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Inledande ord om skriftens målsättning 
Jag vill inleda med att kort benämna syftet bakom skriften och vad detta har medfört i fråga 
om mitt förhållningssätt till texten. 
 
Min avsikt har varit att ge en teoretisk orientering för att väcka tankar om den egna praktiken. 
Avgörande för denna målsättning är att budskapet presenteras på ett sätt som gör det möjligt 
att nå fram till läsarna. Detta belyser vikten av balansera och tillgodose krav från olika läsare; 
att hitta en jämvikt mellan att definiera och avgränsa de fenomen jag beskriver utan att förlora 
läsare på vägen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna Steen tog sin psykologexamen vid Lunds universitet sommaren 2009. Vid sidan av 
psykologin har Johanna ett starkt språkintresse och har tidigare läst bland annat franska och 
italienska vid Lunds Universitet. 
 
Med finansiering av MiLs forskningsinstitut har hon fått i uppdrag att, under hösten 2009 och 
våren 2010, studera och driva diverse kunskapsprojekt kopplade till MiLs verksamhet kopplat 
till strategier att åstadkomma förändring i ledarnas praktik, samt med fokus på innovativa 
lärformer. 
 
Ett pågående projekt är ett Concept om programmet "Framtida ledare Malmö stad", beskrivet 
utifrån deltagarnas perspektiv. Genom deltagarnas röster ges en skildring av de personliga 
lärdomar utbildningsinsatsen har resulterat i, samt hur dessa tar sig uttryck i det vardagliga 
ledarskapet.  
 
Johanna har ett särskilt intresse för grupphandledning samt för hur kunskap och mening 
skapas i olika gemenskaper, vare sig det gäller mindre grupper, organisationer eller på ett 
samhälleligt plan. Ett intresse som hon även får möjlighet att nära i sitt arbete för Lunds 
KvinnoForum där hon, inom ramen av interkulturella samtalsgrupper, arbetar förebyggande 
mot så kallat hedersrelaterat våld. 
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En teoretisk orientering för att väcka tankar om praktiken 
Jag vill inleda med att berätta om mitt möte med ARL, mötet med MiL kom långt senare och 
ligger kanske framför allt framför mig. Det är inte utan att jag ställer mig frågan varför jag, 
likt andra bidragare till MiLtexter (Boglind, 2002; Marsick, 2002) känner ett behov av att 
börja med denna första kontakt och mina reaktioner på den. Hur kommer det sig att det är ett 
så starkt minne?  
 
Det var under den åttonde terminen av tio på psykologprogrammet som jag först fick uppleva 
kontrasten mellan den traditionella undervisningen på institutionen och ARL, en skillnad som 
säkerligen förstärktes av att terminen, som var tillägnad arbets- och organisationspsykologi, 
innebar en ständig växling mellan teori och praktik, mellan undervisning på institutionen och 
egna uppdrag som konsult och handledare.  
 
Som student kände jag mig av kursledningen stärkt i min förmåga att ta ansvar för mitt 
lärande, i synnerhet av uppmaningen att formulera en egen förståelse och teori för de fenomen 
vi mötte under uppdragen. Mötet med ARL medelst kursledaren Magnus Larssons 
förhållningssätt och kurslitteratur gav mig också nya sätt att förstå min roll som handledare 
och terapeut. Hänvisningar till Peter Rosengrens (2005) kapitel ”Trollkonstnären i 
handledningsrummet” har sedan dess smugit sig in i det mesta jag har skrivit, med referenser 
bland annat till handledarens position som både ”i och o-i”, uppgiften att hålla kvar gruppen i 
osäkerhet, samt att bära tillbaka lärandet. Rosengrens beskrivning om hur deltagarna arbetade 
med att ”drömma trolleritricket” hjälpte mig att öppna upp för mer okonventionella och 
mångdimensionella sätt att närma mig min egen psykologpraktik.  
 
Det var på grund av erfarenheterna under termin åtta som jag valde att skriva min 
magisteruppsats inom arbets- och organisationspsykologi. En uppsats, där jag och min kollega 
Johan Nordahl utforskar ett nytt sätt att närma sig organisatoriskt lärande genom att omsätta 
socialkonstruktionistisk teori i praktik inom ramen av ett grupphandledningsuppdrag (Nordahl 
& Steen, 2009). Men arbetet med uppsatsen, där vi utforskade vår syn på forskning, på 
handledning och på organisatorisk kunskap, väckte också frågor hos mig om ARL och 
speciellt i förhållande till om min syn på organisatoriskt lärande och kunskap kunde rymmas 
inom samma praktik. Läsandet av Isabel Rimanoczy och Ernie Turners mer praktiskt 
orienterade bok (2008) blev, efter den tid jag ägnat åt att fördjupa mig i akademiska texter, 
något av en kulturkrock och gjorde att jag hade svårt att få grepp om ARL i mängden av 
teorier, förhållningssätt och tekniker.  
 

Ett praktiskt förhållningssätt till begrepp och teorier 
Jag har fått i uppdrag att utifrån frågan ”Vad är lärande?” ge en orientering i något av de 
senaste bland teorier och forskning kring lärande, med fokus på organisatoriskt lärande. En 
uppgift som förhoppningsvis också ger mig möjlighet att utforska den fråga jag själv bär på, 
om min förståelse av organisatoriskt lärande och kunskap också finns bland MiLs praktiker.  
 
Min ansats är att väcka tankar snarare än att ge svar. Ett slags horisontellt och konstruerande 
möte mellan olika teorier genom att ställa dessa bredvid varandra och se vad som skapas i 
sammankomsten. Ett försök att relatera ARL som teori och praktik till nya strömningar inom 
det vetenskapliga fält som studerar organisatoriskt lärande. Arkitekten Qvist i Donald A. 
Schöns (1995) ”The reflective practitioner” instruerar sin elev: 
 
 ”You should begin with a discipline, even if it is arbitrary…you can always break it open later.” (Schön, 1995, 
s.93) 
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En lagom vördnad för en teori, där värdet framförallt är relaterat till dess användbarhet i 
relation till det man vill skapa. Detta i kombination med en medvetenhet och respekt för hur 
ett begrepp eller en referensram inverkar på den verklighet vi skapar; ”Hur fungerar det? Vad 
gör det? Vilka tankar blir möjliga att tänka? (och vilka tankar går inte att tänka utifrån en viss 
tolkningsram) är vad jag hoppas på ifråga om de teorier som jag ställer upp. Att leka lite, att 
sätta ”verkligheten” inom parentes och pröva en ny.  
 

