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Abstract 

An Education in Process Leadership for Diversity – Evaluation and Action 
Research 
  
With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University 
started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity 
issues. Part of this project has been education in Process Leadership.  The 
aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating pro-
cesses of change in a multicultural working life. Schools, district courts, 
various municipal health care institutions, housing associations and universi-
ties have all requested knowledge about equality and diversity issues, in 
order to be able to create a better exchange of ideas both internally within 
organizations and externally in customer contacts. All participants have 
some form of leadership in their various activities. The professional roles of 
the 33 participants at the start of the education course were headmasters to 
preschool or school managers in various municipal administrations, person-
nel officers, gender instructors, lecturers, counselors, and administrators in 
various municipalities, counties and District Court. Process Leadership edu-
cation was offered in nine so-called education modules over one year. The 
teaching methods varied with different approaches to in equality and diversi-
ty issues by researchers. Education modules were organized as full-day edu-
cational activities and located outside the university. 
 
The overall aim of the study is to identify learning and change processes 
related to equality and diversity issues among participants in the Process 
Leadership Education. Another aim is to develop an education model which 
can be used for skills enhancement in the areas of equality and diversity for 
different occupations? The questions are: How has participation in the edu-
cation led to increased knowledge of equality and diversity issues? How has 
the education given participants increased knowledge that has contributed to 
a process of change regarding equality and diversity issues? What factors 
can be seen as important in the change process regarding equality and diver-
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sity issues? What conclusions can be drawn from the evaluation to contribute 
to the future development of process management training? 
 
The research strategy of this study has been Action research. The Action 
researcher has followed the learning process throughout a year and evaluated 
the program through observations, visual method, interviews and question-
naires. The results showed an understanding among the participants that they 
had attained increased knowledge about diversity that was mainly due to two 
factors: One reason was that the lecturers were knowledgeable researchers in 
various diversity issues and shared their own knowledge with the partici-
pants. The second reason was that there was plenty of time for reflection, 
reference reading and networking since the educational program spanned the 
entire year. The final result also indicated a training model that might be 
used to create a better understanding of diversity issues within various occu-
pations. The result show consistent responses from the participants of the 
education, as described above, and can thus be said to be relevant to further 
education in equality and diversity issues. Through this education in process 
management, participants’ attained increased knowledge on the one hand 
and also on the other hand tools to drive processes that in turn can lead to 
employees with increasing knowledge about diversity issues. 
 
Keywords: process management, opposition, process leadership, action re-
search, course evaluation, diversity 
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Förord  

Att finnas med som doktorand i JämBredd-projektets processledarutbildning, 
och fått arbeta med aktionsforskning och utvärdering, har varit en spännande 
resa. Nu känns det samtidigt både skönt och lite vemodigt. 
 
Jag vill rikta mitt första tack till Europeiska Socialfonden som gav anslag till 
projektet. Tack till Akademi Utbildning, Kultur och Kommunikation, UKK, 
vid Mälardalens högskola, och samtidigt ett tack till Peter Gustavsson, tidi-
gare akademichef vid UKK, för att jag kunnat genomföra mina doktorand-
studier. Tack Peter, för ditt stöd! 
   Ett stort tack till min handledare Pirjo Lahdenperä, UKK. Tack Pirjo, för 
att du trodde på mig. Jag har känt att jag alltid har haft ett stöd hos dig och 
att du har lyssnat på mina ord. Ett stort tack även till min bihandledare Laila 
Niklasson, UKK. Tack Laila, för att du fått struktur på både mina tankar och 
mitt manus, gällande utvärdering. Ni två tillsammans, Pirjo och Laila, har 
varit ett suveränt team gällande handledning av en tidvis, mycket förvirrad 
doktorand.  
   Ett stort tack till professor Robert Höghielm, Stockholms Universitet för 
ett väl genomfört slutseminarium som gav mig konstruktiv kritik i mitt ar-
bete. Ett tack även till mina arbetskamrater, vid akademi UKK men också till 
många arbetskamrater inom övriga akademier och avdelningar vid Mälarda-
lens högskola, för ert intresse gällande mina doktorandstudier. Tack Martina 
Norling, UKK för ditt stöd! men också för de roliga stunder vi har tillsam-
mans. Lycka till med dina egna doktorandstudier.   
 
Sist men inte minst, vill jag tacka alla deltagare i JämBredds processledarut-
bildning. Ni har gett mig så mycket av era egna tankegångar både som ledare 
och inom mångfaldsområdet. Jag hoppas att vi snart ses igen då jag har en 
tanke att i framtiden kunna undersöka hur ni har använt er ökade kunskap i 
jämställdhet- och mångfaldsfrågor.  
 
Västerås, våren 2013                                        Elisabeth C Andersson 
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1 Inledning 

“Education is the most powerful weapon which you can use 
to change the world”  
 
I min fönstersmyg i mitt rum på jobbet har jag haft ett bokmärke med 
ovanstående text. Bokmärket har säkert legat där ett par år. Orden ser jag 
som mycket vackra och jag läser dem av och till när jag vattnar min blomma 
som står där i fönstret. Orden är Nelson Mandelas – det står så på bokmärket 
- men mycket mer har jag inte vetat. Intresset vaknade att ta reda på mer om 
texten i och med denna inledning. Utifrån mina reflektioner kring denna 
studie tycker jag att orden passar bra, både i denna skrift och utifrån mitt 
yrke som pedagog. 
   De ovanstående orden är sagda av Nelson Mandela den 16 juli, 2003 vid 
ett lunchtal vid University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika. 
Mandelas titel på talet var:”Lighting your way to a better future”. 
   Fraserna är stora ord av en stor ledare samt av en vis, gammal människa 
som har lärt av egen erfarenhet genom livet. Tolkningen av Mandelas ord 
kan sägas vara: ”för att skapa en bättre framtid bör det vara ett ljus som visar 
vägen” samt ”ett kraftfullt vapen som kunskap behövs för att vi ska få till en 
förändring av världen”. Det ljus som Mandela beskriver kan bli till lärande 
och till kunskap som behövs för att åstadkomma en förändring av världen.  
    
Personligen anser jag att det mest centrala begreppet inom pedagogikämnet 
är kunskap och för att skapa kunskap behövs ett lärande. Kunskap och lä-
rande lever i symbios med varandra och det ena kan förmodligen inte finnas 
till utan det andra. Gustavsson (2002) skriver om: ”Vad är kunskap?”, och 
menar att ”kunskap kännetecknar människans strävan att överleva och skaffa 
sig ett bättre liv, både individuellt och kollektivt” (s. 13). Gustavsson och 
Mandela kan, i mitt tycke, säga samma sak i påståendet att kunskap är något 
eftersträvansvärt för att få till utveckling och förändring av världen.  
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Studien kommer att behandla lärande i en högskoleutbildning i processledar-
skap i ett projekt kallat JämBredd1.  Den åskådliggör deltagarnas reflektioner 
utifrån utbildningen via ökade kunskaper i jämställdhets- och mångfaldsfrå-
gor. Utifrån resultatet från deltagarnas tankegångar skapas en text som möj-
ligen kan stödja det som Mandelas ord ovan beskriver, att lärande tillsam-
mans med ökad kunskap kan förändra världen. En svårighet med att vara 
pedagog, som jag ser det, kan dock vara att kunskapen inte visar sig direkt 
hos adepterna utan snarare senare i livet tillsammans med individens erfa-
renhet. Av resultatet kan kanske födas en modell att användas till ökad kun-
skap i verksamheter. 
    
Här nedan följer att läsaren direkt blir introducerad via rubriken bakgrund till 
JämBredd-projektet, och därefter övergår till studiens medelpunkt som är 
högskoleutbildning i processledarskap. Det följs av syften och frågeställ-
ningar. 
 

                                                      
1 JämBredd är en ordlek av jämställdhet och bredd. Tanken är att kunskapen om jämställdhet 
ska breddas ut i olika verksamheter. 
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2 Bakgrund 

För att tillvarata människors kraft och kompetens inom en verksamhet och 
för att det ska vara en dynamisk arbetsplats måste förändringsprocesser 
skapas. Men vad händer i organisationen, bland människor i kollektivet och 
som individer när vi skapar förändringsprocesser? Vi vet att förändringspro-
cesser skapar frågetecken men det skapar också motstånd på olika nivåer 
inom organisationen. Hur ska detta hanteras? Hur ska kunskap kreeras så att 
alla får möjlighet till att finnas i ett arbete med ett tillåtande arbetsklimat och 
utan att bli diskriminerad? Om vi inte arbetar med förändringsprocesser 
inom verksamheter och organisationer i frågor som berör olika diskrimine-
ringsgrunder sker ingen tillväxt och tillvaron blir mer statisk (JämBredd, 
2010). 
    
Dewey (1937/1997) behandlar relationen mellan omvärld och individ som en 
dialektisk process och anser att individen utvecklas genom samspelet med 
omvärlden. Personen lär sig sociala beteenden samt förstå sociala samman-
hang. Hur vi bemöter varandra är en stor del i detta samspel. Echeverri 
(2010) menar att offentliga och privata verksamheter mer och mer har börjat 
reflektera över hur det professionella mötet sker mellan medarbetare och 
kunder. Grundtanken är att det inom olika yrkesområden såsom; transport, 
handel, sjukvård och skola finns krav på ett ”gott bemötande”. Via sin pro-
fessionalitet ska personer ha en mental inställning till att, och gärna också 
med en genuin vilja, bemöta den andre på den andres förutsättningar. Möten 
kan vara helt olika, skriver Jakobsson och Messing (2011) och det beror på 
att vi människor är olika i ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller 
sexuell läggning. Ur samhällets synvinkel ses en viktig poäng att tillvarata 
mångfald hos människor, då det kan bli till nytänkande och en nödvändighet 
för utveckling och tillväxt. Olika organisationer har därför under senare tid 
efterfrågat kunskap och lärande i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det i 
sin tur öppnar upp för att medarbetare får större kunskap i mångfald som i 
slutänden möjligen kan bli till ett gott bemötande i alla möten, både inom 
och utom verksamheten. 
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Utifrån ovanstående tankegångar kring en framtida utbildning i jämställd-
hets- och mångfaldsfrågor skickades en projektansökan till Europeiska Soci-
alfonden [ESF] från Mälardalens högskola [MDH] och beviljades. En för-
studie genomfördes under fyra månader efter att ESF hade beslutat om me-
del för detta, det vill säga vintern 2008/2009.  Den huvudsakliga uppgiften 
var att kartlägga och analysera behovet av jämställdhets- och mångfaldsut-
bildningar hos olika organisationer och verksamheter inom regionen. Ett 
antal olika verksamheter; framför allt kommuner, landsting och andra stat-
liga myndigheter visade intresse men intresset fanns även i näringslivet. 
Ytterligare en ansökan lämnades in i mars 2009 till ESF och finansiering för 
två år godkändes för projektet JämBredd från och med den 16 september 
2009 fram till och med den 15 september 2011. Motiveringen från ESF2 
utgick från att de ansåg projektet bidra med ett långsiktigt, kvarstående värde 
via etablering av en plattform tillsammans med berörda aktörer. Allt för ett 
mer sammanhållet och kraftfullt arbete inom Östra Mellansverige med inte-
grering av jämställdhet och mångfaldsarbete inom olika organisationer. Uti-
från detta underlag har JämBredd startats för att bli en regional lärplattform 
för kompetenshöjande utbildningar gällande integrering av jämställdhet och 
mångfald (Jakobsson & Messing, 2011). 

2.1 JämBredd-projektet 
 Efter godkännandet av projektansökan för JämBredd, enligt ovan, uppkom 
en febril arbetssituation för projektkoordinatorn med att utforma projektled-
ningen. I november-december 2009 blev det klart att den bestod av fyra per-
soner; projektledare, projektkoordinator, professor/forskningsledare och en 
aktionsforskare, den sistnämnda tillika doktorand. 
   Projektkoordinatorn var initiativtagare till JämBredd och var budget- och 
verksamhetsansvarig under projektets gång. Projektledaren blev anställd i 
projektet september 2009 och hade bland annat fokus på processledarutbild-
ningens olika examinationsformer. Bägge två ledde dessutom varsin forsk-
ningscirkel. Forskningsledaren var vetenskaplig ledare för JämBredd i sin 
roll som professor och har handlett forskningscirkelarbetet och aktionsfors-
karen/doktoranden (Lahdenperä, 2011). Aktionsforskare och doktorand var 
och är då jag.    
    

                                                      
2 Enligt ESF-beslut 2009-06-30. 
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Projektledningen startade med planering och utformning kring hela 
JämBredd-projektet, strukturering av utbildningarnas form och innehåll, 
aktionsforskningens olika utvärderingar, rekrytering av forskningscirkelle-
dare, planering av öppna föreläsningar samt utformning av kursplanen till 
utbildningen i processledarskap. Dessutom tillkom ett antal praktiska uppgif-
ter att lösa beträffande föreläsare samt tid och plats för alla dessa olika mö-
ten. 
    
Avstampet i JämBreddprojektet skedde då ett gäng glada och förväntansfulla 
människor kom in genom dörrarna till konferensanläggningen i februari, vid 
utbildningens kick-off. Vi fyra i projektledningsgruppen satt och väntade för 
att hälsa välkommen.  
   Nedan ses figur 1 där JämBredd skissas som en paraplyorganisation över 
de tre utbildningarna; processledarutbildning, forskningscirklar och Flens 
ledningsgrupp. Dessutom tillkom föreläsningsserien i jämställdhet och 
mångfald dit alla deltagare blivit inbjudna.  
 
 

 
 

Figur 1. Paraplyorganisation över JämBredd-projektet med tre jämlika ut-
bildningar samt en föreläsningsserie.  Studien berör endast processledarut-
bildningen, se pil. (egen framställning).  

JämBredd-projektet hade kallat cirka 180 stycken deltagare för att påbörja 
olika utbildningar inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det var 33 per-
soner som hade anmält sig till utbildning i processledarskap, cirka 100 delta-
gare skulle delta i de olika forskningscirklarna och övriga knappt 50 delta-
gare skulle genomgå en specifik utbildning för ledare inom Flens kommun. 
Alla deltagare i JämBredd fick dessutom inbjudan under utbildningstiden att 
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närvara vid MDHs öppna föreläsningar med olika föreläsare som berörde 
ämnena jämställdhet och mångfald, se figur 1 ovan. 

2.1.1 Utbildning i processledarskap 

Studien kommer härefter endast att beröra processledarutbildningen, se pil i 
figur 1 ovan. Den övergripande tanken med utbildningen presenteras här och 
till en början redogörs för vilka som var med. 
   Yrkesrollerna3 hos de 33 deltagarna i processledarutbildningen var/är; rek-
torer på förskola eller skola, chefer inom olika kommunförvaltningar, perso-
nalhandläggare, genuspedagoger, lektor, studievägledare samt administratö-
rer inom olika kommuner, landsting och vid tingsrätt. Alla ville ha utökad 
kunskap i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Några hade själva valt utbild-
ningen medan andra blivit utsedda till utbildningen. Flertalet av deltagarna 
innehade en chefsroll av karaktären ”mellanchef”. Det som Wenglén (2007) 
anser är vanliga yrkestitlar för mellanchefen, som befinner sig i en hierarkisk 
mellanposition som kan ses överordnad till medarbetare men underordnad 
högsta ledningen. Det hela blir en till balansgång där arbetsgivaren ska re-
presenteras och samtidigt ska mellanchefen inneha både respekt och skapa 
relationer till medarbetare. 

Utbildningens målsättning var att utforma en kompetenshöjning med fo-
kus på ledarskap och förändringsprocesser i ett mångkulturellt arbetsliv. 
Arbetsformerna utformades i projektledargruppen med varierat innehåll uti-
från jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Allt utmynnade i så kallade utbild-
ningsmoduler som pågick under ett år med varierande teman och inslag samt 
med inbjudna interna och externa föreläsare. De nio utbildningsmodulerna 
presenteras närmare i figur 2, nedan.  
   Projektledningen konfererade en hel del kring kursens upplägg samt kurs-
namn, syfte och lärandemål. Mångfald, styrning och ledarskap blev kurs-
namnet på den högskolekurs på 7,5 högskolepoäng som utformades av pro-
jektledningen till processledarutbildningen. I kursplanen, se bilaga 1, kan 
läsas: ”Kursens syftar till att deltagare utvecklar kunskaper om ledarskap och 
förändringsprocesser i det mångkulturella arbetslivet av idag samt ett inter-
kulturellt synsätt såväl i ledarskap som i verksamhetsutveckling” (s. 1). Ett 
antal olika lärandemål är också uppsatta där den studerade förväntas efter 
genomgången utbildning; känna till aktuell lagstiftning angående mångfald 
och arbetslivet, ha ökade kunskaper om vedertagna metoder, tekniker och 

                                                      
3 Enligt de svar deltagarna själva skickat in till processledarutbildningen i förväg. 
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standarder för analyser ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, utöka 
sin förmåga att reflektera över, beskriva, analysera, planera och påverka 
förändringsprocesser, göra reflektioner kring ledarens roll i förändringsar-
bete utifrån ledaren som person samt ledarens position och roll i organisat-
ionen, ha grundläggande kunskaper om olika typer av organisationskulturer 
samt kunna dra slutsatser om dess betydelse i ett förändringsarbete samt 
använda sina kunskaper i ett verksamhets- och utvecklingsprojekt. Deltagar-
na kunde välja om de ville examineras och därmed erhålla 7,5 högskolepo-
äng eller att få ett intyg på genomförd utbildning. 
    
Ekonomin i projektet var tillräckligt god för att genomföra processledarut-
bildningen på olika konferensanläggningar i regionen samt på högskolans 
bägge campusorter; Eskilstuna och Västerås. Tanken var att skapa en sam-
manhållning i gruppen som inte skulle störas av den dagliga omvärlden. 
Processledarutbildningen skulle ske i en avstressande miljö med fokus på 
frågor kring jämställdhet och mångfald, allt enligt projektledningens intent-
ioner. 
   Sedermera påbörjades den mer praktiska utformningen av kursen såsom 
kursupplägget med tidsåtgång, val av teman samt formulering av en prelimi-
när studiehandledning. Ett antal undervisningstillfällen, de så kallade utbild-
ningsmodulerna bestämdes att bli nio till antalet och pågick mellan februari 
till december under år 2010. De första två modulerna var två heldagar med 
en övernattning och samma indelning var för de sista två modulerna. Däre-
mellan fanns fem utbildningsmoduler, var och en som heldagsutbildning 
med cirka en månads mellanrum, förutom juni-augusti. Utbildningsmoduler-
nas tidpunkter utformades enligt nedanstående figur 2. 
 
 
 

 

 

          

                                                                                                                                    

 

Figur 2: Indelning och datum för nio utbildningsmoduler (egen framställ-
ning). 

 

Modul 1-2 
19-20 feb     

Modul 3  
15 mars    

Modul 4  
26 april 

Modul 5 
25 maj   

Modul 6 
16 sept 

Modul 7 
22 okt 

Modul 8-9 
2-3 dec 
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Ovan har beskrivits bakgrunden till JämBredd-projektets framväxt, dess 
planering och utformning i tre jämlika utbildningar samt en föreläsningsse-
rie. Här fanns även en redogörelse för utformningen av projektledningen 
med dess projektkoordinator, projektledare, professor/forskningshandledare 
och aktionsforskare/doktorand. Avslutningsvis kom en beskrivning för upp-
byggnaden av denna studies fokus, nämligen en högskoleutbildning i pro-
cessledarskap med dess nio olika utbildningsmoduler.  
 
Nedan följer studiens syften och frågeställningar. 

2.2 Syften och frågeställningar 
Det övergripande syftet i denna studie är att urskilja lär- och förändringspro-
cesser inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor hos deltagare i processle-
darutbildningen.  
Ett annat syfte är att utveckla en utbildningsmodell att användas för kompe-
tenshöjning rörande jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom olika verk-
samheter.  

 
Frågeställningar:  
 

 Hur har deltagandet i utbildningen medfört ökade kunskaper i 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 

 Hur har utbildningen gett deltagarna utökade kunskaper som bi-
dragit till utveckling av förändringsarbetet rörande jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor? 

 Vilka faktorer kan ses som viktiga i förändringsarbetet avseende 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 

 Vilka slutsatser kan dras utifrån utvärderingen till bidrag för 
framtida utveckling av processledarutbildning? 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Under rubriken följer först en ambition att definiera jämställdhet, mångfald 
och jämlikhet. Sedan följer ett resonemang om hur en organisation kan ses 
utifrån olika kulturella tankegångar och därefter återfinns tankar kring för-
ändringsarbete. Därefter följer uppfattningar på respektive roll som utvärde-
rare och aktionsforskare med innehåll om hur utvärdering respektive aktions-
forskning kan uppfattas. Sist kommer en aktionsforskningsmodell. 
 
Jämställdhet är när kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter 
inom de väsentligaste områdena i livet, enligt Nationalencyklopedin [NE] 
(2012). Mångfald kan ses som ett tillvaratagande av medarbetares blandning 
av olikheter och likheter för utvecklande av organisationens mål. Lik- och 
olikheter utgår från den multikulturella modellens synvinkel, till vilken man 
relaterar till; och där respekteras individens bakgrund, ålder, kön, erfarenhet-
er, värderingar samt personlighet, enligt Mlekov och Widell (2003). NE 
skriver att underlaget utgår från jämlikhetstanken, det vill säga alla indivi-
ders lika värde, där jämlikhet kan motiveras från olika utgångspunkter som 
exempelvis; religion, naturrättsliga föreställningar om samhällsfördrag mel-
lan jämlika människor, liberalism, socialism och demokrati. 

3.1 Organisationskultur och förändringsprocess 
Ett sätt att se på organisationer är att se utifrån deras kultur. Mlekov och 
Widell (2003) delar in verksamheten i monokulturella och multikulturella 
organisationer.  Många olika nationaliteter som arbetar tillsammans och som 
har en mångfald av perspektiv samt också samarbetar med varandra, är en 
mångkulturell arbetsplats, skriver Bohlin (2009). Det kan i sin tur berika 
men också leda till olika kontroverser och konflikter. Han menar att mång-
kultur handlar om hur man bör agera eller agerar vid kulturmöten.  
   Lahdenperä (2008) delar in organisationskulturen i; monokulturell, multi-
kulturell och interkulturell.  I en monokulturell organisation är homogenitet 
centralt och människor med andra synsätt blir uteslutna i organisationen. Det 
kan skapa en arbetsgrupp eller ledning som blir till kopior av varandra, där 



 
 

18 
 

den egna kulturen blir normativ och kulturella skillnader negligeras. Vid 
nyrekrytering finns ingen plats för mångfald av något slag utan det är orga-
nisationens nuvarande kulturella norm som eftersträvas. Tendens ses att le-
darskapet rekryteras från samma normativa grupp som ledartoppen. Ledar-
skapet får därmed ett byråkratiskt kännetecken och det ses ingen villighet till 
förändring.  
   Kännetecknet för den multikulturella organisationen är att all slags mång-
fald finns på alla plan och även ses som en tillgång, fortsätter Lahdenperä 
(2008). Om olika grupper av människor arbetar på samma arbetsplats men 
aldrig kommunicerar med varandra ses arbetsplatsen som mångkulturell, 
menar författaren (jmf Bohlin, 2009 ovan). Det vill säga det finns en mång-
fald men den används inte utan organisationen arbetar normativt.  
   Om grupperna däremot interagerar med varandra är arbetsplatsen interkul-
turell, enligt Lahdenperä (2008). Mlekov och Widell (2003) anser att inter-
kulturalitet innebär att kulturella spärrar hela tiden omformas och breddas 
för skapande av gränsöverskridande skeenden som ses föränderligt och möj-
ligen oförutsägbart. Lahdenperä skriver om interkulturalitet och menar att 
etiska värden mellan människor såsom tolerans, ömsesidig respekt, demo-
krati, jämlikhet och social rättvisa kan ses både som normativa och mora-
liska arbetssätt i en mångkulturell organisation.   
 
I möten mellan människor och kulturer inom olika verksamheter kan kun-
skap om både interkulturellt arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt ha 
relevans. Innehav av det senare kan sägas vara ett annat sätt att se på världen 
utgående från egna värderingar.  Ett interkulturellt förhållningssätt är att 
erkänna betydelsen av andras erfarenheter där andra människors skiftande 
bakgrund ses som en tillgång, ett resursperspektiv.  Motsatsen är ett brist-
perspektiv där mångfalden ses som ett problem (Elmeroth, 2009). 
   Min tanke med att diskutera dessa olika termer är att läsaren ska få en för-
ståelse över att det inte är enkelt att sätta in de här begreppen i klara sam-
manhang. Begreppen förändras också över tid i samhället och går från me-
delpunkten till en tämligen skugglik tillvaro. Kön och genus sågs tidigare 
kanske som mer centrala begrepp och har därefter möjligen övergått till be-
greppet jämställdhet. Jämlikhet och mångfald, som berör oss alla är, enligt 
mig, de begrepp som just nu är i fokus i samhällets begreppsdialoger. 
 
