
 
          PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nätverks betydelse för ledarskapsutveckling 
 

En studie av projektet Ta Steget 
 
 
 
 
 

Maria Agirman & Pernilla Rågstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsats vårterminen 2008                             Handledare: Lázaro Moreno Herrera 
Arbetslivspedagogik C 
 
Uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro Universitet 



 

Sammanfattning 
Nätverk är idag lite av ett modeord. Som utvecklingsmetod kan det stödja chefer i sitt uppdrag 

då det kan kännas ensamt ’uppe på toppen’. Nätverket kan vara ett tillfälle för att bolla idéer 

med människor i liknande situationer. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om cheferna i 

projektet Ta Steget anser att de kan utvecklas och finna stöd samt vad som behövs för att 

nätverket ska fungera. Frågeställningarna lyder: Vad får ledaren ut av att delta i nätverk?, Hur 

kan deltagande i nätverk hjälpa ledaren att utveckla ett mer hälsofrämjande ledarskap?, Vad 

behövs för att ett nätverk ska fungera och fortleva? Det empiriska resultatet består av data 

som samlats in genom enkätutskick till samtliga deltagare i projektet. Resultatet ifrån 

enkäterna har strukturerats utifrån frågeställningarna och även analyserats i liknande struktur.  

Det vi kommer fram till är bl.a. att individerna känner att nätverket fungerat som ett stöd, då 

de kunnat diskutera och reflektera med människor i liknande situationer. Nätverksdeltagarna 

anser att nätverk är ett bra sätt att utvecklas på, då de fått mycket nya tips och idéer vilket 

bidragit till nya perspektiv. För nätverkets funktion och fortlevnad är det viktigt att det 

prioriteras samt att deltagarna är engagerade. 

I 



 

II 

Förord  
Vi är två studerande på Örebro Universitet som läser pedagogik C med inriktning mot 

arbetslivsfrågor. Under arbetets gång med C-uppsatsen har vi fått hjälp och stöd av flera 

personer som vi vill tacka. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lázaro Moreno 

Herrera som givit oss inspiration och hjälpt oss se på vårt forskningsmaterial utifrån nya 

perspektiv samt stöttat oss på vägen. Ett varmt tack till projektets samordningsansvarige 

Catherine Forsberg som hjälpt oss med frågor och material rörande projekt Ta Steget samt 

fungerat som bollplank. Vi vill också tacka de 13 chefer som bidragit med sina åsikter till vår 

undersökning, utan er hade inte undersökningen varit möjlig. Varmt tack till Fatima Rouass, 

Elisabeth Mattsson, Pierre Rågstad, och Karin Gustafsson, som läst våra texter och bidragit 

med värdefull och konstruktiv kritik. Avslutningsvis vill vi även tacka Guy Karnung för hans 

förmåga att motivera oss till att stå på oss och argumentera för vad vi anser vara rätt. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har sjukskrivningarna ökat och det hälsoarbete som tidigare bedrivits 

inom företag och organisationer har inte varit tillräckligt. Bilden av de sjukskrivna har 

avsevärt förändrats från att det tidigare varit många sjuka på grund av belastningsskador och 

olycksfall till att det idag är ett ökat antal sjukskrivningar på grund av mental ohälsa (IVA 

2000). Arbetsmiljöarbetet har i stor utsträckning handlat om preventivt hälsoarbete, det vill 

säga att identifiera, förebygga och/eller minska risker för skador och ohälsa samt om att bota 

och rehabilitera. Mer och mer kommer insikten om att det både är humanare och mer lönsamt 

i längden att satsa på hälsofrämjande insatser, innan sjukskrivningar och rehabiliteringar är ett 

faktum. Det behövs en helhetssyn kring hälso- och arbetsmiljöfrågorna i större utsträckning 

idag (Ljusenius & Rydqvist 1999). För att det här ska bli möjligt krävs det att chefer och 

ledare får det stöd som de behöver, detta är anledningen till uppkomsten av det projekt som 

Katrineholms kommun dragit i gång. 

 

Projektet Ta steget startade i Katrineholms kommun våren 2004. Grundtanken med projektet 

är att utveckla arbetsmiljöansvariga chefer till ledare med bredare hälsofrämjande perspektiv. 

Tidigare nöjde man sig med att chefen hade ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Detta ansvar finns fortfarande kvar men eftersom sjukdomsbilden på de sjukskrivna avsevärt 

har förändrats krävs idag ett annat ledarskap. Ett ledarskap som är inriktat på att ta fram det 

friska och kreativa hos medarbetarna, helt enkelt ett hälsofrämjande ledarskap. Deltagarna 

inom projektet Ta steget är chefer inom det offentliga och privata näringslivet i västra 

Södermanland. Projektet bedrivs genom att kommunen erbjuder deltagarna en 

föreläsningsserie samt att de som komplement utvecklat ett nätverkskoncept. Nätverken ska, 

utifrån deltagarnas intresse, bidra till att de tillsammans kan stötta, utbyta erfarenheter och 

kunskap med varandra. Tanken är också att nätverkandet bör ses som en förlängd lärprocess 

till föreläsningarna, då kunskapen som går att ta till sig från dessa inte alltid är så lätt att 

praktisera i verkligheten (Katrineholm 2008). Projekt Ta Steget beskrivs mer utförligt under 

punkt 3.4. 

 

I denna uppsats ligger fokus på att undersöka hur cheferna har upplevt nätverket som stöd i 

sin chefsroll, det här på grund av att det finns ett stort behov av att hitta metoder för att 

försöka motverka de ökande sjukskrivningarna. Vi har ett stort personligt intresse av 

ledarskap och hälsorelaterade frågor och vill därför fördjupa oss i detta ämne. Då vi hade 
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kännedom om projektet så kändes det spännande att få möjlighet att studera nätverket och 

dess effekt enligt våra syften med denna uppsats.  

 

Utgångspunkten i uppsatsen är att nätverket inom projekt Ta Steget är ett bra sätt för chefer att 

utvecklas i positiv riktning till mer hälsofrämjande ledare. Detta då man i möten med andra i 

liknande situation kan utbyta erfarenheter och tillsammans uppnå större kunskaper. För att ta 

reda på om antagandet stämmer avser vi göra en empirisk undersökning i form av en enkät till 

samtliga nätverksdeltagare inom projektet Ta Steget.  

 

De chefer som projektet riktar sig till har alla stor arbetslivserfarenhet, för dessa är lärande 

och utveckling något som bör integreras med deras arbete. Att lära genom erfarenheter är så 

naturligt att man oftast inte tänker på det som lärande överhuvudtaget (Döös 2004). För att se 

om det är möjligt för deltagarna i nätverket att tillgodogöra sig varandras kunskaper utgår 

uppsatsen från Kolbs (1984) teorier kring erfarenhetsbaserat lärande då dessa stämmer väl 

med hur vi tror att nätverksdeltagande kan bidra till lärande. Marianne Döös (2004) menar att 

erfarenhetslärande är oundvikligt när människor är sysselsatta med att göra något helt annat 

än att lära sig. 

 

1.1 Definition av nätverk 

Det som avses med nätverk i denna uppsats är en grupp av människor, i detta fall chefer, som 

träffas utifrån ett gemensamt intresse. Nätverk är ett sätt att utveckla nya kunskaper, 

erfarenheter och insikter hos deltagarna. Avsikten är att de ska kunna omsätta den nya 

kunskapen i sina respektive organisationer där det i sin tur bidrar till utveckling. Nätverket i 

det här fallet är organiserat och initierat av projektgruppen Ta Steget för att bidra till 

uppfyllandet av projektets syfte och mål. Det organiserade nätverket har planerade och 

regelbundet återkommande träffar (IUC 2000). Nätverket bygger på ett engagemang och 

förtroligt samarbete mellan de inblandade. Relationerna i nätverken är horisontella och bygger 

på att likar lär av likar (Treekrem 2006, Angelöw 2002).  

 

1.2 Disposition 

För att underlätta läsandet kommer en kort beskrivning av det fortsatta innehållet i denna 

uppsats. I kapitel två presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Sedan 
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följer kapitel tre, som utgör uppsatsens bakgrund, där redogörs för hur studieområdet har 

förankrats i de vetenskapliga områden som är relevanta för frågeställningarna. I bakgrunden 

kommer även en redogörelse för de teorier som anses relevanta för uppsatsen. I kapitel fyra 

beskrivs tillvägagångssättet med denna uppsats. Här presenteras enkät som den metod som 

använts, samt en motivering till varför just denna valts. Därefter följer kapitel fem där 

resultatet sammanställs. Resultatet presenteras i diagram och i text samt följs upp med en 

analys i kapitel sex. Resultatet analyseras utifrån litteraturen. I kapitel sju tar diskussionen sin 

utgångspunkt i resultat, analys och metod. Här dras slutsatser och frågeställningarna besvaras. 

Valet av metod samt dess validitet och reliabilitet kommer att diskuteras. Förslag på vidare 

forskning kommer också att ges utifrån våra tankar under arbetets gång. Diskussionen 

avslutas med några tankar kring framtiden. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Nedan presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar som är formulerade utifrån 

studieområdet. Uppsatsens avgränsning kommer även att redogöras för. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om cheferna i det aktuella nätverket anser att de kan 

utvecklas och finna stöd i deltagandet samt vad de anser behövs för att nätverket ska fungera 

och fortleva. Då projektet Ta steget riktar sig mot ett hälsofrämjande ledarskap vill vi också se 

hur cheferna anser att de lyckas uppnå en mer hälsofrämjande medvetenhet.  

 

2.2 Frågeställningar 

1. Vad får ledaren ut av att delta i nätverk?  

2. Hur kan deltagande i nätverk hjälpa ledaren att utveckla ett mer hälsofrämjande ledarskap? 

3. Vad behövs för att ett nätverk ska fungera och fortleva? 

 

2.3 Avgränsning 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet i uppsatsen avgränsas arbetet till de 

specifika nätverken inom projektet Ta Steget i Katrineholms kommun. Uppsatsen begränsar 

sig också till den beskrivna definitionen av nätverksbegreppet. Undersökningen riktar sig till 

alla de som från början har varit aktiva i någon nätverksgrupp inom projekt Ta Steget oavsett 

deras engagemang idag. Enkätens frågor är begränsade till att ge svar på våra frågeställningar 

i denna uppsats (se bilaga 2). 
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3. Bakgrund  
Denna del av uppsatsen inleds med en presentation av vad nätverkstanken bygger på. Därefter 

kommer en redogörelse för hur nätverk kan bidra till lärande och utveckling samt hur 

individens kompetens kan komma organisationen till del. Efter denna redogörelse kommer vi 

att lägga fram de egenskaper som definierar ”den hälsofrämjande ledaren” enligt litteraturen, 

som även projektet strävar efter. Sedan kommer en mer djupgående beskrivning av projektet 

Ta Steget. Slutligen kommer den teoretiska ram som uppsatsen utgår ifrån att introduceras där 

vi vill visa på hur individer utvecklas genom erfarenheter och tillsammans med andra kan 

uppnå ny kunskap.  

 

I dagens samhälle används begreppet nätverk i flera olika sammanhang och har en rad olika 

betydelser. Martin Lind (2002) som skrivit doktorsavhandlingen Det svårgripbara nätverket –

en sociologisk studie av företagare i nätverk förklarar att nätverk innebär ett antal faktorer 

som står i relation till varandra, därför kan det syfta på många olika relationer. Bjørn 

Gustavsen & Bernd Hofmaier (1997) som skrivit boken Nätverk som utvecklingsstrategi, har 

också beskrivit nätverkets natur på ett liknande sätt som Martin Lind (2002). Lind (2002) 

menar även att det är på grund av nätverksbegreppets allsidighet som det idag är så 

användbart och attraktivt, det har blivit ett modeord i organisatoriska sammanhang. Ett 

nätverk kan skapas, utformas och existera för ett syfte som deltagarna själva bestämmer eller 

uppstå genom ett initiativ från en organisation eller en enskild person. Forskningen ger flera 

olika svar på vad nätverksbegreppet kan stå för, ibland definieras nätverk som en metod, 

ibland som ett perspektiv och ibland som ett fenomen. På grund av att nätverk som Lind 

(2002) påstår har blivit lite av ett modeord blir det därför svårt att avgränsa sig i sin definition 

av nätverk. En definition av nätverksbegreppet enligt Folkhälsovetenskapligt lexikon lyder på 

följande sätt: 
Gruppering av människor eller organisationer enligt en icke hierarkisk 
princip runt något ändamål som man aktivt och systematiskt verkar för, under 
ömsesidigt åtagande och förtroende (Janlert 2000, s 234). 

 

Det är gruppen som nätverkstanken bygger på påstår Lone Dalsgaard & Jan Bendix (1998) 

som skrivit en bok om nätverksorganisering. Det här är också grunden till att det i nästa 

stycke kommer en kort definition av vad som anses vara en grupp, detta görs för att skapa en 

större förståelse för nätverksidén.  
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3.1 Gruppen 

Enligt Dalsgaard & Bendix (1998) samt Bo Hedberg (1994) så bygger nätverkstanken på den 

socialpsykologiska definitionen av en grupp som definieras som en samling människor som 

tillsammans utgör en helhet som är mer än summan av delarna. För att kunna bygga vidare på 

detta och ha möjlighet att i stora drag definiera en grupp utgår vi i första hand ifrån Barbro 

Lennéer-Axelson & Ingela Thylefors (2003) som båda är lärare och psykologer samt skrivit 

boken Arbetsgruppens psykologi. Det har även gått att hitta liknande argument i Lars 

Svedberg (2003) som skrivit boken Grupp-psykologi som handlar om grupper, organisationer 

och ledarskap. En grupp är således en samling människor som: 

• upplever sig själva ha ett gemensamt mål (Lennèer-Axelson & Thylefors 2003). 

• är ömsesidigt beroende och påverkar varandra i ett socialt samspel (Svedberg 2003, 

Lennèer-Axelson & Thylefors 2003). 

• definierar sig själva som gruppmedlemmar, samt erkänns av åtminstone en annan 

individ (Svedberg 2003, Lennèer-Axelson & Thylefors 2003).  

• kommunicerar med varandra under en viss tid och är tillräckligt få för att varje person 

ska kunna kommunicera med alla övriga ansikte mot ansikte (Svedberg 2003, 

Lennèer-Axelson & Thylefors 2003). 

 

När en grupp ska bildas går deltagarna igenom ett antal processer där de intar roller och spelar 

ett slags spel, mer omedvetet än medvetet. Då grupprocessen tar tid gäller det att ha tålamod 

och förstå att en nätverksgrupp går igenom olika faser. Det är bra att vara medveten om hur de 

olika faserna fungerar för att kunna hjälpa processen på traven. Will Schutz (1997) som är en 

amerikansk psykolog, har utarbetat en modell, där han beskriver grupprocessen i tre steg. 

Denna modell är relevant då den kan förklara de olika faserna som grupperna går igenom i ett 

nätverk. Den första fasen kallas tillhörandefasen och under denna tid försöker deltagarna lära 

känna varandra. Under den andra fasen som kallas för kontrollfasen är deltagarna mer 

benägna att konkurrera med varandra. Gruppkänslan kan minska och detta är således den 

känsligaste fasen. Här kan nätverksgruppen behöva stöd för att inte falla sönder (IUC 2000). 

Ett sånt stöd kan till exempel utgöras av en kunnig gruppledare. Denna person bör vara väl 

insatt i grupprocessens olika skeden för att hjälpa deltagarna i utvecklingen till en väl 

fungerande grupp (Dalsgaard & Bendix 1998). Klarar man den andra kritiska fasen når man 

enligt Schutz (1997) till öppenhetsfasen som är den tredje och sista fasen, rollerna i gruppen 
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är nu klara och målet man arbetar mot känns helt rätt. Deltagarna försvarar nätverket både 

internt och externt (IUC 2000).  

 

I nätverk kan gruppledaren ses som en nätverksmotor. Denne kan ha flera olika funktioner 

beroende på nätverkets karaktär och behov. Det kan innebära en administrativ roll som ordnar 

möten, ansvarar för minnesanteckningar, bokar lokaler och fixar med annat praktiskt. Det kan 

också innebära att utföra en omvärldsanalys och hitta personer med expertkunskap att bjuda in 

till lämpliga möten. Nätverksmotorn kan hjälpa till och driva på om nätverket kör fast eller 

upplever att det är problem utav olika slag, till exempel hjälpa till att lösa konflikter. 