Vilken sorts lärande eftersträvar MiL? 
Min första avgränsning i ett försök att besvara frågan ”Vad är lärande?” blir att fråga mig 
vilket sorts lärande MiL eftersträvar genom ARL.  
 
Min uppfattning efter att ha tagit del av litteraturen är att man eftersträvar ett lärande som 
leder till bättre praktiker generellt och till bättre ledare speciellt. Eller snarare bättre 
ledarskapspraktiker genom vidgade referensramar:  
 
”Projekten har som primär uppgift att bidra till perspektivväxling och perspektivbreddning.” (Erixon, Esping, 
Janebrant & Steding, 2003, s. 266)  
 
Perspektivväxling och breddning i det att deltagaren utför uppdrag bortom sin officiella 
kompetens i en ny temporär organisation med personer av en annan kulturell och 
organisationsmässig bakgrund. En bättre rustad ledare genom ökad självkännedom och en 
ökad förståelse för hur egna och andras referensramar inverkar på den organisatoriska 
verkligheten, samt en ny förmåga att hantera en verklighet som kännetecknas av ökad 
förändringstakt, ökad grad av osäkerhet och större olikheter (Rohlin, 2007).  
 
Rohlin benämner förmågan ”att ständigt lära av, lära in och lära ut” (Rohlin, 2003a, s. 23) 
som en av de grundläggande förutsättningarna för ett framgångsrikt ledarskap. Min förståelse 
är att det han eftertraktar är ett lärande som tar sig uttryck i ett förändrat förhållningssätt till, 
och medvetenhet om, egna och andras tolkningsramar. Ett transformerande lärande i 
betydelsen att erfarenheterna av att deltaga i programmet ska gå från handling via reflektion 
till insikt och vidare till förändring i framtida handling, framförallt i form av ökad förmåga att 
hantera organisationslivets komplexitet, både i förhållande till relationer och i form av 
strategisk omvärldsförståelse. 
 
Jag kommer inte ge en fristående beskrivning av MiL eller ARL utan endast beröra dessa 
utifrån de eventuella likheter och skillnader som uppstår i jämförelse med de tre teorier som 
orienteringen kommer att utgå från. Min förståelse av ARL hämtar jag dels från dess 
beskrivning av Rohlin, Skärvad och Nilsson (1994), Rohlin, Billing, Lindberg & Wickelgren 
(2002) och Rohlin m.fl. (2003) från ursprungskällan, dels från redogörelser av Rimanoczy 
och Turner (2008) som beskriver ARL utifrån sammanställningar av hur dess praktiker 
använder sig av den. Den senare sammanställningen ger en rik och tydlig bild av 
tillvägagångssätt och möjliga interventioner men de 10 läroprinciperna vittnar också om att 
det finns många skilda och ibland direkt motsägelsefulla teoretiska influenser och 
förhållningssätt som gett inspiration till design av lärsituationer något Rimanoczy och Turner 
(2008) kallar en spännande syntes: 
 
”Whether their interventions fit neatly into one or another school of thought seems to be no longer important. 
With a sense of conceptual freedom, ARL practitioners make their decisions, both planned in advance and 
moment to moment as their work unfolds, based on their reflections on the results of their practice so that they 
can do better next time. ” (Rimanoczy & Turner, 2008, s.206) 
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Rohlin (2003b) beskriver dels handledarens1 hantverksskicklighet, dels hur ett programs 
specifika betoning och upplägg varierar beroende av programchefen och de övriga 
handledarnas linje och målsättning (samt deltagarnas behov). Min förståelse är att 
handledarens praktik influeras dels av dennes förståelse för vad som är en bra praktiker, dels 
av dennes teoretiska referensram för hur man bäst möjliggör en lärsituation där tillfälle ges för 
utveckling, samt att det nätverk av teorier och praktiker som är MiL drar kraft ifrån denna 
mångfald. Någonstans lurar förstås en fråga om vilken av dessa röster som får störst utrymme 
i teori och praktik men det är en fråga som inte ryms i detta concept.  
 

Tre teorier om lärande 
De tre teorier som orienteringen bygger på kan alla kopplas till olika aspekter av MiLs önskan 
att fostra bättre praktiker, bättre ledare.  
 

En bättre lärare 
Rohlin inleder Ledarskap och lärande med orden: ”Att lära ledarskap och att leda lärande är 
bland det viktigaste en chef kan göra idag.” (Rohlin, 2003c, s.9) Tanken på ledaren som lärare 
ledde mig till den första av de tre teoretiska utgångspunkterna; Transformative Learning som 
idag är den dominerande teoretiska inriktningen inom vuxenlärande.  
 
Transformative learning betonar medveten kritisk reflektion för transformering av 
referensramar. Teorin beskriver nivåer och kategorier i den transformativa lärprocessen, samt 
hur man kan fostra och främja denna process. Ett hjälpmedel i design av lärsituationer. 

 
En mer etisk ledare 

”Framgångsrika ledare är autentiska. Det innebär att i handling visa vad man står för, att ’leva 
som man lär’… ” (Rohlin, 2003a, s.46). Det andra teoribygget är en beskrivning av den 
autentiske, etiske ledaren, en följd av Cunliffes Relationally Responsive Social 
Constructionism (2003, 2008, 2009). Cunliffe har en starkt uttalad önskan att bidra till bättre 
praktiker i betydelsen ledare som söker medvetenhet, och ansvar, för den värld de bidrar till.  
 

En bättre strateg 
Den tredje teorin är Learning in organizing som den beskrivs av Gherardi (1999, 2001) och 
den är en teori om organisatoriskt lärande och kunskap som tar sin utgångspunkt i en 
relationell syn på verkligheten. ”Mycket i ett MiLprogram handlar om att hantera olikheter 
och att gå ut i det okända.” (Erixon, Esping, Janebrant & Steding, 2003, s. 281). Learning in 
organizing ger en förståelse av praktiken som kan komma till användning för att förstå 
komplexiteten man befinner sig i som ledare. Med bättre strateg avser jag att teorin ger en 
förståelse av ledarens position och av kunskapstraditionens position i ett större sammanhang.  
 