Alvesson (2009) skriver om förändringsprocesser inom organisationskultur. 
Ett sätt är att se på vilka föreställningar och värderingar som finns och ett 
annat sätt är att utreda vilka materiella och strukturella åtgärder som behövs 
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för att förändra kulturen. Allt för att beteenden ska ändras och en kulturför-
ändring inleds. Ibland kan enbart föreställningar och värderingar förändras 
utan någon övrig inblandning, ibland behövs både materiella och strukturella 
åtgärder för att få till en förändring. Uthållighet är en aspekt som är viktigt i 
kulturförändring, skriver Alvesson och citerar en mellanchef:  

Jag tror att förändringar måste komma från båda hållen, dvs. det måste finnas 
en organisation som är mogen, det finnas människor som är bejakande och 
öppna i sin organisation, det måste finnas en klar vilja hos cheferna. Enbart 
en vilja hos de anställda eller ett bejakande av organisationen eller en vilja 
hos cheferna, det räcker inte. (Alvesson, 2009, s. 263) 

  
För att skapa förändringsprocesser hos människor behövs motivation, anser 
Fullan (2011) och menar att det är förlegat med ”morot eller piska”-
begreppen. För att skapa motivation hos medarbetare måste en ledare för det 
första ha empati men sedan behövs något som verkligen engagerar. För att 
hitta det behövs erfarenhet, fortsätter författaren. Machiavelli hade rätt redan 
för 500 år sedan om att folk var allmänt skeptiska och inte riktigt litade på 
nya saker om de inte hade testat dem. Erfarenhet är nyckelordet och som för 
oss tillbaka till praktiken i stället för i teorin. Kollektivet ska även ses som en 
nödvändighet då det skapar en uppfinningsrikedom i gruppen. Om männi-
skor åstadkommer något som de aldrig tidigare gjort så skapar det motivat-
ion och ett passionerat engagemang som kan smitta av sig kollektivt. En 
effektiv erfarenhet hos motiverade människor leder till förändringsprocesser 
(Fullan, 2011). 
    
Verksamheten bör låta medarbetare genomgå olika slags utbildningar inom 
mångfaldsfrågor för att uppmuntra till förståelse och tolerans för alla indivi-
der, anser Cox och Blake (1991). Yukl (2012) fortsätter med tanken att ut-
bildningar kan syfta till att stärka människors medvetenhet kring de problem 
som kan finnas förenade med mångfald. Han menar även att utbildning kan 
få individen att se på sin egen påverkan av stereotyper och intolerans. Ut-
bildningarna kan också sprida kunskaper om arbetsplatsers kulturella skill-
nader och hur dessa bör hanteras. 
   Nemetz och Christensen (1996) har sett att där mångfaldsutbildning visar 
på ett starkt engagemang från föreläsare och det samtidigt har lyfts fram 
olika perspektiv på mångfald, där finns också en benägenhet att öppna upp 
för attitydförändringar hos deltagarna. Författarna skriver också att det är 
viktigt att individen själv har valt sin utbildning, om så inte är fallet ökar den 
negativa attityden till den formella mångfaldsutbildningen. Min tanke här är 
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att det möjligen kan bli en negativ attityd till mångfaldsbegreppet i stort om 
en individ mer eller mindre blir tvingad att genomgå en utbildning. 
   Vid skapande av förändringsprocesser inom ledarskap behövs dynamiska 
lärare och ledare i programmen eller utbildningen, skriver Fullan. Fokus ska 
vara på instruktions- och organisatorisk omvandling, en teoretisk rik läroplan 
som länkas från teori till praktik, deltagarna ska få kunskap i en samman-
hängande form från sakkunniga lärare, det ska finnas modeller som stöder 
analytiskt arbete, det ska skapas grupper av yrkesverksamma som kan dela 
erfarenheter samt slutligen tillräckligt med resurser för att sammanlänka 
teori och praktik för deltagarna (Fullan, 2009).  
 
I detta avsnitt har belysts olika frågor och begrepp inom organisationskultur. 
Text kring begreppsbildning och hur den över tid har ändrats i samhället har 
åskådliggjorts. Vidare fanns tankegångar kring hur en kulturell norm lever i 
verksamheten, som i sig är mycket beroende på ledarskapets syn på den-
samma. Avslutningsvis återfanns ett resonemang kring förändringsprocesser. 

3.2 Rollen som utvärderare och/eller aktionsforskare – 
för- och nackdelar? 
 Mina roller i JämBredd-projektet har bland annat varit som forskarstu-
derande/doktorand, det som i slutfasen för min del ska resultera i en filosofie 
licentiatexamen i didaktik. Vid de så kallade utbildningsmodulerna som kan 
översättas som deltagarnas olika undervisningstillfällen, har min roll varit 
både utvärderare och aktionsforskare; att finnas med, observera, synliggöra, 
eventuellt förändra och dokumentera vad som skett i dessa moduler.  Vid 
MDH finns forskare i olika jämställdhets- och mångfaldsfrågor och ett tiotal 
av dessa har varit verksamma som forskningscirkelledare i projektets forsk-
ningscirklar. Dessa forskare har även haft egna, återkommande handled-
ningsseminarier både före och efter varje utbildningstillfälle i deras egna 
forskningscirklar, och där har min roll varit som deltagande observatör. En 
annan roll har varit att finnas med som en av fyra i ledningsgruppen för pro-
jektet JämBredd. Alltsammans har skapat en massiv lärprocess för egen del 
och min förhoppning är att åtminstone en del av detta kan återges i denna 
skrift. 
 
 Av betydelse är, enligt min mening, att se på rollen som utvärderare och hur 
olika författare inom utvärdering diskuterar kring denna funktion. Vilken 



 
 

21 
 

slags utvärderare ska finnas i detta projekt? Varför har valet fallit på just 
detta? Intressant är även att diskutera rollen som aktionsforskare. Skiljer den 
sig åt från rollen som utvärderare? Vad är egentligen utvärdering respektive 
aktionsforskning? Frågorna kommer att diskuteras i texten nedan för skap-
ande av mer förståelse. 

3.2.1 Utvärdering 
Det finns mycket skrivet kring utvärdering i alla dess skilda former och helt 
naturligt har det skett en utveckling över tid. Här nedan följer först en histo-
risk överblick, följt av grundläggande frågor och svar kring utvärdering. 
Därnäst följer olika synvinklar kring vilka frågor en utvärderings ska foku-
sera på och vilken utvärderingsmodell som bör väljas, samt en indelning i 
formativ eller summativ utvärdering. Slutligen en kort sammanfattning. 
 
Utvärdering, bedömning eller undersökning av olika företeelser har skett 
sedan tidernas begynnelse, skriver Fitzpatrick, Sanders and Worthen (2011). 
Bestämning av vilket ungt träd som passade bäst till spjut var kanske frågan 
på neandertalarnas tid. I det gamla patriarkala Persien kanske fäderna funde-
rade kring vilken friare som skulle passa bäst till deras dotter.  I nutid så 
utvärderar vi människor allt möjligt. Vi får höra om nya metoder och vi för-
söker skaffa oss information och bestämma oss.  Allt det här leder till olika 
val och i slutänden till beslut och vi ser oftast inte förrän efteråt om besluten 
var rätt eller fel. Utvärdering som vi genomför privat vill författarna kalla för 
informell utvärdering och den som vi gör som professionella utvärderare blir 
då formell. Det finns mängder av olika tankegångar, metoder och tillväga-
gångssätt för att utföra en formell utvärdering och som jag som utvärderare 
bör hålla mig kritisk till. Tanken är att strukturera upp olika synvinklar kring 
utvärdering i nästföljande text. 
 
Hur uppstod formell utvärdering? Lundahl och Öquist (2002) beskriver ett 
historiskt perspektiv kring utvärderingar med tre olika skildringar. Den 
första utgår från USA där man i mitten av 1960-talet ville införa olika soci-
ala reformer. Via utvärdering framkommer att det blev förbättringar och 
framför allt påvisades vilka åtgärder som var framgångsrika.  De positiva 
verkningarna spreds till Sverige och här infördes en mer permanent utvärde-
ring och uppföljning på bred basis inom offentlig verksamhet. Den andra 
skildringen säger att svenska pedagoger redan på 1950-talet införde utvärde-
ring inom det utbildningspolitiska området. De första akademiska utvärde-
ringarna genomfördes inom ämnet pedagogik och gav bidrag till lärande av 
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utvärderingsmetoder. Den tredje skildringen betvivlar inte de två andras 
riktighet men har sitt fokus i att en viktig punkt fattades, såsom vissa ele-
mentära metodproblem. Dessa problem kunde ses till exempel i skolpoliti-
ken redan från 1930-talet och gällde valet av läroverk eller enhetsskola. En 
inlaga var att tidigt urval bland elever kunde vara till nackdel speciellt för 
barn från arbetarhem.  Efter att den politiska debatten inte kunde enas i frå-
gan bestämdes att det inte var en politisk principfråga utan mer en psykolo-
gisk-pedagogisk fråga och överfördes då till att bli en vetenskaplig fråga. 
”Jämför politiska uttalanden som: ”… vi avvaktar resultaten från en på-
gående utredning…” (Lundahl & Öquist, 2002, s. 10).  
      
Vedung (1991) diskuterar kring offentlig förvaltning och utvärdering samt 
fokuserar på politikens effekter på samhällsutvecklingen. Staten, politiken 
och det offentligas betydelse blir till en kontext och skapar därmed olika 
konsekvenser kring utvärderingens inre, intellektuella problem och yttre 
sociala förutsättningar. Författaren menar att en utvärderare bör försöka 
svara på en eller flera av dessa frågor: 
 
1 Syftesfrågan:  Vad är det övergripande syftet med utvärderingen? 
2 Organisationsfrågan: Hur skall utvärderingen organiseras? 
3 Insatsfrågan: Hur skall insatsen karaktäriseras? 
4 Genomförandefrågan: Hur ser genomförandeprocessen ut mellan insats 

och resultat? 
5 Resultatfrågan: Hur ser resultaten ut? 
6 Effektfrågan: Vilka faktorer – inklusive insatsen – förklarar resul-

taten? 
7 Bedömningsfrågan: Hur skall de uppnådda resultaten bedömas? 
8 Användningsfrågan: Hur skall utvärderingen komma till användning?         

(Vedung, 1991, s. 69) 
 
Vad ska man ha en utvärdering till, kan också vara en fråga av intresse vid 
utvärdering. Svensson och Sjöberg (2009) anser att utvärdering kan behövas 
för att kunna utföra saker bättre i olika avseenden, men också att undvika 
misstag som kan ge stora följder.  
   En annan fråga kan vara, vad syftet är med en utvärdering. Scriven (1996) 
var en av de första att försöka utkristallisera syftet med vad som sågs som en 
formell utvärdering. Författaren menade till en början att en utvärdering 
enbart hade ett syfte och det var en bestämning av värdet eller meriten (om-
dömet) i vad som utvärderas. Enligt Fitzpatrick et al. (2011) har därefter 
Scriven ändrat det hela till att bestämma värdet eller meriten i ett objekt.  
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   Syftet med utvärderingen kan även ses utifrån vad Karlsson (1999) beskri-
ver i tre olika varianter; kontrollera och ge beslutsunderlag, främja och för-
bättra samt kunskapsutveckla och kritiskt granska. 
   Worthen, Sanders och Fitzpatrick (1997) diskuterar kring hur en utvärde-
rare ska reflektera för att kunna genomföra en utvärdering och har tagit fram 
sex olikorienterade tillvägagångssätt.  Dessa är; objektiv-orienterad, mana-
gement-orienterad, konsument-orienterad, expertis-orienterad, motståndar-
orienterad samt naturalistisk-deltagar-orienterad utvärdering. Författarna 
har sedan placerat dessa tillvägagångssätt på en skala från vänster som är 
utilitaristisk utvärdering versus den högra sidan som ses som intuitionistisk-
pluralistisk utvärdering. Worthen et al. ser den utilitaristiska utvärderingen 
som ett övergripande värdekriterium via bestämning av värdet i ett program 
eller verksamhet och som sammanfattas i mesta möjliga nytta för flertalet. 
Programvärdet i en intuitionistisk-pluralistisk utvärdering utgår ifrån vilket 
värdet har på den enskilde individen. Flera värden kan vägas in i bedöm-
ningen och det blir inte enbart betoning på nyttan. Det leder till en rad frågor 
om hur denna sammanvägning kan ske för att skapa en samlad bedömning. 

3.2.2 Utvärderingsmodeller 
Vedung (2005) har skapat en taxonomi kring väsentliga utvärderingsmodel-
ler utifrån Guba och Lincolns tankegångar. Utgångspunkten är tre modeller; 
effektiva, ekonomiska och professionella. Effektivitetsmodellerna är indelade 
i mål, resultat, delsystem, brukare och intressenter. Produktivitet och verk-
ningsgrad är de som återfinns i ekonomiska modeller och peer review inom 
de professionella modellerna. Chelimsky och Shadish (1997) har försökt 
skapa en sammanfattande bild av olika utvärderingsmodeller. De utgår ifrån 
syftet och vilka frågor som ställs och indelar modellerna i tre olika perspek-
tiv; utvärdering för ansvars- eller redovisningsskyldighet (till exempel mät-
ning av effektivitet och resultat), utvärdering för utveckling (till exempel att 
utvärderingen stärker verksamhetens mål) och utvärdering för kunskap (till 
exempel att genom djupare insyn få tillgång till ytterligare förståelse inom 
fältet). Dessa tre perspektiv visar att utvärdering i sig kan representera bety-
dande variationer i olika dimensioner.  
   Karlsson (1999) tar fram tre utvärderingsmönster inom utvärdering som 
historiskt sett har utkristalliserat; mål-resultatutvärdering, processutvärde-
ring och interaktiv utvärdering. Dessa tre huvudmönster svarar då antingen 
mot vilka kriterier som har satts upp, verksamhetens genomförande eller 
vilka resultat som står i centrum. Svensson och Sjöberg (2009) har i stort 
samma grundtankar som Karlssons (1999) tre utvärderingsmönster beskrivna 
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ovan, samt sätter även fokus på utvärdering som stöd för både lärande och 
kritisk reflektion. De betonar nytta och användbarhet i en utvärdering vid 
interaktiv forskningsansats och menar att det i sig höjer kvaliteten. De tre 
utvärderingsmönstren kan även sättas samman i en kunskapssyn, enligt 
Karlsson, se tabell 1 nedan.  
 

Tabell 1. Tre perspektiv på kunskap i förhållande till utvärderingsmodeller 
(Karlsson, 1999, s. 40). 

Mål-resultatinriktad 
utvärdering 

Processinriktad ut-
värdering 

Interaktiv utvärde-
ring 

Tekniskt perspektiv 

Objektivt mätbar kun-
skap (episteme) 

                               
Viktigt kunskapsin-
tresse är om verksam-
heten når målen och 
vad det finns för objek-
tivt mätbara resultat 
som visar det. 

Kulturellt perspektiv 

Tolkande, beskrivande 
och handlingsinriktad 
kunskap (techne) 

Viktigt kunskapsin-
tresse är förståelse av 
det enskilda och av 
sammanhanget, samt 
hur verksamheten fun-
gerar praktiskt och 
metodiskt 

Politiskt perspektiv 

Värdeinriktad, etisk 
kunskap (fronesis) 

                                
Viktigt kunskapsin-
tresse är värdemässiga 
och etiska aspekter på 
verksamheten, vad den 
betyder för olika intres-
segrupper och hur de 
kan påverka 

 

Vilken slags utvärderingsmodell en utvärderare väljer att använda kan vara 
svårt att få grepp om efter att ha läst det ovan skrivna om utvärdering. Det 
finns inte glasklara alternativ. Jag kan se att syftet med den här studiens ut-
värdering kan ses från ett utilitaristiskt tillvägagångssätt, enligt Worthen et 
al. (1997). Den tanken främjar att utvärderingens resultat ger mesta möjliga 
nytta för flertalet medarbetare. Å andra sidan kan syftet ses precis tvärtemot, 
det vill säga som en institutionalistisk-pluralistisk strategi. Det handlar inte 
enbart om nytta för många utan att det finns olika värden som bedöms vik-
tiga för den enskilda deltagaren. Samtidigt vill jag mena att det kan finnas ett 
kulturellt perspektiv i denna utvärdering då ledningsgrupperna ser deltagar-
nas ökande kunskapsintresse som viktigt, allt för vidare lärprocesser ut i 
verksamheterna mot ett förändringsarbete. Det kulturella perspektivets kun-
skap ses mer handlingsinriktat samt påverkar verksamheterna i deras föränd-
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ringsprocess, enligt Karlsson (1999), och ses som en processinriktad utvär-
dering. 

Mitt val av perspektiv på utvärderingsmodell har emellertid blivit en interak-
tiv utvärdering, enligt Karlssons (1999) modell ovan i tabell 1. Valet är ut-
gånget från att syftet kan ses som att ”främja och förbättra”. Utvärderingen 
ska besvara frågorna om insatserna fungerar som det är tänkt och om det kan 
ses en förbättring, det vill säga om resultatet påvisar ökade kunskap i mång-
faldsfrågor hos deltagarna. Grundtanken är att den förhoppningsvis erhållna, 
ökade kunskapen överförs vidare till deltagarnas egna verksamheter. Det vill 
säga att det i slutänden skapas fördjupade kunskaper om att driva föränd-
ringsprocesser. Utvärderingens intressegrupp är i första hand verksamheter-
nas olika ledningsgrupper som har anmält sina deltagare till processledarut-
bildningen. JämBredds projektledning är den grupp som ska verkställa in-
tressegruppens anspråk på utbildningen. Syftet har formulerats av Jäm-
Bredds ledningsgrupp. Frågorna, som aktionsforskaren ställer om 
utbildningens genomförande, är i grunden utformade från ett politiskt per-
spektiv. Det kunskapsintresse som Karlsson (1999) beskriver inom interaktiv 
utvärdering är värdeinriktad och etisk kunskap. I slutänden bör resultatet 
kunna påvisa att det sker en påverkan ut till verksamhetens olika intresse-
grupper.  

3.2.3 Intern eller extern utvärderare 
Valet av intern eller extern utvärderare är oftast en omtvistad fråga vid ut-
värdering. Om tonvikten läggs på lärande och omgående användning av 
resultatet brukar den interna utvärderaren förordas men om en mer objektiv 
bedömning förespråkas, faller valet mestadels på en extern bedömare, skri-
ver Karlsson Vestman (2011). Deltagarnas lärande i processledarutbildning-
en är utvärderingens fokus i detta fall och då blir valet en intern utvärderare. 
Om rollen är att vara en intern utvärderare i denna utvärdering – hur ska jag 
förhålla mig till denna roll? I texten nedan förs en diskussion kring detta. 

Volkov (2011) har kritiskt granskat rollen som intern utvärderare via en litte-
raturgenomgång, för att på ett effektivt sätt kunna möta ett alltmer framväx-
ande lärande inom organisationerna. Globalt sett har tilltron till genomfö-
rande av utvärderingar ökat och då främst för interna. Rollen som utvärde-
rare kan, enligt Ryan och Schwandt (2002) ses som central till både utvärde-
ringens teori och praktik. Volkov (2011) anser att:”A role is an explicitly and 
implicitly expected function performed and behavior associated with a par-
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ticular position in an organization” (s. 27). Andra perspektiv på utvärde-
ringsrollen är att förmedla verksamhetens egna, uppbyggda sociala system 
till organisationens medlemmar. Till det kommer tolkning av prioriteringar, 
värden och principer i själva utvärderingens tillvägagångssätt för att kunna 
leverera ett önskat resultat. Författaren menar att den interna utvärderarens 
arbete formas väsentligt av både beteendemässiga och sociala förväntningar 
på vad som är meningsfullt, lämpligt och effektivt att utvärdera. 
  
 Definitionen på den interna utvärderaren kan vara att se denne som nyckel-
person till utvärderingens trovärdighet och därmed användningsbarhet inom 
organisationen. Volkov (2011) har tagit fram mängder av utvärderares olika 
uppgifter och kategoriserat dem i nio större rollkategorier och delat upp i; 
förändringsagent (Change agent), lärare inom utvärdering (Educator about 
evaluation), utvecklare av utvärdering inom olika organisationer och företag 
(ECB practitioner), support mot ledningen (Decisionmaking supporter), kon-
sult (Consultant), forskare (Researcher), programförespråkare (Advocate), 
utvecklare av organiserat lärande (Organizational learning supporter) samt 
övriga roller (Other roles). Övriga roller kan till exempel handla om plane-
ring, ses som oberoende observatörer eller som handledare. De sistnämnda 
är svåra att kategorisera under någon av de övriga ovan beskrivna rollerna 
och finns därför inte med i nedanstående figur 3. De åtta rollerna i figuren 
kan därför ses som de väsentligaste, eller ha största betydelse för en person 
som ska arbeta som en intern utvärderare. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3. Essential Roles of the Internal Evaluator (Volkov, 2011, s. 38). 
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Tidigare har jag arbetat både som intern och extern utvärderare och vill påstå 
att jag till viss del har en medvetenhet om inträdet och anpassning till olika 
roller. Volkov (2011) håller med mig när han skriver att utvärderarens kom-
petens, kunskap och attityd till rollkategoriseringarna i sig skapar en kontext. 
Eftersom varje utvärdering är en ny företeelse både för organisation och 
utvärderare är det viktigt att de bägge reflekterar kring bedömningsproces-
sen. Vilja, förmåga, beredskap samt andra, olika perspektiv ska användas för 
att fullt ut utnyttja resultatet. 
 
Jag ser mig som intern utvärderare i processledarutbildningen. Jag har fun-
nits med i bakgrunden vid genomförandet av alla utbildningsmoduler och 
har försökt fånga deltagarnas reflektioner av utbildningen. Mitt deltagande i 
både projektledning och som aktionsforskare kanske också kan ge en mer 
nyanserad bild av hela processledarutbildningen. 
   Om jag då ser på figur 3 ovan och försöker se till vilken eller vilka roller 
som jag tillämpar mest som intern utvärderare kan en stor roll sägas vara 
som förändringsagent (Change Agent). Grundsynen med den rollen är att en 
genomförd utvärdering ska visa att det har skett en positiv förändring i verk-
samheten (Volkov, 2011). Jag ser också att rollen som intern utvärderare 
även kan innefatta en stor del som konsult (Consultant) och Volkov menar 
att det är en bred roll. Konsulten kan ses som en intern utvärderare som för-
söker skapa förändrings- eller förbättringssituationer men kanske inte har 
någon direkt kontroll över den fortsatta implementeringen. Utvärderingen 
ska generera lärprocesser som i sin tur skapar positiva effekter på organisat-
ionen. Konsulten ser objektivt på olika frågor inom verksamheten och skapar 
engagemang hos medarbetare för att få till en förändring. 
   Den kanske främsta rollen i denna undersökning ser jag som aktionsfors-
kare och då i den roll som Volkov (2011) benämner enbart forskare, se figur 
3 ovan. Han menar att den fristående, vetenskapliga forskningsrollen är den 
mest dominerande utvärderingsrollen.  Utvärderaren ses här som en praktise-
rande forskare och förväntas ha ett engagemang i forskningsverksamheten 
som i sin tur stöder utvecklingen inom organisationen. Volkov och Baron 
(2011) skriver kring forskning av intern utvärdering att, ju mer av det som 
genomförs desto större blir behovet av att fabricera rigorös forskning kring 
de här komplexa frågorna. Chelimsky (2009) anser att det behövs också 
mycket mera vägledning kring de komplicerade frågor som interna utvärde-
rare möter alltmer. 
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Utifrån ovanstående resonemang kring förhållningssätt för en intern utvärde-
rare förs diskussionen vidare till en vidare förståelse av aktionsforskning och 
aktionsforskare. Kapitlet avslutas med val av aktionsforskningsmodell. 

3.2.4 Aktionsforskning – aktionsforskare 
Mattsson (2001) beskriver aktionsforskning som en tydlig avsikt att omsätta 
kunskap i praktiken för att förbinda olika parters intressen och få till stånd en 
samhällsförändring.  Aktionsforskaren ska stå fri från maktstrukturer och 
forskningen ska utgå från en akademisk grundsats. Aktionsforskaren genom-
för sin forskning i samarbete med de berörda och bör därmed kunna vistas i 
olika sammanhang.  Swedner (1996) kallar sammanhangen för att finnas i 
olika innebördsfält och dessa innebördsfält kan finnas i yrkesliv, i forskning 
och i vardagsliv. Lorentz (2004) ser dagens pedagogiska aktionsforskning 
som ett förändringsprojekt där forskaren har ett starkt engagemang i både 
aktionens planering samt genomförande men också i analys och dess effekter 
av förändringsprocessen. 
   Ett par karaktärsdrag har alltid funnits inom aktionsforskning och ett av 
dem är engagemanget i praktiska frågor som kan bestå av olika problem och 
angelägenheter inom samhällets blandade aktiviteter. Ytterligare karaktärs-
drag är inriktning på förändringsfrågor. De människor som är med i hela 
forskningsprocessen ska få en förståelse för sin egen vardag och under tiden 
förändra förståelsen, det vill säga att förändringen ska inte ske i efterhand 
(Denscombe, 2010). 
 
Aktionsforskning har gamla anor. Redan Aristoteles diskuterade kring detta 
och utgångspunkten var praxis. Under 1900-talet bildade Jane Addams 
(1860-1934) tillsammans med George Herbert Mead (1863-1931) det första 
aktionsforskningsinstitutet.  De i sin tur samarbetade mycket med John De-
wey. Aktionsforskningen fick därmed i pragmatismen en tydlig akademisk 
hemvist (Mattsson, 2001). Kurt Lewin (1890-1947) räknas till en av de 
första aktionsforskarna (Mattsson, 2001; Lorentz, 2004; Adelman, 1993). 
   Lewin forskade kring ledarskap samt organisatoriska förändringar och lade 
sin forskningsgrund i etik och demokratiskt deltagande. Han var en av de 
första beteendevetarna som framlade en teori kring attitydförändring utifrån 
en teori-, praktisk- och etikbaserad forskning (Burnes, 2009). Lewin (1947) 
använde sig av militära strategier när han lade grunden till sina reflektioner 
om aktionsforskning. Han såg att starten i en militärövning sker i en spaning. 
Den i sin tur, tillhandahåller uppgifter om var varje person finns på fältet och 
om fältet förändras avsevärt. När dessa uppgifter är säkrade så har generalen 
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förvärvat grundplanen. Nästa steg blir återigen spaning som leder till en för-
ändring av grundplanen och beslut om nästa steg, och så vidare. Författaren 
ansåg att mönstret förmodligen hade utvecklats från armen men han såg 
samma strategi på en mängd basis i samhället. Lewin forskade mycket kring 
teknik men ansåg att hans forskningsresultat lika gärna kunde översättas till 
fältexperiment. Han översatte det sålunda till; en situation uppstår, vissa 
händelser inträffar och något genomförs för att få till stånd vissa förändring-
ar. En studie försöker se den faktiska effekten av vad som händer från situat-
ionens början, under tiden och i slutet (Lewin, 1947). Därmed kan sägas att 
aktionsforskningens grund är fastlagd.  
 
