte varit så länge på 
sin tjänst fick mer klargjort kring deras tjänst än de som varit en längre period. Då man tittar 
på upplägget på workshoparna kan man heller inte se att personlig utveckling är ett mål för 
projektet att nå. Dock kan man från intervjuerna utläsa att processkartläggningen och de 
samtal som förts kring den har fått respondenterna att fundera över hur de bidrar till klientens 
upplevelse och eventuellt kan workshoparna i förlängningen bidra till att medlemmarna i 
nätverksteamet fokuserar mer på deras personliga och professionella utveckling.  

Senge (2006) menar att man måste ha individuellt lärande, annars kan man inte ha lärande 
organisationer. Att man kontinuerligt klargör vad som är viktigt för en och kopplar det till 
organisationens utveckling och vad medarbetarna personligen vill i livet. Det ligger alltså i 
projektets intresse att i ett skede lyfta in disciplinen personligt mästerskap i projektet för att 
skapa organisationer som präglas av utveckling, driven av engagerade medarbetare. För att 
det individuella lärandet ska förankras måste det skapas en kultur som stöttar lärande och 
utveckling (Jacobsen, 2005). Detta görs genom att ta vara på de mänskliga resurserna genom 
att ge medarbetarna information, frihet och få dem att känna ansvar i sitt arbete (Jan Carlzon, 
2008). Från intervjuerna kan man höra att samtliga respondenter är mycket engagerade i sitt 
arbete och brinner för det. Det gäller för deras närmaste ledare att ta vara på detta och 
säkerställa att även andra medarbetare känner samma engagemang.  

5.2.2 Mentala modeller 

Peter Senge (2006) menar att det finns djupt liggande antaganden, fördomar och antaganden 
som präglar hur vi uppfattar vår omvärld. Dessa fördomar är en anledning till varför många av 
de bästa idéerna ofta inte implementeras, eftersom beslutsfattarna har mentala modeller som 
talar mot dem. Det är därför viktigt att man lyfter dem, utmanar och förbättrar vår förståelse 
för hur våra mentala bilder påverkar sättet vi uppfattar världen (Senge, 2006). En kvalificerad 
majoritet menar att workshoparna har bidragit till att man inom MEKA projektet försöker 
lyfta s.k. sanningar och andra fördomar till ytan och undersöka dem. Samtliga respondenter 
har svarat att workshoparna delvis eller till stor del bidragit till att undersöka de mentala 
modellerna. Anledningen till detta är att alla aktörer för första gången samlats, att man gått 
igenom och kartlagt vem som gör vad i processen och på så sätt avlivat osanna ”sanningar”.  

Alla utom en respondent ansåg att workshoparna till stor del bidragit till en öppenhet där man 
försöker undersöka och utmana varandras fördomar på ett respektfullt sätt. Även om det har 
varit negativa åsikter så har man inte framfört det som personlig kritik utan man har frågat 
och låtit förklara. Nätverksteamet hade även en väldigt god dialog, öppenhet och respekt för 
varandra i samtalen. Det kräver en stor portion av självkritik att utmana sina mentala modeller 
och att man ständigt funderar över hur man utvärderar och tolkar den information man får 
(Jacobsen, 2005).  

5.2.3 Gemensam vision 

Den gemensamma visionen skapar det överordnade målet och utan den finns inte lärande 
organisationer. Visionen är mycket mer än en idé, det är en kraft som får medarbetarna att 
vilja eftersträva den gemensamma bilden som vi har av vad som ska skapas tillsammans 
(Senge, 2006). Tre av sju respondenter menar att workshoparna delvis har bidragit till att 
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skapa en gemensam vision för introduktionsprocessen, som alla känner till och stöttar. Fyra av 
sju har svarat till stor del. En starkt bidragande orsak till detta verkar vara den 
processkartläggning som nätverksteamet gjort under workshoparna, som har bidragit till att 
klargöra visionen, vem som gör vad och varför olika steg i processen är viktiga.  

Det är viktigt att den gemensamma visionen reflekterar de personliga visionerna och kommer 
underifrån, och inte från ledningen som den traditionellt har gjort (Senge, 2006). Samtidigt 
måste visionen formuleras tillsammans och inte bara passa in på de individuella visionerna 
(Jacobsen, 2005). Sex av sju respondenter menar att visionen för MEKA även passar in på 
deras egen vision av vad de vill uppnå i deras arbetsliv. Respondenterna hänvisar till att det 
blir klarare och tydligare vem som gör vad och att man tänkt till innan man drog igång MEKA 
för att få med helhetsbilden.  

Det ska här nämnas att det enligt integrationssamordnaren var ett av syftena med 
workshoparna att se till att man skapade en gemensam bild av nuläget för att på så sätt skapa 
engagemang för och delaktighet i projektet och dess genomförande. Man ville förankra 
projektet i organisationerna som deltar för att säkerställa att projektet integreras i ordinarie 
verksamhet, och inte blir som en självständig process som avslutas när projektet avslutas. 
Denna tanke är grundläggande och skapade uppenbarligen goda förutsättningar för MEKAs 
fortsatta arbete där nätverksteamet ska fundera som ambassadörer för projektet.  

5.2.4 Lära i grupp 

Att säkerställa att lärande sker i grupper och inte bara inom individer är ett av de viktigaste 
uppdragen inom lärande organisationer (Jacobsen, 2005). I dagens organisationer är team de 
grundläggande enheterna och grunden inom grupplärandet är dialogen i betydelsen att teamet 
tillsammans tänker och utvecklar insikter som man inte skulle kunnat utveckla individuellt 
(Senge, 2006). Det är även viktigt att gruppmedlemmarna får lära sig hur de ska 
kommunicera, hur de hanterar konflikter och undviker att hamna i försvarsställning. Detta kan 
göras genom att låta medarbetarna öva och experimentera sig fram till ett samarbete där man 
tar vara på varandras styrkor och utvecklar varandras svagheter (Jacobsen, 2005; Senge, 
2006). Fem av sju respondenter menar att de delvis har skiljt mellan dialog och diskussion då 
de på workshoparna skulle lösa komplexa problem. Alla respondenter är eniga om att det har 
varit dialoger som har präglats av öppenhet och respekt för varandra. Samtidigt menar en 
respondent att man inte kommit så långt som att diskutera lösningar på problem, att det är för 
tidig i projektet.  

För att kunna karaktäriseras som en lärande organisation måste ett klimat skapas, där teamet 
kan utveckla tankar och idéer, att vända och vrida på förslagen och ta fram nya 
lösningsförslag som ser till helheten. Man måste även se sin egen roll och hur man bidrar till 
felaktiga antaganden och i förlängningen arbetssätt (Senge, 2006). Tre av sju anser att de till 
följd av workshoparna internt till stor del försöker se hur de bidrar till att skapa eventuella 
problem, medan en majoritet (4 av 7) menar att detta bara sker till viss del. Respondent B 
menar att man tack vara det öppna dialogklimatet kan lyfta saker och fråga varför saker och 
ting fungerar på ett visst sätt och inte ett annat. En annan respondent menar att man genom 
processkartläggningen också hjälper till då man i samförstånd försöker lösa de flaskhalsar 
man kan se, utan att skuldbelägga någon. Frågor man inte kunde påverka, lyftes till en annan 
nivå.  
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5.2.5 Systemtänkande 

Systemtänkande innebär att man ser organisationer som ett system, där handlingar länkas 
samman i ett nät (Senge, 2006). Han menar även att man måste tänka nytt för att kunna lösa 
de problem som uppstår, då dagens problem är ett resultat av gårdagens lösningar. Ett 
helhetsperspektiv och ett längre tidsperspektiv än vad man brukar ha bidrar till att skapa bättre 
lösningar (Myers, Hulks & Wiggins, 2012; Senge, 2006).  
 