Mitt upplägg 
De tre teorierna kommer att positioneras längs ett kontinuum från en substantiell till en 
relationell förståelse av verkligheten och vad den består av. Jag vill använda mig av 
kontinuumet för att väcka tankar om hur en substantiell respektive relationell startpunkt hos 
handledaren kan komma att influera design, interventioner och tolkningar, men även att se 
vad som händer när dessa teoretiska begrepp ställs bredvid en praktik som ARL.  
 
Härnäst följer en beskrivning av skillnaden mellan en substantiell och en relationell förståelse 
av lärande och ledarskap. Därefter presenteras teorierna en i taget och conceptet avslutas med 

                                                
1 Jag kommer genomgående använda mig av ordet handledare men man kan också läsa coach. 
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några reflektioner om framtiden. Efter de två första teorierna presenteras några tankar om 
teorierna och deras relationer till ARL och till kontinuumet.  
 
De tre teoretiska avsnitten kommer alla att inledas med en kort översikt av det fält man 
opererar i, samt en koppling till kontinuumet. Jag ger sedan en beskrivning av teorin med 
utgångspunkt i hur den kan väcka tankar om MiLs egen praktik. I vissa fall genom egna 
kopplingar och jämförelser, i andra genom att vända mig till läsaren.  
 

Vad är lärande? 
Illeris (2001) ger sitt svar på frågan om lärandets natur med hjälp av bilden av en triangel där 
triangelns tre hörn representerar lärandets kognitiva (Piaget), psykodynamiska (Freud) och 
samhälleliga (Marx) dimension. Triangeln är ett försök att ge en förklaringsmodell som 
innefattar alla former av studier av lärande, en slags klassifikation eller positionering av 
teoretikernas bidrag och intresseområde. Genom att triangeln spänner över flera dimensioner 
är det möjligt att positionera in diverse teoretiker i spänningsfältet mellan polerna på grundval 
av var dessa lägger sin betoning. Illeris placerar exempelvis in Kolb, en av ARLs influenser, 
högst upp i kognitionshörnet som en representant för ett utvecklingspsykologiskt 
spänningsfält mellan den kognitiva och psykodynamiska polen. De utvecklingspsykologiska 
teoretikerna fokuserar enligt Illeris på individens kognitiva och psykodynamiska utveckling 
men gör bara sparsamma kopplingar till det sociala och samhället. 
 
Själv ser Illeris (2001) lärandet som en process som alltid innefattar alla de tre dimensionerna 
där lärandet är ett individuellt fenomen, resultatet av en samspelsprocess mellan individen och 
dess materiella, sociala och samhälleliga kontext. I en första anblick kan det synas som om 
Illeris definition torde inkludera de flesta teorier om lärande, men genom att ta avstamp och 
placera läroresultatet i individen vilket i grunden tyder på en substantiell förståelse av 
verkligheten är det möjligt att han stänger ute en förståelse av lärande och ledarskap från ett 
mer relationellt perspektiv som det beskrivs av Emirbayer, 1997; Holmberg, 2000; Hosking 
& Bouwen, 2000; Rennemo, 2003; Uhl-Bien, 2006.  
 

En värld av separata ting eller en värld av flöden 
Ontologi avser frågor om verkligheten och varats natur. Frågor som ”vad består verkligheten 
av?” (Ponterotto, 2005). Beroende av vad man finner för svar så kommer man närma sig 
verkligheten på olika sätt, vilket är en epistemologisk fråga. Epistemologi är läran om 
kunskap och förvärvandet av kunskap och leder till frågor om relationen mellan forskaren och 
det denne vill studera. Frågor som: ”Hur vet jag något?” ”Hur ska jag närma mig fenomenet?” 
 
Enligt Emirbayer (1997) är den grundläggande skillnaden mellan en substantiell och en 
relationell ontologi (syn på verkligheten) att den förra utgår från att verkligheten består av 
substanser, av enheter av olika slag och att man som forskare tar avstamp däri och bygger upp 
forskning och teorier kring substanser som agerar av egen kraft och är tillräckliga i sig själva. 
Det är endast i ett senare led som hänsyn tas till hur enheten ingår i ett större sammanhang. 
Den omgivande kontextens inverkan är marginell och kan inte påverka enheternas 
grundläggande natur. Relationer är som en scen på vilken aktören spelar ut sitt register. En 
substantiell ontologi omfattar inte bara individen utan även gruppen och organisationen ses 
som entiteter med tillhörande attribut och egenskaper.  
 
Emirbayer (1997) ger ett talande exempel på hur man i västvärlden har en grammatisk 
tendens att omvandla flöden till entiteter. Han citerar Elias (1978):  
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”Our languages are constructed in such a way that we can often only express constant movement or constant 
change in ways which imply that it has the character of an isolated object at rest, and then, almost as an 
afterthought, adding a verb which expresses the fact that the thing with this character is now changing. For 
example, standing by a river we see the perpetual flowing of the water. But to grasp it conceptually, and to 
communicate it to others, we do not think and say, ”Look at the perpetual flowing of the water”; we say, ”Look 
how fast the river is flowing.” (Elias, 1978 i Emirbayer, 1997, s.283) 
 
En relationell syn på verkligheten har bland annat beskrivits av Deleuze (1981) som beskriver 
människan (och allt övrigt) utifrån de termer som definierar dess relationer till omgivningen.  
 
”…människan som en samling mer eller mindre komplicerade förhållanden och relationer som i en ständig 
rörelse byggs upp och bryts ner.” (Nordahl & Steen, 2009, s. 10)  
 
I vårt fall skulle det exempelvis kunna vara att beskriva individen, gruppen eller 
organisationen, inte som en entitet utan utifrån hur den skapas i olika skriftliga, muntliga och 
sociala kontrakt och relationer.  
 