En förgrundsgestalt inom aktionsforskning är Saul D Alinsky (1909-1977) 
som företräder ”aktionsinriktade” forskningsmetoder. Han vill se konflikter 
och social mobilisering i en förändringsprocess. En annan portalfigur är Pa-
ulo Freire (1921-97) som arbetar med ”medvetandegörandet” som i sig kan 
förändra deltagarnas världsbild. Vid, så kallade ”fältanknutna” forsknings-
metoder, finns Kurt Lewin (1890-1947) som en förgrundsgestalt. Pierre 
Bourdieu (1930-2002) kan nämnas i sammanhanget som en nutida forskare 
som gett fältanknuten forskning en ny innebörd. Metoderna i aktionsforsk-
ning kan variera och de kan variera utifrån teorier, forskningsfält och forsk-
ningsfrågor (Mattsson, 2001).  
   Inom samhällsvetenskaperna har det med tiden blivit mer intressant att 
använda sig av aktionsforskning och då framför allt inom utbildning, organi-
sationsutveckling, hälsovård och social omsorg. Ett par karaktärsdrag har 
alltid funnits inom aktionsforskningen och ett av dem är engagemanget i 
praktiska frågor som kan bestå av samhällets olika problem, angelägenheter i 
och behov av vanemässiga aktiviteter. Aktionsforskning har alltid varit inrik-
tad på förändringsfrågor och är därmed ytterligare ett karaktärsdrag.  Genom 
hela forskningsprocessen ska människor få en förståelse över sin vardag men 
samtidigt även förändra den. Förändringen ska inte ske i efterhand 
(Denscombe, 2010).  

3.2.5 Val av aktionsforskningsmodell 
Jag har valt en aktionsforskningsmodell av Altricher och Posch (1994). Det 
beror på att jag till en början var ganska förvirrad över hur jag skulle gå till-
väga med aktionsforskningen och läste mycket litteratur i ämnet. När jag 
sedan såg författarnas modell passade den mitt sinne direkt. Jag såg det som 
figur 4 nedan visar, att jag inträdde i en aktionsforskning. Författarnas mo-
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dell med de fyra olika faserna beskrev för mig på ett illustrativt sätt hur min 
aktionsforskning kunde utföras. 
 
Altrichter och Posch (1994) skriver att aktionsforskning inom utbildning 
utvecklades av lärare i Tyskland. Lärarna insåg att varken deras kunskap 
eller erfarenhet av problemlösning var tillräcklig för att skapa en gynnsam 
lärprocess. Många engelska idéer och förslag fördes därför in och präglade 
aktionsforskningen. Författarna visar i figur 4 nedan, sex karaktäristiska 
kring aktionsforskning; 1) Aktionsforskning utförs av personer som är direkt 
berörda kring skeendet i den sociala situationen. 2) Aktionsforskningens 
syfte är att utgå från en praktisk situation och se på kunskapsinhämtning hos 
deltagare. 3) Aktionsforskningens utgångspunkt är skolans värdegrund samt 
hänsyn taget till lärares arbetsförhållanden.  4) Aktionsforskning vidareut-
vecklas via praxis och genomförs med en mängd olika metoder. 5) Aktions-
forskningens vinst är inte olika metoder utan samarbete mellan aktion och 
reflektion.  Handling/aktion som öppnar upp för reflektion kring nya möjlig-
heter och reflektion som skapar ny handling/aktion för grundligare gransk-
ning av grundproblem.  6) Varje aktionsforskningsprocess har sitt eget an-
sikte men med typiska faser A – D. Allt återges i figur 4 nedan. 
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Figur 4. Phasen eines Aktionsforschungsprozesses (Altrichter & Posch, 
1994, s. 14). (Faser i aktionsforskningsprocesser, författarens egna översätt-
ningar i figuren). 

 
Betydelsen av figur 4 ovan kan uttryckas utifrån Altrichter & Posch, (1994) 
tankegångar som att i fas A ses att aktionsforskaren får inträde/tillträde till 
fältet och initierar forskningen. I fas B fortgår klargörandet med olika samtal 
och diskussioner samt att datainsamling påbörjas. Aktionsforskaren skapar 
sig en bild av vilka problemområden som är aktuella. I fas C fortsätter ut-
veckling och testning av olika strategier för datainsamling. Forskningspro-
cessen går djupare in för att se olika konsekvenser av handlingsplaner och 
metoder. Kunskapsprocessen i fas B och C kan cirkulera fram och åter innan 
aktionsforskaren anser sig nöjd med handlingen/aktionen och fortsätter till 
fas D. Här bearbetas resultat som granskas kritiskt bland forskande lärare, 
den uppkomna kunskapen görs därefter tillgänglig och sprids till andra. 
   Nedan följer mina tankar kring att översätta figur 4 ovan till den roll som 
jag har haft som aktionsforskare i JämBredd-projektet. I processledarutbild-
ningen kan sägas att en aktionsforskning har skett via den ovan beskrivna 
figuren enligt följande: Aktionsforskaren trädde in i projekt och utbildning 

A Einstegen     
(Inträde) 

B Klären der Situation 
 (Klargörande av situationen) 

C Entwicklen und Erproben von 
Handlungsstrategien 
 (Utveckling och testning av hand-
lingsstrategin) 

D Formulieren und Verbreien der 
Erfahrungen 
(Utarbeta och sprida erfarenheter) 
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via medverkan i projektledning, fas A. Ett klargörande av situationen, enligt 
fas B, förverkligades. Diskussioner fördes kring olika upplägg av strategier, 
styrning, genomförande samt vilka lärandemål som förväntades ske i hela 
projektet.  Den övergripande problematiken var ökade kunskap i jämställd-
hets- och mångfaldsfrågor hos ledare i olika verksamheter. Syftet och läran-
demålen i processledarutbildningen diskuterades. Strategier utarbetades 
kring datainsamlingar beträffande genomförandet av formativa och summa-
tiva utvärderingar genom hela lärprocessen, enligt fas C. Intervjuer genom-
fördes med deltagare och projektledning för att se om utbildningen ska ut-
vecklas i nya eller andra handlingar/aktioner. Fas B och C cirkulerade fram 
och tillbaka, via olika datainsamlingar, innan inträdet i fas D. All datain-
samling under utbildningstiden sammanställdes, en text utarbetades för att 
kritiskt granskas i en filosofie licentiatexamen och slutligen ska erfarenhet-
erna spridas. 
 
Ovan har beskrivits bakgrunden och utveckling av processledarutbildningen. 
Därefter kom resonemang kring val att inta rollen som intern utvärderare och 
rollen som aktionsforskare i studien. Sedan följde val av en aktionsforsk-
ningsmodell med start i fas A i figur 4 om aktionsforskningsprocesser av 
Altrichter och Posch (1994). Inbakade i kapitlet finns processledarutbild-
ningens olika utbildningsmoduler samt utvärdering av desamma. 
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4 Utbildnings- och forskningsprocessen 

Under denna rubrik redovisas genomförandet av hur jag som aktionsforskare 
har arbetat i JämBredd-projektets processledarutbildning. Jag kommer också 
att benämna mig själv som aktionsforskare eller som jag. Grundtankarna i 
bestämmande av hur datainsamlingen i denna aktionsforskning ska utföras, 
utgår från Backman (2008) som anser att variationsmöjligheterna i en kvali-
tativ forskningsprocess många gånger kan vara både oändliga men också 
unika. 

4.1 Fas A - Inträdet 
Starten till forskningsprocessen sker i och med inträdet i fas A, allt enligt 
Altrichter och Posch (1994) aktionsforskningsprocess, se figur 5 nedan. 
  

 
 

 
 
 

Figur 5. Inträde (Einstegen) i forskningsprocessen, fritt utformat från Al-
trichter och Posch, (1994, s. 14). 

  
Själva inträdandet kan sägas ske då jag tillfrågades av projektkoordinator, 
projektledare och professor/forskningsledare att tillhöra JämBredds projekt-
ledning. Erbjudandet gällde även att genomföra en aktionsforskning som 
doktorand, det vill säga hädanefter benämnd aktionsforskare, som i slutän-
den skulle generera till en filosofie licentiatexamen. Jag tackade ja och på 
den vägen är det.  
   Projektarbetet startade direkt med möten och vi i ledningsgruppen blev i 
stora drag ganska snabbt eniga beträffande kursupplägg, kursplan med lä-
randemål, tider och platser för processledarutbildningen bland annat. Många 
praktiska frågor skulle lösas som exempelvis att hitta konferenshotell som 

A Einstegen     
(Inträde) 
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rymde cirka 200 personer till en kick-off i två dagar med övernattning. 
Namnförslag på gästföreläsare utifrån vilka forskningsfrågor de arbetar med, 
var också en viktig punkt att ta upp. I ledningsgruppens diskussioner var det 
fokus i början kring att i utbildningen använda oss av genusbegreppet. Efter 
ett tag enades vi om att i stället använda oss av begreppen jämställdhet och 
mångfald inom projektet. 
   En intensiv mejlkontakt upprättades mellan ledningsgruppens medlemmar 
för skapandet av kursnamn, syfte, lärandemål, examination, studiehandled-
ning, kurslitteratur och kursinnehåll samt anpassning till MDHs olika styr-
dokument. Resonemang kring utvärdering efter varje utbildningsmodul. 
Forskningshandledare och aktionsforskare diskuterade kring hur en aktions-
forskning ska genomföras och vilka datainsamlingar som skulle kunna an-
vändas.   
    
Oftast kan det bli ganska stora svårigheter att skapa en konkret frågeställning 
i starten av en kvalitativ forskningsstrategi. Det blir mer ett övergripande, 
kanske rent av ett diffust problemområde som blir mer och mer distinkt var-
efter datainsamlingen pågår, enligt Backman (2008). Personligen tog jag till 
mig dessa ord direkt då jag fick en del bryderier med utarbetandet av pro-
blemområde och mer konkret syfte och frågeställning, gällande min forsk-
ning. Det övergripande intresseområdet och tilltänkta forskningstemat utgick 
i starten från mångfaldsfrågor och hur de kan bearbetas samt implementeras i 
samhällets olika organisationer och system. Allt för att ge utvidgad kunskap 
och i slutänden frambringa en bättre arbetsmiljö. Det syftet och frågeställ-
ningarna fanns med mig ganska länge i min text innan jag insåg att jag för-
sökte få svaret på det som i denna studie återfinns i slutet under ”vidare 
forskning”. 
      
För projektledningen var det fortsättningsvis praktiska angelägenheter av 
olika slag som var i fokus inom processledarutbildningen. Utbildningen be-
stämdes till nio moduler under år 2010. Vid kick-off som skedde 19-20 feb-
ruari 2010 presenterades kursplanen, bilaga 1, för deltagarna och de gavs 
möjlighet till kritisk granskning av densamma innan den inrättades vid 
MDH. Även studiehandledningen togs upp till diskussion och forskningsle-
daren förklarade att den skulle ses mer som ett levande dokument inom kur-
sen. Därmed fanns chans till justering ifall deltagarna skulle anse det påkal-
lat. Enligt bland annat Mattsson (2001), Lorentz (2004) och Lewin (1947) är 
möjlighet till förändring en viktig aspekt inom aktionsforskning. 
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4.2 Fas B - Klargörande av situationen 
Efter inträdet i fas A enligt ovan, övergår aktionsforskningen till fas B ”Klä-
ren der Situation”, som kan översättas till ”klargörande av situationen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 6. Inträdet (Einstegen) och klargörande av situationen (Klären der 
Situation) i forskningsprocessen (Altrichter & Posch, 1994, s. 14).(Egen 
framställning). 

 
I min roll som aktionsforskare observerade jag och skrev på dator vad som 
genomfördes i processledarutbildningen för att använda till klargörande av 
hela situationen. Texten redovisas nedan i utbildningsmodulerna 1-9, se även 
figur 2, kapitel 2.1.1. Modulerna är indelade i sju olika rubriker och i flerta-
let finns kommentarer från deltagarna samt reflektioner från projektledning-
en. 

4.2.1 Utbildningsmoduler 1 och 2 
Nedan följer en beskrivning av arbetet i modul 1 och 2 samt kommentarer 
och reflektion från deltagare och projektledning kring dessa utbildningsda-
gar.  
 
Modul 1 och 2                                            Arbetsformer och mångfaldsteori                                            
  
Starten inom JämBredds utbildning skedde med en kick-off i februari 2010 
på Aronsborgs konferenshotell, Bålsta. Temat var Arbetsformer och mång-
faldsteori och behandlade deltagarnas förväntningar, kursupplägg samt ut-
bildningens egna arbetsformer. Ojämlikhet på individuell-, strukturell- och 
verksamhetsnivå, maktteori och intersektionalitet samt praktiska övningar 

B Klären der Situation 
 (Klargörande av situationen) 

A Einstegen     
(Inträde) 



 
 

36 
 

ingick i de första dagarnas koncept. Cirka 180 deltagare samlades två helda-
gar för att starta denna utbildning. Första dagen presenterades intentionerna 
med projekt JämBredd utifrån det sökta anslaget från ESF samt projektets 
ledningsgrupp. Även deltagarna samt deras organisationer och kommuner 
presenterades. En introduktionsföreläsning av forskningsledaren kring olika 
arbetsformer startade utbildningen. Föreläsaren behandlade även reflektions-
baserat lärande, aktionsforskning, interkulturalitet och mångfald. Cirka tio 
stycken forskare/föreläsare i JämBredd-projektet, flertalet av dem skulle 
själva vara cirkelledare i varsin forskningscirkel, gav därefter en presentation 
av den egna forskningen utifrån olika jämställdhets- och mångfaldsfrågor. 
Programmet avslutades dag ett med middag och samkväm. 
  
Dag två startade med att 31 deltagare till processledarutbildningen (två 
kunde inte närvara denna dag) samlades i en sal tillsammans med forsk-
ningsledare och aktionsforskare. En presentation av alla medverkande i ut-
bildningen genomfördes. Aktionsforskaren informerade om etiska forsk-
ningsregler som skulle genomsyra hela forskningen. Därefter skedde av-
stampet i processledarutbildningen i och med att varje deltagare skulle se ut 
en annan deltagare som de ansåg vara minst lika dem själva. Paren skulle 
sedan presentera sig för varandra, diskutera förväntningar på kursen och 
vilka frågeställningar de ville arbeta med under kursen.     
   Aktionsforskaren observerade samt gick runt och fotograferade de olika 
paren (se visuell metod nedan) när de samtalade. Just denna visuella metod, 
att fotografera deltagarna, var ett ögonblickets inlevelse.  En handling som 
en aktionsforskare ska ta tillvara.  
   Därefter samlades alla deltagare återigen i salen och formade sina stolar till 
en cirkel. Paren presenterade sedan varandra för hela gruppen. Slutligen fick 
alla deltagare säga en mening kring hur de bägge dagarna har varit.  
 
Härefter följer korta ord och meningar om vad flertalet deltagare säger om 
utbildningsdagarna:  
 

Det var mycket intryck, arbeta med sig själv, hedersrelaterat våld intressant. 
Angeläget, vill veta mer. Kittlande, spännande var gårdagen. Nyfiken. Jätte-
spännande, mycket nytt, förbättringspresentationer, kursen ger vidare pot-
ential. Kompakt igår, fördel att dela upp med aktiv diskussion i mellan. Jätte-
bra, jättekul, professionellt. Känns tryggt, spännande med utlandsfödda fors-
kare. Mycket igår, hög kvalité, bra idag att få diskutera, många igår med ut-
ländsk bakgrund men idag – se på oss själva i denna kurs (ganska homogena, 
ff anmärkning). Jättespännande, fördel med flera olika bidrag, vill ha fler ut-
landsfödda. Vad betyder det här på måndag? På tisdag kanske det blir an-
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norlunda? Nyttigt att få vara på detta i två dagar eftersom jag inte arbetat med 
detta hela arbetsdagar tidigare. Många korta föreläsningar – ser fram emot 
mer. Mersmak, varierande, kul att fortsätta, bra kursgård. Intressant att möta 
olika kommuner och deras problem. Kul med gårdagen, vad förväntas av 
mig, nyttigt att sitta som medverkande i en process när man jobbar med pro-
cessledning. Jättespännande dagar, tänkvärda. Tidsdisponering – hålla tiden, 
behållningen är bra. Frigörande av tankar. Känner att jag landat. Forsknings-
ledaren är jättebra. Högt och lågt – jättebra, mångfald i presentationen. Kom-
petenshöjande, jag har tänkt rätt tidigare, känns bra.  

    
Aktionsforskarens och projektledningens reflektioner: Uppstarten fungerade 
bra i stort sett, vi var nöjda och alla deltagare verkade intresserade av jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor. Möjligen att första dagens upplägg med 
korta föredrag av olika forskare hade varit lite för digert, det kunde ha för-
lagts över bägge dagarna. Beslut togs av projektledningen att inte genomföra 
någon förändring av det nuvarande kursupplägget då deltagarna verkade 
inspirerade av både kursens innehåll och föreläsare hitintills, enligt ovan. 

4.3  Fas C - Utveckling och testning av handlingsstra-
tegin  
Under denna rubrik går arbetet vidare med aktionsforskningen utgående från 
Altrichters och Poschs (1994) aktionsforskningsprocess. Det är fas C som 
säger ”Entwicklen und Erproben von Handlungsstrategien" och min över-
sättning blir ”utveckling och testning av handlingsstrategin”, se figur 7 ne-
dan. I figuren förs även in aktionsforskningens utvärdering som omfattar 
olika slags datainsamlingar som cirkulerar mellan fas B och C och som på-
går hela tiden fram tills modul 9 är avklarad. Cirkulationen beror på vad som 
sker i projektet, det vill säga på utveckling och klargörande av aktionsforsk-
ningen. Behövs ytterligare datainsamlingar för att klargöra frågeställningar-
na, är frågan som ställs här. 
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Cirkulär datain- 
                         samling 
 
 
 
 

Figur 7. Inträdet, Klargörande av situationen och Utveckling och testning av 
handlingsstrategin med tillägget av cirkulär datainsamling i forskningspro-
cessen, fritt utformat efter Altrichter och Posch (1994).  

 
Altrichter och Posch (1994) skriver att fas B och C kan cirkulera mellan sig 
för att skapa samverkan mellan aktion och reflektion. Deltagarna får möjlig-
het att tillsammans med aktionsforskare och kursledning revidera kursinne-
håll etcetera, allt för att skapa delaktighet. Utvärderingens datainsamling i 
fas B och C kan därmed cirkulera i faserna. Ett förtydligande av en cirkulär 
datainsamling i modellen är tillagd för att tydliggöra att cirkuleringen kan 
pågå en tid. Modellen kan möjligen översättas till en hermeneutisk cirkel. 
Datainsamlingen pågår tills aktionsforskaren får en mättnadskänsla. Vilka 
undersökningsmetoder som ska genomföras beror på vad aktionsforskaren 
och projektledningen kommer fram till i handlingsstrategin. Fas B och C 
fortsätter tills att alla utbildningsmoduler är genomförda. 
 
 
 
 
 

B Klären der Situation 
 (Klargörande av situationen) 

C Entwicklen und Erproben von 
Handlungsstrategien 
 (Utveckling och testning av hand-
lingsstrategin) 

A Einstegen     
(Inträde) 
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4.3.1 Utbildningsmodul 3 
Nedan följer en beskrivning av arbetet i modul 3 samt deltagarnas kommen-
tarer och projektledningens reflektioner. 
 
 
Modul 3 Att mäta och kartlägga mångfalden 
 
Utbildningen genomfördes som heldagsundervisning vid MDH, Västerås 
och temat var Att mäta och kartlägga mångfalden. Den inbjudna föreläsaren 
blev hastigt sjuk och projektledningen fick ta över utbildningsdagen. Kurs-
plan och studiehandledning genomarbetades först och deltagarna fick möj-
lighet till påverkan likväl som insikter i förändringsprocessen.  22 deltagare 
av ursprungliga 33 stycken hade kommit till dagens utbildning och de gjorde 
alla en kort presentation utifrån: Vad jobbar ni med? Hur har ni tänkt kring 
att arbeta med mångfaldsfrågorna i er organisation? Vilket är ert uppdrag? 
Det framkom att deltagarna befann sig på olika organisationsnivåer, hade 
olika förkunskaper samt att alla inte hade fått uppdrag att genomgå utbild-
ningen från sin närmaste chef. Möjligen kunde det bli vissa svårigheter med 
kursupplägget på grund av detta. Eftermiddagens utbildning varvades med 
gruppdiskussioner, genomförande av olika moment samt diskussion kring 
olika verktyg att använda i jämlikhets- och genusfrågor. 
    
Deltagarnas kommenterar efter den här dagens utbildning var att flertalet 
tyckte dagen hade varit bra trots föreläsarens sjukdom. Det uppkom olika 
reflektioner men också en del förvirring kring jämställdhets- och mångfalds-
frågor. Flera såg den intressant med en blandning av föreläsning och dis-
kussionsgrupper. Synd att inte föreläsaren kom men dagen landade bra, 
säger en deltagare och en annan menar: jättekul att ni är friska, bra att ni 
fick tiden, så här efteråt, har fått med en del verktyg, är nöjd. Indelning i 
olika gruppdiskussioner ansåg fyra deltagare gav mersmak, en menade att 
gruppdiskussion var underskattat i andra sammanhang. En respondent sa: att 
lyssna kring andra verksamheter gav reflektioner till frågor att arbeta vidare 
med i sin egen organisation. Ett par ansåg att avgränsning som diskuterades 
är ett viktigt verktyg att ta med sig till sin egen verksamhet. Det går inte att 
genomföra förändring överallt direkt utan det bör ske i en avgränsning. Fler-
talet tyckte att utbildningsdagen hade gett dem kunskap. En person menade 
att det hade varit rundgång bland deltagarna lite för länge.   
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En återspegling kring den genomförda utvärderingen av modul 3 bearbetades 
av aktionsforskare och övrig projektledning. Tråkigt att föreläsaren blev sjuk 
men å andra sidan blev dagen lyckad på många sätt. Diskussion fördes att en 
person ansåg att det tagit för lång tid när alla deltagare skulle säga sin me-
ning. Vi enades dock om att fortsätta med detta då det kan ses som en peda-
gogisk riktighet att alla deltagare får göra sin röst hörd. Projektledningens 
tolkning av deltagarnas kunskapsprocess hittills kan möjligen ses som en 
osäkerhetskänsla kring deras egen kunskap i jämställdhets- och mångfalds-
frågor. Flera av deltagarna arbetar med genusfrågor i sitt dagliga arbete och 
har trott att de hade mycket kunskap. Nu har de fått kunskap från andra verk-
samheter och fått nya infallsvinklar och därmed inträder möjligen en tvek-
samhet. 
     
Projektledningens reflektioner efter deltagarnas kommentarer blev att fort-
sätta på den inslagna vägen. Beslutades att aktionsforskaren genomför inter-
vjuer i mitten av utbildningen, det vill säga efter genomförandet av modul 5. 
Intervjufrågorna ska behandla vad deltagarna anser om JämBredds process-
ledarutbildning, deras egen roll i processledarutbildningen och hur de ser på 
sina medarbetares resonemang beträffande ytterligare kunskapsinförande av 
jämställdhet- och mångfaldsfrågor inom den egna verksamheten. 
 

4.3.2 Utbildningsmodul 4 
Nedan följer en beskrivning av arbetet i modul 4 deltagarnas kommentarer 
samt projektledningens reflektioner. 

 
 
Modul 4     Ledarens kompetenser och organisationens kultur  
 
25 deltagare av från början 33 stycken deltog i undervisning i Conventum, 
Örebro under temat Ledarens kompetenser och organisationens kultur. Dis-
kussion fördes kring kursplan, examination och annat praktiskt i ut-
bildningen. Forskningsledaren beskrev kursen som en del av syftet i en akt-
ionsforskning; att deltagarna skulle vara inlemmade i processarbetet kring 
utarbetandet av kursplanen. Viktigt att deltagarna förstod att processledarut-
bildningen ska vara just en process som är tänkt ska fortsätta i den egna or-
ganisationen. Forskningsledaren intog därefter scenen och berättade först 
kring sin professorsinstallation och fortsatte med hur vi kan se på interkul-
turalitet utifrån olika teorier. Ledarskapet och dess roll gav diskussioner och 
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reflektioner. Sedan gav var och en av deltagarna namnet på en person som 
de såg som en stor ledare och varför.  Organisationens olika delar diskute-
rade forskningsledaren och gruppen tillsammans utifrån isberget4 och andra 
modellsystem som till exempel monokulturellt versus interkulturellt. Reso-
nemang fördes kring att ledare oftast rekryterar mer eller mindre kopior av 
sig själva. Olika gruppdiskussioner genomfördes på eftermiddagen, redovi-
sades på blädderblock samt ventilerades i hela gruppen. 
 