Drivkraften ska dock alltid ligga hos deltagarna. Rollen som nätverksmotor innebär en 

avvägning mellan att driva på för mycket, ta för mycket ansvar och att vara passiv. Denne 

måste vara lyhörd, men kunna visa på olika alternativ (Dalsgaard & Bendix 1998, IUC 2000). 

 

Gruppens definition, de olika faserna samt funktionen av en gruppledare är relevanta för 

denna uppsats då det på ett bra sätt visar vad deltagare går igenom på vägen mot ett lyckat 

nätverkande.  

 

3.1.1 Formella och Informella grupper 

Det finns grupper av både formell och informell karaktär. Nedan följer en kort förklaring om 

skillnaden mellan de båda. Skillnaden kan vara viktig då dessa är lika giltiga för formella och 

informella nätverk och även relevant när man diskuterar olika aspekter av nätverket och dess 

funktion. 

 

Formella grupper har ett bestämt och ofta uttalat syfte, med regler och rutiner. Vi väljer att 

utgå ifrån Svedbergs (2003) definition av en formell grupp, som är relevant för uppsatsen 

eftersom Svedberg är psykolog och försöker med sin förklaring ge oss en nyanserad förståelse 

av gruppers dynamik. Hans definition lyder: 
I en grupp samspelar medlemmarna (minst tre) för att nå ett mål eller utföra en uppgift. Råder 

oenigheter under en längre tid i gruppen om målet eller uppgiften upplöses eller ombildas 

sannolikt gruppen (Svedberg 2003, s.15).  

 

Svedberg (2003) menar att informella grupper bildas spontant utifrån gemenskap eller 

ömsesidigt intresse till exempel relationen mellan grannar, vänner och släktingar. Dessa båda 

grupper förekommer sida vid sida till exempel de informella grupperna och relationerna är 
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naturligtvis inte oberoende av den formella strukturen. Ett villkor för att de informella 

grupperna ska uppkomma är att människor har tillfälle att mötas (Lennèer-Axelson & 

Thylefors 2003).  

 

3.2 Att lära genom nätverk 

Tanken bakom nätverk i allmänhet är att människor inte kan undvara inbördes kontakt, utan är 

beroende av varandra på gott och ont. Människor växer och utvecklas genom samhörighet 

med andra och det de skapar tillsammans. Det som individer uppnår tillsammans blir bättre än 

det en person kan uppnå när denne sitter och grunnar på det i sin ensamhet, eller när några få i 

toppen av en hierarki tar patent på utveckling och ledning (Dalsgaard & Bendix 1998). 

Ovanstående känns relevant att ta i beaktande då många företag kämpar i hård konkurrens och 

söker alternativa såväl som kostnadseffektiva sätt att utveckla sin personal samt i 

förlängningen sin organisation på. Vill man utveckla sin personal genom att bilda nätverk så 

finns de några viktiga villkor för att ett nätverk skall fungera. Dessa är bland annat att 

deltagarna har en gemensam nämnare och att de känner att de får ut något av samarbetet. 

Arbetet i nätverket förutsätter att deltagarna engagerar sig av egen kraft. Nätverksdeltagande 

måste vara frivilligt, en chef kan inte tvinga någon att delta i ett nätverk om personen inte vill, 

då finns ändå inga förutsättningar för att det skall bli lyckat. Om inte individen inser nyttan 

med sitt deltagande, finns ingen anledning att vara med hävdar Lind (2002). Det vill säga 

inser man inte att det är ett tillfälle för lärande, så bör man inte vara med.  

 

Även Lennart Svensson m fl (2001) som skrivit boken Utvecklingskraften i nätverk- om 

lärande mellan företag lyfter fram att lärande är en viktig aspekt hos nätverksstrategin. I 

några utvärderingar som forskare bedrivit kring lärande i nätverk har forskarna haft svårt att 

peka ut vad man lär sig. Ett förslag är nätverkskompetens, med det menas ”förmågan att 

kunna utnyttja andras kunskap i sin egen verksamhet och veta var man hittar den” (Svensson 

2002, s 14). Nätverk bidrar till att bygga upp kontakt mellan deltagarna, som de sedan kan 

använda mer informellt mellan de organiserade mötena för att hjälpa varandra i olika 

situationer. En person med hög nätverkskompetens har således förmågan att utnyttja alla sina 

tillgängliga kontakters kunskaper och kan på så sätt utveckla både sitt eget arbete och sin 

organisation.  
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Ännu ett exempel på att nätverk bidrar till lärande framkommer i Claes Trollestads (2003) 

studie där han intervjuat 15 toppchefer med syfte att ta reda på hur de uppfattar sig själva, sitt 

ledarskap och världen omkring sig. Det han kommer fram till i sin studie är att nätverken kan 

stötta ledaren i att utveckla sitt ledarskap genom erfarenhetsutbyte med personer i 

motsvarande uppdrag. Han menar att på detta sätt få ta del av andras idéer och erfarenheter, 

men även få möjlighet att dela med sig av sina egna tankar, kan vara särskilt viktigt då många 

chefer känner sig ensamma i sitt uppdrag. Många ledare har haft goda erfarenheter utav 

nätverk för sin utveckling. Genom att föra öppna och tydliga samtal om konkreta frågor i sina 

respektive organisationer får cheferna pröva olika strategier, lära av varandras framgångar, 

misstag och på så sätt växa i sitt uppdrag. Det blir därmed även ett bra tillfälle att utveckla 

förmågan att möta andra personer på ett respektfullt och inspirerande sätt. Han menar att 

personkemi kan vara en viktig faktor för att det här ska fungera (Trollestad 2003). Bosse 

Angelöw (2002) som är socialpsykolog och skrivit en bok om friskare arbetsplatser betonar 

att en positiv del i nätverk är att man får dela med sig av sin erfarenhet eftersom det främjar 

både självkänslan och klimatet i gruppen. Ett exempel på hur arbetsgivare kan uppfylla en god 

arbetsmiljö kan vara att låta medarbetarna nätverka och sedan förhålla sig öppen till hur 

medarbetarna vill påverka sin egen arbetssituation. Att ha ett utvecklande arbete framhävs i 

Arbetsmiljölagens första paragraf som lyder: ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljölagen 

1977:1160).  

 

3.2.1 Nätverk som utvecklingsmetod 

Det nätverk som ska behandlas i denna uppsats har karaktären av nätverk som 

utvecklingsmetod. Med nätverk som utvecklingsmetod kan man utveckla organisationer, 

regioner eller personer. Nätverksstrategin karakteriseras av en horisontell styrning, där 

gemensamma intressen utgör drivkraften och där ledningen är samordnad. Vid jämförelser 

mellan olika utvecklingsstrategier är slutsatsen att nätverk som utvecklingsmetod är mer 

framgångsrik i meningen att den leder till verkliga förändringar. Detta till stor del för att 

nätverk bygger på kommunikation och engagemang och ses som en medveten strategi till att 

förändra något (Lind 2002).  

 

Marianne Döös (2004) som är forskare vid arbetslivsinstitutet och docent i pedagogik påpekar 

svårigheten med att föra in något nytt som en individ lärt sig när denne väl kommer tillbaka 
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till vardagen efter en utbildning av något slag. Detta är något de allra flesta känner igen sig i. 

För att det ändå ska gå att införa nya idéer och arbetssätt menar Marianne Döös (2004) att det 

behövs kraft och att det är helt avgörande att ledningen står bakom förändringarna. För att 

kunna omvandla individens teoretiska kunskap till kompetens är det en förutsättning att denne 

får använda den i praktiken (IUC 2000). För de arbetsgivare som sanktionerar deltagande i 

nätverk för sina medarbetare krävs alltså att de är beredda att låta individen förändra och 

utveckla verksamheten varefter de anser det motiverat. Christian H Jörgensen som är lektor på 

institutionen för utbildningsforskning vid Roskilde Universitetscenter skriver ”Utbildning kan 

bidra till att förändra samarbetsrelationerna och kulturen på arbetsplatsen” och med detta vill 

vi betona nätverkets roll som utvecklingsmetod i syfte att skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

(Jörgensen 2002, s 285). 

 

Slutligen vill vi lyfta fram att nätverk är något som inte är beständigt. När målet är uppnått 

eller när nätverket inte länge fyller något behov, kan det lätt upplösas (Lind 2002). Nätverk 

bidrar dock till att bygga upp kontakt mellan deltagarna, som de sedan kan använda mer 

informellt även efter det att nätverksgrupperna har avslutats. Det är dock viktigt att inte låta 

nätverket dö ut av sig själv utan avsluta det ordentligt (Ledarna 2007). 

 

3.3 Den hälsofrämjande ledaren 

Projektet Ta Steget syftar som tidigare beskrivits till att göra cheferna till mer hälsofrämjande 

ledare för att det ska bli bättre för de anställda. I denna del kommer en redogörelse för den 

hälsofrämjande ledaren att utgå ifrån bland annat en studie utförd av Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademin (2000), i fortsättningen endast kallad IVA. Studien som syftar 

till att beskriva faktorer som bidrar till ett friskt arbetsliv är utförd i ett samarbete mellan 

några experter och flera representanter från näringslivet. Till denna uppsats passar studien 

ifrån IVA (2000) och dess resultat mycket bra in då den trycker på det som är aktuellt och 

väsentligt i projektet Ta Stegets syfte (se 3.4). Ljusenuis & Rydqvist (1999) har använts i 

projektet Ta Steget som inspirations- och kunskapskälla, därför har även denna bok används 

som referens då den har ett bra budskap och tydliga värderingar. Dessutom har vi vid flera 

tillfällen stött på dessa författare som referenser till annan litteratur som lästs och har därför 

uppfattat att de är relevanta att använda. Treekrems (2006) slutsatser och diskussion passar 

våra syften med denna uppsats eftersom hans erfarenhet och kunskap ger ett förtroende och 

stöttar det vi anser är viktiga aspekter på en ledares egenskaper och insikter. Karlsson (2004) 
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och von Otter (2006) har tidigare använts som studielitteratur och även dessa stödjer det som 

påstås. 

 

I projektets namn Ta nästa steg från arbetsmiljöansvarig chef till hälsofrämjande ledare – för 

ökad effektivitet och vinst framgår en strävan att genom hälsofrämjande ledarskapsutbildning 

gå från chef till ledare. Detta är således en del av målet med projektet. Casten von Otter 

(2006) redogör på ett bra sätt för skillnaderna mellan ledarskap och chefskap. Han skriver att 

en avgörande faktor som definierar en bra arbetsplats är ledarskapet. Ledarskap är mer 

omfattande och har fler dimensioner än chefskap. Det inkluderar chefsrollen men har också 

fler funktionella kreativa moment samt en tydligare social prägel. Hans beskrivning av 

ledarskapets ändamål lyder ”Som funktion är det en nödvändighet i all organiserad 

verksamhet där det gäller att förhålla sig till målsättningar, val av metoder, prioriteringar och 

ett effektivt samarbete” (von Otter 2006, s 11). Han menar att skillnaden mellan ledarskapet 

och chefskapet är att ledarskapet fokuserar på mål, utveckling och förändring samt är mer en 

fråga om rollspecialisering tillsammans med medarbetarna. Detta till skillnad mot 

chefsbegreppet som inriktar sig mot implementering och utförande samt har en hierarkisk 

aspekt (von Otter 2006).  

 

Enligt IVAs (2000) studie finns det några väsentliga egenskaper som en ledare bör besitta ur 

ett hälsofrämjande perspektiv. Dessa är bland annat en god social kompetens med god 

empatisk förmåga samt förstå vikten av att vara medveten om betydelsen av god 

kommunikation. Ledarna ska också vara präglade av en humanistisk människosyn och en stor 

portion sunt förnuft (IVA 2000). En viktig del av lärandet i det aktuella nätverket bör bestå i 

att ge ledarna en god självinsikt. Enligt Treekrem (2006) är det som ledare extra viktigt att 

känna till sina egna styrkor och svagheter och medvetet kunna arbeta för att utveckla sitt 

beteende för att behärska sig och agera på ett professionellt sätt.  

 

Det finns olika strategier för hur ledare kan arbeta med hälsofrågor. Ljusenius & Rydqvist 

(1999) tar upp två centrala strategier för ledarskap i hälsoarbete, dessa är prevention och 

promotion.  Den preventiva strategin utgår ifrån frågeställningarna; vilka faktorer leder till 

ohälsa? Och hur ska vi förhindra att ohälsa uppstår? Ledare som utgår ifrån den preventiva 

strategin arbetar med olika friskfaktorer för att kunna förhindra att ohälsa uppstår, det vill 

säga bedriva hälsovård. Den promotiva strategin utgår ifrån frågeställningarna; vilka faktorer 

bidrar till bättre hälsa? Och hur utvecklar vi mänskliga resurser? Här kan ledarskapet bidra 
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genom att arbeta med att befrämja det friska. Hälsan ses inte som ett självändamål, utan som 

en resurs man kan utveckla och som gör att människor orkar och kan förverkliga sina mål 

(Ljusenius & Rydqvist 1999). Ledare som har en promotiv strategi kan också föra upp frisk- 

och hälsofrågor på dagordningen samt genom att kritiskt granska olika förhållanden på 

arbetsplatsen bidra till att öka de anställdas medvetande om faktorer som påverkar deras 

hälsa. Med en teoretisk genomtänkt pedagogisk grundsyn kan ledaren dessutom få större 

möjligheter att anpassa hälsofrämjande metoder till den enskilde arbetaren, omgivningen och 

sig själv (Karlsson 2004, Ljusenius & Rydqvist 1999). 

 

Enligt forskningen är det en rad olika faktorer som måste uppfyllas för att ledarskapet ska 

främja medarbetarnas välbefinnande. Ledaren bör ha förmåga att visa omtanke, initiera 

struktur under stress samt låta medarbetarna få ha medbestämmande över sitt arbete. Ledaren 

bör också inspirera medarbetarna i arbetet, fungera som bollplank samt ge intellektuell 

stimulans för fortsatt utveckling. Att uppfylla dessa krav som ledare är inte enkelt, det gäller 

att hålla balansen mellan de tillfällen då arbetet kräver att man tar konflikter, söker 

kompromisser, men ändå att få medarbetarna att trivas genom prestationer. Detta är också den 

riktning på det kausala sambandet mellan trivsel och prestationer som får mest stöd av 

forskningen (von Otter 2006, Treekrem 2006).  

 

Det kan vara krävande för ledaren att ständigt ge till medarbetarna, lösa konflikter och göra 

kompromisser. Ledaren kan själv behöva fylla på med ny energi, men det kan vara svårt att 

göra detta i sin egen organisation och då kan nätverket även vara en källa för det. 

 

3.4 Projekt Ta Steget 

I inledningen beskrevs det kort om projekt Ta Steget och dess grundtanke. Här ges en mer 

detaljerad bild av syfte och mål med projektet. 

 

Projektet Ta nästa steg från arbetsmiljöansvarig chef till hälsofrämjande ledare – för ökad 

effektivitet och vinst startade i Katrineholms kommun våren 2004. Som namnet anger så är det 

en satsning som i förlängningen avser ge ökad effektivitet och vinst för de företag som lyckas 

uppnå mer hälsofrämjande arbetsplatser. I namnet framgår också en strävan att utveckla 

cheferna till ledare. Projektet är ett utbildnings- och nätverkskoncept för chefer i västra 

Södermanland i ett hälsofrämjande ledarskap och arbetssätt. Avsikten med nätverkskonceptet 
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är att det skall fungera som en förlängd lärprocess till föreläsningstillfällena, då kunskapen 

man får genom dessa inte alltid är så lätt att tillgodogöra sig. Föreläsningarnas innehåll ska 

fungera som ’input’ till diskussionerna på träffarna. 

 
Syftet med projektet Ta Steget  

• Öka kompetensen kring kunskaper som främjar hälsan och förebygger ohälsa. 
• Parallellt bilda stödjande nätverk där man kan använda sig av varandras erfarenheter 

och kompetens. 
• Stödja hälsofrämjande arbetsplatser för friskare medarbetare och ledare/chefer. 
• Bidra till att företagen har en möjlighet att öka effektiviteten och vinsten genom 

friskare och motiverade medarbetare. 
• Ge möjlighet till en bättre folkhälsa genom förbättrad hälsa inom arbetslivet 

(Katrineholm 2008). 
 