Verkligheten består av ständigt pågående konstruktioner som vi enbart känner och har 
kunskap om genom och i relationer (Hosking & Bouwen, 2000). Det finns inget utanför, före 
eller isolerat från relationen utan allt blir till i relation (Emirbayer, 1997). Forskningsmässigt 
blir följden att fokus läggs på att beskriva olika faser och aspekter av dessa 
tillblivandeprocesser och handlingar. Exempelvis genom att fokusera på processer i vilka 
både aktören och världen skapas på ett sätt som antingen ökar eller inskränker 
handlingsmöjligheter (Holmberg, 2000). En av fördelarna med en relationell ansats är att den 
ger möjlighet att kritiskt granska exempelvis relationer, berättelser och dialoger (ibid.) i fråga 
om vems perspektiv som uppmärksammas, vem som dominerar, och vem som stängs ute, ur 
samtalet. 
 
Enligt Uhl- Bien (2006) är det viktigt att uppmärksamma att man både från en substantiell och 
en relationell förståelse av ledarskap kan benämna ledarskap som en social process men att 
förståelsen av process skiljer sig åt. Från ett substantiellt perspektiv är processen en form av 
interaktion, centrerad i de interagerandes individuella perceptioner och referensramar. Det 
sker ett utbyte och påverkan men man skapas inte i processen utan ses istället som dess 
upphovsmakare, vilket i förlängningen kan ge ett forskningsintresse av att veta mer om 
ledaren och dennas medaktörer med avseende på perception, förväntningar och intentioner.  
 
Vi kommer att fördjupa oss mer i den relationella förståelsen av ledarskap och lärande längre 
fram när vi kommer till Cunliffes (2003, 2008) Relationally Responsive Social 
Constructionism och Gherardis (1999, 2001) Learning in organizing.  
 

Ett kontinuum för att öka vetenskapsteoretisk medvetenhet  
Valet att basera orienteringen på ovanstående kontinuum härstammar dels från min egen 
nyfikenhet, att jag vill utforska det relationella, dels ser jag det också som något jag kan bidra 
med från mina erfarenheter med magisteruppsatsen. Ett mer formellt skäl är att det i min 
mening både finns en generell rörelse mot det relationella i allt från konst till vetenskap till 
samhällsfrågor som ekologisk medvetenhet och en mer specifik rörelse inom studiet av 
organisatoriskt lärande och kunskap från det postpositivistiska, via det 
socialkonstruktivistiska mot exempelvis det socialkonstruktionistiska.  
 
Frågan om hur ARL handledarens utgångspunkt kommer att påverka metod och design och 
därigenom också vilken kunskap och vilken sorts ledare som skapas är samma frågor som 
man ställer sig inom forskningsfältet om hur en vetenskapsteoretisk utgångspunkt inverkar på 
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metodologiska frågor. Kommer en relationell utgångspunkt kräva nya metoder, ett nytt 
närmandesätt från forskaren eller kan man använda sig av samma arsenal? Svaret är förstås 
beroende av vilken metod och design man utgår från traditionellt men om forskaren 
exempelvis har en socialkonstruktionistisk syn så är det inte självklart att använda sig av 
statistik, faktoranalys, test och instrument som generaliserar (Charreire Petit & Huault, 2008).  
 
Med siktet inställt på transformering av deltagarnas referensramar, vilka tankar blir möjliga 
att tänka, vilka vägar öppnas och stängs utifrån ett substantiellt respektive relationellt 
perspektiv på lärande och ledarskap? Finns det i denna spännande syntes som är ARL, i denna 
breda arsenal och kompetens som de olika handledarna besitter, metoder och närmandesätt 
som är mer eller mindre förenliga med en substantiell respektive relationell syn på ledarskap 
och lärande?  
 
Detta kontinuum är lika mycket till hjälp för mig själv som för läsaren, för att kunna lägga 
märke till att det ibland i nyanser döljer sig stora skillnader och att man inte riktigt avser 
samma sak fast man använder sig av samma ord. På samma sätt som man inte behöver vara 
socialkonstruktionist för att studera sociala konstruktioner behöver man inte heller ha en 
relationell ansats för att betona vikten av relationer.  
 

Vad man tror på visar sig i vad och hur man gör 
Kan du som läsare positionera dig själv (och senare de tre teorierna) på det kontinuum jag har 
målat upp? Som jag ser det har jag en preferens för det relationella och jag skulle vilja röra 
mig åt den änden men hur jag ser på världen och hur jag närmar mig de klienter jag ska arbeta 
med visar sig inte i ett abstrakt resonemang i den här texten utan kan bara ses i vad jag gör i 
en specifik lärsituation (lokalt, historiskt och socialt fastbunden). En situation som dessutom 
är bortom min fulla kontroll utan skapas i relation till deltagare, programmets längd, 
ekonomiska förutsättningar etcetera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuumet är inte heller ett uttryck för att det är två absoluta entiteter ”substantiell 
världssyn” och ”relationell världssyn” som står åtskilda i varsin ände, oberoende och 
avskärmade från varandra. Jag skulle vilja likna dem vid begreppet multiplicitet (Deleuze & 
Guattari, 1987) vilket utgår från en relationell beskrivning av vad verkligheten (exempelvis 
identitet, ledarskap, organisation) består av. I relation till ledaren och handledarens praktik så 
blir multiplicitet ett uttryck för att det för en och samma person finns ett oändligt antal sätt att 
vara ledare eller handledare, vilka alla kan omsättas i handling. Att det inte finns en enda 
sanning, eller berättelse utan att ledarskapspraktiken är tillfällig och kontextbunden såsom den 
skapas i relationen. Nedan följer ett utdrag om hur vi i uppsatsen försöker lösa och förstå den 
uppgift vi lagt på oss; att vara socialkonstruktionistiska och reflexiva forskare: 
 
”Om vi ser vetenskapen som multiplicitet med många olika vetenskapsteoretiska inriktningar förstår vi fältet 
som icke-isolerade delar där vi kontinuerligt positionerar oss/blir positionerade utifrån hur vi är/gör vår 
forskning. För att vara/göra socialkonstruktionism är det kanske nödvändigt att också vara positivist (det är inte 
möjligt att vara en varg utan man är alltid flera) i bemärkelsen att vi alltid är i relation till andra delar av fältet… 
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….men förnekar vi denna relation (till positivismen, till det traditionella tänkandet) är kanske risken än större att 
vi inte gör vår forskning på ett sätt som är förenligt med vår vetenskapliga ansats. Med detta vill vi inte säga att 
vi måste vara positivistiska utan belysa det faktum att vi kan vara det (potential) men beroende på vilken 
berättelse vi vill berätta kommer denna att präglas av vilken del av oss som kommer till uttryck. ”Valet” av 
berättelse kommer då inte bara att avgöras av våra egna önskningar utan det sker i en kontext, i en relation till 
andra delar av det vetenskapsteoretiska fältet vilka ”vill” forma oss enligt ”deras” perspektiv. (Nordahl & Steen, 
2009, s.112) 
 
Hur kan den egna praktiken förbättras genom medvetenhet om de relationer och risker som 
finns med det man gör? Genom medvetenhet om de val, bedömningar man gör som praktiker, 
som ledare och som handledare, samt om de krafter som vill forma ens praktik? 
 