Modul 4 avslutades inte med några kommentarer från deltagarna beträffande 
dagens utbildning sittande i ring som tidigare. Den avslutades i stället med 
en mer allmän diskussion kring vilka arenor eller trappsteg – utifrån olika 
metaforer – som deltagarna ansåg sig befinna sig. Egna tankegångar kring 
varför de ansåg sig vara just där. Deltagarna såg det som ett spännande in-
slag och relativt tufft att fundera kring den egna ledarrollen utifrån jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor. Mycket fokus var det kring nyrekrytering i 
den egna verksamheten och hur den kan ändras att bli till ytterligare mång-
fald av medarbetare. 
   Reflektionerna från aktionsforskare och övrig projektledning var att dagen 
var lyckad. Mycket beroende på intressanta diskussioner och ett stort enga-
gemang från utbildningens deltagare utgånget från medtagen statistik från 
den egna verksamheten. Beslutades att utbildningen fortsätter som tidigare 
bestämts. 
 

4.3.3 Utbildningsmodul 5 
Nedan följer en beskrivning av arbetat i modul 5 samt deltagarnas kommen-
tarer och projektledningens reflektioner. 
 
Modul 5     Min roll som förändringsagent – konflikter och dilemman i 

mångfaldsarbete 
 
Heldagsutbildningen genomfördes med 28 deltagare av från början 33 styck-
en i processledarutbildningen vid Ulvhälls herrgård, Strängnäs. Starten 
skedde med praktisk information kring kursens genomförande samt inform-
ation kring kommande föreläsningar i genus- och mångfaldsfrågor. Min roll 
som förändringsagent – konflikter och dilemman i mångfaldsarbete var te-
mat denna omgång. Ledaren och förändringsarbete var i fokus denna dag. 

                                                      
4 Se omarbetad figur från Schein och Norton av Lahdenperä (2008, s. 24). 
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Forskningsledaren startade en diskussion kring deltagarnas egna påtagna 
eller ålagda roll att förändra den egna verksamheten. Diskussion kring för-
väntningar från både sig själv och andra kan starta konflikter, och det i sig 
kan skapa en osäkerhetskänsla hos deltagarna själva. Utbildningen skedde i 
workshops och dagens motto var att laborera, förmiddagen i dilemman och 
eftermiddagen i interkulturell konflikt. Var och en fick fundera ut ett di-
lemma inom mångkultur som var inom det egna arbetet och därefter välja en 
partner som man inte kände. Detta par bildade i sin tur ytterligare ett par som 
de inte var förtrogna med. Varje person talade i fem minuter om sitt di-
lemma, de övriga lyssnade utan kommentarer. Därefter valdes ett av dessa 
fyra dilemman ut, en person blir utsedd till intervjuare och genomförde en 
intervju i 10 minuter med personen som berättade om dilemmat, allt utan 
synpunkter från de övriga. Sedan reflektion från övriga deltagare utan in-
blandning av intervjuare och intervjuad. Det skulle inte vara förklaringar och 
inte heller försvar utan så stor öppenhet som möjligt för att få olika syn-
vinklar på dilemmat. Slutligen fick alla diskutera dilemmat. 
    Kunskapen här var framför allt att lyssna, inte behöva gå i försvar och det 
genererade till reflektion och diskussion. På eftermiddagen var konflikthan-
tering i fokus. Varje deltagare i en grupp, med indelning i sex grupper, redo-
visade en konflikt från sin arbetsplats för de andra. Gruppen valde därefter ut 
en av dessa konflikter och diskuterade den enligt förmiddagens upplägg. 
Slutligen genomförde varje enskild grupp ett rollspel för alla deltagare. Tan-
ken här var att deltagarna skulle fundera över sin egen ledarroll och hur de 
uppfattas av medarbetare. 
 
Kommentarerna från deltagarna var att utbildningsdagen varit intressant med 
dess fokus på konflikter. Härskartekniker var även det något som engagerade 
och diskuterades. Någon sa: det är ganska jobbigt när någon annan berättar 
om en själv. En annan person sa: jag är deltagare, men har inte fattat det 
förrän nu. Flera reflekterade kring genuspedagoger och att genus verkade 
tillhöra kvinnorna bland organisationernas medarbetare. En deltagare sa: såg 
igenom agendan till i mötet i morgon, vilka aktiviteter ska vi fokusera på, 
förmodligen fel (utifrån genusperspektivet, ff anmärkning). 
    
Aktionsforskarens och projektledningens reflektioner tillsammans över da-
gen var att det nu började skönjas bland deltagarna att jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor har motstånd både uppåt och nedåt men även åt sidorna 
inom den egna verksamheten. Deltagarna såg även att de har viss makt som 
ledare och funderade kring hur de ska överbrygga motstånd inom organisat-
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ionen. Utbildningen fortsätter i grova drag som utstakat. Motstånd ska disku-
teras mer under hösten. 
    
Deltagarna fick nu några månaders tid att begrunda den hittills givna hög-
skoleutbildningen. Det är bestämt sedan tidigare att aktionsforskaren ska 
intervjua 10 stycken deltagare under sommaren. Intervjuerna redovisas under 
rubriken datainsamling nedan. 
 

4.3.4 Utbildningsmodul 6 
Nedan följer en beskrivning av arbetat i modul 6 samt deltagarnas kommen-
tarer och projektledningens reflektioner. 
 
 
Modul 6 Arbetspsykologiska dilemman under förändringsprocessen 
 
Modul 6 var första utbildningen efter sommar och semester. Vid 
Kungsörstorp, Kungsör var temat för heldagsutbildningen Arbetspsykolo-
giska dilemman under förändringsprocessen för 24 deltagare som i starten 
var 33 stycken. En föreläsare från näringslivet startade med en utfrågning 
kring vilket stöd de hade i sitt arbete med genus- och mångfaldsfrågor. Sva-
ren blev en blandad kompott utifrån inget stöd till mycket stöd av närmaste 
chef och/eller ledningsgrupp/politikergrupp. Föreläsaren tog upp olika ex-
empel från sitt arbete med genusfrågor, bland annat ett företag där det enbart 
arbetade män. Företaget hade svårt att rekrytera medarbetare och vid dis-
kussion med föreläsaren blev företagets chef intresserad av framför allt jäm-
ställdhet. Chefen började fundera kring företagets värdegrund och beslöt att 
rekrytera arbetskraft bestående av både kvinnor och personer med annan 
etnisk bakgrund än svensk. Chefens råd efter denna nyrekrytering, som före-
läsaren nu förde vidare, var att både ledning och styrelse måste ha samma 
tankegångar om genusfrågor, samt lika värdegrund. Han såg frågorna som 
viktiga att föra in i organisationen.  
   Diskussion i hela gruppen kring motståndet i dessa frågor. På eftermid-
dagen genomfördes olika gruppdiskussioner. Alla i gruppen hade skrivit ned 
något exempel om motstånd. En person berättade om sitt exempel för en 
annan person i gruppen och den personen reflekterade kring det beskrivna 
motståndet. Därefter fick de andra gruppmedlemmarna inkomma i diskuss-
ionen. Personen som berättade om motståndet fick sedan berätta om hen fick 
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ytterligare reflektioner i exemplet för att kunna arbeta vidare med detta i den 
egna verksamheten. En presentation av olika verktyg att använda i en mot-
ståndsprocess i verksamheten framlades. 
    
Deltagarnas reflektioner kring dagen var att de fått olika verktyg att använda 
i den egna verksamheten för att få igång en förändringsprocess. Olika mo-
deller framstod som viktiga att arbeta med tillsammans med sina medarbe-
tare, bland annat att vara tydlig som ledare. Flera anser sig ha fått förståelse 
för att motstånd kan ses positivt. En deltagare sa: Bra, att tänka till om mot-
stånd, en del ser det som överlevnadsstrategi. Inte ta det personligt. Vara 
förberedd på saker och ting. En annan menade: att det är strukturellt och 
inte personligt. Bra att bli påmind om detta. Ytterligare en deltagare tyckte: 
Glädje, intressant att lyssna på. Glädjen av att projektet är igång igen. Man 
tappar ork efter ett tag, nu är det på G igen. Sista citatet från en deltagare 
kunde utläsas hos flera andra: Bra dag, bra service, lärt mig mycket. 
  
Aktionsforskningen fortsatte med projektledningens reflektioner över den 
genomförda utbildningsdagen. Aktionsforskaren såg mer och mer ett klargö-
rande i deltagarnas utbildning med hjälp av modulerna och de olika datain-
samlingarna. Allt kan då översättas till cirkulationen i faserna B och C, en-
ligt Altrichter och Posch (1994). Deltagarna blir mer fokuserade på imple-
menteringen av sin egen kunskap till verksamheten och vilket motstånd de 
kan möta.  
 

4.3.5 Utbildningsmodul 7 
Nedan följer en beskrivning av arbetat i modul 7 samt deltagarnas kommen-
tarer och projektledningens reflektioner. 
 
 
Modul 7 Intentionerna, handlingarna och motståndet 
 
Under denna heldagsutbildning vid MDH, Eskilstuna var temat Intentioner-
na, handlingarna och motståndet.  Föreläsaren, som är forskare vid MDH, 
hade med sig ett stort vitt formulär på cirka 1 x 1 meter och tanken var att 
alla deltagare skulle ha haft med en bild på en entreprenör. Flera hade missat 
detta och skriver ett namn i stället. Därefter följde en föreläsning och reso-
nemang kring hur världen generellt ser på entreprenörer, hur de ser ut på bild 
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etc. Föreläsaren menade att många av oss är entreprenörer utan att vara med-
vetna om det, vi ser inte på oss själva som någon entreprenör. Hen mötte 
mycket motstånd från framför allt kvinnor som inte ser på sig själva som 
entreprenörer men menade att inställningen oftast ändrades efter dialog. Om 
en idé finns och personen har bestämt sig för att genomföra idén, då är det 
entreprenörskap, sa forskaren/föreläsaren. Det i sig skapar en mångfald av 
värden, av platser och av människor som i allt flätas samman av tunna och 
tjocka trådar och bildar en väv. Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten där 
meningsutbytena behandlade deltagarnas egen verksamhet och egna spelreg-
ler utifrån entreprenörskap. 
 
Av deltagarnas kommentarer framkom att de ansåg att det är av vikt att 
kunna spelregler och språk inom verksamheten, organisationen och/eller 
förvaltningen för att skapa mångfald. Detsamma gäller även för att politiker 
ska förstå varför mångfald är viktigt, sa flera. En deltagare ansåg: hur ska vi 
få personer från olika kulturer att förstå spelreglerna? Ett flertal responden-
ter menade att det är centralt, allt för att kunna skapa en förändringsprocess, 
vi måste förtydliga oss. Strategier för att skapa mångfald bland medarbetare 
är viktigt att utarbeta, sade flera deltagare. Nu måste vi skriva en policy för 
att visa den rätta vägen, sa en person. Strukturer är andra aspekter som flera 
ansåg var angeläget att bearbeta. Betydelsefullt är också att ledaren talar om 
för medarbetare sin åsikt: det måste förankras så att det är hållbart hela 
vägen, skicka samma signal över hela leden, menade en person.  
   En deltagare sade utifrån nyrekrytering: jobba med både vad- och hur per-
spektiv – hur tar vi oss dit? Vilken nytta har jag av det? Faller tillbaka på; 
är det rätt kravprofil? Vad har vi lärt av tidigare misstag måste också disku-
teras, liksom att vara medveten om att det är chefen som anställer medarbe-
tare, inte personalavdelningen. Mentor eller fadder för att få bollplank var ett 
par deltagare inne på. En deltagare ansåg: Jag måste skapa min strategi – 
var finns personerna, var är jag bekväm någonstans? Var är mina bundsför-
vanter? Det här kan jag men inte det där – vem kan det? Ytterligare en per-
son ställde frågan: är vår kultur rätt? 
    
Arbetet med aktionsforskningen går vidare och det är fas B och C i Al-
trichter och Posch (1994) som fortsättningsvis cirkulerar. Vid denna modul 7 
reflekterades det kring entreprenörskap och diskussionerna berörde mycket 
hur det kan översättas till den egna verksamheten och omvärlden. Inga di-
rekta omarbetningar sker i utbildningen utan projektledningen diskuterade 
genomförandet av de två sista dagarna. Här förde aktionsforskaren in i lär-
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processen att deltagarna skulle sitta i smågrupper och redovisa för varandra i 
stället för i en stor sal. Allt för att vi inte orkar lyssna och ta till oss vad alla 
säger. 
 

4.3.6 Utbildningsmoduler 8 och 9 
Nedan följer en beskrivning av arbetat i modul 8-9 samt deltagarnas kom-
mentarer och projektledningens reflektioner. 
 
 
Modul 8-9 Avslutande seminariedagar på Aronsborg (”kick-out”) 
 
Processledarutbildningens kick-out ägde rum på Aronsborg, Bålsta och på-
gick under två heldagar. 21 deltagare deltog av de 33 personer som startade 
utbildningen i februari. Det var en samtidig avslutning för alla deltagare i 
JämBredd-projektet. Temat var Avslutande seminariedagar på Aronsborg 
(”kick-out”). Projektledaren startade med en historisk återblick av 
JämBredd. Fokus var reflektion och utvärdering av processledarutbildning-
en. Forskningsledaren fortsatte med tankar kring lärande och tog fram olika 
inlärningsmodeller av teoretiker som till exempel Kolb5 och Schön6. Ytterli-
gare modeller kring påverkan och förändring presenterades. Projektansvarig 
fortsatte med att tala om framtiden – vad händer med JämBredd? En nordisk 
konferens i Eskilstuna var inplanerad, liksom en antologi och resultatkonfe-
rens för tjänstemän och politiker. Uppdragsutbildningar har köpts av lands-
tinget Västmanland och flera länsstyrelser är intresserade av denna form av 
utbildning. Därefter presenterade varje forskare/cirkelledare i JämBredd sina 
egna tankar i genomförandet av den egna forskningscirkeln.  
 
Efter lunch var fokus på processledarutbildningen för dem som deltagit i den 
och utlämning av enkät för slututvärdering av JämBredds utbildning. Med-
skick av enkät till ytterligare åtta andra deltagare som inte kunde närvara vid 
dessa två dagars avslutning. Efter en tid av återblick kring enkätens frågor 
kring de olika modulerna – som fanns som OH-bild – samlades deltagarna i 

                                                      
5 Se: Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and 
Development. New Jersey, Prentice Hall, Inc. 
 
6 Se: Argyris, C. and Schön, D. (1974) Theory in practice: Increasing professional effectiveness, 
San Francisco: Jossey-Bass. 
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en ring för vidare kommunikation och reflektion kring kursen. Varje delta-
gare skulle även möta den person som de valde vid första tillfället för en 
intervju. Allt för att skapa av eftertanke kring den egna lärprocessen. 
   Dag två fortsatte med en presentation av kommunen Flens involvering i 
projektet JämBredd med deras medarbetares deltagande i ledarskaps-, pro-
cessledar- och forskningscirkelutbildningar. Kommunledningen tog upp 
egna tankegångar med projektet och kommunchefen menade att en växande 
kunskap har blivit till att: tidigare var de i stort sett omedvetet okunniga men 
nu har de kommit till att vara medvetet okunniga. Tanken var att samla alla 
deltagare i kommunen under 2011 för att diskutera hur Flens kommun ska gå 
vidare för att kunna permanenta utbildningen men också utveckla den.   
   Efter lunch samlades deltagarna i processledarutbildningen i en ring i en 
sal och fortsatte att reflektera över den egna kunskapsprocessen. Mycket 
diskussion kring grunderna i diskrimineringslagen, mångfald, kompetens och 
rekrytering. Fokus fanns på några slutord hos fyra deltagare: jag har fått 
insikt, processen jätteviktig, mångfalden viktig och att motstånd behövs. 
Därefter var det presentation av de olika forskningscirklarnas kunskapspro-
cess antingen av deltagarna själva eller av deras forskare/cirkelledare. Hem-
gång. 
 
Utvärderingen av processledarutbildningen genomfördes i enkätform. Enkä-
ten redovisas under rubriken datainsamling nedan. 
 
 Aktionsforskarens och projektledningens reflektion av kick-offen under de 
två dagarna var att det i stora drag blev en lyckad tillställning. Alla deltagare 
i hela JämBredds utbildning fick inblick i vad alla andra medverkande hade 
arbetat med. Det kanske dock blev lite väl mycket plats för Flens kommun 
på bekostnad av andras utbildning, ansåg jag. Mycket fokus var det på alla 
deltagare i JämBredd vid dessa två dagar och därmed räckte inte tiden riktigt 
till. Aktionsforskaren hade tidigare påpekat att alla inte orkar lyssna till alla, 
det är bättre med smågrupper vid utvärderingar, seminarier med mera. De 
övriga i projektledningen ansåg dock att det blev bättre i storgrupp.  En kon-
sekvens av detta blev att deltagarna i processledarutbildningen inte fick möj-
lighet att sitta i lugn och ro och fylla i sin enkät men fick en möjlighet att ta 
dem med hem för ifyllande.  
 
Aktionsforskningsprocessen, enligt Altrichter och Posch (1994) och figur 7, 
har nu avstannat i fas C efter modul 9 och får vara kvar där tills vidare.  
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   För att summera vad som hittills är genomfört så har jag berättat om 
JämBredd-projektets bakgrund med mittpunkt på dess utbildning i process-
ledarskap. En diskussion har förts kring hur jag ser på att vara aktionsfors-
kare respektive utvärderare. Grundtanken har varit att läsaren ska kunna följa 
med i mina tankegångar som utgör två spår, det vill säga att jag i denna stu-
die genomför både en aktionsforskning och en utvärdering. Mitt fokus är 
processledarutbildningen där jag funnits med som observatör i utbildnings-
modulerna. En redovisning av dessa har skett enligt ovan med deltagares 
kommentarer och mina som aktionsforskare, samt projektledningens reflekt-
ioner. 
    
Nedan följer text kring valet av forskningsmetodik utgånget från litteratur 
och enligt egen bedömning. Frågan som kan ställas här är hur jag har gått 
tillväga för att samla in mitt material och hur har jag analyserat och/eller 
tolkat resultatet. 
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 5 Forskningsmetodik 

 
Under denna rubrik presenterar och tydliggörs studiens forskningsmetodolo-
giska val. Därefter återfinns en redovisning av studiens datainsamling som i 
sin tur startar med en diskussion kring formativ och summativ utvärdering.  

5.1 Val av forskningsstrategi 
I texten tidigare har skrivits om aktionsforskare och aktionsforskning och 
min tanke är att läsaren därmed har blivit förtrogen med vad det innebär och 
hur jag resonerat. Valet av att använda aktionsforskning är rätteligen inte 
något direkt val utifrån att se forskning i form av ett smörgåsbord med olika 
maträtter, som översätts till forskningsstrategier. Forskningsledaren frågade 
mig om jag ville arbeta med aktionsforskning och jag svarade ja. Grunden 
till det är att forskningsledaren själv har arbetat en hel del med aktionsforsk-
ning. Således kan sägas att val av forskningsstrategi redan var klart när jag 
kom in i projektet. 
    Å andra sidan insåg jag, när jag hade läst en hel del litteratur kring akt-
ionsforskning att den kunde vara en intressant strategi att använda i process-
ledarutbildningen. Lorentz (2004) skriver att inom det svenska arbetslivet 
har aktionsforskning sedan 1970-talet fokuserat kring förändringsprocesser, 
kompetensutveckling och förnyelsearbete. Inom den svenska pedagogiken 
har aktionsforskning under 1990-talet centrerats mycket kring mötesplats 
mellan forskare och praktiker. Han nämner bland annat, praktikinriktad 
klassrumsforskning på lärarnas villkor och berättar om Hägglund och 
Madsén som utvecklade PLAN, en strategi för utveckling av lärares och 
elevers aktiva lärande under eget ansvar. Författaren beskriver också forsk-
ningscirklar där forskare och deltagare möts på lika villkor, något som ge-
nomförts i JämBredd-projektet. 
   Jag har arbetat med flera olika forskningsstrategier tidigare men inte med 
aktionsforskning och blev nyfiken på vad det kunde innebära. 
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Denscombe (2010) skriver att forskaren bör kunna svara på ett antal frågor 
innan påbörjande av forskningsprojektet. Frågorna handlar om forskningens 
relevans, utförbarhet, täckning, precision och etiska principer. Efter reflekt-
ion så fann jag att en aktionsforskning hade relevans då en utbildning för 
ökad kunskap i jämställdhet och mångfaldsfrågor är viktig. Det fanns resur-
ser och möjligheter att utföra datainsamlingar utav olika slag som en aktions-
forskning innebär. Eftersom utbildningen riktade sig mot olika verksamhet-
ers ledare finns det en mångfald bland dessa individer. Jag som aktionsfors-
kare kommer att arbeta efter de etiska reglerna och så långt möjligt tänka 
fördomsfritt vid tolkning av resultatet. Mitt ledord är ”respekt” och det inne-
bär respekt för andra människor. Jag tänker också på att min plats i världen 
inte räcker längre än till min nästas svängrum. Därför menar jag, att jag som 
aktionsforskare kommer att arbeta efter de etiska principerna. 

5.2  Urval och avgränsning 

I den övergripande grundtanken med denna aktionsforskning figurerar var-
ken urval eller avgränsning utan den inkluderar alla anmälda deltagare till 
JämBredds processledarutbildning under år 2010. Vid uppstarten i januari 
var det 33 personer anmälda till denna utbildning. Efter hand har några av-
hopp skett och då främst av sjukdoms- och tidsskäl. Vid utbildningens avslu-
tande kick-out i december var det 22 deltagare kvar.  
   Ett urval har dock skett i denna studie och det är beträffande intervjuerna.  
Utifrån projektets resurser har tio respondenter valts ut för intervjuer och det 
kan sägas vara cirka en tredjedel av deltagarna i processledarutbildningen. 
Alla deltagare arbetar med någon form av ledarskap i sin organisation 
och/eller innehar en ledarpost och återfinns på mellanchefsnivån i sin orga-
nisation. Valet av respondenter för intervjuer har skett utifrån olika mång-
faldskriterier såsom verksamhetens art, arbete med/eller inte arbete med 
specifikt uttalat mångfalds- eller jämställdhetsarbete, storlek på verksamhet-
en, ortens storlek, tjänstetitel, respondentens kön samt respondentens egen 
etnicitet och/eller modersmål. Mertens (2005) benämner detta urval som 
flerstegsurval. 
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5.3 Forskningsetik 
För att en forskning ska ses som vetenskapligt genomförd ska forskaren re-
flektera ut ifrån HSFR (1990) fyra etiska regler. Informationskravet beaktar 
att forskaren ger information angående forskningens syfte och vilka villkor 
som gäller för individens medverkan i forskningen.  Samtyckeskravet medför 
att forskaren inhämtar samtycke beträffande individens medhjälp i projektet. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter kring medverkande perso-
ner ska förvaras på ett betryggande ställe för att säkerställa respondentens 
anonymitet. Slutligen uppmärksammar nyttjandekravet att forskaren inte får 
använda insamlade uppgifter till något annat än vad som har informerats om 
till respondenten.  
   I all forskning är det av stor vikt att respektera deltagarnas personliga in-
tegritet och grundtanken i denna forskning är att god forskningssed genom-
syrar hela studien.  Vid utbildningens start gavs information kring syftet med 
aktionsforskningen och att en forskare kommer att finnas med i bakgrunden 
för att samla information och dokumentera vid alla moduler i processledar-
utbildningen. Information gavs även kring samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekraven vid alla delar i aktionsforskningen. Information gavs också 
kring att aktionsforskaren fanns med och observerade samt antecknade under 
alla sammankomster under projektåret 2010.  
   Efter att ha fått tillåtelse togs även stillbilder och video på alla deltagare 
vid ett tillfälle. Dessa bilder användes i den visuella metoden. Beträffande 
intervjumetoden genomfördes dessa tio intervjuer vid en tidpunkt och plats 
som varje enskild respondent bestämde. Intervjuerna genomfördes på re-
spondentens eget kontor eller valt kontorsrum förutom att en intervju ge-
nomfördes i ett konferensrum vid MDH. I stort sett varade intervjuerna cirka 
1-1,5 timmar. Innan intervjun påbörjades framfördes de fyra etiska kraven 
och forskaren erhöll respondenternas tillåtelse till intervjun.  Vid processle-
darutbildningens avslutningen utlämnades en enkät till deltagarna. Informat-
ion gavs om syftet med denna enkät samt även övriga etiska regler och uti-
från innebörden av den överbryggande aktionsforskningen. 

5.4 Verifiera resultat (validitet och reliabilitet) 
För att resultatet ska anses vara trovärdigt behövs en verifiering och den kan 
fullgöras med hjälp av validitet som åberopar precision och noggrannhet i 
datamaterialet. Tillförlitlighet behandlar om resultatet kan sägas ge 
samma/lika resultat vid ytterligare tillfällen. Om forskningsfynden kan för-
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klaras och överföras till liknande företeelser inom en allmän nivå, står det för 
generaliserbarhet eller extern validitet. En forskning som är opartisk och 
neutral, vad gäller forskarens inverkan på resultatet i datainsamling och ana-
lysprocess, bedöms ha en objektivitet (Denscombe, 2010). Svårigheter finns 
att uppnå verifiering i den kvalitativa forskningen, menar Bryman (2001) 
och har förutom tidigare beskrivna begrepp även synpunkter angående vil-
ken relevans ett tema har och vilka bidrag de kan lämna inom sitt område. 
Diskussion kan även föras kring relevansen av egna intressen hos de perso-
ner som återfinns i den sociala miljö som studeras. Ekologisk validitet kan 
vara ytterligare ett viktigt verifieringsinstrument, speciellt vid deltagande 
observation. Har datamaterialet samlats in i naturligt förekommande miljöer 
eller i en konstlad kontext är frågor som behöver ställas och få svar på, enligt 
Bryman. För att verifiera datainsamlingen i denna studie har använts olika 
metoder som diskuteras i kapitlet metoddiskussion. 