Fyra av sju respondenter menar att workshoparna har bidragit till att man söker nya lösningar 
när det uppstår problem, istället för att se hur man tidigare gjort. Två av respondenterna lyfter 
här teori U, efter att ha fått en genomgång av teori U, som ett sätt. tycker att det låter vettigt 
att prova en massa olika saker och att experimentera innan man går på en eller annan lösning, 
att försöka lägga det gamla till sidan och tänka nytt. Integrationssamordaren, som är den som 
har erfarenhet av att arbeta med teori U, anser dock att nätverksteamet inte kommit så långt 
än, att det såtts frön som man kan se hur de utvecklas om ca ett år.   

Senge (2006) menar även att en fragmentisering av världen riskerar att leda till att man inte 
ser konsekvenserna av sina beslut. Det kan ta flera år innan man ser den fulla effekten av ett 
beslut eller en åtgärd och eftersom medarbetarna själva är en del av detta system kan det vara 
svårt för dem, på alla nivåer, att se den övergripande bilden (Senge, 2006). På frågan I vilken 
grad anser du att workshoparna har bidragit till man inom MEKA projektet ser till hela 
organisationen och olika perspektiv? svarar sex av sju respondenter ”Till stor del”. De menar 
att själva MEKA projektet i sig som inkluderar alla aktörer, workshoparna som låter den 
träffas och diskutera igenom saker och ting samt processkartläggningen har bidragit till att ge 
en överblick över processen och vad de olika aktörerna gör.  
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6 Resultat och analys offensiv kvalitetsutveckling  
Frågeställning 3: På vilket sätt kan teori U och U-processens olika steg i MEKA projektets 
nätverksteam kopplas till lärande organisationer och offensiv kvalitetsutveckling?  

6.1 Resultat 
Då all relevant data redan har presenterats för detta område, i de två tidigare 
frågeställningarna kommer inga ytterligare resultat att redovisas här, analysen bygger på 
resultaten för frågeställningarna 1 och 2.  

6.2 Analys 

6.2.1 Sätt kunden i centrum 

Bergman och Klefsjö (2007) menar att det är viktigt att ta reda på vad kunderna vill ha samt 
arbeta för att uppfylla, eller överträffa, dessa behov. Det är inte bara de externa kunderna som 
är viktiga att arbeta med, utan även de interna kunderna för att på så sätt kunna åstadkomma 
en bra kvalitet. Senge (2006) menar att det är viktigt att ständigt utvärdera och hålla fokus på 
vad som är viktigt i ens arbete, så att man hela tiden håller fokus och anpassar sitt arbete till 
behovet hos kunderna just nu.   

Flertalet respondenter menar att processkartläggningen som genomfördes i workshoparna, 
verkligen belyste hur de olika aktörernas specifika processer påverkar kunden, i detta fall den 
nyanlända flyktingen (C, D, G). Förståelsen för kundens situation, att det var väldigt många 
aktiviteter under de första månaderna samt att många aktörer faktiskt ställde nästan exakt 
samma frågor, ledde till tankar om hur man kunde effektivisera processen och dela 
information för att kunden inte skulle behöva svara på samma fråga upp till fyra gånger (C, D, 
E, F, G).  Processkartläggningen innebar även att deltagarna i nätverksteamet fick en bättre 
förståelse för hur deras arbete hänger samman och hur man kunde hjälpa sina interna kunder 
på ett bättre sätt (F). Det blev även tydligt att fokus normalt är på det egna arbetet istället för 
på klienten, eller kunden, men att workshoparna hade bidragit till att kunden blivit mer synlig 
(G).  

6.2.2 Basera beslut på fakta 

Att basera sina beslut på fakta är ett annat område som Bergman och Klefsjö (2007) anser 
väldigt viktigt eftersom att felaktiga beslut annars kan fattas, som kan få negativa 
konsekvenser. Relevant information kan vara allt från tankar och känslor till statistik och 
objektiv data (Bergman & Klefsjö, 2007; Garvin, 1993; Mittman i Ayers et. al., 2005).  
Mentala modeller måste lyftas och granskas för att man inte ska basera beslut på vad man tror 
är riktigt, utan på de fakta och förutsättningar som faktiskt finns (Senge, 2006).  

I denna aspekt säger samtliga respondenter att workshoparna bidragit, delvis eller till stor del, 
till att de kunnat lyfta och prata om de fördomar eller föreställningar som finns, dels om 
varandra som aktörer, men även om de nyanlända. Samtliga menar även att dialoger och 
diskussioner som förekommit har präglats av en öppenhet och respekt för varandras åsikter 
och ståndpunkter (D, E, F, G). Dessutom framgår det av upplägget på workshoparna att det 
varit ett tydligt fokus på fakta, exempelvis i processkartläggningen där deltagarna skulle 
skriva upp konkreta arbetsmoment.  
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6.2.3 Skapa delaktighet 

Jan Carlzon (2008) blev uppmärksammad då han sa att de mänskliga resurserna var en 
outnyttjad resurs inom många organisationer och att de genom delaktighet och ansvar på ett 
bättre sätt kunde ta vara på denna resurs. Bergman och Klefsjö (2007) menar även att 
delaktighet är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna göra ett gott jobb. Genom att 
tillsammans utveckla nya perspektiv, arbetssätt och kunskap skapar man en organisation som 
präglas av flexibilitet och som kan lära nytt, då behovet uppstår (Senge, 2006). Senge menar 
även att det idag är viktigt att säkerställa att det sker lärande i grupp, eftersom team utgör de 
grundläggande enheterna i dagens organisationer.  

Delaktigheten i MEKA projektets nätverksteam består än så länge i deltagandet i 
workshoparna samt att ta fram idéer som undersöks för att kunna genomföras längre fram. 
Processkartläggningen som genomfördes krävde i högsta grad deltagande av alla medlemmar 
i nätverksteamet och omtalades av alla som en positiv och lärorik process som de utvecklade 
tillsammans. De tog genom dialog och diskussion fram förslag på hur de kunde skapa en 
effektivare process och hantering av de nyanländas tid. Ett exempel på detta var exempelvis 
avtalet om samtycke för att dela uppgifter mellan aktörerna och på så sätt spara tid både för 
tjänstemännen och för de nyanlända (A, D, F, G).  

6.2.4 Arbeta med processer 

Att arbeta med processer förespråkas både av Bergman och Klefsjö (2007) och Ljungberg och 
Larsson (2012) för att flytta fokus från den egna avdelningen eller enheten över till 
processerna, relationer och informationsdelning. Värdet för kunden skapas då det finns ett bra 
flöde i processerna, vilket underlättas genom att de avbildas i processkartor och på så sätt kan 
ge en konkret vägledning i arbetet.  