Vilka krafter spelade in i den berättelse, i den ARLpraktik som kom till uttryck i den senaste 
lärsituationen du medverkade i? Går det att se vilken verklighet du agerade utifrån? Kanske 
du som läsare kan bära med dig dessa frågor under den teoretiska orientering som följer. 
 
 

Transformative Learning 
Under de 30 år som har förflutit sedan han först presenterade sin teori om Transformative 
Learning har Jack Mezirow kontinuerligt vidareutvecklat och förfinat sin begreppsapparat 
(Kitchenham, 2008) och Transformative Learning har nu gått om andragogy (Knowles teorier 
om hur vuxna lär) inom fältet för vuxenutbildning (Taylor, 2008). Som andra vittnen till 
teorins genomslagskraft och fortsatta aktualitet står bland annat sju internationella 
konferenser, tidskriften Journal of Transformative Education, hundratals artiklar och 
avhandlingar (Kitchenham, 2008).  
 
Av de tre teorier som orienteringen bygger på så är Transformative learning den som jag 
positionerar längst åt den substantiella änden. Detta har dels sin förklaring i att det inte är en 
teori specifikt om organisatoriskt lärande utan en teori om hur vuxna lär, dels så finns det en 
stark betoning på individen och rationalitet. 
 
Trots att Mezirow fortfarande är dominerande inom fältet har det emellertid på senare tid, ur 
kritiken mot dennes betoning på individen och på betydelsen av medveten rationell analys för 
transformativt lärande, vuxit fram alternativa inriktningar varav två av de mest etablerade är 
den psykoanalytiska (psychoanalytic) och den utvecklingspsykologiska 
(psychodevelopmental) (Taylor, 2008). 
 
Den psykoanalytiska, den utvecklingspsykologiska, samt Mezirows förståelse av 
Transformative Learning förenas enligt Taylor (2008) i att man söker presentera en universell 
och normativ beskrivning av lärande där utgångspunkt för analys är individen. Det finns dock 
vid sidan av dessa tre mer substantiella inriktningar även de som tar en mer relationell 
utgångspunkt och som i större utsträckning hellre utgår från det sociala än individen och där 
kontext får större utrymme såsom exempelvis i den emancipatoriska inriktningen. Taylor 
(ibid.) skiljer den senare från de förra i det att vikten läggs vid en emancipatorisk 
transformering på en social nivå då de inte särskiljer människan från samhället. Att i högre 
grad se människan utifrån dess position i samhället gör att det läggs större fokus på hur ras, 
klass och kön dels inverkar på referensramar, dels påverkar möjligheten att transformera sina 
referensramar. 
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Jag vill ge en övergripande orientering av fältet med fokus både på vad respektive inriktning 
betonar i förhållande till transformering av meningsperspektiv, och på vad de olika linjerna 
tillför i termer av praktisk betydelse för handledarens förhållningssätt.  
 

Förändrad referensram ger förändrat beteende 
Mezirow ger en förklaringsmodell över hur man kan förändra sitt sätt att tolka verkligheten, 
en förmåga av vikt i en värld av ständig förändring där en referensram snabbt kan gå från 
funktionell till dysfunktionell (Taylor, 2008). Han menar att man som vuxen förväntas kunna 
reflektera och förhandla om vad man tänker och tycker, om värderingar och övertygelser och 
inte oreflekterat följa andras ledning. Det finns ett behov av medvetenhet om egna och andras 
vanemässiga antaganden (habits of mind) och utgångspunkter för att kunna hantera vardagen 
(Mezirow, 2003). Målet för den som undervisar eller handleder vuxna är enligt Mezirow 
(ibid.) att hjälpa de lärande att förstå och utforska sin förmåga att tänka självständigt medan 
de strävar mot att uppnå sina mål.  
 
Transformative Learnings stora genomslag beror till stor del, enligt Kegan (2009), på 
Mezirows förmåga att kombinera bra idéer med ett lättillgängligt språk. Samtidigt pekar 
denne på att denna egenskap och teorins genombrott också har lett till att begreppens 
betydelse lätt kan förvanskas. Vad avser Mezirow egentligen med referensram (”frame of 
reference”)? 
 
Referensramar är enligt Mezirow (2009) kulturella och språkliga strukturer som selektivt 
formar och begränsar vår verklighet genom att exempelvis färga vår perception och kognition. 
Dessa ramar influeras också av de primära omsorgspersonerna (Mezirow, 2003) och de 
predisponerar allt från våra övertygelser, förväntningar och intentioner till känslor och kan 
påverka oss vare sig vi är medvetna om dem eller ej. 
 
Referensramar består av två dimensioner: ”habits of mind” och ”points of view”.  
Habits of mind förstår jag som vanemässigt tänkande och attributioner, en sorts abstrakt 
inställning och orientering av individens sätt att tänka, känna och agera och som influeras av 
dennes specifika kulturella, sociala och språkliga koder (Mezirow, 2009). Points of view är 
synpunkter, åsikter och ställningstaganden som följer av detta vanemässiga tänkande och 
dessa är mer påtagliga och lättillgängliga för individen själv och andra. Mezirow (2009) 
exemplifierar:  
 
”An example of habits of mind is etnocentrism, the predisposition to regard others outside one’s own group as 
inferior… …A resulting point of view is the complex of negative feelings, beliefs, judgements and attitudes we 
may have regarding specific individuals or groups with characteristics different than our own. Having a positive 
experience with one of these groups may change an etnocentric point of view but not necessarily one’s 
etnocentric habit of mind regarding other groups.” (Mezirow, 2009, s. 93) 
 
En transformering av en ”habit of mind” leder till utvecklandet av en mer inkluderande, 
differentierad och genomtränglig referensram där individen genom kritisk reflektion öppnar 
upp för införlivande av nya erfarenheter (Mezirow, 1996 i Taylor 2008). 
 