Projektets mål är att genom hälsofrämjande ledarskapsutbildning och nätverk stödja 

organisationer att arbeta med hälsofrämjande arbetsplatser och på så sätt öka frisknärvaron i 

arbetslivet på lång sikt (Katrineholm 2008). När projektet startade bildades tre 

nätverksgrupper. I dagsläget är endast en av grupperna igång, de andra har lagts ner. 

Nätverksgrupperna bestod ursprungligen av cirka 8-10 deltagare och de flesta arbetar i 

Katrineholm. 

 
Syfte med nätverken 

• Att utbyta kunskap och erfarenheter 
• Att få stöd i sitt hälsofrämjande ledarskap 
• Att kontinuerligt ha möjlighet att utveckla sitt ledarskap 
• Att skapa en större samverkan mellan organisationer 

 
Initialt skickades en inbjudan ut till alla chefer/ledare inom det offentliga och privata 

näringslivet i västra Södermanland. Projektgruppen hade en genomarbetad avsikt med hur 

grupperna skulle sättas ihop och arbeta. I inbjudan fanns nedanstående spelregler med för att 

kunna skapa en hållbar utveckling och struktur på nätverksträffarna. 

 
Spelregler i nätverken 

• Gruppens storlek bör ej överskrida 12 personer 
• Det skall råda en viss sekretess inom gruppen 
• Grupp bör vara någorlunda homogen  
• Deltagarna bör regelbundet reflektera över nätverkets syfte och mål 
• Nätverksgruppen skall gemensamt ta ställning till förändringar som påverkar nätverket 
• Ingen får vara ”profet”, det finns inte en sanning utan fler 
• Det är viktigt att närverksträffarna prioriteras högt och att tiderna hålls  
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I inbjudan påpekades även att det är en långsiktig process att etablera nätverk som är 

funktionella och att det måste få ta sin tid. Därför måste det också få ta tid att etablera kontakt, 

förtroende och samverkan. Detta innebär att alla nätverksdeltagare gemensamt ansvarar för 

processen och resultatet. Gensvaret var stort, det var 27 stycken som anmälde sig, dessa 

delades sedan in i tre olika nätverksgrupper. Innan nätverksträffarna startades hade man en 

gemensam nätverksupptakt som ’kick off’, detta gjordes för att informera om kommande 

träffar. 

 

3.5 Teoriförankring 

Som tidigare beskrivits i 3.2.1 Nätverk som utvecklingsmetod, är lärandet en viktig del i 

nätverkstanken. Här presenteras de teorier om lärande som vi anser väsentliga för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi har valt att i första hand utgå ifrån David Kolbs 

(1984) teorier om erfarenhetsbaserat lärande. Kolb kan ses som efterträdare till John Dewey, 

Kurt Lewin och Jean Piagets tidigare teorier vad gäller frågan om individers 

erfarenhetsbaserade lärande (Granberg & Ohlsson 2004). Innan vi går in på Kolbs teorier 

kommer en beskrivning av Dewey, Lewin och Piagets teorier som är av specifik relevans för 

vår uppsats då Kolb bygger sina tankar på dem. 

 

3.5.1 Kolbs inspiration 

Kolb (1984) skriver i sin bok Experiential learning – experience as the source of learning and 

development att Dewey, Lewin och Piagets teorier av erfarenhetsbaserat lärande har 

producerat en anmärkningsvärd variation av livsviktiga och innovativa utbildningsplaner. 

Deras teorier har haft en djupgående effekt på utbildning och i synen på lärprocessen. 

Teoriernas idéer har påverkat människor runt om i hela världen. De har även påverkat 

formella utbildningar på alla plan såväl i offentliga som i privata organisationer. Ändå menar 

Kolb att framtiden rymmer ytterligare utmaningar och för att lyckas igenom dessa utmaningar 

är det nödvändigt att människor lär från varandra och samarbetar för att kunna skapa en solid 

teorietisk bas. Även om dessa teorier kan verka mycket olika finns det en bakomliggande 

kraft i naturen av att lära, vilket är den process som de är baserade på (Kolb 1984).  

 

John Dewey levde mellan 1859-1952. Han flyttade till Chicago 1894 och där anslöt han sig 

till Chicagopragmatismen. Huvudtanken i denna var intresset för processer och att se idéer 
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som en del av rådande aktivitet. Dewey är känd för uttrycket ”learning by doing” som betyder 

att man utvecklas genom ett samspel med sin omvärld. Han var en av de stora företrädarna för 

det erfarenhetsgrundade lärandet och avsåg överbrygga klyftan mellan tanke och handling. I 

sin roll som skolpedagog menade Dewey att elever i första hand skulle lära genom praktiska 

handlingar och att ”all verklig kunskap uppstår genom erfarenhet” (Dewey 1938, s 13).  

Dewey menar att lärande är en dialektisk process som inbegriper erfarenhet, begrepp, 

observationer och handlingar (Granberg 2004). Där erfarenhet är ett viktigt nyckelbegrepp 

och att ”All äkta bildning uppstår till följd av erfarenhet” (citerat i Granberg & Ohlsson 2004, 

s 13).  

 

Gunilla Ericsson (2007) skriver i sin avhandling Ledares aktionslära- att styra och följa upp 

lärprocesser i arbetslivet att Kolb utvecklat Deweys teorier om erfarenhetsbaserat lärande och 

att Dewey menar för att lära genom erfarenheter bör individen uppfatta, begripa och förstå 

meningsfullhet i situationen, detta bidrar till att reflektera och lära av den. Han betonar också 

att individen gör många erfarenheter, men att det inte är alla som bidrar till ett lärande. 

Samtidigt kan vissa lärdomar uppfattas mer positiva än andra för individen och dess 

omgivning. Dock innebär det erfarenhetsbaserade lärandet större självkännedom och större 

medvetenhet för individen om sitt eget lärande. Ericsson (2007) lyfter även fram att det 

behövs en inverkan av erfarenhetslärande i lärandeutbildningssituationen, detta för en individs 

eller en grupps eftersträvan att nå ett konstruktivt lärande. Dewey formulerar erfarenheten 

kopplad till medvetenhet och handling på nedanstående sätt: 
Erfarenhet som utprovande, försök, innebär förändring, men förändringen är ett meningslöst 

övergångsstadium om den inte är medvetet kopplad till den våg av konsekvenser som följer på 

den. När vi genomför en aktivitet och utstår följderna och när den förändring handlingen orsakar 

reflekteras i en förändring inom oss blir själva omvandlingen laddad med betydelse. Vi lär oss 

något (citerat i Ericsson 2007, s 10).  

 

Kurt Lewin levde mellan 1890-1947 och disputerade i psykologi 1914 vid universitetet i 

Berlin. Han tillhörde en grupp som kallade sig för gestaltpsykologer. Det viktiga för 

gestaltpsykologerna var hur erfarenheten är organiserad och inte endast hur intryck samt 

associationer kan förklara beteenden. Han menade att vi i alltför hög grad betraktar individers 

beteende som orsakat av individens egenskaper. Detta var viktigt när han senare grundade sin 

fältteori. Kärnan i hans fältteori är att individers beteende bestäms av det psykofysiska fältet 

som består av ett organiserat system med spänningar och drivkrafter. Lewin skriver om 
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begreppet livsrum och menar världen som individen uppfattar den vid en given tidpunkt. 

Beteendet hos en individ är på så sätt alltid en funktion av hur detta livsrum samspelar med 

omgivningen skriver Granberg (2004) om Lewin.  

 

Den erfarenhetsbaserade modellen för lärande föddes då Lewin tillsammans med några andra 

forskare hade en personalutbildning hos Connecticut Interracial Commission. Programmet var 

upplagt så att deltagarna träffades i grupper med en gruppledare. Efter mötena träffades 

gruppledarna varje kväll för att diskutera dagen. En kväll kommenterade de en 

gruppdeltagares beteende, denne deltagare fanns med på kvällsmötet. Deltagaren bröt sig in i 

diskussionen och gav sin bild av det hela vilket resulterade i att det uppstod en aktiv dialog 

mellan denne och gruppledaren. Detta gjorde att andra gruppdeltagare fick nys om situationen 

och också ville vara med på kommande träffar. Samtidigt blev gruppledarna oroliga och 

trodde att det skulle vara skadligt för deltagarna. Lewin tyckte att deltagarna skulle få vara 

med på mötena eftersom forskarna inte hade någon anledning till att hålla data för sig själva 

då det kunde vara av nytta för deltagarna. Granberg och Ohlsson (2004) skriver att det var här 

som laboratoriemetoden för lärande och förändring skapades. Vidare fortsätter författarna och 

nämner att det således var av en slump som man upptäckte att feedback ifrån gruppledarna till 

gruppdeltagarna om deras beteende bidrog till ett ökat intresse för sitt eget och andras 

beteende. Det infördes ett speciellt feedbackmoment som förbättrade möjligheterna till 

lärande, förändring och ökad självinsikt. Det framkom även att det gav större kunskap för 

individen genom praktiska erfarenheter, feedback samt analys av gruppbeteendet än vad 

föreläsningar i ämnet hade givit. Lewin lämnade tunt med litteratur efter sig och han lämna 

inte heller någon figur av sin erfarenhetsbaserade modell. Därför har Kolb illustrerat en 

modell för detta tänk baserat på Lewins tankar, se figur 1. 

Konkret  
upplevelse 

Observation  Aktivt 
och reflektion experimenterande 

Abstrakt 
tänkande 

 

Figur 1. Kolbs modell baserad på Lewins tankar (Kolb 1984) 
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Jean Piaget levde mellan 1896-1980, han tog doktorsexamen i biologi vid universitetet i 

Neuchâtel i Schweiz (Granberg & Ohlsson 2004). Piaget anslöt sig till konstruktivismen, då 

han anser att individen konstruerar kunskapen genom sina handlingar samt genom sitt 

samspel med omgivningen (Marton & Booth 2000). Piaget använder adaptionsprocessen för 

att beskriva individens anpassning till omgivningen.  

• Genom adaptionsprocessen anpassar individen sitt tänkande för att ta in ny information och 

erfarenheter. Detta sker med hjälp av processerna assimilation och ackommodation.  

• Genom assimilation läggs nya erfarenheter till de erfarenheter som individen redan har, utan att 

individens kognitiva scheman behöver ändras. Omgivningen är begriplig.  

• Genom ackommodation modifierar individen sina kognitiva scheman för att anpassa dem efter 

den yttre omgivningen. Individen måste förändra sin kunskap för att kunna förstå omgivningen 

(Granberg & Ohlsson 2004, s 20). 

 

I adaptionsprocessen utvecklas gradvis mer avancerade kunskapsnivåer. Gunilla Ericsson 

(2007) betonar i sin avhandling att Kolb har blivit påverkad av Piagets tankar kring teorierna 

om kunskap. Speciellt kring de teorier där kunskap är ett resultat av en konstruktionsprocess 

där antingen individens syn på sig själv eller individens syn på omvärlden förändras (Ericsson 

2007). 

 

Den assimilativa kunskapen enligt Kolb är när världen utanför förenas med den inre världen 

och detta sker utan att behöva förändra den inre världens struktur. Då den inre världens 

struktur och kategorier redan är bestämda, kan detta bidra till att de intryck som passar in kan 

assimileras utan större svårigheter. Det i sin tur kan bidra till att individen får en enformig 

kunskap om denna inte använder sig av andra processer. Den ackommodativa kunskapen är 

enligt Kolb när de intryck individen tar in ifrån den yttre världen inte går ihop med den inre 

världens intryck (uppfattning). Istället konfronterar individen den inre världen. För att sedan 

kunna smälta in måste den inre världen omformas. För att förstå denna process bör man vara 

medveten om att dessa processer i verkligheten sker samtidigt, där de intryck som smälter in 

assimileras och andra omvandlar den inre världen (Kolb 1984). 

 

3.5.2 Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande 

Vi har valt att utgå ifrån David Kolb då han bygger vidare på och utvecklar det viktiga i 

ovanstående teoretikers idéer och tankar kring erfarenhetsbaserat lärande. Som tidigare 
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nämnts i texten beskrivs erfarenhetsbaserat lärande av Dewey, Lewin och Piaget. Dessa 

beskriver erfarenhetsbaserade lärandet ur ett förändringsperspektiv där planering, handling, 

reflektion och analys leder till planering av ny handling och så vidare. Kolb (1984) har 

vidareutvecklat förloppet och utrycker det i form av en cirkulär process. Kolb är ett stort 

namn inom pedagogiken, hans teorier passar mycket bra för uppsatsens syfte. Flera tolkningar 

och omarbetningar har gjorts av hans teorier men vi har valt Marianne Döös (2004) tolkning 

då vi finner denna relevant och förståelig. 

 

David Kolb är professor i Organnizational behaviour vid Case Western Reserve University i 

USA. Han utvecklade en teori för att beskriva olika lärprocesser. I sin teori utgick Kolb 

(1984)  ifrån två olika dimensioner, som båda behövs för en god lärprocess. Marianne Döös 

(2004) presenterar dessa dimensioner som en greppa-tag-i-dimension och en 

omvandlingsdimension (se figur 2). Det första som sker när individen lär av erfarenheter är att 

man griper tag i erfarenheten, vilket kan ske på en mängd olika sätt. Ena ytterligheten kan 

vara uppfattandet av något i omgivningen, det vill säga ett konkret intryck genom något av 

våra sinnen. Den andra ytterligheten är när individen noterat något, till exempel att något inte 

stämmer. Då kommer hon med hjälp av sina tankenätverk att observera, reflektera och försöka 

skaffa sig en förståelse av problemet. I detta fall riktas bearbetningen inåt, det vill säga den 

sker i tankarna. Det kan också hända att individen försöker prova sig fram och testa en tanke 

eller en känsla genom att göra något. I detta fall riktas handlingen utåt eftersom man provar i 

praktiken. Genom att man gripit tag i erfarenheten har man gjort den till sin egen. Individen 

har alltså omvandlat erfarenheten och grundat dem i de egna tankenätverken, som i sin tur 

förändras lite grann. Omvandlings- eller transformationsdimensionen, står för vad vi gör med 

den information vi inhämtar. Det vill säga hur vi bearbetar informationen, vilket också kan 

ske på olika sätt, alltifrån reflektion och observation till aktivt experimenterande. Hela denna 

process kan ske i ett ögonblick, under en dag, en vecka eller månad beroende på 

ämnesområdet och det kan samtidigt ske flera mindre processer inom den större processen 

(Döös 2004). 

Kolb sammanbinder de fyra olika ingredienserna med hjälp av pilar i sin egen version av 

modellen. Detta gör han för att få fram en cyklisk rörelse och modellen får formen av en 

lärcykel. Modellen börjar med att det väcks en konkret sinnesförnimmelse som redan finns 

med i den lärandes bagage. Efter sinnesförnimmelsen följer en reflekterande observation, ett 
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uppmärksammande som får individen att stanna upp och tänka till, att se saker och ting i ett 

annat ljus. Detta leder i sin tur till att individen lär sig att skapa en möjlig utväg ur den egna 

oförmågan som mynnar ut i att man formar en idé till en handling. Till slut får man svar på 

om lösningen fungerar genom den fjärde ingrediensen som står för att experimentera. Döös 

(2004) har avsiktligen tagit bort pilarna ur den omarbetade figuren då hon anser att det 

cykliska inte är viktigt. Detta på grund av att den kan skymma sikten för dimensionerna och 

ingredienserna. Hon menar att lärande är något som sker kontinuerligt. ”Processen genom 

vilka våra tankenätverk konstrueras och omkonstrueras behöver tid för alla dessa fyra inslag” 

(Döös 2004, s 85). Om något av de fyra ingredienserna skulle få för lite tid så visar det sig i 

negativa konsekvenser för lärandet i arbetsuppgiften. Slutligen menar hon att nyckeln till ett 

genuint lärinriktat upplägg av undervisningen ligger i god lärkvalitet och den goda lärkvalitet 

hänger samman med lärandets fyra ingredienser. Detta kan åskådliggöras med följande figur 

ifrån Kolb som är bearbetad av Döös (2004). 