Processkartläggningen av introduktionsprocessen för nyanlända var en central del i 
workshoparna och något som genomfördes för att, enligt integrationssamordnaren, skapa ett 
gemensamt utgångsläge för nätverksteamet. Kartläggningen omnämndes av i stort sett alla 
respondenter som en mycket positiv, utvecklande och förståendeskapande process där teamet 
lärde av varandras erfarenheter och perspektiv. Genom att följa en nyanländs ”resa” de första 
två åren och därmed se på vilka sätt hen kommer i kontakt med de olika aktörerna, skapade 
förståelse för hur deltagarna kan arbeta mer effektivt, både för tjänstemän och nyanlända (C, 
D, G).  

6.2.5 Arbeta med förbättringar 

Systematiskt arbete med förbättringar krävs för att en organisation ska kunna behålla sin 
konkurrens eftersom det som slutar bli bättre, snart slutar vara bra, enligt Bergman och 
Klefsjö (2007). Utmaningen i att arbeta med förbättringar är att hitta både små och stora 
förbättringsåtgärder för att förbättra kvalitén (ibid.). Lärande organisationer arbetar per 
definition med att ständigt förnya, förbättra och anpassa sina processer till nya behov (Garvin, 
Edmondson & Gino, 2008). Avlärning, omlärning och inlärning är centrala begrepp för att 
kunna förbättra arbetsprocesser och – rutiner (Angelöw, 1991). 

Hela tanken med MEKA projektet är att effektivisera och kvalitetssäkra 
introduktionsprocessen för nyanlända flyktingar (MEKA projektpresentation daterad 2014-
01-02). Genom workshoparna har man tillsammans i nätverksteamet arbetat fram 
förbättringsåtgärder för att kunna säkerställa att alla aktörer i introduktionsprocessen ”drar åt 
samma håll” (MEKA projektpresentation daterad 2014-01-02, D, F, G). Process-
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kartläggningen bidrog till att klargöra flaskhalsar och olika problem som hindrade flödet i 
processen och förbättringsåtgärder togs fram. Genom att skapa en gemensam vision av hur 
man ska arbeta och vad man vill uppnå, ökar man även sannolikheten för att alla aktörer drar 
åt samma håll eftersom den gemensamma visionen även för 6 av 7 respondenter även stämde 
mycket bra in med deras egen vision av vad de vill uppnå i sitt arbetsliv.  

6.2.6 Engagerat ledarskap 

En förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med offensiv kvalitetsutveckling är ett 
engagerat ledarskap som belyser, belönar och delaktiggör medarbetarna i kvalitetsarbetet 
(Ayers et. al., 2005; Bergman & Klefsjö, 2007). Ledningen måste vara engagerad i att sätta 
mål och skapa visioner och måste därmed ha en god förståelse för hur systemets olika delar 
samverkar (Deming, 1993 i Bergman & Klefsjö, 2007). Ledarskapet är inte minst essentiellt 
när det gäller att skapa den förbättringskultur som, av en i stort sett enig forskarkår, anses som 
en förutsättning för att lyckas med förbättringsinitiativ (Davis et. al., 2014).  

Undersökningen som genomfördes inom MEKA projektets nätverksteam ställde inga 
specifika frågor kring ledarskapet och dess engagemang i projektet. Dock uppkom det i en 
intervju en kommentar från en respondent (D) om vikten av att cheferna engagerar sig i 
processen och intresserar sig för MEKA projektet. I övrigt talades det om hur de flaskhalsar 
och utmaningar som klarlades i processkartläggningen, lyftes vidare till den nivå där 
ägandeskapet för frågan låg, om det var en styrgrupp eller en annan förvaltning (G).  

6.2.7 Systemtänkande 

Systemtänkandet är en avgörande framgångsfaktor i offensiv kvalitetsutveckling (Deming, 
1993 i Bergman & Klefsjö, 2007). Man måste samla alla aspekter från hörnstensmodellen och 
se hur de agerar som helhet eftersom helheten är större och mäktigare än summan av dess 
delar (Ahrenfelt, 2001). Systemtänkandet är även det som karaktäriserar processorienterade 
organisationer då man fokuserar på hur delarna samverkar istället för att bara se till delarnas 
linjära samband (Abnor & Bjerke, 2007 i Ljungberg & Larsson, 2012). Systemtänkandet är 
även den viktigaste disciplinen inom lärande organisationer enligt Senge (2012). Han menar 
att dagens problem kommer från gårdagens lösningar och att man därför måste låta 
utvecklingen av förbättringsåtgärder ta tid, eftersom man inte alltid kan se orsak och verkan 
tydligt. Man måste lyfta blicken, tänka nytt och se till hela den process som utmaningen 
omfattar för att på så sätt kunna lösa problemen på bästa sätt, som även är hållbart i framtiden 
(Senge, 2006).  

MEKA projektets fokus på att samla alla aktörer involverade i introduktionsprocessen för att 
göra en kartläggning, kan ses som ett sätt att se till hela nätverket och alla delar av processen, 
dvs. det är ett tecken på systemtänkande hos projektledarna (MEKA projektpresentation 
daterad 2014-01-02). Några av deltagarna i nätverksteamet talar även om hur man vill 
fortsätta arbeta med det arbetssätt som teori U innebär, att tänka nytt och inte bara använda de 
lösningar som man tidigare gjort och hur man vill experimentera sig fram (C). Det framgår 
även att deltagarna har fått en ökad förståelse för de olika aktörerna och för de nyanlända, och 
exempelvis SFI representanten och A upptäckte hur de själv kan bidra till att underlätta för de 
andra. Detta tyder på en ökad grad av systemtänkande.  
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7 Slutsatser 
I nedanstående kapitel besvaras denna studies syfte och frågeställningar. Slutsatserna baseras 
på empiri, analyser och tolkning mot aktuell teori.  

Syftet med denna studie var att skapa förståelse för hur processer kring teori U kan användas 
för att skapa förutsättningar för en lärande organisation, som präglas av högre effektivitet och 
kvalitet.  Utifrån de nedanstående tre frågeställningarna anses syftet ha besvarats. 

Frågeställning 1: På vilket sätt kan man återfinna teori U och U-processens olika steg i 
MEKA projektets arbete med nätverksteamet?  

Överlag finns det tydliga tecken på att workshoparna har lyckats fånga U-processen i sitt 
upplägg. Det förekommer inte särskilt mycket downloading, vilket ses som positivt då det är 
en förutsättning för att komma djupare ner i U:et, att man bryter vanetänkandet. Det fanns stor 
enighet och många exempel på hur stegen seeing och sensing uppnåtts under arbetet med 
workshoparna. I båda stegen ser man tydliga exempel på hur nätverksteamet fått en bättre 
helhetssyn och både sett hur situationen är för de nyanlända som ska igenom 
introduktionsprocessen, men även fått en större förståelse för de nyanländas och de andra 
aktörernas situation. Det är lite oklart hur djupt nätverksteamet kommit i presencing, då det 
enligt den muntliga enkäten bara delvis uppnåtts. Å andra sidan beskrivs stämningen och den 
inverkan workshoparna hade, på i alla fall några av deltagarna, som om presencing uppnåtts. 
Det är möjligt att det kommit mer kreativitet och energi in i arbetet om man bättre lyckats 
med detta. Det finns ett engagemang och en intention att gå vidare med en rad olika kristaller 
och prototyper, men det är för tidigt för att dra några slutsatser kring vad det kommer leda till 
då förändringarna ännu inte har testats och implementerats i performingsteget. Den enda 
förändringen som redan implementerats är SFI representanten som infört ett nytt arbetssätt på 
hens lektioner, som har de kvaliteter som utmärker performing. Det vill säga att de 
förändringar som skett är sprungna utifrån en förståelse av systemet och insikten om hur en 
enskild aktör kan påverka systemet.  