5.5  Datainsamling 
Insamlingen av aktionsforskningens datamaterial har pågått under hela ut-
bildningsåret 2010. Den första undersökningsmetoden var observation där 
aktionsforskaren fanns med vid alla sammankomster under året och förde 
anteckningar. Därnäst kom en undersökning som kan ses som ett komple-
ment till den övriga datainsamlingen och var en bildanalys eller så kallad 
visuell metod. Den tredje undersökningen var intervjuer och till sist kom 
enkäter som fjärde undersökning. Varje undersökning finns under eget av-
snitt nedan med en teorianknytning utifrån litteratur. 
    
Utgångspunkten sker i en diskussion kring vad som är en formativ respektive 
summativ utvärdering. Dahllöf (1995) skriver kring summativ utvärdering att 
det exempelvis kan finnas vid en kurs i högskolor och universitet och är en 
form av bra/dålig betygsättning och därmed stannar på en deskriptiv nivå. 
Den formativa utvärderingen utarbetades först för att kunna pröva svårig-
hetsgraden i skolans läromedel. En summativ utvärdering fastställer resulta-
tet medan en formativ utvärdering blir mer en bas för genomförande av olika 
förbättringar. Summativ utvärdering kan självklart också leda till förbättring 
men den stora skillnaden mellan summativ och formativ utvärdering är 
främst att upplägget från början utgår från att det ska bli en förändring 
och/eller förbättring, enligt Dahllöf. Om det primära syftet i en utvärdering 
kan ses summativt så skapas en process i utvärderingen som i slutänden blir 
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till en formativ utvärdering (Cheminsky & Shadish, 1997; Fitzpatrick et al., 
2011; Dahllöf, 1995).  
   Både summativ och formativ utvärdering har sina fördelar för att fastställa 
olika värden, men då i olika kontext, menar Cheminsky och Shadish (1997). 
Formativ utvärdering har sitt fokus på dimensioner eller komponenter i ut-
värderingen, snarare än att vara holistisk. Författarna anser att formativ ut-
värdering ständigt ska vara närvarande under hela processen, allt för att 
skapa feedback på ett informellt sätt. Utvärderaren ger ut av sina fräscha 
ögon och sina färdigheter genom hela projektet. Slutligen ses resultatet som 
en summativ utvärdering. 
Grundsynen i den planerade högskoleutbildningen är att skapa ett kursupp-
lägg som förväntas leda till en ökande kunskap i jämställdhets- och mång-
faldsfrågor hos deltagare. Den tänkta förbättringen genomförs med ett antal 
olika formativa utvärderingar som genomförs under hela utbildningsproces-
sen. En ökad kunskap kan förhoppningsvis ses i den summativa utvärdering-
ens resultat och komma medarbetare och brukare/kunder tillgodo i slutän-
den. Ett framtida tänkbart scenario är att det sker ytterligare ökat intresse och 
skapande av ny kunskap i dessa frågor inom den egna organisationen i en 
förbättringsinriktad förändringsprocess. 

5.5.1  Observationer 
Observationer har genomförts i den ovan beskrivna utbildningen med nio 
utbildningsmoduler för deltagare. Aktionsforskaren har observerat vid flerta-
let sammankomster i projekt JämBredd med projektledning, forskningscir-
kelledare samt processledarutbildning. Mestadels har anteckning skett direkt 
på dator men ibland har det varit anteckningar på papper. Vid observationer 
ska forskaren ”lära sig om situationen”, enligt Denscombe (2010, s. 285). 
Därför måste observationer få ta tid och forskaren måste ta sig den tiden. Av 
vikt är även att skaffa sig en helhetskänsla för situationen och skaffa sig en 
allmän känsla för miljön där forskaren observerar. 
    Gold (1958) har försökt att generalisera rollen som deltagande observatör 
utifrån fyra indelningar som utgår från graden av engagemang hos observa-
tören. Tanken är att en observatör möjligen har lättare att förhålla sig till 
fältet om det görs en indelning av rollen som hen kan reflektera kring. Sam-
tidigt säger författaren att en observatör som finns inne i fältet och känner sig 
naturlig i sin roll, uppträder trivsamt och övertygande bland deltagarna, har 
själv funnit balansen i sin roll.  Golds indelning av deltagande observatör i 



 
 

54 
 

fyra olika roller är; fullständig deltagare, deltagare som observatör, obser-
vatör som deltagare och fullständig observatör.  
 
Min roll i processledarutbildningen kan sägas ha varit en observatör som 
deltagare. En medvetenhet bör finnas att en tolkning är subjektiv och utgår 
från aktionsforskaren, skriver Backman (2008) och menar att tolkning av 
observationer är en komplicerad process. Tolkningen av observationerna har 
utgått ifrån att datainsamlingen har skett kontinuerligt under arbetets gång. 
Datamaterialet har summerats, analyserats och inordnats i kategorier¸ allt 
enligt Carlsson (1991) tankegångar. Varje utbildningsmoduls upplägg har i 
grunden utgått från lärandemålen kursplanen, se bilaga 1. Tolkningen i varje 
utbildningsmodul har därmed utgått från lärandemålens kategorier.                                                              

5.5.2 Visuell metod 
Visuell metod är den andra datainsamlingen som genomförts i aktionsforsk-
ningen och är ett komplement till de övriga undersökningarna.  Fotografier 
togs på deltagarna i processledarutbildningen vid första utbildningstillfällets 
dag två, eller utbildningsmodul 2, beskriven ovan. Varje deltagare skulle 
välja en person i gruppen som de ansåg vara minst lika dem själva, ta kontakt 
och leta upp en plats för reflektion tillsammans. Paren sätter sig på olika 
platser i konferenshotellet och aktionsforskaren letade upp dessa par och 
fotograferade dem, efter att först ha frågat om tillåtelse.  
   Aspers, Fuehrer och Sverrisson (2004) skriver att bilden och dess bety-
delse kom till användning relativt sent inom forskningsprocessen och före-
gångarna var socialantropologer. Enligt Denscombe (2010) kan visuella 
bilder i forskningssyfte dels ge reell information om bildens innehåll men 
även ge vägledning till hur bilden framställs med olika slags symbolik eller 
gömda andemeningar. Bilden kan i sig ha ett eget språk, ett bildspråk och en 
bild kan läsas som kvalitativ dokumentation men också tillföra ytterligare 
tolkning (Edling, 2004; Sverrisson, 2004). Eriksson (2004) diskuterar kring 
bildens nutid och för fram likheter med kaosforskning inom matematik och 
naturvetenskap, där bilder tas fram på dataskärmen som sedan fryses vid 
olika tidpunkter. Bildernas fokus är aktualiteter.  
   Om vi ser på en fotodokumentation som en objektiv företrädare så anser vi 
att bilden är sann, menar Hall (2003). Vi inser inte att bilden är tagen ur ett 
sammanhang utan tror mer på våra egna ögon. Tolkning av bilder kan ge-
nomföras på olika sätt, enligt Denscombe (2010) och en bild är alltid öppen 
för tolkning. ”Bilden bär, som objektivitet frusen i tid, spår av saker med en 
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klarhet som orden aldrig kan drömma om att komma i närheten av” (s. 390). 
Ett sätt att tolka är att se bilden som en kulturell artefakt och då flyttas fokus 
från bildens innehåll till bildens kontext. Varför togs bilden? Vem tog bil-
den? I vilket syfte? Forskaren kan få hjälp i sin analys med att reflektera 
kring dessa frågor, menar Denscombe.  

5.5.3 Intervjuer  
Den tredje datainsamlingen var intervjuer genomförda med tio deltagare i 
processledarutbildningen. Intervjuerna är utförda i mitten av utbildningen, 
efter femte utbildningstillfället (modul) och inför sommaruppehållet. Under-
sökningen kan ses som en formativ utvärdering då det här finns en stor chans 
att ändra uppbyggnaden av kursens innehåll till höstens fortsättning om del-
tagarna har förbättringsförslag. 
   Metoden som använts är vad Bryman (2001) kallar för semi-strukturerad 
intervju där forskaren ställer frågor men där respondenten har möjlighet att 
svara relativt fritt inom dessa. Intervjuaren ställer en motfråga enbart på det 
som kan anses beröra problemområdet. Processen kan ses som flexibel och 
tonvikten läggs på intervjupersonens egen upplevelse, och kan anpassas efter 
viktiga frågor som dyker upp under frågestunden. Tre grundfrågor har varit 
aktuella i denna intervju, enligt nedan:  
 

1. Projektet JämBredd – Hur ser du på det? 
2. Egen roll i processledarutbildning – Hur ser du på din medverkan? 
3. Medarbetares roll i/utanför projektet JämBredd – Vilka intentioner finns? 

 
Intervjupersonerna bidrog med ytterligare frågor i samtalen under tiden in-
tervjuerna fortskred och bidrog till helheten i resultatet. Analysen av inter-
vjusvaren har genomförts utifrån användning av ad hoc för skapande av me-
ning, enligt Kvale (1997). Forskaren använder sig då av olika analysmetoder 
och tekniker, hen kan läsa igenom hela materialet, gå tillbaka till olika av-
snitt, utarbeta metaforer och göra djupare tolkningar av specifika yttranden.    
Vid den här analysen har jag lyssnat igenom alla intervjuerna ett flertal 
gånger, läst transkriberad text, fokuserat på vissa avsnitt samt försökt skapa 
mig en helhetsbild kring varje fråga utifrån intervjusvaren.  
   Analysgrunden är tagen från Miles och Huberman (1994). De skriver att 
analysen sker i ett första steg genom att reducera data. Författarna säger även 
att det inte enbart handlar om att reducera data utifrån ett kvantitativt avse-
ende. Miles och Huberman menar att reduceringen kan ske på många olika 
sätt, till exempel genom inordning, omskrivningar eller att forskaren skapar 
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ett slags mönster. Andra steget är att uppvisa den reducerade datan och i det 
tredje steget frambringa eller verifiera konklusioner. Reducering, uppvisning 
och verifiering kan, enligt Miles och Huberman (1994) bli till en interaktiv, 
cyklisk process i en datainsamling.  

5.5.4 Enkäter 
Den fjärde datainsamlingen bestod av enkäter, se bilaga 2, med fem frågor 
och öppna svarsalternativ, så kallad semistrukturerade frågor. Bryman 
(2001) skriver att det är en uppsättning frågor som utgår från ett tema. Det 
största problemet med öppna svarsalternativ är att svaren inte kan bearbetas i 
dator utifrån ett statistikprogram, skriver författaren. Fördelarna är i stället 
att deltagarna kan svara med egna ord, det kan framkomma oförutsedda svar 
och forskaren kan möjligen utläsa vilka frågor som mest intresserade re-
spondenterna. 
  
Vid den avslutande ”kick-outen” (modul 8-9) vid Aronsborg i december 
2010 medverkade 21 deltagare. Dessa fick en enkät i handen, samt tid för 
reflektion och ifyllande samt ombads lämna tillbaka enkäten innan hemfärd. 
Tre deltagare ville ta med enkäten hem och skicka in senare och dessa svar 
har inkommit. Mejl med enkät och önskan om ifyllande av frågorna samt 
återsändning har sänts till de deltagare som ej var med vid kick-offen. 17 
svar är det slutliga antalet besvarade enkäter efter påminnelser. Det var ett 
bortfall på fyra stycken vid själva utbildningstillfället och vid förfrågan sva-
rade de enbart nej och angav inget skäl, eller också skälet att de inte helt 
enkelt ville svara.  
 
Vid analys eller tolkning av enkätsvaren har använts textanalys. Frey, Botan, 
Friedman & Kreps (1991) skriver att en reflektion bör ske om texten är spon-
tant skriven eller från ett manuskript, nedskrivet av författaren eller av någon 
annan, samt om den är utgående från den privata eller offentliga sfären.  
Analysen bör utgå ifrån vilket syfte forskningen har och därefter väljs ansats. 
Här har valet av ansats blivit innehållsanalys som är en form av textanalys. 
Enligt Frey et al. är forskningstekniken utvecklad för att objektivt och sys-
tematiskt identifiera textens specifika särdrag, som är innehållsanalysens 
primära mål. Särdraget för enkätsvaren i denna undersökning kan sägas vara 
deltagarnas egna åsikter kring processledarutbildningen och deras egen lär-
process.  
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I en kvalitativ innehållsanalys arbetar forskaren ofta utifrån den hermeneu-
tiska cirkelns grundprinciper, anser Krippendorff (2004). Det vill säga att 
den kvalitativa forskaren omtolkar och omdefinierar forskningssvaren tills 
hen har nått en egen svarstillfredsställelse. Denscombe (2009) skriver att en 
innehållsanalys ska avslöja vad i texten som är relevant och den ska samti-
digt visa vilka prioriteringar och värderingar som har haft betydelse men 
även hur idéerna hänger samman. För att kunna mäta detta så analyseras 
innehållet utifrån speciella ord eller idéer samt hur ofta och i vilken ordning 
dessa förekommer. Positiva och negativa åsikter mäts i texten liksom logiska 
sammanhang. Innehållsanalysens styrka är att den möjliggör en kvantifiering 
av textens innehåll och att den i sin tur kan upprepas av andra forskare.   
 
I studien har mitt tolkningsarbete av enkäter utgått utifrån den av Dalens 
(2008) framställda figur i olika nivåer i kodningsprocessen, se figur 9. I figur 
8, nedan finns grunderna till Dalens figur, men med en viss omarbetning. 
Begreppen finns med fet stil och resten är egen framställning. Dalen pekar 
på att en kodningsprocess innehåller olika nivåer, som också anges vara 
tolkningsnivåer. Datamaterialet bör genomgås systematiskt för att finna ab-
strakta och oprövade kategorier samt kreera ytterligare förståelse till materi-
alet. Viktigt är också att inte fastna i enbart summering av kategoriseringarna 
utan forskaren ska utforska djupare och mer insiktsfullt för att skapa ytterli-
gare en dimension i materialet. Strauss och Corbin (1990) skriver att: 

Coding represents the operation by which data are broken down, conceptual-
ized, and put back together in new ways. It is the central process by which 
theories are built from data (s. 57).  
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Figur 8: Kodningsprocessen. Fritt framställd från Dalen (2008, s.75). 

 
Enkätens olika frågor har bearbetats via en innehållsanalys och kodats i olika 
omgångar, tolkats samt kategoriserats ner till begreppsnivå, se figur 8 ovan. 
Kategorierna har skapats utifrån kursplanens olika lärandemål, se bilaga 1, 
och utdrag från kursplanens lärandemål nedan. Kategoriseringarna kommer 
sedan att diskuteras mot teorier i resultatdelen. 
 
 

Enkäten, se bilaga 2, har fem frågor.  Alla deltagares 
svar dokumenteras under varje fråga. 

Råkodning: Fokus på varje enskild frågas text. Identi-
fikation av vilka begrepp som utgår från själva frågan.  

Kodning: Identifikation av ett av dessa begrepp och 
synonym. Överstrykning med en färg, t ex gul. Nästa 
begrepp/synonym får färg grön etc. 
 

Slutlig kodning: Ny genomläsning av text för att lik-
ställa tidigare kodade begrepp eller identifiera ytterli-
gare begrepp att färgmarkera. 

Kategorisering: Varje färgmarkering förs in under en 
specifik kategori som utgår från kursplanen. 

Generalisering/teoretisering: Kategoriseringarna 
tolkas och diskuteras. 
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  6 Resultat och analys 

Diskussionen fortsätter här med aktionsforskningsprocessen fas D utifrån 
textens tidigare uppbyggnad. Ett kort resonemang kring ett klart utarbetande 
av syften och frågeställningar kommer härnäst för att dessa ska kunna bear-
betas mot resultat och analys. Dock finns en viss omändring i resultat och 
analys av de olika datainsamlingarna. Resultat av observation finns inte un-
der egen rubrik utan är inbakad i sammanfattningen till hjälp för att skapa ett 
helhetsresultat. 

6.1 Fas D - Utarbeta och sprida erfarenheter  
Under rubriken finns aktionsforskningsprocessens fas D utifrån Altrichter 
och Posch (1994) figur 9, enligt nedan. Den fasen behandlar utarbetandet 
och spridandet av erfarenheterna som framkommit i aktionsforskningen. Min 
tanke är dock att kvarstanna ett tag i själva utarbetandet då jag ser det som i 
huvudsak resultat och analys av de olika utvärderingarna. Spridandet av 
erfarenheter får komma i slutskedet och återfinns i metod- och resultatdis-
kussion samt vidare forskning. Spridningen sker även vid och efter framläg-
gandet av uppsatsen. 
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Cirkulär datain- 
                         samling 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Inträdet, Klargörande av situationen och Utveckling och testning av 
handlingsstrategin samt Utarbeta och sprida erfarenheter, med tillägget av 
utvärderingens datainsamling i forskningsprocessen, fritt utformat efter Al-
trichter och Posch (1994). 

 
Här nedan följer resultat och analys från datainsamlingen. I början är det en 
upprepning av studiens syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet i 
denna studie är att urskilja lär- och förändringsprocesser inom jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor hos deltagare i processledarutbildningen. Ett annat 
syfte är att utveckla en utbildningsmodell att användas för kompetenshöjning 
rörande jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom olika verksamheter.  
 
 
 
 
 

B Klären der Situation 
 (Klargörande av situationen) 

C Entwicklen und Erproben von 
Handlungsstrategien 
 (Utveckling och testning av hand-
lingsstrategin) 

A Einstegen     
(Inträde) 

D Formulieren und Verbreien der 
    Erfahrungen 
    (Utarbeta och sprida erfarenheter 
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Frågeställningar:  
 

 Hur har deltagandet i utbildningen medfört ökade kunskaper i 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 

 Hur har utbildningen gett deltagarna utökade kunskaper som bi-
dragit till utveckling av förändringsarbetet rörande jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor? 

 Vilka faktorer kan ses som viktiga i förändringsarbetet avseende 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 

 Vilka slutsatser kan dras utifrån utvärderingen till bidrag för 
framtida utveckling av processledarutbildning? 

6.2 Resultat och analys av visuell metod 
Vid den inledande starten av processledarutbildningen vid utbildningsmodul 
2, se figur 2, tog aktionsforskaren 14 fotografier på deltagarna. På 13 av 
fotografierna finns två deltagare och ett fotografi har tre deltagare, sålunda 
29 personer på bild av 31 deltagare (två deltagare var inte med andra dagen). 
Aktionsforskaren var med i salen när anvisningen gick ut till deltagarna att 
söka den som var minst lika dem själva. Flera av dem gick direkt fram till en 
person som till utseendet var mest lika dem själva! Generellt kan sägas att 
fotografierna visar att flertalet av paren valde en person i ungefär samma 
ålder som de själva. Det kan sägas vara det som Denscombe (2010) beskri-
ver som den reella informationen kring fotografierna. Tre bilder visar dock 
par där det ses en åldersskillnad på minst 15 år, det ena föreställer två kvin-
nor och de två andra vardera en man och en kvinna. 
   Denscombe (2010) talar om olika slags symbolik i ett fotografi och enligt 
mig kan det till exempel översättas till att personer bär liknande klädesfärg, 
glasögon och frisyr. En bild visar två kvinnor som i princip kunde vara tvil-
lingar eller åtminstone syskon: de är i ungefär samma ålder, bär bägge glas-
ögon, har i stort samma hårfärg och liknande frisyr samt liknande färger på 
kläderna. Ett foto visar två andra kvinnor som bägge är mörkhåriga, är i un-
gefär samma ålder och har liknande orange tröjor samt bär blå jeans. Ett 
annat foto visar en man och kvinna, i snarlik ålder, de bär bägge svarta klä-
der från topp till tå samt har liknande kroppshydda. Ett annat par på ett annat 
fotografi visar en man och en kvinna i ungefär i samma ålder som bägge bär 
ljust grå tröja eller skjorta. Ett foto visar två kvinnor, korta, smala och i lik-
nande ålder samtalande med varandra. Lahdenperäs (2008) tankegångar om 
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att det är enklast och säkrast att befinna sig i en monokultur, det vill säga att 
alla liknar varandra, kan svara mot denna analys av fotografierna. Flertalet 
av dessa deltagare är förmodligen vana att befinna sig inne i en verksamhet 
där ledarna i huvudsak är etniska svenskar och där flertalet är kvinnor som 
återfinns kring övre medelåldern. Därmed talar allt för homogenitet.    
   En viss skillnad i ålder visar ett annat fotografi med en yngre man och en 
äldre kvinna men där bägge har mörka kläder och bär glasögon. Ett annat par 
ger dock klart intryck av att ha anammat anvisningen till fullo: Fotot visar en 
kvinna i en rödaktig tröja och mannen i vit skjorta, bägge är olika varandra 
till utseendet och med en åldersskillnad på cirka 20 år.   
   Bildspråket i fotografierna ska enligt Edling (2004) ha en egen menings-
struktur och han citerar Playfairs tankegångar om att ett foto ska; inneha 
korrekt information, klart syfte, leda till reflektion, klar integrering med öv-
rig information samt sporra till jämförelser. Efter granskning av de 14 foto-
grafierna, anser jag att en så korrekt information som möjligt kring bildsprå-
ket i fotografierna har skett enligt ovan samt att det har lett till reflektion och 
jämförelser.  
    
Vid fotograferingen var det fokus på två personer (tre på en bild) som samta-
lade och det kan ses som sortering och även att fotografen arbetade intuitivt. 
Eriksson (2004) menar att sortering av blickfånget blir i själva fotografe-
ringsögonblicket och sedan i bildurvalet. Vid bildurvalet har det utkristallise-
rat sig ett fåtal fotografier som aktionsforskaren har analyserat och subjektivt 
tolkat ytterligare med hjälp av olika symboler, enligt ovan. Med det sist-
nämnda menar Hall (2003) att tolkningen blir mer en känsla som i sig utgår 
från fotografens egna tankegångar om att fånga det äkta i bilden och samti-
digt finnas med när bilden tas. 
    
Mitt syfte med att använda visuell metod i denna studie är att visa för läsaren 
att även om deltagare ska utbildas i jämställdhet- och mångfaldsfrågor så är 
de vana att vistas i en monokulturell vardag. De tar inte till sig anvisningen 
att välja en person som är minst lika dem själva i utseendet. Det kan vara en 
rädsla för att bli uteslutna i den egna organisationen som Lahdenperä (2008) 
skriver om.  Ingen av deltagarna diskuterade detta då jag gick runt och foto-
graferade dem. Däremot finns det under utbildningsmodul 1-2 tendens i en 
deltagares reflektion om forskarnas etniska mångfald versus deltagarna 
själva.  
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6.3 Resultat och analys av intervjuer 
Efter att fem utbildningsmoduler i processledarutbildningen hade genomförts 
under vårterminen 2010 så intervjuades tio deltagare. Tre grundfrågor har 
varit aktuella i denna intervju, enligt nedan:  
 

1. Projektet JämBredd – Hur ser du på det? 
2. Egen roll i processledarutbildning – Hur ser du på din medverkan? 
3. Medarbetares roll i/utanför projektet JämBredd – Vilka intentioner 

finns? 
 
Under varje fråga finns kursiv text och som är respondenters svar. Sned-
streck (/) i den kursiva texten innebär att inom varje snedstreck finns svar 
från en respondent. Det är enbart ett svar från en respondent under varje 
fråga. 
 
Fråga 1: Projektet JämBredd – Hur ser du på det? 
 
Den grundläggande idén med JämBredd som respondenten ser det. Några 
svar som framkommit var:  
  

/Lyfta fram jämställdhet och mångfald som inte är så enkelt/ Hur sprider vi 
denna kunskap till medborgarna/ Hur får vi samverkan och att vi förstår 
varandra/  Jag får stöd i att det inte alltid är så lätt/man får ett stöd, vi sitter 
alla i samma sits och ska jobba med ett projekt/ När det här dök upp så kände 
jag, jag behöver faktiskt mer om det här/När det sedan startade så kände jag 
glädje och förväntan/Att man delar direkt forskning och jag har hört att inom 
(namnet på organisationen) har vi också en grupp som går i en forskningscir-
kel och som tycker att det är jättebra för att man tar upp deras specifika frå-
gor, och sedan tar man upp det med doktorander. De kommer tillbaka till 
verksamheten och de kan tillämpa det direkt. Det är jättebra/  

 
Flertalet av respondenterna var mycket nöjda med processledarutbildningen. 
Många lyfte fram att de såg positivt på att utbildningen löpte över ett år. 
Respondenterna menade att de hinner reflektera, läsa litteratur och skapa 
nätverk.  Medverkan i aktionsforskning såg ett par av de intervjuade som 
positivt och spännande. Respondenter från Flens kommun, med många del-
tagare i JämBredds utbildningar, menade att de har förhoppningar om att 
kommunens satsning ska bli framgångsrik och nå ut till medarbetare och 
medborgare. Andra ord: 
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/Man måste lämna ifrån sig något, det ställs ett krav på mig … det tycker jag 
känns bra … jag vill bidra/ jag ska inte säga för mycket men det jag har varit 
med på, så tycker jag att mycket har det varit väldigt hög kvalitet på. En del 
saker har stört mig lite grand, det har varit lite för många gånger när vi sitter 
där, att vi ska presentera oss själva/ 

 
I stort sett alla JämBredds olika forskare fick göra en cirka 15-20 minuters 
kort presentation av sin egen forskning första utbildningsdagen. Majoriteten 
av kommentarerna var att det var ett mycket mastigt program. Samtidigt 
ansåg många respondenter att det mycket intressant forskning som framla-
des. En person tyckte det var mycket spännande men hade inga övriga kom-
mentarer. I övrigt sågs undervisningens olika upplägg som positivt. Det 
framkom inget direkt som deltagarna saknade hittills i processledarutbild-
ningen. Kommentarer från några av de intervjuade var: 
 

/Det har varit jättebra med den här kombinationen av korvstoppning, eget ar-
bete – det har funkat bra för mig. Möjligen då, det var väldigt mycket intres-
sant som kom fram i den här forskarpresentationen. Tidsdistributionen var 
dock helt uppåt väggarna, alltså/ Samtidigt var det bra, deras forskning och 
sedan att det var många duktiga invandrare som forskar/att vi gör mycket mer 
praktiska saker, t ex övningar som vi gjorde någon gång. Det var bra/ 

  
Andra idéer med processledarutbildningen som framkom är att några re-
spondenter ville ha ett mål med utbildningen som kunde länkas till den egna 
verksamhetens mål. Varför fanns det inte fler invandrare med i denna utbild-
ning? menade en deltagare och svarade själv på frågan: Flertalet ledare som 
är intresserade, eller anses vara intresserade, av jämställdhets- och mång-
faldsfrågor är vita och kvinnor, samt att många också uppnått en ålder av 
50+. Några kände sig lite ensamma i sin processledarutbildning och skulle 
gärna ha sett att de hade en grupp att samarbeta med. 
 