 

få sinnesintryck, 
förnimma, känna 

Figur 2. Lärandets fyra ingredienser och två dimensioner (Döös 2004, Granberg & Ohlsson 2004) 

göra, prova på  
testa tanken  
pröva känslan  

eftertänksamt 
uppmärksamma 

begripa med tankarna 
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För att förstå lärandet menar Kolb att man skall dela upp kunskapsbegreppet i personlig 

kunskap och social kunskap. Den personliga kunskapen står för konkreta erfarenheter via 

uppfattandet och ett sätt att förstå det som en del av den sociala kunskapen. Den sociala 

kunskapen består av symbolsystem för att möjliggöra utbyte av erfarenheter och ta del av 

andras tänkande. Varje individ rekonstruerar den sociala kunskapen utifrån sin egen 

erfarenhet. Kolb skriver att resultatet av omvandlingen mellan personlig respektive social 
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kunskap resulterar i ny kunskap (Granberg & Ohlsson 2004). Lärandet enligt Kolb definieras 

således som ”Lärande är den process som kunskap utvecklas i genom att erfarenhet 

omvandlas” (citeras i Granberg 2004, s 38). 

 

Kolbs (1984) lärprocess förespråkas av bland andra Jonathan Levie, som är verksam 

entreprenörskapsforskare och lärare vid University of Strathclyde i Glasgow Skottland. Han 

menar att styrkan i Kolbs modell består i att de olika delarna kompletterar varandra samt 

gynnar ett djupare lärande. Han påpekar att akademiker har en benägenhet att begränsa sig till 

reflektion och konceptualisering, medan entreprenörer föredrar att prova sig fram och på så 

sätt skaffa sig konkreta erfarenheter (Esbri 2006). Vi håller med om det Levie anser är styrkan 

och det han vill lyfta fram med Kolbs modell. I nätverk, som i övriga arbetslivet, kan 

deltagarna ha skilda bakgrunder en del har en akademisk utbildning och andra har en mer 

erfarenhetsbaserad och informell kunskap med sig i bagaget.  

 

Då projektet Ta Steget har en långsiktig plan kan Kolbs (1984) modell vara användbar som ett 

planeringsverktyg, eftersom deltagarna i nätverk lyssnar till varandra, provar sig fram och lär 

sig efter hand. Deltagarna lär sig att utveckla samarbetsformer och bör vara flexibla då det är 

en förutsättning för att prova olika idéer. Då det tidigare i texten nämnts, att individen lär sig 

nya saker hela tiden är deltagande i nätverk ett bra sätt att hinna reflektera över vad denne har 

lärt och hur detta har skett. Den kunskap som erhålls genom övning, personlig erfarenhet och 

arbetsliv är lika viktig som teoretisk kunskap. En positiv del i nätverk är som tidigare nämnts 

att få dela med sig av sina erfarenheter (Angelöw 2002). Genom det här griper man tag i 

erfarenheter och omvandlar den till sin egen precis som Kolb (1984) vill visa i sin figur. 

 

3.5.3 Kritik av Kolb 

Kolbs modell är väl använd av andra forskare. Den, liksom andra modeller och teorier, undgår 

dock aldrig kritik. De brister som påtalats är bland annat att modellen inte belyser 

reflektionsprocessen ordentligt. Enligt David Boud som står med i Smiths artikel (2001), 

menar Boud att Kolbs modell kan vara bra och användbar när man planerar 

inlärningsaktiviteter samt när man vill tillse att de lärande är engagerade i 

inlärningsprocessen. Modellen beskriver dock inte tillräcklig väl vad observation och 

reflektion innebär eller hur det bör gå till. Inte heller förklarar den vad reflektionsprocessen 

inbegriper. Kritiker påpekar även att i realiteten stämmer inte tanken med steg och nivåer, 
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människans tänkande fungerar inte så enkelt och strukturerat som Kolb vill visa. Till exempel 

Dewey menade att flera processer kan pågå parallellt och att olika steg kan hoppas över 

(Smith 2001).  

 

Mark Tennant som skriver i Smiths artikel, anser att Kolbs modell visar en speciell typ av 

inlärning som inte alltid kan tillämpas (Smith 2001).  Han påtalar också att det finns andra 

aspekter i lärandet som Kolb har utelämnat, till exempel memorering och hur man tar in 

information. Kritiker hävdar också att Kolbs modell beskriver en idealbild av lärandet och 

därför inte är tillämpbar på alla individer. Modellens steg följer inte naturligt på varandra för 

alla människor vid alla tillfällen. Även Annika Lundmark (1998) skriver att individer har 

starka och svaga sidor och att dessa samanfaller med de fyra faserna i Kolbs modell. Hon 

menar vidare för att en person ska lära sig effektivt av sina erfarenheter bör individen fungera 

väl i alla fyra stegen i den beskrivna modellen. Vi tolkar det som att modellen kan halta om 

någon av faserna inte fungerar fullt ut. Det här är även vad Döös (2004) menar kan vara en 

svaghet i modellen.  
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4. Metod 
Vi har arbetat efter den empiriska forskningsprocessen för att komma fram till ett svar på 

uppsatsens frågeställningar. Här kommer tillvägagångssättet för insamling och bearbetning av 

data att beskrivas. En noggrann beskrivning av hur vi gått tillväga kommer att ges för att bidra 

till undersökningens reliabilitet. Vår undersökning har en deduktiv ansats då den utgår ifrån 

Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande. Vi har använt oss av enkät, som är en i 

huvudsak kvantitativ metod.  

 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Som forskare bör man välja metod utifrån vad man vill undersöka. Den kvalitativa metoden 

innebär en låg grad av formalisering, och syftar inte till att pröva om informationen har en 

generell giltighet. Metoden kan ge ett överskådligt perspektiv och en förståelse för 

sammanhanget genom att man använder sig av olika kompletterande informationskällor. I 

jämförelse med den kvantitativa metoden kan därför den kvalitativa sägas vara djup, då vi 

från ett fåtal undersökningsobjekt får förhållandevis riklig information (Gustavsson 2004). 

 

Den kvantitativa metoden är till sin natur mer strukturerad och formaliserad än den 

kvalitativa. Kännetecknande är exempelvis att den kvantitativa metoden innefattar i förväg 

fastslagna svarsalternativ vid en undersökning, medan den kvalitativa metoden erbjuder helt 

öppna svarsmöjligheter. Den kvantitativa metoden tillämpas exempelvis om studien vill få 

fram en bredare information från många undersökningsenheter genom en enkät, men dock 

utan samma djup som den kvalitativa forskningen ger möjlighet till. Syftet med kvantitativa 

metoder är att påvisa kausalitet och få större utrymme för generella slutsatsdragningar. I 

centrum för den kvantitativa forskningen står reliabilitet, det vill säga möjligheten för andra 

att upprepa samma studie (Gustavsson 2004).  

 

Termerna kvantitativ och kvalitativ behöver nödvändigtvis inte innebära något 

motsatsförhållande (Rosengren & Arvidson 2002). Flera forskare anser att det inte är metoden 

som är kvalitativ eller kvantitativ utan att det hänger på egenskaper hos ens insamlade data 

(Åsberg 2001). 
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Utifrån våra frågeställningar fungerar det bra med en enkät med både kvantitativa och 

kvalitativa inslag. De kvantitativa delarna utgörs av frågorna med fasta svarsalternativ. De 

kvalitativa inslagen utgörs av frågorna med öppna svarsalternativ, då dessa kräver tolkning för 

att kunna presenteras. Svaren på de öppna frågorna ger oss också en djupare förståelse då 

respondenterna kan formulera sina svar med egna ord, men det ger undersökningen endast 

delvis möjlighet till fördjupning (Ejlertsson 2005). 

 

4.1.1 Forskningsetiska övervägande 

I anslutning till forskning som avser människor finns det i Sverige en etiklag från och med 

den 1/1 2004. Det är därför viktigt att de etiska frågorna ska finnas med under hela 

forskningsprocessen (Ejlertsson 2005).  I planering av forskning är det således viktigt att ta 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som bygger på fyra krav. Det 

första är informationskravet, som innebär att forskaren ska informera deltagarna i 

undersökningen om syftet med studien och att det är frivilligt att delta. Detta kan exempelvis 

ske genom ett informationsbrev. Samtyckeskravet som är det andra kravet innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt deltagande i undersökningen. Dock kan 

forskaren betona att deltagarens bidrag är av vikt för studien. Enligt forskningsetiska regler 

bör deltagarna vara medvetna om hur den insamlade informationen ska behandlas. Det är 

därför viktigt att man som forskare informerar deltagarna om konfidentialitetskravet som 

lyfter fram att respondenterna bör veta att informationen bevaras hemlig och att obehöriga 

inte kommer åt den. Sist men inte minst beskrivs nyttjandekravet som står för att forskaren 

endast får använda insamlande uppgifter om enskilda för enkätens ändamål. 

 

I vår studie skickades ett informationsbrev till samtliga deltagare innan enkäten skickades ut. I 

informationsbrevet förklarades bland annat syftet med studien, att det är frivilligt att delta 

samt att uppgifterna behandlas enligt konfidentialitetskravet.  

 

4.2 Undersökningsmetodik 

När undersökningen genomfördes hade projektet pågått sedan 2004. Detta innebär att 

nätverksgruppen som fortfarande är aktiv har kommit igenom grupprocessen till 

öppenhetsfasen och deltagarna har hunnit känna hur nätverket fungerar för dem och eventuellt 

kan bidra till deras utveckling.  
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Som instrument har enkät valts då det passar den typ av information som efterforskas samt att 

deltagarna var många och det är en tidsbesparande metod. Undersökningen utfördes som en 

tvärsnittsstudie vilket innebär att man undersöker hur något är beskaffat vid ett givet tillfälle 

(Gustavsson 2004). En viktig fördel med enkät som metod, är att frågorna är standardiserade, 

det vill säga alla respondenterna svarar således på exakt samma frågor, även om de kan tolka 

dem olika. Fördelar med en enkät är bland annat att det kräver en relativt begränsad 

arbetsinsats för att bearbeta materialet och att respondenten i lugn och ro kan begrunda 

frågorna. Påverkan på respondenten elimineras till stor del vid enkät som metod.  

 

Enkäten distribuerades via e-post. En fördel med e-postenkäter är asynkroniteten, det vill säga 

att det går att föra en dialog utan att båda parter deltar vid samma tidpunkt (Gustavsson 2004). 

Nackdelar med metoden är bland annat bortfallet som man måste räkna med samt att 

respondentens identitet inte kan styrkas med säkerhet. Enkäten blir aldrig bättre än dess 

utformning och när den väl är skickad kan man inte ändra sig (Ejlertsson 2005). Vid 

användning av e-postenkäter är det viktigt att tänka på att man tidigt förvarnar om, 

distribuerar till och påminner respondenterna om enkäten. Det är även viktigt att tänka på att 

göra introduktionstexten kort så att respondenterna kan se första frågan när de öppnar upp 

dokumentet (Gustavsson 2005). Varje utskick begränsades till en nätverksgrupp i taget, för att 

inte sprida adressuppgifter till deltagare utanför respektive grupp.  

 

4.2.1 Urval 

Målgruppen för undersökningen är de chefer som anmält sig till nätverken inom projektet Ta 

steget. Projektgruppen har försett oss med adresslistor gällande nätverksdeltagare. Enkäten 

skickades ursprungligen till 27 personer. Efter bearbetning av namnlistan återstod 24 personer 

där svar kunde ha förväntats inkomma. Mer om detta nedan. 

 

4.2.2 Bortfall 

Adresslistorna projektgruppen försåg oss med var daterade 2005 och sedan dess har många 

slutat eller har bytt tjänst och en del är inte längre aktiva i nätverket. Några av företagens 

växlar kontaktades för att få in korrekta uppgifter. Efter en genomgång av adressuppgifterna 

kom det fram att tre personer med säkerhet hade slutat sin tjänst och därmed kanske inte 
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arbetade inom projektets upptagningsområde, dessa ströks från urvalsramen. Då adresslistorna 

var delvis inaktuella medför detta en större risk för externt bortfall (dvs. inget svar inkommer) 

då vissa av respondenterna inte längre är aktiva eller aldrig varit aktiva i någon nätverksgrupp. 

Internt bortfall (dvs. bortfall på enstaka frågor) förväntades i första hand på de öppna frågor 

som fanns i enkäten. Internt bortfall brukar också indikera att respondenterna uppfattar en 

fråga som oklar eller omotiverad (Ejlertsson 2005, Rosengren & Arvidson 2002). Vi tror att 

en anledning till externt bortfall kan vara att många chefer var upptagna med kvartalsbokslut 

under tiden för enkätens utskick. Bortfallet i undersökningen fördelade sig enligt tabell 1. 

 
Tabell 1. Bortfallsanalys 
 
 Totalt Bortfall  % 
Kvinnor 
 

15 6 40 

Män 
 

9 5 56 

Totalt 24 11 46 
 

 

Tabellen visar ett större procentuellt bortfall för män, men det är ett numerärt större bortfall 

bland kvinnor vilket inte är konstigt då det var en överrepresentation av kvinnor. 

 

4.2.3 Pilotstudie 

En pilotstudie av frågorna genomfördes innan enkäten skickades ut till respondenterna. Detta 

skedde genom att projektgruppen för projektet Ta steget gick igenom, provade frågorna och 

efter det återkom med kommentarer samt reflektioner som sedan inarbetades i enkäten. Syftet 

med detta tillvägagångssätt var att ta reda på om de svarande tolkar frågor och svar på samma 

sätt som avsetts, samt om något svarsalternativ saknas i någon fråga så att frågan blir omöjlig 

att besvara för vissa. Detta förfarande var ett försöka att eliminera de svagheter som en enkät 

har vad gäller risk för missförstånd och oklarheter hos respondenten. Avsikten var också att 

säkerställa att frågorna och svaren av detsamma ska stämma mot de frågeställningar som skall 

besvaras med undersökningen. Om enkätfrågorna kan ge oss svar på de frågeställningar som 

vi avser besvara ger det undersökningen en hög validitet (Ejlertsson 2005). Mer om detta 

kommer under punkt 4.3.1. 
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4.3 Enkäten 

Under denna rubrik följer en beskrivning av begreppen validitet och reliabilitet. Därefter 

följer en redogörelse för undersökningens design och frågekonstruktion. Frågorna och deras 

uppkomst kommer att förklaras och motiveras. Enkäten finns med som bilaga 2.  

 

4.3.1 Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menas frågans förmåga att mäta det den avser mäta. Det är viktigt att man 

ställer frågan på rätt sätt. Att med säkerhet bedöma validiteten på en undersökning är ofta 

svårt. Ejlertsson (2005) menar att validitet kan beskrivas på olika sätt och här beskriver vi 

validitet utifrån vad som är lämpligt vid enkätundersökningar. Ejlertsson (2005) skriver att det 

är viktigt att forskaren kommer ihåg att man inte validerar vissa frågor i sig, utan man 

validerar frågorna i relation till syftet med respektive fråga. Reliabilitet handlar om pålitlighet 

och avser värdera huruvida forskaren mäter på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten och 

validiteten är beroende av att frågorna ställs på rätt sätt. Är frågorna i enkäten dåligt 

konstruerade kan det bidra till en enorm skillnad i svaren. Detta ger i sin tur låg reliabilitet, 

det vill säga att repeterade mätningar av samma verklighet inte ger samma resultat. En 

mätning med god reliabilitet kännetecknas av att den inte påverkas av vem som utför den eller 

under vilka omständigheter undersökningen sker. Hög reliabilitet är ett villkor för att hög 

validitet ska uppnås vid en undersökning. Finns det stora slumpvariationer i undersökningen 

mäts inte vad som ska mätas. Dock garanterar inte hög reliabilitet en hög validitet, men för att 

få en hög validitet förutsätter det att undersökningen har en hög reliabilitet (Ejlertsson 2005).   

 

4.3.2 Design 

Designen är beroende av syftet med studien och det finns oftast en optimal design som passar 

för att på bästa sätt besvara forskningsfrågan (Gustavsson 2004). Valet av design beror även 

på de resurser man har samt begränsar de slutsatser man vill dra. Designen påverkar också 

möjligheterna att använda olika statistiska metoder som det är viktigt att vara medveten om. 

Vår design blev efter övervägande att använda enkät som metod för att ge en bred bild av hur 

respondenterna uppfattar deltagandet i nätverket.  