Frågeställning 2: På vilket sätt har nivån av lärande, utifrån de fem disciplinerna, förändrats 
hos de deltagande aktörerna i MEKA projektets nätverksteam, som en direkt eller indirekt 
följd av workshoparna? 

Nivån av lärande har helt klart påverkats positivt av workshoparna, dock i olika utsträckning 
inom de olika disciplinerna. Personligt mästerskap har, enligt resultatet från undersökningen, i 
viss utsträckning förbättrats. Respondenterna upplever att de delvis fokuserar mer på sin egen 
professionella och personliga utveckling samt vad som är viktigt i deras arbete. Mentala 
modeller påverkades däremot till stor del av workshoparna och bidrog till att respondenterna 
försökte identifiera fördomar och föreställningar de hade om sin egen del i processen och de 
andra aktörernas delar i processen. I stort sett samtliga respondenter menar även att dessa 
diskussioner skedde genom att man respektfullt och med en öppenhet utmanade varandras 
tankar och resonemang. En klar majoritet av respondenterna menade även att workshoparna 
till stor del bidragit till att skapa en gemensam vision för introduktionsprocessen för 
nyanlända, som de alla känner till och stöttar. Samtidigt menar en klar majoritet av 
respondenterna även att den gemensamma visionen passar in i deras egna, personliga vision 
av vad de vill uppnå i deras arbetsliv. Respondenterna menade dock inte att lärande i grupp 
hade påverkats till stor del som en direkt, eller indirekt, följd av workshoparna. Gruppen 
ansåg att de delvis skiljt på dialog och diskussion då de försökte lösa komplexa problem inom 
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MEKA projektets nätverksteam. Resultatet från respondenterna i frågan huruvida 
workshoparna bidragit till att man försöker se hur man internt bidrar till att skapa eventuella 
problem, var att man delvis gjorde så men 3 av 7 respondenter menade att man till stor del 
försökte se sin egen del i problemen. Systemtänkandet inom nätverksteamet påverkades 
positivt av workshoparna då de i större utsträckning nu än tidigare söker nya lösningar då det 
uppstår problem, istället för att se hur de tidigare gjort. En klar majoritet menar även att man 
inom MEKA projektet ser till hela organisationen och olika perspektiv.  

Störst inverkan har workshoparna haft på tre olika områden; mentala modeller i form av en 
öppenhet för diskussion av desamma, synen om att den gemensamma visionen för MEKA 
projektet passar in i respondenternas egna visioner för sina arbetsliv samt ett systemtänkande 
som ser till hela organisationen och olika perspektiv av introduktionsprocessen. Minst 
inverkan har workshoparna haft på personligt mästerskap samt den del av grupplärande som 
skiljer mellan dialog och diskussion i problemlösning.  

Frågeställning 3: På vilket sätt kan teori U och U-processens olika steg i MEKA projektets 
nätverksteam kopplas till lärande organisationer och offensiv kvalitetsutveckling?  

Teori U har präglat arbetet inom MEKA projektets nätverksteam, mest i form av de tre 
workshopar som har hållits på tre separata tillfällen. Dessa workshopar har, enligt resultaten, 
visat att de teori U-inspirerade workshoparna har influerat det organisatoriska lärandet hos 
nätverksteamet och dess medlemmar på ett positivt sätt och har därmed bidragit till att skapa 
bättre förutsättningar för offensiv kvalitetsutveckling. Processkartläggningen bidrog till att 
nätverksteamet fick ett kundfokus när de såg hur alla de enskilda delarna, som aktörerna 
bidrog med, strålade samman till en helhet. Delaktigheten hos nätverksteamet var hög då alla 
bidrog med sin del i processen, ställde frågor kring problem, diskuterade eventuella 
förbättringsåtgärder. Genom den öppenhet som fanns i arbetet på workshoparna försökte man 
basera beslut som togs på fakta, då man i dialogen lyfte de eventuella fördomar och 
föreställningar som deltagarna hade. 

Workshoparna har genom sitt fokus på förståelse, öppenhet och helhetsperspektiv bidragit till 
att nätverksteamets medlemmar upplever att de har fått en ökad förståelse för vad de andra 
aktörerna i processen arbetar med.  Workshoparna som hölls med alla involverade aktörer i 
introduktionsprocessen skapade en gemensam bild av nuläget och en vision för framtiden som 
alla i nätverksteamet känner till och stöttar. Öppenheten och respekten för varandras 
perspektiv förde dialogen framåt på ett sätt som gjorde att de kunde lyfta fördomar och 
föreställningar för att ta reda på hur situationen egentligen var. Genom att deltagarna i 
nätverksteamet, på ett enkelt sätt, kunde se sin egen del i processen uppstod även idéer på 
förbättringsåtgärder för att få flödet i processen att flyta på ett effektivare sätt, både för den 
nyanlände och för tjänstemän. Trots att de flesta förbättringsåtgärderna inte implementerats 
ännu, finns stor potential för det framtida förbättringsarbetet inom MEKA projektet. Det är 
dock avgörande hur arbetet fortskrider, inte bara i nätverksteamet men även i organisationerna 
vari de arbetar.  
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8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
Denna studie är bland de första studierna i Sverige som undersökt huruvida det går att 
använda teori U:s metodik och teori för att utveckla mer lärande organisationer, med högre 
effektivitet och kvalitet. MEKA projektet i Strömsunds kommun är således troligtvis bland de 
första projekten i Sverige som använder sig av teori U för att effektivisera, kvalitetssäkra och 
säkerställa att alla involverade i introduktionsprocessen drar åt samma håll. Olikt många andra 
projekt fokuserar, MEKA projektet på att säkerställa att bilden av nuläget är densamma, likväl 
som att de har samma mål att sträva mot. Det finns även ett större fokus, än traditionellt, på 
öppenhet, dialog samt att våga testa nya lösningar, och inte bara se tillbaka på vilka 
problemlösningar tidigare har använts.  

Resultatet från undersökningen visar att teori U:s princip om att skapa öppenhet och rum för 
nya idéer i ett helhetsperspektiv är ett framgångsrikt sätt att skapa mer lärande inom MEKA 
projektets nätverksteam. Detta resultat är överraskande eftersom nätverksteamet ännu inte 
kommit särskilt långt i sitt arbete, då projektet drogs igång 2014-01-01 och inte avslutas 
förrän 2015-06-30. Det som flest respondenter lyfte som särskilt bra med workshoparna var 
processkartläggningen där alla fick bidra med deras del i introduktionsprocessen samtidigt 
som man skapade en översiktlig bild för vad som egentligen skedde hos respektive aktör inom 
respektive tidsperiod för de nyanlända. Detta, tillsammans med att man faktiskt samlat aktörer 
från alla delar av processen, skapade en bättre förståelse både för processen och för kundernas 
(de nyanländas) situation och att man på så sätt kan ”dra åt samma håll” i introduktions-
processen. Många ”aha”- upplevelser kom från denna del av workshoparna, samtidigt som det 
av respondenterna beskrivs som något som även kartlägger nätverket av händelser mellan de 
olika aktörerna, inte bara kundens kontakt.  