Den medvetna kritiska reflektionen är enligt Mezirow en obligatorisk förutsättning för 
transformativt lärande (Dirkx, Mezirow & Cranton, 2006) där en viss meningsstruktur 
omvärderas både i förhållande till dess ursprung och till dess konsekvenser, en omvärdering 
som både kan vara en individuell process eller initieras i en dialog där den egna 
meningsstrukturen utmanas av övriga deltagare (Mezirow, 1996 i Taylor, 2008).  
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Mezirow har under åren skapat många olika typologier och beskrivningar av den reflektiva 
process som leder till transformering av referensram och paradigmbyte och det är inte all 
reflektion som leder till byte av referensram. I tidigare teorier utgår Mezirow från att ett 
”disorienterande dilemma” är en förutsättning för att transformativt lärande ska ske, det vill 
säga någon form av akut personlig kris som får individen att ifrågasätta sitt sätt att vara. 
(Mezirow, 1991 i Boyd, 2008). Idag ser man även att den kan följa av en kumulativ 
förändring av intressen och övertygelser. Den kumulativa transformeringen kan beskrivas 
utifrån det ovanstående exemplet om etnocentrism och uppstår när fler och fler insikter först 
leder till en förändring i attityd (point of view) och sedan vidare till en omvandling av det 
vanemässiga tankemönstret (habit of mind) (Mezirow. 2009). 
 

Hantering av ångest centralt för transformativt lärande 
Boyd beskriver ”Mindful Learning” (Mezirow, 2005 i Boyd, 2008) vilket både är en skildring 
av den process genom vilken individen skapar nya kognitiva kategorier och multipla 
perspektiv, samt det aktiva och öppna förhållningssätt till verkligheten som föregår och följer 
av processen. 
 
Mindful learning initieras av att individen blir medveten om att ett annat perspektiv kan ge 
nya insikter i förhållande till ett givet problem vilket föranleder en utforskning av det tidigare 
perspektivets ursprung, kontext och konsekvenser. Därefter följer en kritisk reflektion över de 
antaganden som det tidigare perspektivet gett upphov till varpå individen validerar det nya 
perspektivet antingen genom handling eller dialog. Mezirow (Dirkx, Mezirow & Cranton, 
2006) tillägger senare att individen måste kunna hantera den ångest ett byte av referensram 
för med sig för att det sista steget ska bli verklighet, det vill säga det steg då individen 
omsätter insikt i handling. 
 
Det är även av vikt att den lärande har en positiv förståelse för sig själv, samt att denne under 
den transformerande processen får stöd från omgivningen. Annars riskerar den lärande att 
förlamas av ångest eller av andra känslor som rädsla, ilska, skuld och skam som kan uppstå 
när man vänder blicken till sig själv (Mezirow, 2003).  
 

Det omedvetnas betydelse för transformativt lärande 
Vid sidan av Mezirow har den psykoanalytiska inriktningen inom Transformative Learning 
många anhängare varav en av de mest framstående är John M. Dirkx. Denne förstår 
transformativt lärande som en livslång individuationsprocess där individen skapar förståelse 
om sig själv genom att reflektera över inre identitetsstrukturer. En individuering som för med 
sig upptäckter av nya handlingsmöjligheter och ny förståelse av den egna identiteten (Taylor, 
2008).  
 
Den psykoanalytiska inriktningen för fram att det inte bara finns en utan flera olika former av 
transformativt lärande och att det är viktigt att de kan existera tillsammans. Dirkx hävdar att 
det finns flera vägar till ett byte av referensram och att en rationell analys inte alltid är den 
mest lämpliga (Dirkx, Mezirow & Cranton, 2006). Att det inte bara är en fråga om att 
möjliggöra en medveten kritisk reflektion genom att föra upp det omedvetna på en medveten 
nivå utan att det också handlar om att kunna kommunicera med det omedvetna innan dess, en 
kommunikation som företrädelsevis görs genom bilder, drömmar och symbolik.  
Han påpekar att den referensram vi talar om explicit kanske inte är den som behöver 
förändras utan att det kan finnas omedvetna laddningar som aktiverar en viss tolkning av 
erfarenheten och att dessa referensramar kräver andra mer affektiva närmandesätt såsom 
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exempelvis journalföring över tankar och symbolisk interaktion med bilder (Dirkx, Mezirow 
& Cranton, 2006).  
 
Dirkx menar att det finns likheter mellan den tanke som han själv företräder och Mezirows 
och att de båda fyller en funktion i förhållande till att förbättra individens tillvaro och 
transformera referensramar som är dysfunktionella men där Mezirow närmar sig uppgiften 
utifrån ett epistemiskt (kognitivt) perspektiv medan han själv utgår från det omedvetnas 
inverkan på individens verklighetsuppfattning (Dirkx, Mezirow & Cranton, 2006).  
 

Det som transformeras är hur man bildar sig en uppfattning om verkligheten 
Den tredje större inriktningen är den utvecklingspsykologiska där transformativt lärande 
betraktas i ett livsloppsperspektiv och ses som den kontinuerliga, ständigt progressiva 
utvecklingen av hur (på vilket sätt) individen närmar sig kunskap och meningsskapande 
(Taylor, 2008). Genom att se på individen under ett längre perspektiv riktar man något mer 
uppmärksamhet på kontext och relationer än de två tidigare inriktningarna.  
 
Enligt Kegan (2009) som utgår från ett ”constructive developmental perspective” behöver 
konceptualiseringen av Transformative Learning både smalnas av så att fokus läggs på en 
epistemologisk nivå, det vill säga tydliggöra att det som transformeras är vårt sätt att veta, hur 
vi vet något (hur vi närmar oss verkligheten) och breddas, i betydelsen att det transformativa 
lärandet omfattar hela livsloppet. Han menar att teorins popularitet och att den tilltalar det 
sunda förnuftet har gjort att det är tid för en uppstramning, där det transformativa lärandet 
skiljs från andra former av lärande och förändring. Allt lärande, all förändring är inte 
transformativ. Kegan (ibid.) skiljer informativt lärande där lärandet sker inom en ram från 
transformativt där lärandet innebär skapandet av en ny ram. Han betonar vikten av båda 
former men samtidigt att de inte bör förväxlas. 
 