 

Enkäten utformades i ett Word dokument och skickades med e-post till respondenterna (den 

11 Mars 2008) som bifogad fil. I denna fil fanns även ett följebrev. Ett par dagar innan (den 7 
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Mars 2008), hade alla fått ett introduktionsbrev för att uppfylla informationskravet och för att 

annonsera att enkäten var på väg samt dess syfte. I brevet uttrycktes att det var frivilligt att 

delta men det betonades att det var viktigt att delta för studiens kvalitet. Där framgick också 

projektets samordningsansvariges namn för att skapa förtroende hos respondenterna. Våra 

namn samt kontaktuppgifter fanns med om det skulle uppstå frågor. Uppgifter om att 

sekretess rådde och att inte svaren i rapporten skulle härledas till en enskild individ framgick 

även i brevet. I följebrevet uttrycktes en önskan om att de skulle svara på enkäten snarast, 

men det fanns inte ett sista datum angivet, då tanken var att om de inte svarade ganska 

omgående kommer de inte att svara förrän de får en påminnelse ändå. En första påminnelse 

skickades ut den 17 Mars 2008 då svarsfrekvensen var mycket låg. Påminnelsen bestod av ett 

följebrev samt enkäten då det inte kunde förutsättas att de hade den kvar (Gustavsson 2004). 

Då svarsfrekvensen ändå inte uppnått det som förväntats ombads projektets 

samordningsansvarige att skriva ett brev till samtliga som ännu inte svarat. Därefter skickades 

en andra påminnelse (den 1 April) ut. Även denna gång bifogades enkäten.  

 

4.3.3 Frågekonstruktion 

Frågornas inbördes ordning var väl genomtänkt, ingen fråga ansågs vara så känslig att 

särskilda åtgärder behövde göras förutom hänsynstagande till de allmänna forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Huvudfrågorna har till stor del konstruerats som fasta svarsalternativ. Som följdfrågor fanns i 

enkäten några öppna frågor där respondenten ombads att svara med egna ord. Det fanns även 

några huvudfrågor som var öppna. En tanke med enkäten har varit att hålla nere antalet frågor 

för att underlätta för respondenten och inte ta allt för stor tid i anspråk. Frågorna krävde en 

viss eftertanke och även det påverkar antalet frågor. För omfattande enkäter kan riskera att bli 

obesvarade. Enkäten delades upp i underrubriker för att göra den mer lättöverskådlig samt öka 

svarsfrekvensen. 

 

4.3.4 Skalor 

I de fasta svarsalternativen i huvudfrågorna har Likert-skalan använts. Det är en av de 

vanligare attitydskalorna. Enkäten bestod av ett antal påståenden, inom samma ämnesområde, 

vilka respondenterna ska instämma i eller ta avstånd ifrån med hjälp av en femgradig skala. 
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Ytterpunkterna anges till instämmer helt som motsvaras av siffran 1 respektive instämmer inte 

alls som motsvaras av siffran 5. Likert-skalan är av en skaltyp som kallas ordinalskala 

(Ejlertsson 2005). Bakgrundsfrågorna mäts med både nominal och ordinal skaltyp 

(Gustavsson 2004). De öppna frågorna har bearbetats genom kategorisering av olika typer av 

svar. Det blir då efter bearbetning en motsvarande nominal skalnivå.  

 

4.3.5 Enkätfrågor 

Nedan kommer frågorna ur enkäten att presenteras. En förklaring till hur dessa uppkom samt 

tankar kring dem kommer att beskrivas. I konstruktionen av de frågor som berör 

respondenternas uppfattningar om nätverket har tillvägagångssättet varit att bryta ner 

frågeområden till konkreta frågor, detta benämns operationalisering (Ejlertsson 2005). 

Avsikten med att gå tillväga på detta sätt har varit att tillse studiens kvalitet genom att 

frågorna tillsammans besvarar våra forskningsfrågor.   

 

Bakgrundsfrågor 

Bakgrundsfrågorna inleddes med en fråga om kön, sedan en fråga om de idag är med i en 

aktiv nätverksgrupp. Detta var en selektiv fråga som leder till två olika alternativ (se bilaga 2 

fråga A2). Båda alternativen innebar dock att de fullföljer enkäten. Sedan följde en fråga om 

de hade någon tidigare erfarenhet av liknande nätverk. Anledningen till att kön fanns med 

som en bakgrundsvariabel var att vi ville ha möjligheten att göra jämförelser mellan könen 

beroende på hur de data som kom in såg ut. Frågan om de idag var med i någon aktiv 

nätverksgrupp är i högsta grad relevant för undersökningen eftersom det kan visa på hur 

användbart de tycker att nätverken är. Huruvida de har tidigare erfarenhet av nätverk anses 

också som relevant för hur de uppfattar funktionen av det här nätverket. Den allmänna delen 

avslutades med en fråga om hur länge de hade arbetat som chef, detta för att ta reda på om 

erfarenheten har haft betydelse för hur de uppfattar nätverket som stöd för sin roll. 

Gemensamt för frågorna är att de alla kan vara intressanta som variabler i senare jämförelser 

av resultatet.  

 

Huvudfrågor  

Respondenterna har fått besvara en fråga om förväntningarna på nätverket har infriats. Denna 

fråga hade ett fast svarsalternativ och var inte specifik för någon av frågeställningarna utan 

var av allmänt interesse för projektet och vår undersökning.  
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För att besvara den första frågeställningen i uppsatsen som lyder vad får ledaren ut av att 

delta i nätverk?  ställdes i enkäten följande frågor; Om det är meningsfullt med nätverket, 

samt om de uppfattar nätverket som ett stöd för dem i sin chefsroll. De har även fått möjlighet 

att i en följdfråga på den senare frågan med egna ord beskriva hur de tycker att nätverket 

utgör ett stöd för dem. Då avsikten var att ta reda på vad cheferna fått ut av att delta i nätverk 

försökte vi hitta aspekter som ska visa på hur de tycker att de fått nytta av sitt engagemang. 

För att en chef idag ska kunna prioritera något utöver dennes vanliga arbetsuppgifter måste 

det kännas meningsfullt och eventuellt även kunna stödja chefen i dess utveckling. Den öppna 

frågan fanns som ett komplement för att förhoppningsvis kunna ge några intressanta nya 

aspekter alternativt bekräfta det som står i litteraturen.  

 

Den andra frågeställningen uppsatsen avser besvara är hur kan deltagande i nätverk hjälpa 

ledaren att utveckla ett mer hälsofrämjande ledarskap? Denna frågeställning ska delvis 

besvaras med hjälp av frågan om cheferna anser att nätverksdeltagandet är ett bra sätt att 

utvecklas på som ledare, frågan har fasta svarsalternativ. Efter denna följer en öppen fråga där 

de ombads svara med egna ord på hur de utvecklas som ledare genom att delta i nätverket. 

Sedan kom ytterligare en öppen fråga där respondenterna själva skulle beskriva hur 

nätverksdeltagandet bidragit till att göra dem till en mer hälsofrämjande ledare. Detta för att 

Ta steget projektet riktar sig mot att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap.  

 

För att besvara den tredje frågeställningen som lyder vad behövs för att ett nätverk ska 

fungera och fortleva? Har frågorna valts ut för att belysa olika aspekter av vikt utifrån 

litteraturen på vad som kan krävas för att gruppen ska våga öppna sig för varandra, våga delge 

sina erfarenheter och reflektera i nya banor. Frågorna lyder; Det har fungerat bra med i förväg 

sammansatta grupper, är personkemi en viktig faktor för att få ett fungerande nätverk, jag 

vågar ta upp känsliga frågor i nätverksgruppen och det går att bygga tillit i en formell grupp. 

Alla ovanstående frågor har fasta svarsalternativ. Som avslutning på detta problemområde 

finns även här en öppen fråga om vad de tror krävs för att nätverket ska fungera och fortleva. 

Dessa frågor avser utreda hur cheferna själva ser på sitt och andras bidrag och förhållningssätt 

till nätverket. Om inte chefen upplever att de ovanstående områdena fungerar kommer det 

troligen inverka påtagligt på nätverkets att funktion och fortlevnad. Av respekt för 

respondenterna hade plats lämnats för övriga synpunkter där de hade möjlighet att påtala 

något som enkäten inte behandlat. 

- 29 - 



 

4.4 Bearbetning av data 

I både kvantitativ och kvalitativ forskning kan hermeneutiken användas som tolkande metod. 

Kvantitativa data uttryckt i olika matematiska sammanhang är meningslösa utan tolkning. 

Den hermeneutiska processen innebär att gå igenom materialet i sin helhet för att få grepp om 

vad den enskilda delen vi tolkat betyder i relation till helheten (Gustavsson 2004). Att hela 

tiden pendla mellan del och helhet är det som utgör dynamiken. Rörligheten i det 

hermeneutiska arbetet utgör således en process. Vårt perspektiv förändras gradvis och därmed 

förändras vår förförståelse. Som forskare måste man vara medveten om att man alltid förstår 

något mot bakgrund av vissa förutsättningar som utgörs av både fördomar och förförståelse 

(Gilje & Grimen 2007). 

 

Resultatet är tolkat med en hermeneutisk ansats då vi har bearbetat de enskilda svaren i 

förhållande till helheten. Svaren ifrån frågorna med fasta svarsalternativ har bearbetats i 

diagram som har sammanställts i Excel. För att beskriva fördelningen har vi använt oss av 

Typvärdet (T) som centralmått. Typvärdet är den variabel som har högst frekvens och på det 

sättet sägas vara det vanligaste värdet. Som spridningsmått har Modalprocent (Mp) valts då 

det är lämpligt till Typvärdet. Modalprocent anger procentandelen svar som valt Typvärdet. 

För att tolka enkla fördelningar kan det vara bra att använda ett mått som försöker fånga hur 

pass välbalanserad den aktuella fördelningen är. Därför har vi valt att använda Balansmåttet 

som visar på attityder och åsikter som dominerar. Ett demokratiskt antagande ligger i botten 

som utgår från att alla individer väger lika tungt i en sådan jämförelse. Likertskalan har en 

problematisk punkt som är mittenvärdet. Balansmåttet löser det här problemet genom att 

undvika mittengruppen. Förenklingen sker dock till ett pris som är förlusten av information 

(Rosengren & Arvidson 2002). Detta försöker vi väga upp genom att ta hjälp av svaren på de 

öppna frågorna i tolkningen av mittpunktsdilemmat. I frågorna med öppna svarsalternativ har 

data bearbetats genom att vi kategoriserat vissa av svaren och letat efter sammanhang utifrån 

kända begrepp i litteraturen, hela tiden med tanken på att gå mellan del och helhet. Nästa steg 

i bearbetningen är att ställa de ordnade data mot den preciserade frågeställningen. Att tolka 

innebär att tyda något och att läsa ut betydelsen av resultatet (Rosengren & Arvidson 2002). 

Resultatet kommer att tolkas utifrån den teoretiska ram vi byggt upp i bakgrunden.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer en presentation av resultatet att göras. Vi har delat upp det under två 

rubriker där den första hanterar bakgrundsfrågorna och den andra hanterar deltagarnas 

uppfattningar om nätverket. Den senare rubriken behandlar det huvudsakliga resultatet av vår 

enkätundersökning. Svaren redovisas med hjälp av underrubriker med samma namn som våra 

frågeställningar.  

 

En del svar kommer att åskådliggöras med hjälp av diagram, där vi anser att det tillför något. 

Frågor som hade öppna svarsalternativ i enkäten behandlas i text utifrån de kategoriseringar 

och tolkningar som gjorts utifrån svaren. Då det förekommer internt bortfall på vissa frågor 

används (n) för att ange antal svarande på respektive fråga. Då våra figurer visar diagram över 

enkla fördelningar kommer Typvärdet (T) användas som centralmått och Modalprocent (Mp) 

som spridningsmått. För att försöka fånga hur välbalanserad den aktuella fördelningen är 

används Balansmåttet som väger extremgrupperna mot varandra. Ett positivt balansmått visar 

hur mycket det väger över mot att deltagarna instämmer med påståendet och vice versa. Dessa 

mått har valts då de anses lämpliga för vår femgradiga Likertskala och för att kunna hantera 

den något problematiska mittpunken (Rosengren 2002). Alla siffror avrundas till hela tal. 

 

5.1 Bakgrundsfrågor 

Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor detta för att få mer information om varje 

respondent. Under denna rubrik kommer resultatet av denna inledande del av enkäten att 

redovisas. 

 

Enkätundersökningen resulterade i 13 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvensen på 54 %. Av 

de 13 som svarade uppgav fyra stycken (alla kvinnor) att de fortfarande är med i en aktiv 

nätverksgrupp inom projekt Ta Steget. På frågan om hur många som har tidigare erfarenhet av 

liknande nätverk visade svaren att tre kvinnor och tre män har tidigare erfarenheter att jämföra 

med. Respondenternas erfarenhet av chefsbefattning var mycket jämnt fördelad över de fem 

olika svarsalternativen som sträcker sig från 0-5 år till mer än 20 år.  
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5.2 Frågor om deltagarnas uppfattningar om nätverket 

Till att börja med innehöll enkäten en allmän fråga för att undersöka om deltagarnas 

förväntningar på nätverket hade infriats. 

 

1

3 3

2 2

1

Instämmmer
helt 1

2 3 4 Instämmer
inte alls 5

Mina förväntningar på nätverket har infriats

Kvinna
Man

 T =3, Mp=42% Balansmåttet=1 
Figur 3. Svarsfördelning på fråga 1 (n= 12). 
 

Svaren på frågan visar att de flesta placerat sig kring mitten, med lite övervikt mot att 

instämma helt. Ingen större skillnad på kvinnornas uppfattning jämfört med männens.  

 

5.2.1 Vad får ledaren ut av att delta i nätverk?  

De enkätfrågor som avsåg bidra till att ge svar på uppsatsens första frågeställning presenteras 

nedan. För att besvara frågeställningen presenteras först svaret på frågan om de anser att det 

är meningsfullt att delta i nätverket. Sedan en fråga om de anser att nätverket fungerar som ett 

stöd i deras chefsroll. Denna följs upp med en öppen fråga om hur de anser att det kan vara ett 

stöd. 

 

På frågan om de anser att det är meningsfullt att delta i nätverket svarar 12 respondenter. Av 

dessa svara åtta personer att de instämmer med påståendet. Resterande fyra placerar sitt svar 

mitt i skalan, av dessa är alla kvinnor. Resultatet visar att männen är mer instämmande då alla 

placerat sina svar mer åt vänster i skalan. Ingen svarar att det inte är meningsfullt att delta i 

nätverket. 
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1

3

2

4

1 1

Instämmmer
helt 1

2 3 4 Instämmer
inte alls 5

Nätverksgruppen fungerar som ett stöd för mig i 
min chefsroll

Kvinna
Man

 T =2 & 3, Mp=83% Balansmåttet=5 
Figur 4. Svarsfördelning på fråga 3 (n= 12). 
 
Resultatet ovan visar att hälften av deltagarna upplever nätverksgruppen som stöd i sin 

chefsroll, knappt hälften placerar sitt svar på 3:an. En person har placerat sitt svar på 4:an 

vilket visar att denne inte instämmer med påståendet. 

 

För att ta reda på hur deltagarna anser att nätverket utgör ett stöd för dem ombads de att med 

egna ord beskriva det. Av tolv svar var det elva som uttryckte att de får stöd från nätverket, 

medan en person uttrycker att det inte utgjort något direkt stöd i arbetet. Sex personer 

beskriver att de haft värdefulla möten med tillgång till chefer inom andra företag och haft 

nytta av deras tips, idéer och lösningar. I flera av dessa svar framgår att det är; spännande och 

intressant samt lyfter de fram att det är en stor fördel att det är blandat deltagande från både 

offentlig sektor och näringslivet. En av respondenterna uttrycker det som;  
Det bästa har varit att se hur den privata sektorn fungerar rent personalpolitiskt. Jätteintressant att 

se rutiner och riktlinjer i annan verksamhet. Man får en kick av att få nya idéer till ordning. 

 

Fyra respondenter skriver att nätverkandet har bidragit till att ge nya perspektiv på olika 

frågor. Några lyfter fram att erfarenhetsutbytet fungerat som ett stöd samt att de uppger att det 

känns bra att få prata om svårigheter. Ett representativt svar lyder; 
Man får nya idéer för att lösa vissa problem, det känns som en lättnad efter att ha berättat för 

någon som förstår situationen. Man får ett annat perspektiv som bidrar till ett erfarenhetsutbyte. 