Genom att lyfta ut frågor som utkristalliserade sig under arbetets gång, för att ta de vidare i 
andra projekt och organisationer, skapade man troligtvis även en större förståelse för hela 
systemet som kunden kommer i kontakt med. Det kom t.ex. många idéer som handlade om 
analfabeter, som verkar vara ett stort problem, eftersom de inte kommer vidare i systemet och 
riskerar att bli isolerade, men detta låg utanför projektets ramar. En fundering kan vara att 
man borde lägga denna typ av workshopar innan ett projekt skrivs, så att man kan få med sig 
viktig input om vart de verkliga flaskhalsarna är. Ramarna som ett projekt utgör, kanske 
hämmar kreativiteten och möjligheten att nå ner i U:et, eftersom det finns tydliga 
avgränsningar på förhand, kring målgrupp osv. Även om projektledaren nu säger att hen tar 
med sig dessa tankar till en annan förstudie till ett projekt, så skulle det kanske ge mer att ha 
nätverksteamet eller en liknande konstellation – de som är närmast kunderna – med i själva 
utarbetandet av projekt, för att säkerställa att de verkligen träffar rätt i förhållande till de 
problematiker som finns ute i verksamheterna. Det är synd att dessa fångas upp i ramar som 
inte tillåter den kreativitet av lösningar och förslag på ett svårt problem, som kostar samhället 
och individerna det handlar om mycket, eftersom det ligger utanför projektets ramar.  

Workshoparna har skapat mer lärande främst inom disciplinerna mentala modeller, gemensam 
vision samt systemtänkande. Dessa discipliner har troligtvis förbättrats som en följd av de 
dialoger som hållits under processkartläggningen och att det skapat ett tydligt fokus på hur 
verkligheten ser ut, var deltagarna i projektet ska hän samt hur de måste arbeta tillsammans 
för att nå dit. För att öka lärandet ännu mer skulle man behöva fokusera på lärandet i grupp, 
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dvs. hur man har en dialog och lyfter fram styrkor och utvecklar svagheter hos varandra i 
nätverksteamet. Lärandet i grupp är mycket viktigt för att nå mer lärande organisationer, 
eftersom teamen idag utgör de naturliga arbetsenheterna.  

Det är intressant att det verkar vara möjligt att med så enkla medel, som 3 halvdags 
workshopar åstadkomma så mycket. Att aktörerna upplever att organisationerna blivit mer 
lärande och att de själva har upptäckt nya saker och kommit under ytan. Teori U inspirerade 
workshopar som metod verkar väldigt effektivt, att skapa ett forum som inte kräver dyra 
konsultkostnader men som fortfarande har potential att genom ett underifrånperspektiv 
förändra hela systemet. Allt till priset av de medverkandes arbetstid, under 3 halvdagar. Det 
kan i sig vara en motivationsfaktor till att titta vidare på detta. 

Att organisationer ständigt lär sig att hantera nya scenarier de ställs inför, ses som ett måste 
för att kunna behålla sin konkurrenskraftighet och följa med i utvecklingen, samtidigt som de 
på bästa sätt hushåller med de resurser de har, mänskliga och ekonomiska. Världen idag 
förändras i en snabbare takt än tidigare i form av bland annat ny teknik och nya krav från 
kunder. Detta gäller såväl offentliga som privata organisationer. Arbetet med ständiga 
förbättringar måste därmed bli en integrerad del i organisationerna och organisationskulturen, 
något man brukar benämna som förbättringskultur. I denna studie ses organisatoriskt lärande 
som en förutsättning för att man ska kunna säga att det existerar en förbättringskultur. Teori 
U:s fokus på att organisationernas medlemmar får en förståelse för det system de ingår i, 
samtidigt som man försöker hantera framtiden under tiden den växer fram, har i 
undersökningen visat sig vara ett framgångsrikt sätt för att skapa bättre förutsättningar och 
förankring av projektet hos nätverksteamet. Integrationssamordnaren, som även varit en del i 
att utforma projektet, berättar att man genom att förankra projektet i nätverksteamet hoppas på 
att projektet även efter dess avslutning, lever vidare i organisationerna involverade i projektet.  
Traditionellt sett brukar förbättringsåtgärder misslyckas genom ett allt för stort fokus på 
implementering av processer och modeller, medan förankring hos medarbetarna får stå 
tillbaka. Genom att teori U fokuserar på öppet hjärta, sinne och vilja kan man anta att denna 
förankringsprocess skapar förutsättningar för en högre andel framgångsrika 
förbättringsprojekt.  

Innovationsrådet menar att det finns ett behov att höja effektiviteten och kvaliteten i offentliga 
förvaltningar i Sverige i de komplexa ansvarsmodeller som de offentliga förvaltningarna 
utgör. De menar att man måste skapa en helhetssyn, en långsiktighet och öka samverkan för 
att kunna skapa bättre offentliga förvaltningar till lägre kostnad. I detta sammanhang kan teori 
U inspirerade workshopar bidra med att skapa mer lärande organisationer som utgår från en 
gemensam vision, fokuserar på långsiktigt hållbara lösningar och som finner nya sätt att 
hantera morgondagens utmaningar. Vi kan dock föreställa oss att det kommer att ta några år 
innan teori U praktiseras i större omfattning, både inom offentliga och privata organisationer. 
Att väjda till en ledningsgrupp eller medarbetare att öppna sina sinnen, hjärtan och vilja kan 
tyckas ovant och svårhanterligt för en person som inte är insatt i teori U. 

8.2 Metoddiskussion 
Det finns alltid en översättningsproblematik då teori ska operationaliseras till mätbara frågor. 
Det går att föra ett resonemang kring operationaliseringen av teori U och lärande 
organisationer, huruvida våra frågor fångar det viktigaste i teorierna och verkligen mäter det 
vi avser att mäta. Vi hävdar att begreppsvaliditeten i denna undersökning är god då vi genom 
att utgå från stegen och fältstrukturer i teori U respektive disciplinerna för lärande 
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organisationer har försökt ställa frågor som på ett tydligt sätt kan kopplas till respektive teori. 
Detta har vi försökt illustrera i form av matriserna i bilaga 2 respektive 3. Undersökningens 
resultatvaliditet, att det mätningarna verkligen mätt de saker som avsetts, kan diskuteras då 
det i svaren på vissa frågor framgick att respondenterna inte isolerat tänkte på deras 
erfarenheter efter workshoparna, utan även tog exempel från tidigare händelser.  

Vi kan heller inte säkerställa att vi inte influerat respondenterna under intervjuerna, då vi 
ställde följdfrågor beroende på hur respondenten svarade på olika frågor. Vissa frågor var 
svåra för respondenterna att förstå, det krävde i princip förklaring. Detta hade kunnat 
undvikas om man hade gjort någon form för testintervjuer för att se så att frågorna var lätta att 
förstå. Det är alltid problematiskt om det finns en risk att respondenterna inte riktigt förstår 
vad vi frågat om, så att vi har frågat om en sak och de har svarat på en annan. Vi hade kunna 
arbeta mer med hur vi tagit fram frågorna och hur de kunde anpassas bättre till 
respondenterna. Eftersom respondenterna även fick ge exempel, och berätta mer fritt, var 
tanken att den ”muntliga enkäten” skulle fungera som ett komplement för oss att kunna 
plocka fram nyanserna i respondenternas svar på enkäten. Dessa exempel fungerade också 
som en kontroll, där vi kunde se om respondenterna svarade på något annat än det vi avsåg 
med frågan. Kritiken mot detta kan dock vara att det inte var på varje fråga vi bad om 
exempel och att resultatet därmed kan variera. Men svaren på enkätfrågorna ställdes till 
samtliga respondenter och det är utifrån dessa resultat och deras exempel som analysen har 
gjorts.  