Kegan (2009) liknar livet vid en utbildning som individen är inskriven på och där kurserna 
varierar i svårighetsgrad och komplexitet. I takt med livets allt tuffare utmaningar måste vi 
utveckla vårt sätt att närma oss vad, och hur vi vet för att kunna hantera dessa. Johnson (2008) 
pekar på behovet av att ledare tidigt i karriären och kontinuerligt ges utmanande uppgifter för 
att ge möjlighet till en transformativ utveckling.  
 
Kegan (2009) ställer bland annat upp tre olika utvecklingsnivåer av hur individen förhåller sig 
till, och bedömer, de budskap som kommer från omgivningen: 
 
• The traditional mind: individen har övertagit och internaliserat samhällets värderingar och 

ser dem som sina egna. 
 
• The modern mind: ett utvecklingssteg längre än det traditionella ovan. Individen har nu 

utvecklat en sorts inre auktoritet som kan bedöma de olika förväntningar, värderingar, 
påverkningar som kommer från samhället och från personer i omgivningen som vill styra 
individen efter egen agenda.  

 
• The postmodern mind: det sista steget är att skapa en distans mellan sig själv och den inre 

auktoriteten så att man har möjlighet att se de egna referensramarnas begränsningar och 
motsägelsefullhet. 
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I en lärsituation är det enligt Kegan (2009) mycket viktigt att läraren, förutom information om 
tidigare erfarenhet i ämnet och generell inställning till lärande, söker information om tidigare 
erfarenheter av transformering.  
 

Tidigare möten mellan Transformative learning och ARL 
Det här är inte första gången Transformative Learning (TL) ställs i relation till ARL. När 
Sharon Lamm sökte efter en organisation där hon kunde studera TL fick hon av Victoria 
Marsick tipset att studera MiLs arbete (Lamm, 2002; Rohlin, 2002) Resultaten visade att 22 
av 24 deltagare rapporterade transformativt lärande, bland annat i form av ett mer globalt 
perspektiv på sitt ledarskap, en generell förändring i ledarskapsstil och större acceptans för 
olikheter. Man redovisade förändrat beteende som exempelvis att man delegerar och lyssnar 
mer, att man visar större förtroende och ödmjukhet, att man ägnar mer tid åt reflektion 
etcetera (Se Lamm, 2002).  
 
Mezirows utgångspunkt, att i en värld av kontinuerlig utveckling står individen med behov av 
en förmåga att byta referensram när den inte längre är funktionsduglig, bär stora likheter med 
Lamms beskrivning av ledarens behov av förändrade referensramar:  
 
”Leaders can no longer continue to do the things the way they have in the past. This changing organizational 
context is requiring a transformation in leaders’ mindsets.” (Lamm, 2002, s. 79) 
 
Rohlin (2007) söker efter ett nytt paradigm för ledarskap och beskriver hur ledaren måste 
operera i området mellan stagnation och kaos. Vikten av det personliga ledarskapet och att 
fråga sig varför man har tagit på sig en viss ledaruppgift delar han med Mezirow som tar upp 
det som en avgörande fråga som leder till transformering av referensram (Kitchenham, 2008). 
 

Organisatoriska förutsättningar för att uppnå transformativt lärande 
Enligt Taylor (2008) så kopplar den empiriska forskningen inom Transformative Learning 
perspektivförändring till handling, det vill säga att en förändring i hur man ser på världen 
leder till en önskan att agera enligt den nya övertygelsen, i enlighet med det nya perspektivet. 
Det är därför av betydelse att det ges möjlighet att pröva och utforska det nya beteendet. Detta 
påminner mycket om exempelvis ”Sequenced Learning” och ”Repetition and Reinforcement” 
(Rimanoczy & Turner, 2008). Lamm (2002) tar upp flera olika förutsättningar som främjade 
det transformativa lärandet såsom exempelvis längden och intensiteten av programmet, 
sammansättningen av projektarbetsgrupperna och att det fanns ett öppet och stödjande klimat 
för reflektion. Hon visar också på hinder för transformering såsom när deltagaren inte 
bereddes möjlighet att implementera, pröva sina nya perspektiv och förhållningssätt i den 
dagliga verksamheten under och efter programmet, samt när deltagaren upplevde att stödet 
från den högre ledningen saknades. Detta kan jämföras med vad Per Tryding i sin utvärdering 
av ”Executive management education” tar upp som organizational fit, passformen mellan 
deltagaren och organisationen (Tryding, 2009) Något som ytterligare betonar vikten av det 
arbete som sker före och efter för att maximera förutsättningarna för deltagarens lärande 
(Rohlin, 2003b; Erixon, Esping, Janebrant & Steding, 2003).  
 

Betydelsen av kritisk reflektion 
Inom ramen för kritisk reflektion visar forskningen inom Transformative Learning på vikten 
av att uppmärksamma faktorer som lärandepreferenser, beredskap för förändring, kognitiv 
mognad samt att det ges upprepade möjligheter under en tidsperiod att pröva nytt beteende i 
tanke och handling (Taylor, 2008) Ovanstående liksom Dirkxs betoning på behovet av att 
närma sig individen genom symbolik (Dirkx, Mezirow & Cranton, 2006), att komma i kontakt 
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med det affektiva, återfinns också i ARLpraktiken som den beskrivs av Rimanoczy och 
Turner (2008).  
 
Reflektion, och i synnerhet kritisk reflektion, är en komponent som Transformative Learning 
och ARL delar. Den transformerande processen uteblir eller försvåras vid avsaknad av kritisk 
reflektion eller vid avsaknad av kritiska frågor, (Taylor, 2008) vilket igen understyrker vikten 
av handledarens uppgift.  
 