 

I sju av svaren framgår att respondenterna upplever stöd i form av det kontaktnät som växer 

fram. De betonar bland annat att det känns skönt att kunna ringa någon i gruppen för att få 

dennes råd och stöd. De skriver också om möjligheten att ha någon att bolla frågor med för att 

få exempel på hur andra har löst olika situationer som påmint om sin egen. 
Ju fler personer man lär känna ju fler finns att rådfråga i alla uppkomliga frågor. Man har ett större 

kontaktnät. Finns någon man kan vända sig till som man lärt känna, det bli lättare att ta kontakt. 
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5.2.2 Hur kan deltagande i nätverk hjälpa ledaren att utveckla ett mer 
hälsofrämjande ledarskap?  

Nedan redogörs för de frågor vars svar avser besvara uppsatsens andra frågeställning. 

Frågorna rör huruvida respondenterna anser att nätverksdeltagande är ett bra sätt att utvecklas 

på som ledare och i sådana fall hur samt om det bidragit till att göra dem mer hälsofrämjande 

som ledare. 

 

3

4

3

2

1

Instämmmer
helt 1

2 3 4 Instämmer
inte alls 5

Nätverksdeltagandet är ett bra sätt att utvecklas 
på som ledare

Kvinna
Man

T =2, Mp= 54% Balansmåttet=10 
Figur 5. Svarsfördelning på fråga 4 (n= 13). 
 
Svaren visar en tydlig övervikt mot att deltagarna instämmer med påståendet att 

nätverksdeltagandet är ett bra sätt att utvecklas på som ledare. 

 
För att följa upp ovanstående ombads respondenterna beskriv med egna ord hur de anser att 

de utvecklas som ledare genom att delta i nätverket. På denna fråga inkom tio svar. Hälften av 

svaren utrycker att det är utvecklande med nätverksdeltagande då de känner att det är skönt att 

man inte är ensam när man hamnar i olika situationer. En av respondenterna uttrycker det som 

att ”man är ensam där uppe på toppen, därför är det stärkande att tala med andra i ungefär 

samma position”. Några förklarar att de blivit mer lyhörda och öppna för nya idéer och även 

fått en ökad förståelse för de svårigheter som en chef kan ställas inför. En av cheferna skriver; 
Jag kunde möta vissa situationer bättre, tack vare att jag var förberedd genom att ha fått höra om 

liknande fall. Andras syn på sina medarbetare har gjort att jag fått en större förståelse för mina 

egna medarbetare. Personligen blev jag mer flexibel som ledare.  

 

En ökad förståelse är något som flera påpekar som viktigt och något som de tagit med sig från 

nätverken. Detta kommer från att de upplever sig ha fått nya perspektiv på ledarfrågor samt i 

diskussioner och reflektioner kunnat ta till sig andras erfarenheter. En av respondenterna 

betonar vikten av att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra ledare och att det ökar 
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dennes förståelse, empati och omvärldsuppfattning etc. Fler delar samma uppfattning. En 

respondent uppger att nätverket inte haft någon betydelse för dennes utveckling. 

 
Med avsikt att få fram hur nätverket bidragit till att göra dem till mer hälsofrämjande ledare 

bad vi dem förklara själva i en öppen fråga för att få deras egna ord på vad de tycker. På 

denna fråga var det elva personer som svarade. Sex av svaren betonar vikten av att kunna 

utbyta idéer, problemlösning och erfarenhet som bidragande faktor till att göra dem till mer 

medvetna som hälsofrämjande ledare. Några deltagare talar om att de får nya tankebanor då 

de diskuterar en fråga med individer som de vanligtvis inte skulle stöta på. Ett svar lyder;  
Fått höra hur man gör i andra branscher vilket är mycket lärorikt. Vissa tips går att överföra till sin 

egen bransch. Nyttigt att få berätta för andra hur vi gör, att få veta att man gör något bra och att vi 

är långt komna i hälsoarbetet. 

 

Sex av svaren uttrycker också att nätverkets koppling till föreläsningarna givit inspiration till 

diskussioner samt hjälpt till att hålla fokus på det som rör det hälsofrämjande. Vi citerar ett av 

svaren; 
Genom att hålla fokus på ett hälsofrämjande ledarskap så öppnas andra möjligheter som är till 

gagn för personalen och arbetsmiljön. Jag har fått tillgång till verktyg och vägledning från andra 

verksamheter. Bra med omvärldsperspektiv.  

 

Ytterligare ett par respondenter håller med i ovanstående om att de fått tillgång till verktyg 

som kan komma till användning när det gäller personalfrågor både för att hantera problem 

men även för att ge inspiration. En respondent svarar att ökad öppenhet bidragit till att göra 

denne mer hälsofrämjande. Flera svar antyder samma sak. 

 

En svarande uppger att nätverket inte bidragit alls till att göra denne till en mer 

hälsofrämjande ledare, dock uppges att det kan bero på att denne inte varit så aktiv senaste 

halvåret. En annan är inte så säker och skriver; 
Inte särskilt mycket egentligen, tror jag. Men kanske lite eftersom många av våra diskussioner har 

handlat om detta tema. Jag kan ha blivit något mer medveten om alkoholproblematik, 

sjukfrånvarandets dilemma etc. 
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5.2.3 Vad behövs för att ett nätverk ska fungera och fortleva?  

Den sista frågeställningen besvaras av frågor rörande gruppernas sammansättning, 

personkemi, tillit samt om de vågar ta upp känsliga frågor i nätverksgruppen. Som avslutning 

får de beskriva vad de tror krävs för att nätverk ska fungera och fortleva.   

 

3

2

1

2 2

1 1

Instämmmer
helt 1

2 3 4 Instämmer
inte alls 5

Det har fungerat bra med i förväg sammansatta 
grupper

Kvinna
Man

 T =3, Mp=33% Balansmåttet=4 
Figur 6. Svarsfördelning på fråga 5 (n= 12). 

 

Svaren på frågan om de instämmer med att det fungerat bra med de i förväg sammansatta 

grupperna är spridda. Det är en ganska jämn fördelning över punkterna 1-4 på skalan, dock 

syns en liten övervikt mot att det instämmer med påståendet. Ingen väljer svarsalternativ 5 

som står för att de inte instämmer alls. 

 

2

5

2

1 1 1

Instämmmer
helt 1

2 3 4 Instämmer
inte alls 5

Personkemi är en viktig faktor för att få ett 
fungerande nätverk

Kvinna
Man

 T =2, Mp=58% Balansmåttet=7 
Figur 7. Svarsfördelning på fråga 6 (n= 12). 
 
Majoriteten svarar att det är viktigt med personkemi för att ett nätverk ska fungera. Två 

personer placerar sitt svar på 4:an och instämmer således inte i påståendet.  
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3

1

2

4

1 1

Instämmmer
helt 1

2 3 4 Instämmer
inte alls 5

Jag vågar ta upp känsliga frågor i 
nätverksgruppen

Kvinna
Man

 T =3, Mp=42% Balansmåttet=5 
Figur 8. Svarsfördelning på fråga 7 (n= 12). 

 

I det här diagrammet framgår att svaren spretar mer, sex personer instämmer i påståendet att 

de kan ta upp känsliga frågor i nätverksgruppen, medan fem personer har lagt sitt svar i 

mitten.  
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1

3

2

3

1

Instämmmer
helt 1

2 3 4 Instämmer
inte alls 5

Det går att bygga tillit i en formell grupp

Kvinna
Man

 T =2, Mp=42% Balansmåttet=8 
Figur 9. Svarsfördelning på fråga 8 (n= 12). 
 

Svarsfördelningen visar att majoriteten av svaren instämmer i att det går att bygga tillit i en 

formell grupp. 

 

Då det kan innebära svårigheter att få nätverk att fungera och fortleva fick deltagarna en fråga 

om vad de själva tror krävs för att uppnå detta. Vid genomgång av svaren framträder tre 

tydliga områden som respondenterna uppger som nödvändiga för att nätverk ska fungera och 

fortleva. Flera av svaren passar in i mer än en kategori. Kategorierna är; 

 1) engagemang/prioritering 

2) gruppfunktionen 

3) nätverksmotor  
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Sex svar ansluter sig till den första kategorin om vikten av deltagarnas engagemang och 

prioritering. För att nätverk ska fungera och fortleva betonar de svarande att det är viktigt att 

deltagarna prioriterar träffarna som bör ske någorlunda regelbundet. Deltagarna ska ha ett 

genuint intresse, känna ansvar och verkligen ha viljan att få det att fungera. Några 

representativa svar lyder; 
Att alla i nätverket känner ansvar att prioritera våra möten. Måste träffas någorlunda regelbundet 

och att man inte anmäler förhinder för ofta.  

 

Personer som vill utvecklas och tar den strävan på allvar. 

 

Viljan att verkligen deltaga samt prioritering av möten, dvs att sätta det i första rummet annars 

fungerar det inte. Genom att träffas regelbundet ökar diskussionsbenägenheten och tillit får 

möjlighet att slå rot. 

 

Två personer förklarar att de på grund av övriga deltagares bristande engagemang i träffarna 

själva till slut kom att prioritera bort det. Vi citerar den ena;  
I det nätverk som jag deltog i var det för många som i ett tidigt stadium inte kunde komma, vilket 

innebar att det inte blev en bra kontinuitet. Jag slutade att delta i nätverket på grund av detta samt 

att det inte gav mig det utbyte som jag tänkt mig. 

 
Till den andra kategorin, som berör gruppfunktionen, passar sex av svaren in. Dessa personer 

pekar på viktiga aspekter som de anser att en fungerande grupp bör besitta. Till exempel lyfter 

de fram att gruppen bör bestå av personer med liknande arbeten samt vikten av att deltagarna 

har respekt för varandras erfarenheter. En av respondenterna påpekar att det är en 

förutsättning att deltagarna arbetar på att skapa en vi-känsla för att få nätverket att fungera 

som en grupp. Två personer skriver att de tror att förnyelse i gruppen, så som nya deltagare är 

en faktor för att hålla nätverket vid liv. En av dessa uttrycker det som att ”det måste nog fyllas 

på med nya injektioner emellanåt”. 

 

En respondent är tveksam till om ett nätverk bör fortleva och uttrycker det så här;  
Jag vet inte om jag tycker att nätverk ska fortleva. Det blir slentrianmässigt om man inte arbetar 

aktivt med grupputveckling. Ofta finns inte tiden och man träffas för sällan för att 

grupputvecklingen ska ta fart. Det är alltid en tidsmässig prioritering. 

 

Ett svar som avviker från mängden och har en synpunkt som inte så lätt låter sig kategoriseras 

är att denne anser att det krävs att nätverket har intressanta teman som kanske ibland är direkt 
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kopplade till föreläsningarna. Denne menar att detta är bra för ett så pass formellt nätverk som 

detta var. 

 

Den tredje kategorin behandlar nödvändigheten av en nätverksmotor för att nätverket ska 

fortsätta fungera. Det är tre personer som påtalar vikten av denna funktion. De skriver att 

någon måste hålla ihop träffarna, vara drivande och förbereda med en agenda för att det ska 

vara givande för deltagarna att närvara. En person menar att det räcker med närvaro från den 

sammanhållande vid något möte per termin för att se hur det fungerar och fortskrider. Nedan 

följer några kommentarer ur svaren; 
Att det finns någon drivande och sammankallande. Det bör finnas ett program för varje träff. 

 

Det måste finnas en facilitator som leder gruppen. Det fungerar inte bra med att gruppdeltagarna 

själva leder gruppen. 
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6. Analys  
Här kommer resultatet att analyseras utifrån litteraturen. Analysen avser lägga fram belägg för 

att visa att det argument uppsatsen driver är riktigt. Antagandet är att nätverket inom projekt 

Ta Steget är ett bra sätt för chefer att utvecklas i positiv riktning till mer hälsofrämjande 

ledare. Analysen kommer att utföras enligt liknande struktur som användes under rubrik 5 

(Resultat).  

 

6.1 Vad får ledaren ut av att delta i nätverk? 

I resultatet är det flera personer som lyfter fram att de har haft värdefulla möten med chefer 

ifrån andra företag. De lyfter fram att de genom detta kunnat utnyttja andras kunskap i sin 

egen verksamhet. Detta är också något som Svensson (2002) beskriver att deltagarna upplever 

som någonting positivt. Svensson benämner det här nätverkskompetens. Deltagarna tycker att 

det är givande att få inblick i andra organisationer och få ta del av andras erfarenheter. Det här 

bidrar även till att bygga upp det kontaktnät som respondenterna lyfter fram som något 

viktigt. Kontaktnätet är det stöd som chefen kan behöva utanför sin organisation vid tillfällen 

denne behöver ta del av andras råd och stöd mellan mötena. Även Trollestad (2003) påpekar 

att chefer kan få stöd och utvecklas genom att få ta del av andras idéer och erfarenheter. 

Trollestad (2003) säger också att det är utvecklande att dela med sig av sina egna tankar.  

 

Några respondenter lyfter fram att erfarenhetsutbytet har bidragit till att ge dem nya 

perspektiv. Erfarenhetsutbytet har fungerat som ett stöd och deltagarna säger att det känns bra 

att få prata om svårigheter med personer i liknande situation. Angelöw (2002) lyfter fram att 

en positiv del i nätverk är att få dela med sig av sina erfarenheter. Att lära sig av erfarenheter 

är något som Kolb (1984) utarbetat en modell för. Genom de öppna och tydliga samtal om 

konkreta frågor menar vi att det är här deltagarna griper tag i erfarenheter och omvandlar den 

till sin egen kunskap precis som Kolb (1984) vill visa i sin figur. Deltagarna kan efter 

nätverksträffarna prova alternativa tillvägagångssätt i sin egen verksamhet. Alltså gå från en 

idé till en handling och utifrån effekten fundera över vad som blev bättre eller annorlunda mot 

innan. Det här steget innebär att reflektera över vad den nya kunskapen innebär. 
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6.2 Hur kan deltagande i nätverk hjälpa ledaren att utveckla ett mer 

hälsofrämjande ledarskap? 

I resultatet framgår att hälften av svaren tar upp att de känner att de har utvecklats genom att 

de inte är ensamma när de hamnar i svåra situationer. Treekrem (2006) menar att det är viktigt 

att ha någon att bolla idéer med för att få intellektuell stimulans för fortsatt utveckling. 

Deltagarna tycker även att de blivit mer lyhörda och öppna för nya idéer. Treekrem (2006) 

betonar att det är viktigt att en ledare har en god självinsikt där de känner till sina egna styrkor 

och svagheter. När deltagarna i nätverket diskuterar olika situationer som chefer kan hamna i, 

och olika sätt att lösa detta, anser vi att det är ett sätt att öka självinsikten som i sin tur kan 

bidra till att de blir mer hälsomedvetna. De deltagare som menar att de har fördel av nätverket 

som stöd menar också att det är ett tillfälle där de kan fylla på med ny energi vid de tillfällen 

då den egna organisationen inte kan bidra med det.  

 

Då denna frågeställning liknar den föregående uppvisar även svaren likheter. Till exempel går 

det att knyta ihop resonemanget i att de upplever sig ha fått nya perspektiv, möjlighet att 

utbyta erfarenheter samt få ta del av nya idéer. Även dessa svar uttrycker att respondenterna 

tycker att det är lärorikt att ta del av hur man gör i andra branscher. 

 

Lind (2002) skriver att om individen inte inser nyttan med sitt deltagande finns ingen 

anledning att vara med. I resultatet uppger en respondent att nätverket inte bidragit till dennes 

utveckling mot att blir en mer hälsofrämjande ledare, detta kan bero på att denne inte varit så 

aktiv. Hade respondenten insett nyttan av sitt deltagande hade denne kanske gjort andra 

prioriteringar.  