Den externa validiteten begränsas i och med att det är en fallstudie där vi inte kunnat jämföra 
resultaten med snarlika objekt. Fallstudien visar dock fördelarna med teori U, och det tyder på 
att teorin och metodiken med U-processen går att, med framgång, använda i en svensk 
kontext, inom offentlig sektor, i arbetet med processer där flera organisationer och aktörer är 
involverade. Deltagarna i undersökningen bör kunna ses som representativa för andra 
respondenter i liknande organisationer eller processer.  

Sammantaget kan man ifrågasätta generaliserbarheten i studien och det hade varit bra att 
kunna följa upp studien, eftersom det i nuläget är oklart hur det kommer att gå med 
prototyping och performing stegen i teori U. Detta eftersom det helt enkelt inte har gått 
tillräckligt lång tid. Aktörerna har helt enkelt inte kunnat testa idéerna än, vilket gör att 
studien inte till fullo får inblick i hur teori U- workshoparna påverkar. 

Det hade varit önskvärt att även göra observationsstudier, som en del av fallstudien. Detta 
eftersom att många av de nyanser som Scharmer (2009) pratar om, små pauser där stämningen 
förändras och dylikt, kan vara svårt att fånga upp i efterhand eftersom de är subtila. Och 
dessutom så vet respondenterna inte vad de ska vara uppmärksamma på, och kan därför lätt 
missa denna typ av händelser. Stämningsskiften nämns inte heller explicit i intervjuerna eller 
annat material som vi har tagit del av, så vi vet inte huruvida de har förekommit eller inte och 
när i så fall och vad det eventuellt har gett upphov till. Genom att vara med som observatör på 
workshoptillfällena skulle denna typ av observationer kunna göras, som möjligen hade tillfört 
mera precision kring några av teori U- delarna. Vi kom dock först i kontakt med MEKA 
projektet då de redan hade avhållit de första två workshoparna, vilket gjorde att det inte var 
möjligt att göra en observationsstudie.  

Genom att noggrant och metodiskt beskriva hela processen i studien menar vi att reliabiliteten 
i undersökningen är god. Man brukar även säga att reliabiliteten är högre då man är fler som 
gör bedömningar och i detta fall har vi varit två som har vänt och vridit på alla frågor, 
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undersökningsmatiser, utformning och svar, i ett försök att ge en så bra och verklighetstrogen 
bild som möjligt.  

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att följa upp denna studie, i en mer omfattande skala, när MEKA 
projektet avslutats, eftersom det borde finnas fler respondenter då. Undersökningen kan då se 
hur projektet har påverkat de olika organisationerna och om man har uppnått målet som 
integrationssamordnaren förde fram, om att förankra projektet så att det lever vidare även då 
projektet avslutats. Det man skulle kunna titta på är bland annat hur det har gått med 
dimensionen prototypingen och om de åtgärder som bland annat kom upp under 
workshoparna har implementerats. Man skulle även kunna undersöka huruvida teori U 
inspirerade workshopar, bidrar till långsiktiga förändringar, exempelvis i form av mer lärande 
organisationer, mer kundfokus, nya arbetssätt eller dylikt. Demin (1993,i Bergman & Klefsjö, 
2007) beskriver att det alltid lönar sig att förhålla sig till ett större system när man analyserar 
systemet och helheten, vilket de i och med att alla samarbetsparter i introduktionsprocessen 
varit med. Men utifrån detta resonemang skulle det även vara intressant att få med kunderna, 
de nyanländas, perspektiv på processen. 

I denna studie har inte ledarskapet varit i fokus. Von Krogh, Nonaka och Rechsteiner (2012) 
menar dock att olika ledarstilar påverkar en grupps förmåga att skapa kunskap, där det att 
både kunna leda och följa är viktigt för att ge plats för ny kunskap. Utifrån att cheferna från de 
olika aktörerna inte varit med på workshoparna blir denna fråga intressant. Inte minst i 
förhållande till hur MEKA ska tas vidare ut hos de olika aktörerna. Det är därmed både 
intressant att undersöka hur cheferna möter de nya initiativ som nätverksteamet kommer 
tillbaka med från workshoparna. Men också hur implementeringen ut i respektive respondents 
organisationer kommer gå till. Kommer någon speciell implementerings- och/eller någon 
kommunikationsplan användas, eller kommer man att använda sig i workshopar även i en 
större skala?  

Teori U är som andra teorier ett sätt att försöka greppa och begreppsliggöra världen på, och de 
olika stegen i teori U är därmed också något som har återfunnits i de goda exemplen som 
enligt Scharmer och Kaufer (2010) har studerats som la grunden för teori U. Utifrån Scharmer 
(2009) och Scharmer och Kaufer (2010) så är det, som gör hela skillnaden, vart intentioner 
och handlingar kommer ifrån, inte vad eller hur det görs. Därför är det möjligt att 
integrationssamordnarens kunskap om teori U har varit betydelsefull för workshoparna, att 
hen har kunnat bidra till workshoparna med öppet sinne, öppet hjärta och öppen vilja, så att 
det inte är vad som specifikt har gjorts på workshoparna som varit det avgörande, men den 
källa som workshoparna är sprungna ur. Det finns därmed flera saker som väcker nyfikenhet 
och uppslag till fortsatta studier. Finns det skillnader, om workshopar med och utan teori U 
som grund jämförs? Eller är de effekter som syns i denna studie ett allmänt uttryck för ”bra 
workshopar”? Eller är det så att bra workshopar rent allmänt går igenom de olika stegen i U-
processen? Det verkar fullt möjligt att människor redan, omedvetet, arbetar utifrån hela eller 
delar av U-processen, men att de saknar begreppen som teori U ger för att förstå de olika 
stegen i workshopprocessen.  
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BILAGA 1 

1 
 

Intervjuguide 
 
Presentation av oss och vår uppsats 

- Namn & utbildning 
- Syftet: Att skapa förståelse för hur MEKA projektet skapar förutsättningar för en förbättrad 

introduktionsprocess för nyanlända flyktingar i Strömsunds kommun. 
- Tidsramar 

30-60 minuter, men vi tror att det snarare kommer ta 60 minuter. 
- Hur vi kommer att använda resultaten.  

Både för klassen, läggas ut på nätet bland andra uppsatser och tillbaka till projektet. 
- Anonymitet 

Vi kommer skriva i rapporten att det handlar om MEKA projektet i Strömsund. 
Och vi kommer referera till dem som representanter för deras respektiva arbetsplats 
där det är relevant, annars kommer det bara omtalas som deltagare i projektet.   

- Att det spelas in, ok? 
- Har du några frågor innan vi sätter igång? 

 
Bakgrundsfakta 

- Vart jobbar du? 
- Hur länge har du arbetat där? 
- Berätta kort om dina arbetsuppgifter med nyanlända invandrare 

 
Inledande frågor om workshopsen 
 
1. Beskriv kort workshopprocessen och hur du upplevde dem?  
 
2. Var det något som skilde sig från andra workshopar, eller som överraskade dig? 
 
3. Uppkom det kritik på workshoparna? Och hur hanterades det? 
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2 
 

UPPLEVELSE AV WORKSHOPSEN  
 

Till vilken grad var det som kom upp på workshoparna sådant som du 
redan visste sedan tidigare, eller som bekräftade det som du visste 
sedan tidigare? 