Fråga 2: Egen roll i processledarutbildning – Hur ser du på din medverkan? 
 
Majoriteten av respondenterna svarade att jämställdhet- och mångfald är 
viktiga frågor och att det också finns tydliga direktiv från ledningens sida att 
prioritera och arbeta med dessa frågor. Ett par deltagare ansåg att de inte har 
ledningsgruppen med sig. Flertalet hade tidigare efterlyst utbildning i frå-
gorna för att kunna möta medborgare/patienter/klienter/kunder på ett hövligt 
sätt. Respondenterna ville arbeta konstruktivt med jämställdhets- och mång-
faldsfrågor. Flera av de intervjuade var framför allt inriktade mot jämställd-
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het då det finns direktiv uppifrån regeringen att upprätta handlingsplan och 
behandla frågan i verksamhetsberättelser med mera.  
   Flera respondenter ansåg sig ha fått ett ökat självförtroende genom pro-
cessledarutbildningen. Majoriteten hade fått en ökad medvetenhet och ökad 
förståelse i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det framkom också ensam-
het – några kände sig ensamma i sitt arbete med frågorna. Andra deltagare 
hade upptäckt nya infallsvinklar hos sig själva. Viktigt sågs också hitta sin 
egen roll som ledare och därmed stötta verksamheten: 
 

/Efter vissa av träffarna har jag känt mig jättenöjd med min insats och i en del 
har jag nästan skämts för att jag inte har engagerat mig, eller kanske oppone-
rat mig mera/Det har gett mig ett ökat självförtroende i såna här frågor (tyst-
nad) och en ökad nyfikenhet/ jag vill nog gärna få ihop det här pusslet/ Det 
har i alla fall fått igång mina funderingar på ett sätt som jag i alla fall själv 
känner mig förvånad och stärkt utav./Egentligen är det både en inre och yttre 
resa/ man måste hitta ett sätt att stötta dem ute i verksamheten. Det är en vik-
tig roll, det är min roll/   

 
Svar kring fråga 3: Medarbetares roll i/utanför projektet JämBredd – Vilka 
intentioner finns? 
 
Flera deltagare såg positivt på att de hade fått verktyg till att stötta och ut-
veckla den egna verksamheten i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det 
kom också fram farhågor från några respondenter kring att arbetet är stort 
och svårt. Har de kapaciteten själva att kunna stötta, undrade en del. Några 
kände igen att de genomfört olika saker tidigare och såg via utbildningen att 
de har arbetat på rätt sätt, och fick därmed bekräftelse på sitt arbete. 
 

/Styrkan är att jag får kunskap, får verktyg – har verktyg, kunskapen i sig 
hjälper mig att gå tillväga även ute i verksamheten/ Ni har också gjort nya 
saker som vi också kan utveckla/jag tycker att vi genom kursen får de rätta 
verktygen för att kunna utveckla saker, så jag hoppas att vi fortsätter med 
verktygen så att vi kan göra så att det blir lyckat ute i verksamheten. Inte en-
bart att det har varit jättebra utbildning för oss utan för att implementera det 
vi gör/  

 
Några respondenter tog upp att de hade skapat nätverk kring jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor. Ibland fanns nätverken inom processledarutbildningen, 
ibland hade de skapats ortsvis eller via likartade verksamhetsområden inom 
kommunen. Flertalet var intresserade av att nätverk skapades för att inte 
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behöva arbeta ensamma men där var det tidsaspekten som sågs som det 
största hindret.  
   Motstånd insåg alla respondenter att de redan hade eller skulle komma att 
möta när sjösättningen av olika jämställdhets- och mångfaldsprojekt inom 
verksamheten implementerades. Motståndet finns på alla nivåer, menade de 
intervjuade. Motståndet finns även hos dem själva, med- eller omedvetet. 
   Slutligen fick respondenterna frågan om hur de såg på processledarutbild-
ningens olika utbildningsmoduler kommande höst. Det kan sägas vara en 
blandad kompott av svar.  Å ena sidan var det en deltagare som inte var spe-
ciellt intresserad av utbildningen just vid intervjutillfället. Å andra sidan såg 
flertalet fram emot att få kunskap kring motstånd.  
 

/Bra att jag vet vad hösten ska handla om och det är motstånd. Det tycker jag 
är viktigt … vad är det som gör att det är så himmelens svårt med de här frå-
gorna i organisationer… samtidigt är det ju så här, vad är det som jag gör 
motstånd emot?/ 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att flertalet av deltagarna som blev intervju-
ade var mycket positiva till processledarutbildningen i jämställdhet och 
mångfald. De har blivit utvalda till utbildningen av sina olika verksamheters 
ledningsgrupper som har ansett sig vara intresserade av att medarbetare får 
ökad kunskap. Flertalet deltagare har själva anmält sig eller sett positivt på 
att de blivit anmälda till processledarutbildningen. Yukl (2012) menar att det 
är en viktig poäng i en förändringsprocess att verksamheten ska underlätta 
och stimulera gruppers och individers lärande.  
   Det är viktigt att så fort som möjligt sprida ny kunskap och att tillämpa 
den, menar Yukl (2012). Han skriver att det måste finnas sponsorer inom 
verksamheten som hjälper till att förvärva, sprida och använda ny kunskap, 
det vill säga att arbetet måste ske utifrån ett innovativt arbetssätt. Allt för att 
det ska ske en förändringsprocess. Ellström (2010) skriver kring innovation 
och han undrar vad som kan ses som nytt för vem. Är nyheten som fram-
kommer något som berör alla eller handlar det enbart om den enskilda indi-
viden. Den frågan kan diskuteras. 
  Utifrån Ellströms (2010) tankegångar blir min tolkning att intervjuresultatet 
visar att utbildningen har lett till nya innovationer hos flertalet deltagare. Om 
innovationerna berör alla eller enbart dem själva, kan möjligen svaras på 
längre fram i studien. Jag tror att i nuläget ser respondenterna mer på sig 
själva som individer och ledare och därmed finns innovationer, i detta skede, 
mest hos den enskilde individen. Däremot anser jag att flertalet av respon-
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denterna är medvetna om att de nya innovationerna ska implementeras bland 
alla medarbetare och därmed skönjer de ett motstånd.  

6.4 Resultat och analys av enkäter  
Bearbetningen av insamlat undersökningsmaterial till fas D i aktionsforsk-
ningsprocessen av Altrichter och Posch (1994), se figur 4, fortsätter med 
med enkätundersökning. 
 
Det är 17 deltagare av 22 som har svarat på enkäten. Enkäten, bilaga 2, är 
uppbyggd av fem semistrukturerade frågor. Den har bearbetats via en inne-
hållsanalys och kodats i olika omgångar, tolkats samt kategoriserats ner till 
begreppsnivå, se figur 9 nedan. För att ge läsaren en chans att följa med i 
texten i denna aktionsforskning så finns Dalens (2008) figur över kodnings-
processen här.  
 

Råkodning 
 

Kodning 
 

Slutlig kodning 
 

Kategorisering 
 

Generalisering/teoretisering 
 

Figur 9. Kodningsprocessen i intervjustudier (Dalen, 2008, s. 75). 

 
Genomförandet av kodningsprocessen startade efter att aktionsforskaren 
överfört alla deltagares svar från enkäterna till att samlas under varje enskild 
fråga. Kodningsprocessen realiserades enligt Dalens (2008) tankegångar. En 
råkodning genomfördes med identifiering av begrepp och meningar utifrån 
texten. Därefter följde kodning med överstrykningar i olika färger av sam-
manbundna ord. Slutlig kodning härnäst med sammankoppling av begrepp 
och bestämmande av ytterligare begreppsdimensioner. Därpå följde katego-
risering med ytterligare bestämning och identifikation av begrepp. Kategori-
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seringarna har sedan förts in under respektive fråga och överbryggande ter-
mer utifrån grundfrågor och kursplan har valts ut. Analys av svaren sker till 
viss del direkt efter citaten samt vid sammanställning av resultatet i slutet vid 
var och en av frågorna. 
 
Fråga 1) Hur har du blivit mer medveten om och fått en fördjupad förståelse 
för jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 
 
I denna fråga, se ovan, är ”medveten” i fokus och orden med-
veten/medvetet/medvetenhet de mest vanligt förekommande i deltagarnas 
svar. Flertalet respondenter ansåg sig ha fått en medvetenhet, blivit mer 
medvetna eller fått en djupare förståelse för jämställdhets- och mångfalds-
frågor [JM-frågor]. En deltagare svarade på frågan att hen hade fått: en med-
vetenhet om att min kulturella bakgrund påverkar hur jag förstår värl-
den/samhället runtom mig. Det har betydelse för hur jag agerar och reage-
rar. Ett par deltagare trodde de visste mer om JM-frågor och en annan: po-
ängterade vikten av långsiktighet och reflektion. En respondent sa sig ha fått: 
större förståelse för områdets komplexitet och en annan deltagare svarade 
att: min förståelse har ökat medvetandegraden. Ett svar var: Jag vill se varje 
människa som en individ och inte generalisera. Medvetenhet är också 
färskvara då det är lätt att det som kommer upp till ytan försvinner ner i 
djupet, var svaret från en deltagare. Ett annat var att: jag är medveten om att 
jag inte alls är färdig med några frågor och ytterligare ett svar var: att det 
behövs påfyllning av kunskap och samtal för att se andra synvinklar. 
    
Sammanfattningsvis är min tolkning att den påbörjade processledarutbild-
ningen tyder på att det är något som har börjat hända hos deltagarna, det vill 
säga de har börjat reflektera i olika tankebanor kring JM-frågor. De har även 
blivit medvetna om sig själva som person och därmed sin egen kunskap, men 
också som ledare. Det kan svara mot det Wenglén (2007) skriver om chefers 
identitet och menar att vi alla har funderingar kring frågan: ”Vem är jag?” 
och som chef tillkommer också frågorna: ”Vem tillhör jag?” samt ”Vem vill 
jag vara?” Författaren framhåller att de sistnämnda frågorna sätts i samband 
med chefens arbetsplats, dess organisation samt organisationskultur. 
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Fråga 2) Hur har deltagandet i JämBredd utökat dina personliga färdigheter 
och din kompetens inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 
 
Termen ”personlig kompetens” är vald utifrån ovanstående fråga och ordet 
”kunskap” i alla dess former var vanligt förekommande i svaren. Deltagarna 
menade att utbildningen hade gett ytterligare perspektiv, ökad och fördjupad 
kunskap, ökad insikt och förståelse samt inspiration. En deltagare ansåg sig 
ha: omvärderat sin egen verklighet. En respondent sa sig ha fått: ny ökad 
kunskap som ger ökad förståelse för samhälls- och organisationsstrukturer. 
Deltagarna sa också att de hade reflekterat, att utbildningen hade gett ytterli-
gare perspektiv, gett dem ärliga samtal och diskussioner samt att de hade lärt 
känna fler engagerade personer inom sin verksamhet. En deltagare hade: fått 
en klarare bild av de paradoxer som finns inom området.  En person me-
nade: att vara med i olika nätverk är det som ger stimulans och energi. En 
annan sa att det har: skett en förändring av kunskap om vad process innebär 
och hur processer leds. En deltagare ansåg sig: ha blivit säkrare och kan 
bemöta i diskussioner kring JM-frågor och anser sig: ha fått andra glasögon. 
En deltagare menade: att JM-frågor bör vara de viktigaste frågorna i en 
människas liv och en annan person: fokuserar mer på frågorna i arbetet.  
    
Det finns ett ansvarstagande inom ledarrollen och en deltagare svarade: att 
den egna ledarrollen har utvecklats. En annan sa: jag reflekterar mer kring 
JM-frågor i olika sammanhang – främst i min egen yrkesroll. En större för-
ståelse för att en process måste få ta tid, vi måste börja där medarbetarna 
befinner sig samt känner en större säkerhet i min roll, var ytterligare svar. En 
person menade att: jag har fått med argument för att arbeta på hemmaplan 
med dessa frågor och en annan: har blivit stärkt i chefs/ledarrollen och ser 
JM-frågor som otroligt viktiga i detta arbete. Det är ej ett ensamprojekt, det 
måste finnas medaktörer, är ett svar.  Kunskapsstöd i verksamhetsutveckling-
en vid förvaltningen, svarade en deltagare och ett annat svar var: fått kunskap 
kring skyldigheter och ansvar utifrån diskrimineringslagen. Andra svar var 
att deltagarna ser JM-frågor som något de arbetar med dagligen, de driver 
frågorna, driver en process samt arbetar systematiskt med frågorna. Jag har 
börjat kontrastera, problematisera vardagen i kommunikationen med min 
personal, svarade en deltagare.  
        
Tolkningen av deltagarnas svar sker här i en kort sammanfattning. Ett par av 
deltagarna hade uppdrag och arbetade med JM-frågor dagligen i den egna 
verksamheten, och någon hade startat en kartläggning kring JM-frågor. Det 
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svaret kan kopplas till Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011) som ser 
det som viktigt att könsanalyser genomförs på strukturnivå och inte på indi-
vidnivå och att fokus sätts på maktperspektivet. Det i sig kan medverka till 
att både kvinnor och män tar till sig kunskaperna eftersom vi alla medverkar 
till att upprätthålla könsordningen. Förändring med hjälp av kunskap och 
medvetenhet, kan måhända i slutänden vara drivkraften till att skapa ytterli-
gare kunskapsutveckling, menar författarna. 
   Deltagarna har börjat få insikt över det egna ansvaret i sin verksamhet, de 
är ledare som ska föra fram JM-frågorna. Här utvecklas den personliga kom-
petensen hos respondenterna då de har fått ökad kunskap och insikt i dessa 
frågor.   Sandberg och Targama (1998) skriver att övervägande forskning 
visat att sambandet mellan vad den enskilda personen innehar av egna karak-
teristiska egenskaper, kunskaper och färdigheter i relation till ett specifikt 
yrke, kommer att utgöra individens kompetens. Yukl (2012) skriver om 
självledarskap, det vill säga att ledaren ska se på sig själv. Det bygger på de 
egna mentala bilderna och positivt tänkande. Om fokus sätts på att höja sin 
egen självbild skapas ofta större självförtroende hos individen, samt beslut-
samhet som i sig skapar förbättringar. 
 
Fråga 3) Vilka åtgärder och handlingar har du vidgat som person och ledare? 
Hur har JämBredd gett stöd till de åtgärder du har genomfört eller tänker 
genomföra i din organisation? 
 
Under denna fråga är det ”handlingar” som är av intresse. Svaren från två 
deltagare var att den egna dialogen kan föras på en fastare grund när de nu 
har fått mer kunskap i JM-frågor. En annan svarade: att alltid backa upp 
positiva initiativ. Förslag till ledningen hur jag vill driva/förändra/hantera 
denna process, var ett svar.  Ett annat var: att processa fram en handlings-
plan. Jag knyter ihop JM-frågorna inom min organisation, svarade en delta-
gare medan en annan hade: anordnat arbetsplatsträff på temat fördomar. Se 
ur andras perspektiv och därmed prioritera annorlunda, var ett svar. Att föra 
upp genusperspektivet i olika utvecklingsområden, sa en person. Ett annat 
svar var: Anställt en person med fysiskt handikapp, vilket jag var fundersam 
på.  En annan svarade: har gripit in vid rekrytering som i mina ögon var 
diskriminerande.  
 
Ytterligare ett svar var att: i vår samverkansgrupp har vi en stående punkt: 
jämställdhet. Tydliga mål och att processen var närvarande i det dagliga 
arbetet var svar från andra deltagare. En respondent sa att hen: fått en tanke-
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ställare av betydelsen av att jobba med JM-frågor. Alltför många organisat-
ioner nöjer sig med att medarbetare har olika kulturella bakgrunder, de 
slappnar av och ser sig som mångkulturella. JämBredd har lyft hur viktigt 
det är att verkligen nyttja denna kunskap – för då blir organisationen mång-
kulturell. Utifrån detta svar, anser jag, att kunskapen kring interkulturalitet 
(Lahdenperä, 2008; Mlekov & Widell, 2003) har fått fäste. Det vill säga att 
alla ska arbeta tillsammans och ta hjälp av allas olikheter för att utveckla 
verksamheten. Visserligen använder inte intervjupersonen interkulturell i sitt 
svar men andemeningen tycker jag mig kunna tolka i detta citat. 
  
 Vi ska ha diskussion kring normer, menade en deltagare. Integrera men 
också integrera mig själv, var ett svar. Det finns ett stort behov av kunskap 
och en viss ovilja hos en del medarbetare, menade en deltagare. Diskussion 
kring varför man känner motstånd kring vissa personer, var ett svar. En 
deltagare svarade att: det handlar om att reflektera och lyfta frågan hur vi 
kan rekrytera för mångfald och en annan svarade: att använda bemötande-
frågor som praktisk utgångspunkt i förändringsarbetet. Därvid uppstår dia-
log. Ett annorlunda grepp är att använda värderingsspel samt frågan om var-
för motstånd? Det kanske är så att personen måste förändra sig själv, var 
ytterligare svar. En deltagare såg positivt på utbildningen som Flens repre-
sentant då kommunen har satsat stort i JämBredd-projektet. 
 
Två respondenter menade att i arbetet med JM-frågor måste både 
ägare/ledning och arbetsgrupp delta i: Fundera kring vem som har makten 
att föra fram JM-frågor, samt att: ledarnas/politikernas roll är avgörande, är 
svar från två deltagare. Jag måste bli tydligare i möten med ledare/politiker 
som jag varit med om att utbilda i JM-frågor, sa en person. Att ha stöd att 
våga stå kvar i förändringens tillstånd när det blåser hårt, svarade en annan. 
Ledningsgruppen behöver samma grundkunskaper som jag svarade en re-
spondent. Det är viktigt med politiskt satta mål, de ska förstås, vara förank-
rade samt realistiska att kunna nå, var ett svar. En annan respondent menade 
att: tydlighet med mål och syfte i jämställdhets- och mångfaldsarbetet kräver 
tid. En deltagare ville påminna om: processens viktighet. En deltagare sak-
nade: efterfrågan från närmaste chef angående det egna deltagandet i ut-
bildningen och hade önskat mer stöd därifrån.  
   Yukl (2012) skriver att ledarens roll bland annat handlar om att tydliggöra 
för medarbetare vilka uppgifter som ska genomföras. Han förordar att med-
arbetare ska vara bestämda på den punkten, för att ta reda på vad som råder. 
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Medarbetare förväntar sig av ledare att hen stärker sina medarbetare och ger 
uppmuntran i olika projekt. 
 
Sammantaget kan i denna studie ses, att i och med att deltagarna fått ökande 
kunskap förs resonerande tankar kring ett mer målmedvetet ledarskap med 
fokus på JM-frågor i deras svar. Respondenterna försöker staka ut riktningen 
och därmed skapa förutsättningar för att alla inom deras egen verksamhet 
ska vara involverade i arbetet med JM-frågor. House och Howe (1999) skri-
ver att ledare bör skapa ramar kring kommunikation utifrån den deliberativa 
demokratisynen. ”Bring conflicting views together so there can be deliberat-
ion and dialogue about them among the relevant parties” (s. 93). Den delibe-
rativa kommunikationen verkställs genom att samla ihop alla större fråge-
ställningar samt alla inblandade och säkerställa att alla känner sig inklude-
rade, skriver författarna.  
 
Jag tolkar också in att det finns ett ansvar hos deltagarna själva att föra pro-
cessen vidare inom verksamheten beträffande JM-frågorna. Deltagarna efter-
lyser ansvaret i den egna ledningsgruppen och bland politiker beträffande 
JM-frågor, de vill få ett tydligt stöd hos dem. Kunskapen och insikten gene-
rerar tydliga mål som respondenterna vill se förankrade dels i den egna led-
ningen men även hos sina medarbetare. Det hela översätts till att deltagarna 
vill ha återkoppling/feedback. Feedback till ledaren bör också medarbetare 
ge, menar Yukl (2012). Det kan gälla stöd till ledaren avseende att hen ska 
kunna lösa ett specifikt problem eller få igenom förändring via övertalning 
av överordnande eller liknande.  För att möta motstånd vid förändringar är 
det viktigt att medarbetare visar sin lojalitet med ledaren och samarbetar. 
    
 
4) Har du övriga reflektioner kring din egen lärprocess i JämBredd? 
 
 Under termen ”lärprocess” svarade en deltagare att: via kunskap växer jag 
både som individ och ledare. En svarade att: det har varit intressant att ge-
nomgå en process där så många sanningar förändrats. En deltagare sa: Jag 
välkomnar motstånd som en förutsättning för förändring. Synen på motstånd 
ser jag som sunt och till viss del nödvändig, var ett svar från en respondent. 
Motvillighet och kaos kan ses som nödvändiga/naturliga delar i arbetet med 
JM-frågor, ansåg en svarande. Funderingar kring sin egen bakgrund, fram-
kom i ett svar. En person: funderar helt klart över egna fördomar, motstånd 
och hinder. 
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Förändring kräver tid, motstånd är viktigt för hållbara genomföranden, var 
svaret från en respondent. En annan svarade att hen fått: förstärkning av 
kunskaper om vad process innebär och hur processer leds. Ökad kompetens, 
större förståelse för områdets komplexitet och att området inom JM-frågor 
har ökat, var ytterligare svar. Reflektera mer kring dessa frågor, att kunskap 
behövs och därefter problematisera och delta i diskussioner, svarade ett par 
av deltagarna. En deltagare såg sin egen lärprocess: som både förvånande 
och fantastiskt. Wahlström (2007) menar att självkännedomen växer genom 
hela livet och ska så göra. Viktigt att i arbetslivet förstå att: ” jag är jag och 
du är du” (s. 16). Det ska inte vara att alla är lika mig själv. Vi får kunskap 
om varandra och lär oss arbeta med människor som inte helt delar ens egna 
värderingar, skriver författaren. Jag har fått med mig en del som ska omsät-
tas i praktiken, svarade en respondent. Svaret från en annan var att utbild-
ningen hade putsat upp personens glasögon. God och jämlik hälsa går hand i 
hand med arbete beträffande diskrimineringsgrunderna, var ytterligare ett 
svar. En av dem lyfte hur: viktigt det är att utnyttja denna kunskap som de 
har fått i JämBreddprojektet. 
 
Det har skett ytterligare fördjupning i deltagarnas egen lärprocess, enligt min 
tolkning. De reflekterar kring sin egen kunskap och användandet av den 
egna, ökande lärprocessen i JM-frågorna. Deltagarna tydliggör hur de ska 
kunna utvidga lärprocessen hos medarbetare inom den egna verksamheten 
men även hos dem själva. Hur de ska föra ut budskapet, ses som en stor 
fråga. Deltagarna anser att de via denna utbildning har fått en egen ökad 
lärprocess och vill dela med sig av sin kunskap. De försöker skapa en för-
ändringsprocess men ser också mycket motstånd inom den egna verksamhet-
en.  
   Ellström (2010) skriver att adaptivt lärande handlar om att bemästra ar-
betssituationen beträffande nya uppgifter, nya instruktioner men lärandet ses 
också centralt för individers socialisering inom organisationen. Hur männi-
skor kan förvärva den så kallade ”koden” och förstå hur man bör agera i 
olika situationer är en del i ett adaptivt lärande.  Min tolkning är att deltagar-
na har fått ett både ökat, djupare och bredare perspektiv i JM-frågor och 
därtill även både teorier och modeller att arbeta med, det vill säga en ökning 
av begreppsförståelsen. 
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6.5 Slutsatser 
Under den här rubriken återfinns svaren från enkätens sista (och 5e) fråga – 
som är den första punkten här nedan – och som diskuteras tillsammans med 
kursens syfte och lärandemål. Avslutningsvis återfinns slutsatser utifrån 
studiens syften och frågeställningar.  

6.5.1 Enkätens 5e fråga - svar 
 
 Vilka slutsatser kan dras utifrån utvärderingen av processledarut-

bildningen? 
 