 

En effekt av att delta i nätverk kan vara att chefen blir bättre på att hantera grupprocesser och 

samarbetsrelationer. Detta kan vara en faktor som gör chefen till en bättre ledare, som 

kommer organisationen till del då chefen bättre kan hjälpa medarbetarna att utveckla sina 

grupper och som Jörgensen (2002) skriver, så kan då ledarens utbildning bidra till att förändra 

kulturen på arbetsplatsen som är en avgörande hälsofaktor. En annan effekt är att nätverkande 

är ett bra tillfälle att utveckla förmågan att möta andra personer på ett respektfullt och 

inspirerande sätt (Trollestad 2003). Om chefen lyckas ta lärdom av detta och förändrar sitt 

ledarskap och förhållningssätt gentemot medarbetarna är det också ett bidrag till att bli en mer 

hälsofrämjande ledare. 
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Flera svar uttrycker vikten av nätverkets koppling till föreläsningarna och hur de har givit 

inspiration till diskussioner. Någon respondent skriver att denne fått nya tankebanor och fått 

tillgång till verktyg som kan användas för att hantera problem. Föreläsningarna och följande 

diskussioner har även bidragit till en ökad öppenhet. Dessa svar visar att de själva upplever att 

de har lärt sig något. Detta lärande har uppkommit genom att deltagarna fått ta del av andras 

erfarenheter och därmed omvandlat kunskapen till sin egen. De som förmått använda de 

verktyg som förmedlats och kunnat använda dem tillsammans med den nya kunskapen har då 

omvandla detta till ny kompetens. För att omvandla den teoretiska kunskap man tillägnat sig 

till kompetens så är det en förutsättning att man får använda den i praktiken, det här skriver 

bland andra IUC (2000) om. Nätverksträffarna kan således ses som ett tillfälle där deltagarna 

kan få teoretisk kunskap och verktyg att hantera situationer på nya sätt. För att få möjlighet att 

omsätta det i praktiken är det som Döös (2004) säger helt avgörande att deras ledning står 

bakom och låter dem implementera och prova sina idéer för att organisationen på sikt ska 

uppnå ett mer hälsofrämjande ledarskap.  

 

6.3 Vad behövs för att ett nätverk ska fungera och fortleva? 

Resultatet som avser besvara denna frågeställning innehöll bland annat fyra figurer med 

diagram som visar på olika aspekter som kan påverka nätverksgrupperna. I diagrammet som 

visar vad deltagarna svarat om hur de i förväg sammansatta grupperna har fungerat framgår 

att hälften anser att det har fungerat bra. Att det inte är fler som tycker så kan bero på att de 

inte känner sig tillräckligt lika de övriga deltagarna. Lind (2002) betonar att några viktiga 

villkor för att ett nätverk ska fungera bland annat är att deltagarna har en gemensam nämnare 

och att de känner att de får ut något av samarbetet. Grundtanken i nätverk är, som tidigare 

nämnts, att likar lär av likar (Treekrem 2006, Angelöw 2002). Detta är något som varit en 

tydlig strävan i projektet Ta Steget då det framgår av deras spelregler att gruppen bör vara 

någorlunda homogen. Det framgår även av Folkhälsovetenskapligt lexikons definition av 

nätverk, där det betonas att nätverk ska bestå av en gruppering människor enligt en icke 

hierarkisk princip (Janlert 2000). Han fortsätter definitionen med att människor grupperar sig 

runt ett ändamål som man aktivt och systematiskt verkar för, under ömsesidigt åtagande och 

förtroende. Ömsesidigheten och förtroendet kan endast finnas om det går att bygga tillit och 

om personerna känner att de förstår varandra. Dessa aspekter stärks även av våra resultat som 

visar att deltagarna håller med om att personkemi är en viktig faktor liksom möjligheterna att 
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bygga tillit i nätverksgruppen (Trollestad 2003). Även Svedberg (2003) stödjer detta då han 

menar att informella grupper bildas spontant utifrån gemenskap eller ömsesidigt intresse.  

 

Ännu en aspekt på vad som bör fungera för att nätverket ska fortleva är deltagarnas 

engagemang och prioriteringar. Lind (2002) skriver att för att arbetet i nätverket ska bli lyckat 

förutsätter det att deltagarna engagerar sig av egen kraft och att de gör det frivilligt. Det är sex 

personer i undersökningen som lyft fram engagemang och prioriteringar som avgörande för 

nätverkets funktion och fortlevnad. De deltagare som har slutat på grund av bristande 

engagemang gör att den resterande gruppen också hamnar i gungning eftersom gruppen måste 

omdefiniera sig varje gång (Lennéer-Axelson & Thylefors 2003).  

 

Det är två personer som anser att för att nätverket ska fungera och fortleva krävs nya 

”injektioner emellanåt” detta uppfattas som att gruppmedlemmarna bör bytas ut eller fyllas på 

med jämna mellanrum. Utifrån vad Lennéer-Axelson & Thylefors (2003), Svedberg (2003) 

samt Schutz (1997) säger om grupper och hur lång process det är att komma till en 

välfungerande och givande nätverksgrupp är det inte bra att förändra gruppsammansättningen 

i onödan. Däremot kan det vara bra att ta in extern expertis för att diskutera enskilda frågor 

och att det kan bidra med nytänkande och inspiration utöver de föreläsningar som erbjuds i 

projektet. IUC (2000) är ett bra exempel på att det fungerar. Att hitta extern expertis som är 

relevant för projektets mål och syfte är ett uppdrag för nätverksmotorn. Några svar som är 

kopplade till nätverksmotorns roll påtalar nödvändigheten av att ha någon som håller ihop och 

förbereder mötena samt kan vara drivande vid behov. Erfarenheter ifrån nätverk visar att det 

kan vara mycket bra med en nätverksmotor för att behålla nätverkets organiserade form på 

sikt. Dock är det en balansgång för nätverksmotorn mellan att vara lyhörd för behov samt att 

ta över och göra för mycket. Nätverksmotorn ska inte driva nätverket, det måste deltagarna 

göra själva (Dalsgaard & Bendix 1998, IUC 2000). 

 

En respondent är tveksam till om nätverket bör fortleva. Han menar att det inte ger så mycket 

i längden om man inte arbetar aktivt med grupputveckling. Lind (2002) menar att nätverk inte 

är något som är beständigt. När målet är uppnått eller när nätverket inte längre fyller något 

behov kan det lätt upplösas. Även Svedberg (2003) hävdar att om det råder oenigheter inom 

gruppen så kan den upplösas eller ombildas. Det är dock viktigt som Sveriges 

chefsorganisation Ledarna (2007) betonar att inte bara låta nätverket rinna ut i sanden, utan se 

till att det få en ordentlig avslutning. 

- 43 - 



 

7. Diskussion 
Diskussionen har sin utgångspunkt i resultat, analys och metod. Här drar vi slutsatser och 

svarar på våra frågeställningar. En diskussion om använd teori och litteratur görs i ett separat 

avsnitt. Vi kommer bland annat att diskutera valet av metod samt dess validitet och 

reliabilitet. Några förslag på vidare forskning kommer också att nämnas utifrån våra tankar 

under arbetets gång. Slutligen nämner vi några tankar om framtiden för nätverk. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att undersökningen är gjord på ett specifikt nätverk, och 

därför kan generaliseringar endast göras till övriga deltagare och nätverk inom projektet Ta 

Steget utifrån resultatet. Underlaget är dock förhållandevis litet och bygger i huvudsak på 

subjektiva uppfattningar, tolkningar och värderingar, så resultatet bör bara användas som 

indikationer på tänkbara samband.  

 

De öppna svaren har funnits med för att fånga upp deltagarnas uppfattningar och vår önskan 

har varit att få dem att beskriva sin uppfattning med egna ord. Genom att vi i utformandet av 

enkäten har förväntat oss vissa svar kanske det oavsiktligt påverkat de svar som inkommit 

genom att ’lägga orden i mun på dem’ då de har läst hela enkäten och fått en bild av de 

begrepp som använts.  

 

Syftet med nätverken i projektet Ta Steget var att ge möjlighet att utbyta kunskap, 

erfarenheter, ge stöd för att utveckla sitt ledarskap samt skapa större samverkan mellan 

organisationerna. Deltagarnas uppfattningar om huruvida nätverket har infriat deras 

förväntningar (se figur 3) var väldigt delade men efter att ha arbetat igenom hela enkäten och 

analyserat svaren så framkom en tydlig bild av att nätverken har bidragit till det som de 

syftade till i projektet. Vi upptäckte i efterhand att det skulle ha varit intressant att ha haft en 

följdfråga efter den frågan som undersökte om deltagarnas förväntningar på nätverket har 

uppfyllts. Följdfrågan skulle då ha kunnat utformas; Vilka förväntningar hade du på 

nätverket? Denna följdfråga hade varit av intresse för att få en bättre insikt i vad deltagarna 

förväntat sig och om det fanns stora skillnader i förväntningarna. 
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I enkätens öppna frågor återkommer begrepp som idéer, nya perspektiv och erfarenheter i 

nästan alla svar. De fastställer att det erfarenhetsbaserade lärandet sker så som Kolb (1984) 

visar i sin modell. Vikten av att deltagarna tar fasta på vad de andra deltagarna säger visar att 

de lär sig av varandra och i och med att de känner förtroende för varandra också vågar införa 

liknande förändringar i sin egen organisation. I samband med vårt resultat kan vi dra den 

slutsatsen att syftet med nätverken i projektet Ta Steget har uppfyllts i stora delar.  

 

Vi har kommit fram till att deltagarnas uppfattningar stämmer mycket väl överens med det 

litteraturen beskriver, både i negativa och positiva aspekter. Resultatet visar att ledarna får ut 

en mängd saker av sitt deltagande i nätverket. Nätverksdeltagarna får bland annat stöd och råd 

samt möjlighet till utveckling genom erfarenhetsutbyte ifrån andra deltagare. Det är hela 50 % 

som i sitt svar visat att de instämmer med detta. Räknar vi in de som även delvis instämmer i 

påståendet blir andelen 92 %. Det här visar att nätverket fungerar som avsett.  

 

Deltagarna framhåller att nätverket bidrar till nytänkande och öppenhet vilket är viktiga 

faktorer för att kunna skapa förändringar. Deltagarna får på så sätt ökade insikter om 

hälsofrämjande faktorer och kunskap om hur andra organisationer arbetar med liknande 

frågor. Det här kan i sin tur hjälpa ledaren att utveckla ett mer hälsofrämjande ledarskap. På 

så sätt kan ledaren arbeta mer promotivt. Det är 77 % som instämmer med att 

nätverksdeltagandet är ett bra sätt att utvecklas på som ledare, och räknar vi även in de som 

delvis instämmer är det 100 % som håller med om detta. Det här visar att samtliga i olika 

utsträckning anser att nätverk är en bra utvecklingsmetod.  

 

För nätverkets funktion och fortlevnad har vi kommit fram till att den viktigaste faktorn 

handlar om deltagarnas engagemang. Det vill säga att om de ser nätverket som ett givande 

och meningsfullt sätt att utvecklas på kommer de att prioritera träffarna och det i sin tur gör 

att gruppen lättare överlever de faser den måste genomgå för att komma till det stadiet då den 

ger utdelning. Med engagemanget finns alla förutsättningar att uppnå ett lyckat samarbete. Att 

det är viktigt att nätverksträffarna prioriteras högt och att tiderna hålls är även något som 

framhävs i projektet Ta stegets spelregler. I resultatet finns indikationer på att ett par deltagare 

inte vill driva nätverket själva utan vill komma till ’dukat bord’. De lägger stort ansvar på 

nätverksmotorn att få allt att fungera och att denne dessutom ska bidra till deras utveckling. 

Som vi tidigare i uppsatsen beskrivit fungerar det inte i längden med detta upplägg utan 

deltagarna måste själva vara de som är drivande. Av respondenterna anser 50 % att det 
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fungerat bra med i förväg sammansatta grupper, räknar vi in även dem som delvis instämmer 

är det 83 % som håller med i påståendet. Projketgruppen i Ta Steget har således lyckats bra 

med gruppsammansättningen och deltagarna har kommit till den fas där de upplever sig ha ett 

gemensamt mål (Lennéer-Axelson & Thylefors 2003, Schutz 1997). Huruvida personkemi är 

en viktig faktor anser 75 % att det är det. Räknar vi även här in de som delvis instämmer anser 

83 % att det är viktigt. Det här visar att med rätt inställning från deltagarna fungerar i förväg 

sammansatta grupper bra. Även om personkemi anses av vikt för deltagarna så tror vi att det 

är deras inställning till nätverket som avgör hur det kommer att fungera.  

 

7.1.1 Diskussion kring teorier och litteratur 

Trots att Kolb (1984) har utgått från Deweys teorier om erfarenhetsbaserat lärande, där 

Dewey betonar vikten av reflektion för lärandet, har Kolb ändå inte tillräckligt väl beskrivit 

vad reflektion innebär och hur det ska gå till. Vi undrar hur det kan påverka lärprocessen och 

varför Kolb inte lagt mer energi på att förklara detta steg i sin modell. Annika Lundmark 

(1998) menar att modellen haltar om någon av faserna inte fungerar fullt ut. Förstår inte 

individen hur reflektionsprocessen ska gå till utgör det en svag länk i modellen. Hennes kritik 

betonar än mer vikten av att förstå hur alla delar i modellen ska samspela. Svaren från 

deltagarna i enkäten indikerar på att de uppfattat att det har gått bra att lära av varandras 

erfarenheter.  

 

Från Piaget har Kolb påverkats av adaptionsprocessen. Den assimilativa kunskapen enligt 

Kolb är när världen utanför förenas med den inre världen och det här sker utan att behöva 

förändra den inre världens struktur. Utifrån resultatet och litteraturen förstärks det här i tanken 

med att lika ska lära av likar. Det kräver mindre av individen att ta till sig ny kunskap om det 

ligger nära den egna erfarenheten. För att en chef, som i projektets nätverk, ska kunna 

förändra sin ledarstil till att bli mer hälsofrämjande kan det dock krävas att det sker en 

ackommodation av ny kunskap. För att detta ska ske krävs en större öppenhet och vilja att 

tillgodogöra sig ett nytt sätt att tänka och i förlängningen ett nytt beteende. Deltagarna har i 

sina svar i stor utsträckning lyft fram att de anser att öppenhet och nya perspektiv och dylikt 

är faktorer som verkligen möjliggörs i nätverket, därav anser vi att ackommodationsprocessen 

underlättas i nätverket som läromiljö. Att utgå ifrån Kolbs (1984) teori har således fungerat 

bra för det som vi avsåg att undersöka. Vi har under arbetets gång fått större förståelse för hur 
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Kolb avser att hans modell ska tillämpas och en djupare insikt i vad erfarenhetsbaserat lärande 

innebär.  

 

De källor som finns upptagna i denna uppsats anses relevanta för att besvara 

frågeställningarna. De är valda för att belägga det argument som uppsatsen driver (Rienecker 

& Jørgensen 2002). I första hand har vetenskaplig text använts, i den utsträckning sådan 

hittats. Den litteratur som använts i första hand, har efter noggrann genomgång av tillgänglig 

litteratur visat sig vara den ledande bland dem som finns tillgängliga på svenska, eller ofta 

refererad av andra. Något vi lagt märke till är att frånvaron av genusaspekten har varit 

påtagligt i all litteratur vi läst. Vi har inte hittat något som visar på könsskillnader mellan män 

och kvinnors lärande i nätverk. Det som påtalas om kön i nätverk är att det främjar jämlikhet 

och en demokratisk grundtanke eftersom man i nätverk träffas utifrån liknande 

förutsättningar, titlar är oviktigt och ingen ’sitter inne med sanningen’. I projektets spelregler 

står det att: Ingen får vara ”profet”, med det menar de att det inte finns en sanning utan fler. 

Det som fungerar för en person kanske inte är tillämpbart för en annan, däremot är det 

diskussionen och reflektionen över varför som kan vara fruktbar. IUC betonar 

jämlikhetsaspekten och skriver ”i nätverk har alla samma status och något att tillföra” (IUC 

2000, s 69). Ändå har vi valt att i diagrammen presentera svaren med uppdelning utifrån kön 

då vi vill se om det går att utläsa några skillnader. I resultatet av uppsatsen är det inget som 

tyder på att det skulle finnas någon skillnad mellan männens och kvinnornas svar. Den 

skillnad som framkom av de svar som kom in var att det endast är kvinnor som fortfarande är 

aktiva i nätverket.  