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Till vilken grad fick du en ny syn eller bättre helhetsbild av den fakta 
som kom upp under workshoparna? 

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Till vilken grad upplevde du att du kunde släppa din egen agenda och 
koncentrera dig på vad de andra berättade om deras situation? 

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Till vilken grad upplevde du, att det gav dig en ny förståelse för arbetet 
att höra de andra berätta om deras situation? 

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Till vilken grad upptäckte du under workshoparna nya sätt som du eller 
din organisation kan bidra till en bättre framtida introduktionsprocess? 

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Till vilken grad upplevde du att din syn på din yrkesroll har förändrats 
under workshoparna? (Uppkom något som gjorde det?)  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Till vilken grad upplevde du att det kom fram nya idéer, i form av 
tankar, visioner eller intentioner, under workshoparna? 

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Till vilken grad handlade idéerna som kom upp om att få ett bättre 
framtida resursutnyttjande, mer långsiktigt hållbara lösningar eller 
bättre helhetslösningar? 

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

Finns det något som ni har testat eller kommer att testa utifrån någon 
idé eller insikt som ni hade under workshoparna? 

Ja  
Nej 

Har det implementerats något nytt arbetssätt i din organisation eller i 
introduktionsprocessen, utifrån det arbete som gjorts i projekt MEKA? 

Ja 
Nej 
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WORKSHOPSENS EFTERFÖLJANDE EFFEKTER I ORGANISATIONERNA  
 

I vilken grad har workshoparna bidragit till att du fokuserar mer på din 
egen utveckling, personligt och professionellt?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad upplever du att workshoparna har bidragit till att fokuserar 
mer på att klargöra vad som är viktigt i ditt arbete?   

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad har workshoparna bidragit till att man inom MEKA 
projektet försöker lyfta ”sanningar” och fördomar kring arbetet till 
ytan?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad har workshoparna bidragit till en öppenhet där man 
försöker undersöka och utmana varandras fördomar på ett respektfullt 
sätt?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad anser du att workshoparna har bidragit till att skapa en 
gemensam vision för introduktionsprocessen, som alla känner till och 
stöttar?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad anser du att arbetet i MEKA passar in i din egen vision av 
vad du vill uppnå i ditt arbetsliv?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad anser du att workshoparna har bidragit till man ser till att 
skilja mellan dialog (för att utveckla nya perspektiv) och diskussion 
(för att presentera alternativ samt ta beslut) då man ska lösa komplexa 
problem i MEKA?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad anser du att workshoparna har bidragit till att man 
försöker se hur man internt bidrar till att skapa eventuella problem?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad anser du att workshoparna har bidragit till att man söker 
nya lösningar när det uppstår problem, istället för att se hur man 
tidigare gjort?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

I vilken grad anser du att workshoparna har bidragit till man inom 
MEKA projektet ser till hela processen och olika perspektiv?  

Inte alls 
Delvis 
Till stor del 

 
Avsluta intervjun 

- Har du några tankar eller idéer om hur MEKA skulle kunna implementeras i de större 
delarna av organisationerna? 

- Finns det något mer som du tycker är väsentligt för oss att veta, som jag inte redan har 
frågat om? 

- Skulle du vilja ha det färdiga arbetet mailat till dig när vi är klara i juni? 
 
Tack för din medverkan i vår studie!  

 
 

 



BILAGA 2. Matris teori U 

Dimension Mätfråga Bedömningskriterium Bedömning 

Downloading (jag – i-
mig)  

Vanetänkande, man vet 
redan allt och det som 
sägs bekräftar den bild 
man redan har. 

 

 

I vilken grad var det 
som kom upp på 
workshoparna sådant 
som du redan visste 
sedan tidigare, eller 
som bekräftade det som 
du visste sedan 
tidigare? 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”.  

Delvis 

Seeing (jag- i- det) 

Lyssnar med öppna 
sinnen. Tittar på fakta, 
ser det som faktiskt är. 
Upptäcker nya saker. 

 

I vilken grad fick du en 
ny syn eller en bättre 
helhetsbild av de fakta 
som kom upp under 
workshoparna? 

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

 

Sensing (jag-i-dig) 

Empatiskt; sätta sig in i 
andras situation. När vi 
glömmer vår egen 
agenda och försöker 
förstå den andre, inte 
bara det som sägs men 
budskapet. 

I vilken grad upplevde 
du att du kunde släppa 
din egen agenda och 
koncentrera dig på vad 
de andra berättade om 
deras situation? 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

I vilken grad upplevde 
du, att det gav dig en ny 
förståelse för arbetet att 
höra de andra berätta 
om deras situation? 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

 

Presencing (jag-i-nu) 

Man frigör sig från sitt 
gamla jag och skapar 
plats för något nytt. Man 
förändras som person, 
även om det kan vara 
subtilt. 

Man ser nya sätt som 
man kan bidra till 
lösningar eller till 
helheten. Vad behöver 
helheten från mig? 

I vilken grad upptäckte 
du under workshopsen 
nya sätt som du eller 
din organisation kan 
bidra till en bättre 
framtida 
introduktionsprocess? 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Delvis 

I vilken grad upplevde 
du att din syn på din 
yrkesroll har förändrats 
under workshoparna? 
(Uppkom något som 
gjorde det?) 

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Delvis 



BILAGA 2. Matris teori U 

Dimension Mätfråga Bedömningskriterium Bedömning 

Crystallizing 

Visioner, nya tankar och 
intentioner, från det 
tidigare sättet att göra på 
till något nytt – sådant 
som vill komma fram.  

Ändringar som bjuder in 
till bättre framtida 
nyttjande av resurser, 
mer långsiktigt hållbara 
lösningar eller bättre 
helhetslösningar. 

I vilken grad upplevde 
du att det kom fram nya 
idéer, i form av tankar, 
visioner eller 
intentioner, under 
workshoparna? 

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Delvis 

I vilken grad handlade 
idéerna som kom upp 
om att få ett bättre 
framtida 
resursutnyttjande, mer 
långsiktigt hållbara 
lösningar eller bättre 
helhetslösningar? 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

Prototyping 

Undersöka framtiden 
genom att göra. Testa i 
liten skala. 

Finns det något som ni 
har testat eller kommer 
att testa utifrån någon 
idé eller insikt som ni 
hade under 
workshoparna? 

Svarsalternativen är ”Ja” 
samt ”Nej”.  

 

Ja 

Performing 

Nytt sätt att göra, ny 
infrastruktur. 

Har det implementerats 
något nytt arbetssätt i 
din organisation eller i 
introduktionsprocessen, 
utifrån det arbete som 
gjorts i projekt MEKA? 

Svarsalternativen är ”Ja” 
samt ”Nej”.  

 

Nej 

 

 



BILAGA 3. Matris lärande organisationer 

 

Disciplin Mätfråga Bedömningskriterium Bedömning 

 

Personligt 
mästerskap 

Genom att 
fokusera på sin 
egen vision och 
ständigt utveckla 
sig. Bidrar till att 
utveckla 
organisationen och 
dess 
ambitionsnivå. 