Vad ansåg då deltagarna vara det mest värdefulla i utbildningen? I svaren 
kan ses: Det har funnits tid till fördjupning, menade en person: då tid till 
reflektion är nödvändig. Liknande svar kunde ses hos flera deltagare. En 
verktygslåda var flertalet deltagare intresserade av under utbildningen enligt 
nedan: Verktyg för att leda en process som är fruktbar och fortsätter att ut-
vecklas, var svaret från en deltagare. Bra verktyg och fått tillgång till dessa 
verktyg, var ytterligare ett svar. Stor nytta av verktygen anser sig en deltagare 
ha haft och en annan menade att: vetskap har getts om användandet av kun-
skap och teorier. En respondent svarade att: mångfald absolut är en tillgång. 
En har: fått kunskap om aktionsforskning och såg det som givande och en 
tredje: tror på denna lärprocess där man varvar teori och praktik. Ser hel-
heten bra idag, var ett svar och ett annat: funderar kring vilka möjligheter 
som detta kan ge framåt. Det har varit jättebra med erfarenhetsutbyte och 
lärande av andra organisationer. 
   
En deltagare sa att: processledarutbildningen ses som ett bra upplägg. 
Många respondenter svarade att: det har varit bra föreläsare. En sa: inte ta 
bort lyxen att åka runt till olika kursgårdar. Flera personer tyckte att det var 
många intressanta frågor har tagits upp. En deltagare ansåg att: det bör vara 
mer av forskningsledaren, hon får in oss på nya tankebanor och hon är 
grymt duktig. Den inhyrda filosofen var klockren, många nya tankar på ett 
roligt sätt, svarade en person. Ett par svarade att processledarutbildningen 
har varit bra och en respondent menade att: det är bra att höra andras per-
spektiv. Jag har verkligen gillat det här sättet att arbeta svarade en deltagare 
och en annan menade att: JämBredd ska fortsätta på inslagen bana. 
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Vad i processledarutbildningen har varit mindre bra och kan förändras? En 
person menade att: det inte ska vara för lång startsträcka innan ämnet drar 
igång. Fyra deltagare sa att avslutningsdagarna blev för komprimerade, för 
mycket utvärdering, tog lång tid och var för stor grupp. Det blev inte så 
mycket tid till reflektion och diskussion mellan grupperna. Det har varit för 
mycket tid för saker som inte utvecklar, var ett svar och en annan svarade att: 
gruppen med deltagare kanske är lite för stor. De sista modulerna var inte 
lika givande som de tidigare, de var lite för lika, svarar en deltagare. Oklart i 
början hur examinationen skulle utföras men den har vuxit fram, bra med 
information direkt, var svaret från en annan deltagare. 
 
Hur kan processledarutbildningen utvecklas i framtiden?  Där svarade delta-
garna bland annat att ett enklare upplägg skulle fungera minst lika bra, lik-
som en mindre gruppstorlek. Fler deltagare med olika kulturella bakgrunder 
efterlystes, och detsamma gällde besök på varandras verksamheter. En tydli-
gare struktur kring slututvärderingen och tid för detta samt att ge mer tid för 
reflektion kring den, framkom också. Mer värderingsövningar i början av 
utbildningen, var ett svar. Det sågs som en fördel att vara fler från samma 
organisation, samt möjligen ytterligare ett internat för en fördjupningspro-
cess, var andra tankegångar. Andra synpunkter var att: använda deltagare i 
processledarutbildningen att göra reklam för utbildningen. Ett svar var att: 
ställa högre krav på deltagande kommuner/organisationer beträffande im-
plementerings-/projekt- och tidsplaner. 

6.5.2 Slutsatser utifrån kursens syfte och lärandemål 
Slutsatser av processledarutbildningens olika utvärderingar ska då analyseras 
utifrån högskolekursens kursplan, se bilaga 1.  Kursens syfte, lärandemål och 
innehåll finns nedan: 

Syfte 

Kursen syftar till att deltagare utvecklar kunskaper om ledarskap och föränd-
ringsprocesser i det mångkulturella arbetslivet av idag samt ett interkulturellt 
synsätt såväl i ledarskap som i verksamhetsutveckling. 

Lärandemål 

Efter genomgången utbildning förväntas den studerande: 

 - känna till aktuell lagstiftning angående mångfald och arbetslivet 
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- ha ökade kunskaper om vedertagna metoder, tekniker och standarder för 
analyser ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 

- utöka sin förmåga att reflektera över, beskriva, analysera, planera och på-
verka förändringsprocesser 

- göra reflektioner kring ledarens roll i förändringsarbete utifrån ledaren som 
person samt ledarens position och roll i organisationen 

- ha grundläggande kunskaper om olika typer av organisationskulturer samt 
kunna dra slutsatser om dess betydelse i ett förändringsarbete 

- använda sina kunskaper i ett verksamhets- och utvecklingsprojekt 

Innehåll 

Kursen skall ge deltagarna grundläggande kunskaper om förändringsarbete 
med fokus på mångfald och jämställdhet. Deltagarna ges möjlighet att utifrån 
sin egen verksamhet och vardag reflektera kring frågor om ledarens roll i 
processorienterat arbete mot en mer jämlik verksamhet. Deltagarna skall även 
utveckla förtrogenhet med förbättringsarbetets olika faser och dess förlopp i 
skilda typer av verksamheter. Därutöver behandlas i kursen flera av de nu ak-
tuella metoder, tekniker och standarder för organisationsutveckling och jäm-
likhetsarbete. (s. 1). 

 
Sammanfattningsvis är min bild av resultatet att utbildningens syfte har upp-
nåtts. Rörande utbildningens lärandemål har deltagarna svarat att de har fått 
ökande kunskaper kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Resultatet visar 
att respondenterna har fått ökade kunskaper för skapande av förändringsar-
bete inom den egna verksamheten i dessa frågor. Diskrimineringslagen har 
diskuterats utifrån rekrytering av medarbetare. Olika verktyg för att genom-
föra analyser av den egna verksamheten har presenterats och ventilerats. 
Reflektioner har det funnits gott om tid för under hela året, enligt flertalet 
deltagare. Bland annat kring sig själv, sin egen roll som ledare och position 
inom verksamheten, samt till verksamhetens förändringsarbete i jämställdhet 
och mångfald. Diskussioner har förts kring olika organisationskulturer och 
deltagarna har behandlat detta i skiftande gruppkonstellationer.  
 
Deltagarna har gruppvis samtalat kring jämlikhetsarbete och fått inblick i hur 
andra verksamheter arbetar, allt för att skapa förnyelse och förbättringar 
inom den egna verksamheten. Att använda sina kunskaper i verksamhets- 
och utvecklingsprojekt, det vill säga det sista lärandemålet, kan framför allt 
ses hos de deltagare som valt att bli examinerade och erhålla 7,5 högskole-
poäng på utbildningen, eftersom det var en examinationsfråga. Flera delta-
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gare säger sig dock ha påbörjat olika verksamhets- och utvecklingsprojekt i 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor i den egna verksamheten. 
  
Slutligen bör det finnas med några synpunkter som kan ses som viktiga att 
fundera kring vid genomförande av nästa utbildning i jämställdhet- och 
mångfaldsfrågor. Deltagarna ansåg att utbildningen skulle kunna genomföras 
med ett enklare upplägg, det vill säga färre deltagare och kanske inte så lyx-
igt. Viktigt sågs att utbildningen pågick under ett år och att det därmed finns 
mycket tid för reflektion och skapande av olika nätverk. Bra föreläsare var 
ett annat viktigt argument vid ett fortsatt genomförande av processledarut-
bildningen, liksom en varvning av teori och praktik som gav deltagarna en 
verktygslåda till fortsatt förändringsarbete.  
   Skapande av mångfald bland deltagarna skulle förmodligen ge ytterligare 
dimensioner i diskussioner kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor, var 
andra synvinklar. Slutligen framkom att om fler av verksamhetens medarbe-
tare finns med i en fortsatt utbildning i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, 
skapas antagligen också lättare förändringsprocesser i den egna organisat-
ionen.  
 

6.5.3 Slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar 
Under denna rubrik sker starten i en upprepning av studiens syfte och fråge-
ställningar för att läsaren bättre ska se studiens röda tråd: Det övergripande 
syftet i denna studie är att urskilja lär- och förändringsprocesser inom jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor hos deltagare i processledarutbildningen. Ett 
annat syfte är att utveckla en utbildningsmodell att användas som verktyg för 
kompetenshöjning rörande jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom olika 
verksamheter. Slutsatserna startar först med de två första frågeställningarna, 
nedan, och därefter återfinns den tredje frågeställningen. Avslutningsvis förs 
en övergripande diskussion kring fjärde frågeställningen. 

 
 Hur har deltagandet i utbildningen medfört ökade kunskaper i 

jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 
 Hur har utbildningen gett deltagarna utökade kunskaper som bi-

dragit till utveckling av förändringsarbetet rörande jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor? 
 

Av respondenternas utvärdering av utbildningsmodulerna kan utläsas att det 
redan i starten av utbildningen påbörjades lär- och förändringsprocesser hos 
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deltagarna. Lärande kan ses på många olika sätt och bland annat Ellström 
(1994) för en diskussion kring hinder och förutsättningar för lärande. Han 
menar att viss forskning säger att ett klart utstakat mål är förutsättning för 
lärande. Viktigt är också att målen blir oförändrade för att kunna planera och 
handla utifrån dem. Dessutom styr de uppställda målen själva handlingen. 
Oftast är det dock oklara mål som är uppsatta, menar Ellström och anser att 
det därmed kan bli svårt att styra själva handlandet. I detta, det så kallade 
rationalistiska perspektivet byggs mål och kunskaper upp för att i sig styra 
handlingen. Modellen ställer stora krav på personens tidigare kunskaper. 
Annan forskning baserar sig på ett icke-rationalistiskt perspektiv, menar 
Ellström, och där ses lärandet utifrån ett erfarenhetsbaserat handlande. Det 
bygger på att personen reflekterar i efterhand på handlingen och i slutänden 
dess konsekvenser.  
   Sandberg och Targama (1998) har i stort samma tankegångar som Ellström 
(1994) men benämner perspektiven det rationalistiska och det tolkande. I 
den sistnämnda styrs handlingen av personens tolkning och förståelse av den 
specifika situationen. Det är föreställningar om vad till exempel personen 
väljer för sätt att agera på, andra personers avsikter som är inblandade i en 
viss situation, hur andra människor reagerar eller förväntar sig i en upp-
kommen situation, och slutligen om den egna tanken kring vad som är rätt 
och fel just då. Dessa olika beståndsdelar är personen oftast helt omedveten 
om men hen försöker skapa sig en egen meningsfullhet i tillvaron utifrån 
deras styrka som då är unik för varje enskild person.  
    
Beträffande svaret på första frågeställningen menar jag att teoretisk forsk-
ning kring bland annat kön har problematiserats i processledarutbildningen 
och det kan utläsas i resultatet. Wahl et al. (2011) skriver att det i samhället 
finns ett motstånd och en könsblindhet beträffande teori och praktik. Den 
könsblindheten behöver utsättas för ett kritiskt förhållningssätt för att ut-
vecklas teorimässigt. En hel del har dock hänt inom området de senaste 50 
åren, framför allt på organisationsnivå. Författarna anser att, det i sin tur, har 
lett till ökad jämställdhet. Könsfrågorna har ändrats från att tidigare varit 
rena kvinnofrågor, till att bli organisationsfrågor. Det är inte längre kvinnor-
nas fel att makten har obalans utan det är organisationen. Lösningen kan 
utläsas i skapande av mer kunskap, enligt författarna. 
  
Beträffande svaret på den andra frågeställningen så vill jag mena att de 
ökade kunskaper som respondenterna erhållit via processledarutbildningen 
har bidragit, och förmodligen även i framtiden kommer att bidra till utveckl-
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ing av förändringsarbetet inom de egna verksamheterna. Flera av deltagarna 
säger sig under utbildningen gång ha startat förändringsarbete i sin egen 
verksamhet.   
 
Utifrån ovanstående tankar vill jag fastslå resultatet som visar att det hos alla 
respondenter har skett ett lärande genom att de har utvecklat och/eller om-
värderat sin tidigare kunskap i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Lärandet 
har skett utifrån det som Ellström (1994) kallar för det icke-rationalistiska 
perspektivet och det som Sandberg och Targama (1998) kallar för det tol-
kande perspektivet. 
 
Den tredje frågeställningen är: 
 

 Vilka faktorer kan ses som viktiga i förändringsarbetet avseende 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor? 

 
Motstånd har diskuterats mycket inom utbildningen och flera deltagare me-
nade att motstånd också kan ses positivt. De ansåg att motstånd i sig skapar 
engagemang i frågan, till skillnad mot om ingen diskussion förs överhuvud-
taget. Deltagarna har också sett och ser mycket motstånd i förändringspro-
cesser, både från medarbetare och även högsta ledningen i vissa fall, men 
också hos dem själva. Dewey (1937/1997) skriver om motstånd och menar 
att det måste finnas i alla sociala situationer. Det kan ses som ett tecken på 
en sund organisation. Viktigast är att försöka lösa konflikter än att försöka få 
fram vem som orsakade dem, enligt författaren. 
  I större grupper handlar konflikter om olika uppfattningar, skillnader i mål-
sättning, preferenser och övertygelser. Ju mer olikheter inom gruppen desto 
mer konflikter, enligt Bolman och Deal (2007). Författarna skriver att kon-
flikterna kan minska utifrån att upprätta riktlinjer som till exempel; utveckla 
färdigheter, bli överens om grunderna, leta efter gemensamma intressen, 
experimentera, tvivla på den egna ofelbarheten samt att behandla olikheter 
som ett gruppansvar. 
  
 Förändringsprocesser och motstånd hör ihop, enligt Yukl (2012). Han listar 
nio punkter som kan vara skäl till att medarbetare har motstånd till föränd-
ringar. Punkterna ser ut som följer; medarbetaren har bristande förtroende 
mot dem som föreslår förändringen, medarbetaren ser inte förändringen som 
nödvändig, medarbetaren ser inte förändringen som genomförbar, medarbe-
taren ser ekonomiska hot som att mista lön och andra förmåner, hög relativ 
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kostnad som kan vara större än fördelarna, oro för personliga misslyckanden 
hos medarbetaren då dennes specialkunskaper kan vara ålderstigna, medar-
betaren ser förlust av status och makt, hot mot värderingar och ideal samt 
motvilja mot inblandning samt att medarbetaren inte vill styras av andra. I 
denna studie tolkar jag in att respondenterna framför allt ser hot mot värde-
ringar och ideal som en betydande motståndsfaktor i verksamheternas för-
ändringsprocesser då frågor kring mångfald ska diskuteras.  
 
Vidare säger Yukl (2012) att förändringsprocessen är ledarskapets viktigaste 
ansvarsområden och ett effektivt ledarskap behövs för att verksamheten ska 
kunna anpassa sig till omvärldens alltmer föränderliga värld.  ”Ledare på alla 
nivåer ska stimulera till och underlätta effektiv spridning av kunskap inom 
organisationen” (s. 405). En slutsats som jag utläser av resultatet är att delta-
garna i processledarutbildningen har blivit medvetna om olika mångfaldsfrå-
gor som finns både inom den egna organisationen, i den egna kommunen, 
nationellt och inom den privata sfären. Det som deltagarna vittnar om är 
framför allt en förändringsprocess hos dem själva, men även att de vill skapa 
förändringsprocesser inom sin egen organisation. Utbildningen har skapat en 
tydlighet hos dem att vilja arbeta mer med dessa frågor. Det i sin tur bygger 
vidare på personlig kompetens som kan skapa bättre balans i deras ledarroll. 
      I kompetens kan ses tre olika förståelser, enligt Sandberg och Targama 
(1998). Förståelsen kan ses som; kompetens att optimera separata egenskap-
er, kompetens att optimera samverkande egenskaper och kompetens att op-
timera utifrån kundens perspektiv. Optimera kan sägas vara att man form-
toppar så att allt går så smidigt som möjligt (NE, 2012). Eftersom verksam-
heterna själva hade efterforskat utbildning kring bemötande i mångfaldsfrå-
gor är ökad kunskap ett led i den personliga kompetensen hos varje enskild 
medarbetare. Enligt Sandberg och Targama finns även tre krav i förståelsen; 
det första är kunskap om kundens krav och verksamhetens art, det andra 
handlar om förändringar i verksamheten som kunden kan kräva och det sista 
är samarbete med medarbetare och relevanta kontakter. Jag tänker att om 
medarbetare får ökad kunskap i jämställdhet och mångfald och att medarbe-
taren vid kundmöte även sätter sig in i kundens situation, så skapas optimal 
kompetens hos den enskilde individen. 
 
Deltagarna i processledarutbildningen vill föra ut sitt budskap till medarbe-
tare med hjälp av de verktyg som erhållits via utbildningen, och ser det arbe-
tet som inspirerande och utmanande. Jag anser att de faktorer som kan ses 
som viktiga i ett förändringsarbete avseende jämställdhets- och mångfalds-
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frågor och som framkommit i denna studie, är kunskaper om motstånd och 
förändringsprocesser. 
 
Slutligen kommer studiens sista frågeställning, se nedan: 
 

 Vilka slutsatser kan dras utifrån utvärderingen till bidrag för ut-
veckling av framtida processledarutbildning? 

 
Viktiga faktorer i utbildningen för deltagarnas möjligheter till ökat tillskott i 
sin kunskap har skett bland annat via MDHs olika forskare inom olika mång-
faldsfrågor – de har alla delat med sig av sin kunskap, tidsaspekten – utbild-
ningen har varit under ett år och därmed skapat tid för reflektion, nätverks-
byggande, litteraturläsning, erfarenhetsutbyten och start av förändringspro-
cesser inom den egna verksamheten. Andra faktorer som kan ses och som 
bidragit till resultatet är; verktyg, intresserade deltagare, gruppens mångfald, 
ekonomiskt goda förutsättningar, heldagsutbildning för sammanhållning av 
gruppen, gruppens diskussioner om ”svåra” frågor samt att deltagarna har 
fått möjlighet att jämföra sina verksamheter och diskutera kring jämställd-
hets- och mångfaldsfrågor med varandra. De främsta slutsatserna som fram-
kommit i denna frågeställning och som flertalet respondenter har uttryckt är: 
Att det är viktigt med kunniga forskare/föreläsare i olika mångfaldsfrågor 
samt att utbildningen sker under en längre tidsperiod. 
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För att skapa en förändringsprocess och överbrygga motstånd i en utbildning 
avseende jämställdhets- och mångfaldsfrågor redovisas de viktigaste fak-
torerna i nedanstående figur 10. 
 
 
Huvudsakliga faktorer för att överbrygga motstånd i en förändrings-
process 

 
   
 

Figur 10. Skapande av en förändringsprocess med huvudsakliga faktorer, för 
att överbrygga motstånd (egen framställning). 

 
Utifrån processledarutbildning i jämställdhets- och mångfaldsfrågor har 
skapats en figur ovan, som kan ses som en modell att använda till framtida 
utbildningar. Den kan svara mot studiens syfte att utveckla en utbildnings-
modell som kan användas för kompetenshöjning rörande jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor inom olika verksamheter. 
 
 

 
 
¤ Intresserade deltagare  
 
¤ Möjlighet att diskutera "svåra" frågor 
 
               ¤ Gruppens mångfald 
 
         
¤ Verktyg 
 
 

 ¤ Goda ekonomiska förutsättningar 
             
         ¤ Gott om undervisningstid 
                      ¤ Diskussioner med andra kring     
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  ¤ Heldagsutbildningar för    
    gruppsammanhållning 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Under hela processledarutbildningen och i stort sett vid alla sammankomster 
i JämBredd-projektet har aktionsforskaren observerat.  Fältanteckningar har 
till övervägande del antecknats via dator, men vid få tillfällen nedskrivits på 
papper. Allt datamaterial har genomlästs ett antal gånger och renskrivits. Det 
är svårt att verifiera fältanteckningar, enligt Denscombe (2010) och därmed 
ses en svårighet att generalisera. Dock har aktionsforskare och forskningsle-
dare/projektledning reflekterat tillsammans efter varje utbildningsmoduls 
genomförande. Aktionsforskarens renskrivna fältanteckningar har också 
sänts till projektledningens ledamöter efter varje utbildningsmodul för att 
diskuteras. Det i sig, vill jag mena, skapar ett visst mått av tillförlitlighet. 
Inom interbedömarreliabiliteten kan det ses som en faktor i den övergripande 
reliabiliteten, enligt Bryman (2001). 
    I studien har aktionsforskaren haft gott om tid att observera, att få komma 
in i miljön och att få känna sig, enligt vad Gold (1958) beskriver i en rollka-
tegori, som en ”observatör som varit deltagare”. Min inblandning har varit 
observatör men jag har knappast deltagit i deltagarnas olika utbildningar och 
grupperingar. Däremot vet alla deltagare att jag funnits där i kulisserna och 
observerat dem. Aktionsforskaren har också deltagit vid luncher, middagar 
och andra raster. Samtidigt kan sägas att min medverkan som observatör i 
denna utbildning har känts helt naturlig. På grund av detta bedömer jag stu-
dien som internt valid, det som Bryman (2001) ser som god överensstäm-
melse mellan forskarens observationer och dennes teoretiska idéer. Jag vill 
också påskina att studien kan ses relevant då det i dagens samhälle ses vik-
tigt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. 
   Intressant är även att resonera kring aktionsforskarens ”jag” som enligt 
Denscombe (2010) är själva redskapet vid observation. Tillförlitligheten i 
tolkningen av observationerna kan till viss del uppfattas bristfällig då det 
finns svårigheter för en annan person att upprepa observationerna. Jag vill 
dock påpeka att tillförlitligheten även beror på deltagarnas ”jag”, de är inte 
utbytbara mot andra, liknande deltagare. De genomförda observationerna har 
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varit kontextberoende och kan därmed sägas vara ekologiskt valida (Bry-
man, 2001; Denscombe, 2010). Läsaren kan säkerligen tänka att observat-
ionerna har pågått på olika ställen och i olika miljöer och hur kan de då sägas 
vara i sin kontext? Min tanke är att studien följer en högskolekurs i jäm-
ställdhet- och mångfaldsfrågor där det i grunden finns fastställda lärandemål 
och examinationer. Alla deltagare har valt att vara med i utbildningen och 
visste att den skulle bedrivas på olika platser. Utifrån det väljer jag att se 
utbildningen som en kontext. 

Det är 14 fotografier tagna på 29 deltagare som sitter två och två (i ett fall 
tre) och intervjuar varandra, beträffande den visuella metoden. Utifrån foto-
grafierna ses att flertalet av deltagarna är kvinnor, de kan ses som etniskt 
nordiska samt återfinns i huvudsak, i åldersspannet 40 år och uppåt.  De få 
män som finns med ses även de som etniskt nordiska, ett par yngre än 40 år 
men resten äldre. Därför är det svårt, menar jag, att finna en person som är 
minst lika mig själv, speciellt om det ska gå snabbt och att den som jag har 
sett ut ”blir tagen” av någon annan. Valet blir i stället ”första, bästa” person 
och omedvetet kanske en människa lik mig själv. Tanken från början var inte 
ens att använda denna metod men jag slogs vid granskning av fotografierna, 
att flertalet personer var lika varandra i ålder och vid närmare granskning 
kom ytterligare symbolik fram i yttre attribut såsom kroppsbyggnad, kläder, 
glasögon och frisyr. Det som berörs i resultat- och analysdelen är Lahden-
peräs (2008) resonemang kring monokultur. Det omedvetna valet – att välja 
en person som liknar mig själv, något som Lahdenperä ofta diskuterar kring i 
sina texter. 

En faktor som finns med i figur 10, kapitel 6.5.3, är gruppens mångfald. Det 
är viktigt, vill jag påstå, att läsaren ser till det Mlekov och Widell (2003) 
skriver om mångfald. Det vill säga att individens bakgrund, ålder, kön, erfa-
renheter, värderingar samt personligt respekteras. Mångfald skiljer sig från 
etnisk mångfald. 

10 deltagare intervjuades, vilket är en tredjedel av deltagarna. Antalet och 
urvalets mångfald samt det valda temat, anser jag, kan ses motsvara en god 
validitet. Tidigare genomförda intervjuer av aktionsforskaren och därmed 
innehav av en viss intervjuerfarenhet, kan även det bidra till intervjuernas 
tillförlitlighet. Kvale (1997) skriver emellertid att om intervjuaren passar 
för ”bra” in, som till exempel enligt tidigare utlägg om min person vid ob-
servationsmetoden ovan, kan det skapa en förförståelse hos intervjuaren. En 
medvetenhet har funnits om detta vid intervjuerna och jag har försökt att inte 
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nicka instämmande utan hellre ställa motfrågor. Det är dock svårt att veta om 
sin egen omedvetet. 

En annan intressant aspekt kring den ekologiska validiteten är att forskaren 
funderar kring vad deltagarna säger i denna miljö, som kan ses som artifici-
ell, och vad de säger i den egna, naturliga miljön, skriver Carlsson (1991). 
Min tanke är att översätta detta till att som ledare måste jag uttala mig poli-
tiskt korrekt, ett starkt faktum i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.   Om 
aktionsforskaren hade intervjuat deltagarna som privatmänniskor kanske 
svaren blivit annorlunda. 