 

7.2  Metoddiskussion 

Enkät som metod innebär, som andra metoder, en rad svårigheter och fällor som man lätt 

faller i. Vi använde oss av en pilotgrupp för genomgång innan utskick, då enkät som metod i 

vanliga fall har en stor nackdel i att det inte går att justera och förklara för respondenten när 

man väl skickat enkäten. Pilotgruppens kommentarer bidrog således till att stärka enkätens 

validitet. Vi upplevde en fördel med e-postenkäters asynkronitet då några respondenter haft 

frågor som vi snabbt har kunnat besvara och förtydliga, vilket inte hade varit möjligt på 

samma sätt om vi hade haft traditionella postenkäter. En nackdel med en undersökning som 

denna är att det kan uppstå problem med hypotetiska frågor som några av våra i enkäten var. 
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Att försöka fånga in uppfattningar om förändrade beteenden är mycket svårt. Det är ofta en 

dålig överensstämmelse mellan de svar som ges i en enkät och det faktiska beteendet.  

 

Vi har försökt följa det litteraturen rekommenderar vad gäller konstruktion och utformning för 

att enkäten i största möjliga utsträckning ska uppfylla syftet och våra frågeställningar. Vi har 

haft en del funderingar kring hur omfattande enkäten skulle få bli, då vi ville uppnå en bredd 

och ändå få en djupare förståelse för hur nätverket kan vara en bidragande faktor till chefernas 

utveckling. Detta har bidragit till att vi har fått tänka till extra kring vilka frågor som fångar 

upp de aspekter vi avser besvara. Pilotstudien bidrog bland annat till att ge enkäten ett djup då 

vi förde in mer öppna frågor och följdfrågor, som avsåg fånga upp hur respondenterna 

uppfattat nätverket.  Tanken var från början att göra intervjuer som komplement till enkäten 

för att få fördjupad kunskap om deltagarnas uppfattningar. Då svaren blev mer omfattande än 

förväntat på de öppna frågorna i enkäten kändes en intervju överflödig. I dessa svar kunde vi 

återfinna de nyckelbegrepp vi förväntade oss att få och som litteraturen beskriver. Denna 

information kändes tillräcklig för att besvara våra frågeställningar i denna uppsats. Efter 

överläggning med handledaren kom vi överens om att de inkomna svaren var 

tillfredsställande för syftes uppfyllande. Det här var en bidragande faktor till att intervjuerna 

kändes omotiverade och därmed uteslöts ur undersökningen. I efterhand känner vi att det var 

ett riktigt beslut då vi känner oss nöjda med resultatet. 

 

Då adresslistorna inte var uppdaterade på länge kan det ha medfört en risk för att ge en 

felaktig bild av hur situationen ser ut i dagsläget. Fastän litteraturens anvisningar följts om hur 

enkäter ska utformas, distribueras och särskild hänsyn tagits till rekommendationer om hur e-

postenkäter ska hanteras har ändå svarsfrekvensen stannat vid 54 %. I detta fall fanns det sex 

personer som inte har visat något livstecken, dessa har inte läst någon av den e-post som 

skickats då inga läskvitton kommit i retur. De kan helt enkelt ha kastat alla breven olästa, men 

det kan också vara så att adresserna var inaktuella. Den information som fanns hos projektets 

samordningsansvarige var att de borde vara kvar och tillgängliga. Det har dock bidragit till att 

undersökningsgruppen blev mindre än förväntat. Om dessa sex personer kunnat uteslutas med 

säkerhet ur undersökningsgruppen hade det återstått 18 deltagare att ta med i beräkningen. Då 

hade de 13 svar som inkommit varit ett mycket bra resultat. En konsekvens av att så många 

inte längre var aktiva medförde bland annat att möjligheterna att göra jämförelser mellan 

grupperna inte var möjlig. 
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Fast enkäten innehöll ett flertal öppna frågor fick vi en relativt hög svarsfrekvens på dessa. I 

vanliga fall kan man förvänta sig ett större bortfall på frågor med öppna svar då det kräver 

mer av respondenterna att själva tänka efter innan de svarar. Vi noterade att en av våra öppna 

frågor hade ett något större bortfall än de övriga. Det gäller fråga 4a där vi bad respondenterna 

att beskriva med egna ord hur de utvecklas som ledare. När vi jämförde svaren mellan denna 

fråga och fråga 3a som lyder ”Beskriv med egna ord hur du tycker att nätverket utgör ett stöd 

för dig” såg vi att svaren hade stora likheter och insåg att dessa frågor kanske upplevdes av de 

svarande som väldigt lika. Om vi hade insett detta kanske en omformulering av den ena 

frågan bidragit till ännu fler åsikter och ett något mindre bortfall. 

 

Vid tolkning av data är det är viktig att vara noga med hur man hanterar fördelningen. Dålig 

insikt i och felaktig hantering av fördelningen är ofta ett problem med kvantitativ metod. När 

det gäller tolkningen av de svar som placerar sig mitt i en femgradig Likert-skala kan det 

uppstå svårigheter då man inte med säkerhet kan veta om det innebär att respondenten menar 

att de varken instämmer eller tar avstånd, eller om svaret ska tolkas som att de talar lika 

mycket för som emot. Mittpunkten kan också väljas av personer som inte har någon åsikt i 

frågan. I denna undersökning verkade detta inte vara fallet i någon större utsträckning då 

respondenterna i sina svar till de öppna frågorna tydligt visade vad de ansåg. Dessa hjälpte oss 

i vårt arbete att tolka betydelsen av svaren. Det här gjorde att vi valde att tolka de diagram 

med många svarande på mitten som att de i alla fall delvis instämde med påståendena. En 

tanke kring varför så många svar placerats i mitten på vissa frågor kan vara att deltagarna har 

haft höga förväntningar som inte riktigt uppfylldes, då i alla fall två av nätverken inte längre 

var aktiva.  

 

De statistiska mått vi använt för att beskriva fördelningen i diagrammen är; Typvärdet (T), 

Modalprocent (Mp) och Balansmåttet. Dessa har valts då de anses lämpliga för vår 

femgradiga Likertskala då de kan hjälpa oss att på ett bra sätt hantera den något problematiska 

mittpunken. De 13 svar som inkom är ingen stor mängd data att hantera och i ett diagram får 

man lätt en överblick över fördelningen. Det gjorde att vi valde dessa statistiska mått för vår 

bearbetning. Vid fler antal svar kan typvärdet kännas allt för defensivt och inte ge lika bra 

information om fördelningen som till exempel medelvärde och median tillsammans kan bidra 

med. Balansmåttet tar inte hänsyn till de svar som placerats på mitten (3:an) utan viktar endast 

de svar som tagit ställning i frågan. Att använda balansmåttet sker således till ett pris av 

information, men vi gjorde vårt bästa för att kompensera detta genom att analysera svaren 
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med hjälp av den information vi fått från de öppna frågorna. Den hermeneutiska ansatsen har 

således även här varit behjälplig. Det gäller dock att inte glömma bort att ett problem med 

tolkning gjord utifrån hermeneutiken är att det kan vara svårt för någon annan att göra om 

studien och detta kan påverka studiens reliabilitet. 

 

Efter utskicken av enkäterna blev vi medvetna om att det kunde ha medfört en viss risk för 

missförstånd vad gäller vår skala, då vi som ytterpunkt till instämmer helt valt siffra 1 och till 

instämmer inte alls valt siffra 5. Då vi tror att det är vanligare att man gör tvärtom kan 

respondenterna kanske uppfatta att 5 är ett ’bättre betyg’ och förväxlar ytterpunkterna på 

skalan. Denna risk förelåg eventuellt om de inte hade läst hela frågan med svarsalternativet 

ordentligt. Vid en noggrann genomgång av svaren framgick dock att de som svarat positivt på 

de frågorna med fasta svarsalternativ också svarat positivt på de frågorna med öppna svar och 

vice versa. Det anser vi bekräftar att vår skala inte har missuppfattats av respondenterna då de 

har svarat konsekvent. Då svaren i undersökningen inte uppvisat stora slumpvariationer tyder 

det på att undersökningen uppnår hög validitet i det här avseendet. Ingen verkar ha 

missförstått frågorna då svaren uppvisar tydliga gemensamma drag. Därav kan man dra 

slutsatsen att svaren är tillförlitliga. 

 

Slutligen konstaterar vi att den metod som använts har fungerat bra för att uppfylla syftet och 

besvara våra frågeställningar. Det har varit givande med kombinationen av både kvantitativa 

och kvalitativa inslag i enkäten. De öppna svaren har gett undersökningen kvalitativa 

egenskaper med fördjupad, intressant och mer beskrivande information och vi känner att 

undersökningen fått både bredd och djup.  

 

7.3 Vidare forskning 

Då genusaspekten inte varit påtaglig i den litteratur vi läst skulle det vara intressant att titta 

närmare på om det finns några skillnader på mäns och kvinnors förhållningssätt till och utbyte 

av nätverk. Att forska kring hur organisationerna bör omhänderta den dynamik och de tankar 

på förändringar som kommer av att någon eller några medarbetare deltar i nätverk kan vara av 

stort intresse. Detta för att omhändertagandet av nya sätt att organisera verksamheten eller ta 

om hand nya idéer för att utvecklas kan vara en svag länk vid överföring från individ till 

organisation. Då deltagarnas engagemang är den enskilt viktigaste faktorn för nätverks 

funktion skulle det vara intressant att studera vad som kan öka deltagarnas engagemang. Vad 
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krävs för att det ska förstå hur stort bidrag ett fungerande nätverk kan ge dem som individ 

samt den organisation de arbetar inom. 

 

7.4 Slutord 

Som tidigare nämnts i bakgrunden är nätverkande just nu väldigt i ropet och nätverk är lite av 

ett modeord. Inom alla organisationer som strävar efter att utveckla sina medarbetar krävs det 

att både arbetsgivare och individ hittar kostnadseffektiva och givande utvecklingsmetoder. 

För många kan nätverket vara en bra sådan utvecklingsmetod där den enda egentliga 

kostnaden är tid. Nätverkskompetens, som enligt Svensson (2002) innebär att lära sig att 

utnyttja andras kunskap i den egna verksamhet och veta var man hittar den, är idag ett bra sätt 

för individen att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. För organisationer kan det vara av stor 

vikt att hålla kvar individer som har stora kontaktnät och hög nätverkskompetens då de lättare 

kan komma vidare i sitt arbete om de stöter på problem och att det i sin tur kan ge 

organisationen stora konkurrensfördelar. Dessa medarbetare kan också snabbt fånga upp nya 

influenser och trender samt föra upp dem på dagordningen i sin egen organisation. Vi tror att 

nätverkandet är här för att stanna men hur vi ser på det och pratar om det kanske förändras i 

framtiden. Därför kan vi inte låta bli att undra vad som är i ropet om några år.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Introduktionsbrev 
 
Örebro Universitet  
2008-03-03 
 
 

En undersökning om nätverken inom ramen för projekt Ta steget 
 
Inom projekt Ta steget ska vi som är två arbetslivspedagogikstudenter på Örebro universitet 
skriva en C-uppsats med inriktning på hur nätverken uppfattas. Vi kommer att skicka ut en 
enkät till alla er som tidigare deltagit i, eller nu ingår i en nätverksgrupp.  
 
Några av er kommer även att bli tillfrågade om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju 
efter det att enkäterna är bearbetade. De intervjuerna kommer att gå mer på djupet och 
kommer att ta maximalt 1 timme i anspråk. Det är viktigt för de ansvariga i projekt Ta steget 
att få veta vad som fungerar bra och vad som skulle kunna göras annorlunda för att förbättra 
kommande projekt. För er som inte längre ingår i någon nätverksgrupp hoppas vi att ni kan 
svara utifrån hur det var innan gruppen avslutades. Har Du fått den här enkäten på felaktiga 
grunder ber vi dig returnera den med ett meddelande om detta. 
 
För att göra undersökningen så komplett som möjligt så hoppas vi att Du har möjlighet att ta 
dig tid att svara på våra frågor och återsända ditt svar snarast. Dina svar är mycket värdefulla 
för oss, men det är naturligtvis frivilligt för dig att genomföra undersökningen.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt samt sammanställas i diagram och i olika 
statistiska mått vilket innebär att inga individuella svar kommer att framgå i rapporten. 
Uppe i frågeformulärets ena hörn finns ett nummer så att vi vet att just du skickat in ditt svar, 
så att vi inte sänder påminnelsebrev i onödan. Namnlistan med löpnummer kommer att 
förstöras så snart svaren kommit in. 
 
Känn dig välkommen att ringa Pernilla Rågstad tel. xxx-xxxxxxx om frågorna vållar någon 
form av problem. Kan vi inte svara direkt så lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp. 
Du kan även ringa Catherine Forsberg på Katrineholms kommun, tel xxxx-xxxxx. 
 
Vi hoppas på din medverkan och vill tacka på förhand!     
 
 
3 mars 2008  
 
 
 
Maria Agirman 
Pernilla Rågstad   Catherine Forsberg  
Studerande vid Örebro universitet  Katrineholms kommun 
     
 

 



 

Bilaga 2. Enkäten 
 

Enkätundersökning om nätverken inom ramen för projekt Ta steget 
 
För ett par dagar sedan fick Du ett brev via e-post om en undersökning inom ramen för 
projekt Ta steget. Studien syftar till att undersöka hur nätverken fungerar och uppfattas. Detta 
görs som en C-uppsats av studenter vid Örebro universitet. Nedan följer enkäten.  
 
För att göra undersökningen så komplett som möjligt så hoppas vi att Du har möjlighet att ta 
dig tid att svara på våra frågor och återsända ditt svar snarast. Enkäten avser även Er som inte 
längre ingår i en nätverksgrupp! Dina svar är mycket värdefulla för oss, men det är 
naturligtvis frivilligt för dig att delta i undersökningen. Svaren kommer att sammanställas i 
diagram och i olika statistiska mått vilket innebär att inga individuella svar kommer att 
framgå i rapporten. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Du kan svara direkt i dokumentet genom att ersätta den siffra du väljer med ett kryss och 
skriva fritt på de frågor som har öppna svarsalternativ. Du kan också skriva ut dokumentet 
och fylla i för hand för att sedan posta det till; Pernilla Rågstad, xxxxxxxxxxxx, xxx xx 
xxxxx. Har Du några funderingar känn dig välkommen att ringa tel. xxx-xxxxxxxx.  
 
 
11 mars 2008,  
Maria Agirman & Pernilla Rågstad   Catherine Forsberg 
Studerande vid Örebro universitet   Katrineholms kommun 
 
 
Allmänt 
 

A1) Jag är  Kvinna 

   Man 

 

A2) Är Du idag med i en aktiv nätverksgrupp inom projekt Ta steget?  Ja 

       Nej 

 

 

Om JA, hur ofta deltar Du på nätverksträffarna?    Alltid 

       Ofta 

       Sällan 

 

Om NEJ, ber vi dig ändå svara på resten av enkäten då dina svar är av stort intresse 

för oss! 

 

 

 



 

 

A3) Har Du någon tidigare erfarenhet av liknande nätverk?  Ja 

      Nej 

      Vet ej  

 

A4) Under hur lång tid har Du arbetat som chef  0-5 år 

      6-10 år 

      11-15 år 

      16-20 år 

      mer än 20 år 

 

Din uppfattning om nätverket 
 

1) Mina förväntningar på nätverket har infriats 

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 

 

2) Det är meningsfullt att delta i nätverket 

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 

 

3) Nätverksgruppen fungerar som ett stöd för mig i min chefsroll 

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 

 

3a) Beskriv med egna ord hur Du tycker att nätverket utgör ett stöd för dig 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Nätverksdeltagandet är ett bra sätt att utvecklas på som ledare  

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 



 

 

4a) Beskriv med egna ord hur Du utvecklas som ledare genom att delta i nätverket. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5) Det har fungerat bra med i förväg sammansatta grupper 

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 

 

6) Personkemi är en viktig faktor för att få ett fungerande nätverk 

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 

 

7) Jag vågar ta upp känsliga frågor i nätverksgruppen 

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 

 

8) Det går att bygga tillit i en formell grupp 

Instämmer helt   1 2 3 4 5      Instämmer inte alls 

 

 

Avslutning 

Nedan följer ett par frågor med plats för Dig att svara fritt. Dina svar är av stort intresse för 

undersökningen.  

B1) Hur tycker Du att nätverksdeltagandet bidragit till att göra dig till en mer 

hälsofrämjande ledare? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 B2) Vad tror du krävs för att nätverket ska fungera och fortleva? 

 

 

 

 

 

 

B3) Övriga synpunkter  

 

 

 

 

 

 

 

Kan Du tänka dig att delta i en uppföljande intervju? Då kommer vi till dig när du har 

tid och det tar ca 1 timme.  

 Ja 

 Nej 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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