 

I vilken grad har 
workshoparna bidragit till att 
du fokuserar mer på din egen 
utveckling, personligt och 
professionellt?  

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”.  

Delvis 

 

I vilken grad upplever du att 
workshoparna har bidragit till 
att fokuserar mer på att 
klargöra vad som är viktigt i 
ditt arbete?  

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Delvis 

 

Mentala modeller 

Försöker utforska 
de mentala 
modeller som finns 
både hos 
medarbetare och i 
organisationen som 
helhet. 

Dialog och 
öppenhet för andra 
perspektiv.  

 

I vilken grad har 
workshopsen bidragit till att 
man inom MEKA projektet 
försöker lyfta ”sanningar” 
och fördomar kring arbetet 
till ytan?  

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

 

I vilken grad har 
workshoparna bidragit till en 
öppenhet där man försöker 
undersöka och utmana 
varandras fördomar på ett 
respektfullt sätt?  

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

 

Gemensam vision 

Utgör målet, driver 
utvecklingen, ger 
fokus och energi. 
Bör utvecklas av 
medarbetarna. Ska 
både passa för det 
gemensamma 
målet men även 
kunna knytas till 
de individuella 
visionerna hos 
medarbetarna. 

 

I vilken grad anser du att 
workshoparna har bidragit till 
att skapa en gemensam vision 
för introduktionsprocessen, 
som alla känner till och 
stöttar?  

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

 

I vilken grad anser du att 
arbetet i MEKA passar in i 
din egen vision av vad du vill 
uppnå i ditt arbetsliv?  

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 
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Disciplin Mätfråga Bedömningskriterium Bedömning 

 

Lära i grupp 

Att utveckla och ta 
vara på varandras 
styrkor och 
svagheter inom 
teamet.  Teamen 
idag är de 
viktigaste 
enheterna för 
lärande. Måste 
även se sin egen 
del i problem. 

 

I vilken grad anser du att 
workshoparna har bidragit till 
man ser till att skilja mellan 
dialog (för att utveckla nya 
perspektiv) och diskussion 
(för att presentera alternativ 
samt ta beslut) då man ska 
lösa komplexa problem i 
MEKA? 

  

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Delvis 

 

I vilken grad anser du att 
workshoparna har bidragit till 
att man försöker se hur man 
internt bidrar till att skapa 
eventuella problem? 

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Delvis 

 

Systemtänkande 

Grundläggande 
och 
sammanhållande 
disciplinen. 
Helhetsbilden och 
förståelsen för hela 
organisationen, hur 
processer och 
grupper påverkar 
varandra. Tänka 
nytt och inte bara 
se tillbaka.  

 

I vilken grad anser du att 
workshoparna har bidragit till 
att man söker nya lösningar 
när det uppstår problem, 
istället för att se hur man 
tidigare gjort?  

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

 

I vilken grad anser du att 
workshoparna har bidragit till 
man inom MEKA projektet 
ser till hela organisationen 
och olika perspektiv?  

 

Svarsalternativen är ”Inte 
alls”, ”Delvis” samt ”Till 
stor del”. 

Till stor del 

 



BILAGA 4. Resultat av muntlig enkät 

 

Operationaliserad fråga A B C D E F G Medel Median Medel, 
avrundat 

Downloading 2 2 0 1 1 1 1 1,00 1 1 
Seeing 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 2 

Sensing 1 2 2 2 2 2 1 2 2,00 2 2 
Sensing 2 2 1 2 2 2 2 2 1,67 2 2 
Presencing 1 1 1 2 1 1 2 2 1,33 1 1 
Presencing 2 0 0 1 2 0 2 1 1,00 1 1 
Crystallizing 1 2 2 1 1 1 1 2 1,33 1 1 
Crystallizing 2 2 2 1 2 2 2 2 1,67 2 2 

Prototyping* 2 2 2 2 0 2 2 2,00 2 2 
Performing* 0 2 2 0 2 0 0 1,33 2 1 

0 = inte alls           
1 = till viss del           
2 = till stor del           
* 0 = nej           
* 2 = ja           
           

           

Operationaliserad fråga A B C D E F G Medel Median Medel, 
avrundat 

Personligt mästerskap 1 1 1 2 2 0 1 1 1,67 2 1 
Personligt mästerskap 2 1 2 1 2 0 0 1 1,67 2 1 
Mentala modeller 1 2 2 2 1 2 1 2 1,67 2 2 
Mentala modeller 2 2 2 2 2 2 1 2 2,00 2 2 
Gemensam vision 1 2 2 2 2 1 1 1 2,00 2 2 
Gemensam vision 2 2 2 2 2 1 2 2 2,00 2 2 

Lära i grupp 1 1 1 1 2 1 1 2 1,33 1 1 
Lära i grupp 2 2 2 1 1 1 1 2 1,33 1 1 
Systemtänkande 1 1 2 2 2 2 1,5 1 2,00 2 2 
Systemtänkande 2 2 2 2 2 2 2 1 2,00 2 2 

0 = inte alls           
1 = till viss del           
2 = till stor del           
 



BILAGA 5. Mail till nätverksteamet 

 

Hej,  

Vi heter Liv Fabricius och Carina Johansson och är två studenter vid Mittuniversitetet som 
läser en magister i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling. Vi skriver just nu vårt exjobb i 
kvalitetsteknik och tyckte arbetet i MEKA projektet lät intressant. Därför är vi väldigt glada 
och tacksamma att få undersöka MEKA projektet och har fått klartecken från Rut Sannemo 
att kontakta er i nätverksteamet för att bestämma tid för intervjuer kring vad de workshopar 
som ni har deltagit i, har bidragit till.  

Då Livs pappa, Anders Fabricius, har varit med och genomfört workshoparna vill vi ge er 
möjlighet att välja mellan att genomföra intervjun per telefon med Carina eller på er 
respektive arbetsplats med Liv. Detta för att undvika att det uppstår en situation där man kan 
känna det svårt att ge en rak och ärlig åsikt. Planeringen är att genomföra intervjuerna 
torsdag-fredag den 10-11 april i första hand, och om det behövs måndagen eller tisdagen den 
14-15 april. Uppskattad tid för detta är 30-60 minuter/person. Några av tiderna finns bara 
tillgängliga att ta med Liv, dessa är markerade med ”Endast i person”.  

 
Datum Tid Telefon/i person Namn 

    

10 april 9:00   

    

10 april 10:30  Endast i person  

    

10 april 13:00 Endast i person  

    

10 april 14.30 Endast i person  

    

10 april  16:00   

    

    

11 april 9:00   

    

11 april 10:30 Endast i person  

    

11 april 13:00   

    

11 april 14:30   

    

11 april 16:00 Endast i person  
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14 april 8:30   

    

14 april 10:00   

    

14 april 13:00 Endast i person  

    

14 april 16:30   

    

15 april 8:30   

    

15 april 10:00   

    

15 april 15:00   

    

Vi ber er fylla i namn vid en av tiderna samt om ni vill genomföra intervjun per telefon eller i 
person. Vi ber er göra detta senast fredag den 4 april. Har ni några frågor så ring eller maila 
oss. Carina når ni på: cajo79@gmail.com eller 0733 – 22 46 32 och Liv når ni på: 
liv.fabricius@gmail.com eller 070-28 11 142. 

Stort tack på förhand för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Carina och Liv  

 