Det är 17 stycken av 22 deltagare som har besvarat enkäten, således ett bort-
fall på fem personer. Å andra sidan är svaren som framkommit i stort sett 
mycket överensstämmande i de fem frågorna kring JämBredds processledar-
utbildning. Det var en semistrukturerad enkät, se bilaga 2, där det under 
varje fråga fanns nästan en tom A4-sida till respondentens svar. Krip-
pendorff (2004) skriver att forskaren i en kvalitativ innehållsanalys bör utgå 
ifrån den hermeneutiska cirkeln med omtolkning och omdefiniering av tex-
ten tills forskaren har fått en slags egen tillfredsställelse. Grundtanken i ana-
lysen är genomförd utifrån Freys et al. (1991) tankegångar om att forskaren 
systematiskt och objektivt bör urskilja textens typiska särdrag. Författarna 
anser att forskaren i analysen ska försöka finna andemeningen i orden men 
samtidigt även se förhållandet till övrig text. Jag vill mena att i analysen kan 
ses både andemening och ordens förhållande till annan text och att arbetet 
har skett via hermeneutiska tankegångar.  

Ett resonemang bör även föras kring valet av litteratur och hur jag har gått 
tillväga. Det finns otroligt mycket litteratur kring utvärdering, aktionsforsk-
ning och organisationsförändring. Svårigheten är att sovra och få fram något 
specifikt när träffarna ligger kring tiotusental på nätet. Jag har tidigare arbe-
tat med utvärderingar och därmed granskat en del utvärderingslitteratur och 
skrivit en magisteruppsats som bearbetat värdet av en utvärdering (Anders-
son, 2004). Ledarskap, mångfald och organisationer är nyckelord i litteratur 
jag granskat i min andra magisteruppsats (Andersson, 2009). Den här studi-
ens litteraturgranskning har utgått från tidigare lästa författare i ämnet samt 
ny litteratur och nya författare inom de olika områdena. Databassökning av 
författare, referenser och olika ledord har genomförts och eftersökts för att 
kunna få fram lämplig litteratur. 
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En kort summering bör göras kring datainsamlingarna och om deras resultat 
kan ses i summativa och/eller formativa utvärderingar. Ett fastställt resultat 
kan ses i en summativ utvärdering och därmed skapas en process i hela pro-
jektet som leder till förändringar och därmed blir formativa utvärderingar 
(Dahllöf, 1995; Cheminsky & Shadish, 1997; Fitzpatrick et al., 2011). Hög-
skoleutbildningen med nio olika utbildningsmoduler kan ses som en summa-
tiv utvärdering när den framlades. Samtidigt genomförde aktionsforskaren 
och projektledningen diskussioner kring deltagarnas kommentarer efter mo-
dulerna för att se om högskoleutbildningen skulle förändras. Således kan 
processledarutbildningen även ses som en formativ utvärdering. Fyra olika 
datainsamlingar har genomförts och de är observation, visuell metod, inter-
vjuer och enkäter. De kan alla ses som formativa utvärderingar då deltagarna 
fick uttrycka sin mening om förändringar under tiden utbildningen genom-
gicks. 
  Cheminsky och Shadish (1997) skriver att aktionsforskaren också ska fin-
nas med under processen för att skapa nya synintryck och påverka till för-
bättringar förutom att utläsa deltagarnas synvinklar. Jag som aktionsforskare 
har funnits med under hela processledarutbildningen och observerat utbild-
ningen som har pågått under ett år. Deltagare har genomfört utvärderingar på 
alla utbildningsmodulerna. Inalles är det fyra olika datainsamlingar som är 
utförda varav tre kan ses som utvärderingar av processledarutbildningen. I 
resultatet kan utläsas att flertalet deltagare är samstämmiga i stora drag. 
Därmed kan sägas att studien har överbryggande både god validitet och reli-
abilitet utifrån ovanstående tankegångar. 

7.2 Resultatdiskussion 
Då flertalet av deltagarna i processledarutbildningen var/är mellanchefer 
tänkte jag starta med ett resonemang om denna yrkestitel. Larsson (2008a) 
skriver att mellanchefen är en viktig kugge för att kommunicera ut verksam-
hetens visioner och mål och underlättar därmed genomförandet av utveckl-
ingsarbetet. Enligt Larsson (2008b) är det viktigaste vid förändringsarbete att 
det finns en individuell förändringskompetens hos mellanchefen. Först däref-
ter kan det ske en kollektiv förändringskompetens på den organisatoriska 
nivån.  
   Det framkom under studiens gång att deltagare i processledarutbildningen 
ansåg att de inte alltid samverkade med den egna verksamhetens lednings-
grupp i frågor gällande jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Personligen tror 
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jag att värderingsfrågor i mångfald kan ses som ”svåra” frågor inom hela 
organisationen, från högsta ledningsnivå och neråt. Det kan finnas mycket 
motstånd i verksamheten mot förändringsprocesser i just dessa frågor. Fullan 
(2011) anser att det behövs effektiva och engagerade ledares motivation som 
använder sig av egna erfarenheter och arbetar med utbildning för att skapa 
processförändringar. Andersson S. (2009) menar att motiverade mellanche-
fer själva kan se möjligheterna i förändringsarbetet i stället för att snegla 
uppåt för att få mandat. Det blir en tankeväxling kring makten. 
   Om vi ska kunna förändra skolkulturen så behöver vi införliva nya ledare 
med hjälp av utbildning, skriver Fullan (2009). Ur min synvinkel behöver vi 
införliva nya ledare med hjälp av utbildning för att kunna förändra organisat-
ionskulturen inom verksamheter. Grundtanken är att det inte enbart är mel-
lanchefer som behöver få ökade kunskaper i jämställdhets- och mångfalds-
frågor. Utbildning behövs bland alla medarbetare från högsta ledningsnivå 
och neråt.  
   Utbildning i mångfaldsfrågor stärker medvetenheten i dessa frågor och kan 
öppna upp för attitydförändringar hos deltagarna (Cox & Blake, 1991; Yukl, 
2012, Nemetz & Christensen, 1996).  
   Det är många gånger tufft att vara mellanchef, enligt egen erfarenhet, och 
det är viktigt att få feedback från högsta ledningen men också från medarbe-
tare. Något som både Larsson (2008a) och Yukl (2012) instämmer i. Samti-
digt är det viktigt att vara förändringsbenägen, enligt Larsson (2008b) och 
personligen tror jag också nyfiken. Nyfiken på vad som ”väntar kring hör-
net” i största allmänhet och nyfiken på ny utbildning, och det gäller all ut-
bildning. Det finns alltid någon ny kunskap som jag kan reflektera kring 
utifrån mina tidigare erfarenheter för att utveckla och skapa förändringspro-
cesser. Jag vill säga att mellanchefer ska vara stolta över sitt ledarskap och 
sitt yrke. De utgör basen i ledningsgruppen och därmed arbetar de i främsta 
ledet med förändringsprocesser inom den egna verksamheten. 
   Om en mellanchef arbetar efter resultat som framkommit i den här studien, 
kan det motsvaras av det ”nya” ledarskapet som Ellström och Kock (2009) 
anser är ”ett ledarskap med inriktning mot att främja medarbetarnas delak-
tighet, engagemang och lärande” (s. 181).  
  
Eftersom det även har varit utvärdering av en utbildning för ledare, för jag in 
vad Drakenberg (1997) skriver om utvärdering av ledarskapsutbildningar. 
Hon menar att det tidigare har funnits dåligt med uppmärksamhet kring in-
lärningsteoretiskt perspektiv, det vill säga om något lärande har ägt rum. Det 
har oftast forskats kring två andra perspektiv; utbildningsplanering och orga-
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nisationsteori, enligt författaren. Jag vill säga att i denna utvärdering har 
centreringen legat på skapande av deltagarnas ökade kunskap gällande 
mångfald samt av förändringsprocesser i den egna verksamheten. Det vill 
säga ett inlärningsteoretiskt perspektiv.    
    Vad är det för skillnad i denna högskoleutbildning i jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor jämfört med andra högskoleutbildningar, kanske läsaren 
undrar? Fullan (2009) beskriver ledarskapets förändringsprocesser med 
skapande av en utbildning som bör bestå av bland annat yrkesverksamma 
deltagare. Det ska finnas resurser så att deltagarna delar sina erfarenheter för 
att sammanlänka teori och praktik, dynamiska lärare, analysverktyg samt en 
rik läroplan. Det sistnämnda tolkar jag som att kursplanen ska innehålla 
olika perspektiv kring grundproblematiken. Studiens resultat visar, enligt 
mig, att det rör ett område som verksamheterna själva har efterfrågat och det 
har varit föreläsare i utbildningen där var och en forskar i dessa problem-
ställningar. Deltagarna har fokuserat på vissa frågor som de själva ansett 
viktiga inom mångfaldsområdet och det har samtidigt funnits mycket tid till 
reflektion. Väl tilltagna resurser har funnits i denna utbildning jämfört med 
en ”vanlig” högskoleutbildning. 
   Elden & Levin (1991) har utifrån en skandinavisk modell om deltagarbase-
rad aktionsforskning utvecklat en lärprocess kallad ”co-generative learning”. 
Tanken är att det stärker deltagarens lärprocess utifrån tre olika sätt; delta-
garnas sociala värld upptäcks via ny förståelse, insikter och möjligheter, 
deltagarna får kunskap om hur de kan lära sig mer samt att deltagarna får 
kunskap att skapa nya handlingsmöjligheter. Därmed erhålls kunskap kring 
befintliga verktyg och modeller som kan användas i en förändringsprocess. 
Jag kan tycka att de synpunkter som beskrivs ovan är det som har framkom-
mit i studiens resultat av processledarutbildning.  
   Jag skulle vilja fortsätta diskussionen kring lärande via ett citat från en 
deltagare som undrar över: är vår kultur rätt? Vi återvänder till studiens 
inledning och Mandelas ord att kunskap är det mest effektiva vapen som kan 
förändra världen. Jag ber läsaren läsa och reflektera kring deltagarens fråga 
igen, och smaka på den: är vår kultur rätt? Frågan gör att mina egna tankar 
skenar iväg och min egen kulturella grund börjar rämna och jag undrar över 
vilken kultur som är min. Det kan tyckas lite skrämmande.  Å andra sidan 
har förmodligen alltid våra kulturer blandats, vi tar det som vi vill ha från 
andra kulturer och gör till våra egna traditioner. En intressant fråga likafullt 
och jag tolkar det som att det har skett en lärprocess bland deltagare i pro-
cessledarutbildningen.    
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Här bör också en konklusion föras om Altrichters och Poschs (1994) modell 
för en aktionsforskningsprocess (se figur 4, kapitel 3.2.5). Figuren hjälper 
mig att se när jag inträder som aktionsforskare i processledarutbildningen 
och därefter var jag befinner mig i forskningsprocessen.  Nu har vi kommit 
till sista avstampet i figuren, fas D och här är det skapande av texten och 
möjligheter att föra ut budskapet (eller erfarenheterna) som är det intres-
santa. Hur åstadkommer jag då trovärdighet i aktionsforskningsprocessen 
och utifrån fas D?  
   Lindhult (2008) skriver om kvalitet i aktionsforskning och menar att värde 
och relevans är viktiga termer som ska tydliggöras. Värdet kan ses i person-
lig utveckling och lärande hos den enskilde deltagaren, och det kan vara 
både nyttig kunskap och samtidigt skapande av demokrati. På samma gång 
produceras många sätt att se på sanningen och därmed förstå men också att 
skapa trovärdighet. En komplex kvalitetskarta skapas via olika gruppkonstel-
lationer och deras kunskapsintressen, det blir till ett spektrum av värdeområ-
den, menar författaren. Viktigt att se praktiken och praktiker som resurser i 
forskningen, anser författaren. Forskaren är en viktig kugge i lärandet, både 
som samarbetspartner och som deltagare i både mänsklig utveckling och 
verksamhetsutvecklingen.  
   Forskningsprocessen i den här studien påvisar att det har skett en personlig 
utveckling hos deltagare i processledarutbildningen. Forskare med sina spe-
ciella forskningsområden inom jämställdhet- och mångfald och ledarskap 
har medverkat i utbildningen. Praktiker och forskare har arbetat tillsammans 
med de här frågorna och jag vill påstå att det har skapat ökade kunskap hos 
alla medverkande. Jag kan se att valet av aktionsforskning som forsknings-
strategi blev en mycket intressant resa för mig som forskare. 
    
Lahdenperä (2008) skriver om hur hon utvecklat sina egna kunskaper i sitt 
arbete med att utveckla interkulturellt ledarskap. I mitt liv har jag utvecklat 
mina kunskaper kring mångfald genom framför allt mitt tidigare och nuva-
rande yrke men också inom min forskning.  Min egen lärprocess i denna 
processledarutbildning har också ökat mina kunskaper i jämställdhet- och 
mångfaldsfrågor. Det har varit mycket input i olika mångfaldsfrågor, främst 
beroende på de olika forskarna/föreläsarnas förmåga att ge ut av sin egen 
kunskap. Genom att finnas med som forskare i denna aktionsforskning har 
jag fått ett ökat lärande om mångfald, aktionsforskning, utvärdering samt 
inte minst projektledning.  
   Det kan svara mot vad Lorentz (2004) skriver om syftet med aktionsforsk-
ning. Det finns en inriktad involvering mellan deltagare och undersökare. 
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Konkreta frågeställningar utifrån till exempel en arbetsplats för att åstad-
komma förändringar och ytterligare kunskap, är ytterligare ändamål. En 
återkoppling mellan resultat och fortsatt förändring är andra viktiga ingredi-
enser i aktionsforskning. Utveckla yrkeskunskaperna genom att se på vad det 
egentliga arbetet ska innehålla är andra egenskaper för aktionsforskning - allt 
för att skapa profession, liksom att aktionsforskningen utgör ett kretslopp 
utifrån deltagarnas handlande. Ur min synvinkel har alla deltagare med 
forskningsledare, föreläsare, projektledare, projektkoordinator, och aktions-
forskare tillsammans skapat en spännande aktionsforskning. Förhoppnings-
vis skapar den ökade kunskapen även vidare förändringsprocesser i jäm-
ställdhet- och mångfaldsfrågor. 
   Burnes (2009) skriver att under de senaste 25 åren har Lewins (1947) 
forskning, från 1930-talet och framåt, om förändringsarbete utifrån etiska 
och socialt ansvarsfullt beteende, blivit mindre viktigt. Det har snarare varit 
centrering på egenintresse, vinstmaximering och makt utgående från ”den 
fria marknaden”. Nu menar författaren, kan det återigen i samhället ses ange-
läget med individers, organisationers och gruppers attitydförändringar. För 
att berörda ska ha möjlighet att ändra sina värderingar, förespråkar Burnes 
förändringsarbete utgånget från Lewins tankegångar. Eftersom verksamhet-
erna själva efterfrågade JämBredds processledarutbildning kan sägas att 
Burnes tankegångar stämmer. Jag tycker att JämBredds processledarutbild-
ning ligger i tiden. Utbildningen kan förhoppningsvis leda till ett bättre be-
mötande för medarbetare inom och utom verksamheterna. 
 
Syftena i denna studie är två. Det ena är att urskilja lärande- och föränd-
ringsprocesser inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor hos deltagare i pro-
cessledarutbildningen. Det andra är att utveckla en utbildningsmodell att 
användas för kompetenshöjning rörande jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
inom olika verksamheter. Enligt resultatet har bägge dessa syften uppnåtts 
men jag vill ändå påpeka att det möjligen kan finnas en haloeffekt som, en-
ligt NE (2012) är en psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel. En 
egenskap eller prestation bedöms positivt eller negativt av en person som 
låter detta påverka bedömningen i andra avseende. Min fundering är att det 
kan ha uppstått en haloeffekt av processledarutbildningen eftersom det fanns 
mycket goda resurser i projektet. Det i sin tur kan ha skapat en positiv be-
dömning hos deltagarna.  
   Eftersom flertalet förmodligen har stressiga jobb där medarbetare, e-post 
och telefon ständigt jagar dem kan det kännas skönt att få åka iväg på utbild-
ning en heldag, ibland även två med övernattning. Att få komma på herrgår-
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dar i vacker miljö, äta god mat, träffa likasinnade och få diskutera i lugn och 
ro kan i slutänden även påverkat utvärderingen av själva högskoleutbild-
ningen i jämställdhet- och mångfaldsfrågor. Å andra sidan, vill jag mena för 
att förta haloeffekten, att mellanchefer generellt får möjlighet till utbildning i 
olika frågor via sina verksamheter. Den utbildningen sker också på olika 
konferensställen och deltagarna får möjlighet att njuta av både god mat, 
vacker miljö och diskutera med likasinnade.  
 
Studiens resultat påvisar att deltagarna har erhållit en ökande kunskaps- och 
lärprocess i jämställdhet- och mångfaldsfrågor. Den ökade kunskapen bör 
generera en förändringsprocess i deltagarnas respektive verksamheter, och 
för att påvisa det vill jag gå vidare i min forskning, enligt nedan. 
   En intressant vidare forskning vore att komma tillbaka till deltagarnas 
olika verksamheter och undersöka hur de själva ser på implementeringen till 
medarbetare av deras egen ökade kunskap kring jämställdhet och mångfald. 
Har det skett en förändringsprocess i jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
bland medarbetare som en följd av ledarens ökade kunskap i dessa frågor? 
Frågeställningarna skulle kunna vara: Anser deltagarna att de nått ut med sin 
ökade kunskap till verksamheten? Anser medarbetarna att jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor diskuteras oftare efter att ledaren har fått ökade kunskap?  
 
Avslutningsvis ett citat från en deltagare: 

”Det har varit intressant att genomgå en process där så många sanningar för-
ändrats” 
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    BILAGA 1 

Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommu-
nikation 

Mångfald, styrning och ledar-
skap 7,5 högskolepoäng 
Diversity, management and leadership  
Kurskod: XPEA13 Utbildningsnivå: Grundnivå 
Ämne: Pedago-

gik 
Utbildningsom-
råde: 

Samhällsveten-
skap 

Gil-
tig fr.o.m. termin: 

vt10 Huvudområde: Inget huvudom-
råde med för-
djupning G1N 

Fastställandeda-
tum: 

2010-02-
23 

Förändringsda-
tum: 

2010-02-23 

Syfte 

Kursen syftar till att deltagare utvecklar kunskaper om ledarskap och 
förändringsprocesser i det mångkulturella arbetslivet av idag samt ett 
interkulturellt synsätt såväl i ledarskap som i verksamhetsutveckling. 

Lärandemål 

Efter genomgången utbildning förväntas den studerande: 
- känna till aktuell lagstiftning angående mångfald och arbetslivet 
- ha ökade kunskaper om vedertagna metoder, tekniker och standarder 
för analyser ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv  
- utöka sin förmåga att reflektera över, beskriva, analysera, planera 
och påverka förändringsprocesser 
- göra reflektioner kring ledarens roll i förändringsarbete utifrån leda-
ren som person samt ledarens position och roll i organisationen 
- ha grundläggande kunskaper om olika typer av organisationskulturer 
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samt kunna dra slutsatser om dess betydelse i ett förändringsarbete  
- använda sina kunskaper i ett verksamhets- och utvecklingsprojekt 

Innehåll 

Kursen skall ge deltagarna grundläggande kunskaper om förändrings-
arbete med fokus på mångfald och jämställdhet. Deltagarna ges möj-
lighet att utifrån sin egen verksamhet och vardag reflektera kring frå-
gor om ledarens roll i processorienterat arbete mot en mer jämlik 
verksamhet. Deltagarna skall även utveckla förtrogenhet med ett för-
bättringsarbetes olika faser och dess förlopp i skilda typer av verk-
samheter. 
Därutöver behandlas i kursen flera av de nu aktuella metoder, tekniker 
och standarder för organisationsutveckling och jämlikhetsarbete.  

Undervisning 

Utbildningen är interaktiv och interkulturell, dvs. deltagarna förväntas 
arbeta med sin egen praktik som utgångspunkt och förstå och tolka 
denna utifrån aktuella begreppsliga och teoretiska redskap. Förutom 
erfarenhetsutbyte och litteraturstudier kommer olika föreläsare att ge 
sina perspektiv på valda områden inom kursens ram. Kursen bygger 
på en s.k. portfoliomodell där varje delmoment dokumenteras av del-
tagarna. Portfolion kommer att utgöra ett stöd för deltagarnas examin-
ation och fortsatta lärande efter kursens slut. Den dokumentation som 
sparas i portfolion är såväl av kursledningen producerad dokumentat-
ion samt dokumentation skapad av den enskilda deltagaren, eller av 
deltagare i grupp, under kursens gång. 
Undervisningen utgörs av föreläsningar som varvas, och följs upp, 
med praktiska övningar. 
De deltagare som ej önskar examinera kan följa kursen utan att lämna 
in examinationsuppgifterna. Examinationerna är emellertid upplagda 
på så sätt att deltagarna stöttas på vägen fram till examinerad kurs. 

Särskild behörighet 

Antagen till uppdragsutbildning. 

Examination 
INL1, 3,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd 
(VG), Inlämningsuppgift. Aktivt deltagande i undervisningen och 
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skriftligt exempel på praktiskt förändringsarbete med reflektioner 
kring möjligheter och motstånd i processorienterat jämlikhetsarbete.  
INL2, 4 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), 
Inlämningsuppgift. Aktivt deltagande i undervisningen och komplett 
dokumentation av kursens olika moduler i den egna portfolion. 
 
Kursen examineras genom skriftligt arbete, individuellt eller i grupp. 
För att examineras krävs även ett aktivt deltagande i undervisningen. 

Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mä-
lardalens högskola  

Betyg 

Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 

Beräknad arbetsinsats 

1,5 högskolepoäng (hp) på helfart motsvarar ca 40 timmar per vecka. 
För den enskilde kan dock arbetsinsatsen, d v s antalet timmar per 
vecka, variera beroende på förkunskaper eller andra omständigheter. 

Miljöaspekter 

Ett hållbart samhälle och utveckling innebär ofta att ekologiska 
aspekter alltid finns med i all verksamhet hos företag, organisationer 
m.fl. Men hållbarhet har också till stor del att göra med sociala och 
psykologiska aspekter. Förändring, utveckling och innovation är inte 
en motsats till hållbarhet, utan tvärtom förutsättningar för att männi-
skor, företag och organisationer skall fortsätta vara effektiva och kon-
kurrenskraftiga. Utan ständig förnyelse håller inte verksamheten på 
sikt. 

Litteratur 

Litteraturlistan är preliminär till 15 arbetsdagar före terminens första 
kurstillfälle. 

., . 

Ahrenfelt, Bo (2001): Förändring som tillstånd - att leda förändrings- 
och utvecklingsarbete i företag och organisationer. Studentlitteratur, s. 
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338 
Andersson, Susanne; Amundsdotter, Eva; Svensson, Marita (2009): 
Mellanchefen en maktpotential. Aktionsorienterad genusforskning. 
Hudviksvall: Fiber Optic Valley, 120 s. 
de los Reyes, Paulina; Molina Irene; Mulinari Diana (2006): Maktens 
(o)lika förklädnader, Atlas, 336 s. 
Hirdman, Yvonne (2001): Genus - om det stabilas föränderliga for-
mer. Liber, 216 s. 
Lahdenperä, Pirjo (2008) Interkulturellt ledarskap - förändring i 
mångfald, Studentlitteratur, 122 s. 
 
Valbar litteratur 
Jämställd medborgarservice. Goda råd om jämställdhetsintegrering 
SOU 2007:15, s. 55 
JämStöds praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 
2007:15, s. 68 
Svenska ESF-rådet (2008): Makt att förändra - En samling inspire-
rande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och struk-
turer. 76 s. 
Svenska ESF-rådet (2008): Konsten att förändra - Lära mer, lära om, 
lära nytt i projekt. 89 s. 
Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (2010): Möten i mångfaldens 
skola Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. 
Studentlitteratur, 201 s.  
Lena Magnusson Turner (2008): Den delade staden. Segregation och 
etnicitet i stadsbygden. Umeå: Boréa Bokförlag (andra bearbetade 
upplagan). 264 s. 
Roger Andersson, m.fl. (2005): Planering för minskad boendesegre-
gation. Stockholm: RTK http://www.rtk.sll.se/MOSS-
doku-
ment/Publikation/Publikationer_Rapport_2007_1_boende_segrationen
.pdf 
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    BILAGA 2 
 
 

        
 
 
 
 
Aronsborg torsdag-fredag 2-3 december 2010 
 
 
 
 
Hej alla deltagare i JämBredds utbildning för process-
ledare! 
 
I dagarna är det avslutning på JämBredds processle-
darutbildning och jag skulle gärna vilja att du svarar på 
några frågor. Tänk igenom alla moduler/teman i 
JämBredds processledarutbildning. Reflektera kring 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor med utgångspunkt 
i dig själv som person, som ledare och även kring 
medarbetare i din organisation. Vilken nyvunnen kun-
skap vill du förmedla till mig?  
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1) Hur har du blivit mer medveten om och fått en för-
djupad förståelse för jämställdhets- och mångfaldsfrå-
gor?  
 
 
Beskriv med egna ord och ge gärna exempel: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………… 
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2) Hur har deltagandet i JämBredd utökat dina person-
liga färdigheter och din kompetens inom jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor? 
  
 
Beskriv med egna ord och ge gärna exempel: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………… 
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3) Vilka åtgärder och handlingar har du vidtagit som 
person och ledare? Hur har JämBredd gett stöd/eller 
inte gett stöd till de åtgärder du har genomfört eller 
tänker genomföra i din organisation? 
 
 
Beskriv med egna ord och ge gärna exempel: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….…………………… 
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4) Har du övriga reflektioner kring din egen lärprocess 
i JämBredd? 
 
 

Beskriv med egna ord och ge gärna exempel: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………… 
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5) Hur kan denna (framtida) processledarutbildning bli 
bättre?   
 

 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………… 
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Namn: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Organisation: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
Tack för att du svarade på mina frågor! /Elisabeth 
 
Om du ger mig din mejladress nedan så ska jag så småningom skicka dig en 
länk när min licenciatavhandling är klar:  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 

 