Handledarens uppgift är att trygga en säker övergång 
Kegan (2009) begagnar sig av en mycket målande metafor för att visa på betydelsen av att 
inte bara ta hänsyn till vart deltagaren vill nå utan också var denne kommer ifrån. Han 
använder sig av bilden av en bro för att tänka på deltagarens epistemologiska nivå och 
potentiella utveckling. Som handledare måste man veta vilken bro deltagaren befinner sig på 
och hur långt denne har kommit. Man måste framför allt försäkra sig om att bron är stadigt 
tryggad på båda sidor för att det ska bli en säker övergång.  
 
I MiLs ledarskapsutvecklingsprogram eftersträvas, i min mening, det moderna och 
postmoderna medvetandet, det vill säga att deltagaren genom kritisk reflektion ska kunna 
skilja mellan vad omgivningen vill att man ska värdera och sträva efter, hitta sin egen röst och 
i förlängningen kritiskt granska egna antaganden. Kegan (2009) lyfter emellertid upp att om 
deltagaren befinner sig på en nivå som ”traditionellt medvetande” så är det kanske en omöjlig 
uppgift att urskilja vad man faktiskt värderar och strävar efter från vad omgivningen menar att 
man borde värdera och sträva efter. Det är därför viktigt att grundligt bilda sig en uppfattning 
om var deltagaren befinner sig så att man inte tror att deltagaren redan besitter den inställning 
till lärande (och den reflektionsförmåga) som är nästa utvecklingssteg (ibid.) vilket kan göra 
erfarenheten till en onödigt påfrestande och ångestväckande upplevelse. 
 
Avslutningsvis, Mezirow (2003) visar på hur handledaren kan stödja och hjälpa de lärande att 
förstå varför de tänker och känner som de gör genom att vara en förebild och vända blicken 
till sin egen praktik och kritiskt utvärdera giltigheten av egna antaganden, analysera och 
bedöma dessa efter ursprung, form och konsekvenser.  
 
Nästa teoretiker fortsätter och går vidare i denna granskning av den egna praktiken. 
 
 

Relationally Responsive Social Constructionism 
Jag kommer att inleda med en kort orientering i skillnaden mellan socialkonstruktivism och 
socialkonstruktionism för att sedan presentera Relationally Responsive Social 
Constructionism (RRSC), en socialkonstruktionistisk teori om lärande vars upphovsmakare 
Ann L. Cunliffe har en tydlig agenda att bidra till en utveckling av förståelsen av ledarskap. 
Hon presenterar ett personligt och etiskt ledarskap där hon i synnerhet betonar vikten av en 
förståelse för vilken roll språket spelar i det organisatoriska meningsskapandet, samt vikten av 
ansvar och öppenhet om den egna praktiken. Jag kommer att knyta hennes 
socialkonstruktionistiska tankar särskilt till handledarens praktik.  
 

De stora skillnaderna finns i de små nyanserna 
Skillnaden mellan socialkonstruktivism och socialkonstruktionism kan kopplas tillbaka till 
skillnaden mellan en substantiell och en relationell förståelse av verkligheten där 
socialkonstruktivisten ser den sociala konstruktionen av verkligheten som en psykologisk 
(kognitiv) process inom individen (om än influerad av sociala relationer) medan 
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socialkonstruktionisten förstår verkligheten som en social process i relation och betonar hur 
ledarskap och organisation skapas i kommunikationsprocesser (Gergen, 2000; Gergen & 
Gergen, 2008; Hosking & Bouwen, 2000).  
 
Det känns viktigt att belysa de två inriktningarna särskilt eftersom ARL omfattar så många 
förhållningssätt till människan. Begreppsförvirring försämrar kommunikationen inom 
akademin såväl som mellan akademi och praktiker. Åtskillnaden mellan de två kan dessutom 
vara särskilt svår att göra inom ett fält som organisatoriskt lärande där många olika 
vetenskapliga discipliner (benämningar och indelningar) samsas. En förenkling (vilket också 
är riskabelt) är att en socialkonstruktivistisk teori i högre grad betonar individen, den 
kognitiva förändringen och behandlar omgivning och relation som variabler som påverkar 
individen. En socialkonstruktionistisk teori å andra sidan kännetecknas enligt Burr (2003) 
generellt av antiessentialism, ett kritiskt ifrågasättande av kunskapsanspråk, fokus på 
processer, på språk och på sociala praktiker. 
 
Cunliffe (2008) målar upp ett mycket inkluderande kontinuum över socialkonstruktionistisk 
teoribildning om organisatoriskt lärande och kunskap och som till exempel spänner från en 
kognitiv (Schön,1995) till en relationell konstruktion av verkligheten (Cunliffe själv). Hon 
särskiljer bland annat de forskare som antar en mer distanserad och dekonstruerande ansats 
och som ägnar sig åt att studera diskurser på en makronivå (exempelvis hur diskurser som kön 
och ras konstrueras och distribueras i samhället), från forskare som hon själv som i högre grad 
antar en nära och deltagande ansats och som studerar hur kunskap konstrueras på en 
mikronivå i konversationer. 
 

Ledarens hantering av språk och av de meningsskapande processerna är avgörande 
Cunliffe har en relationell syn på ledarskap och organisation: 
 
”…management realities and identities are not created internally in the manager’s mind, nor externally by the 
organization and its structure, but constructed dialogically between managers and others in everyday 
conversations.” (Cunliffe, 2001, s. 354 kursivering i ursprungstexten) 
 
Organisationsmedlemmarnas identiteter och handlingsmöjligheter formas i de samtal som förs 
i den dagliga verksamheten. Ledarskap och organisation skapas mellan medlemmarna när de 
organiserar sig och söker skapa mening och sammanhang i enskilda och gemensamma 
arbetsuppgifter.  
 
Cunliffe (2009) är intresserad av det implicita och prereflexiva som finns inneslutet i 
vardagen och som mer eller mindre obemärkt skapar vår upplevelse och förståelse för det 
sammanhang vi verkar i. 
 
”…everything we do is a complex mixture of our own and others’ actions and talk: we are inherently 
responsive to each other- to our own and others’ words, gestures and feelings. These are so interwoven 
that in the moment by moment, back-and- forth of our dialogue, no one person is in control.” (Cunliffe, 
2008, s. 130) 
 
Det finns hos Cunliffe en starkt uttalad önskan att bidra till att skapa bättre ledare, bättre i 
betydelsen ledare som kritiskt reflekterar över sin egen praktik. I flera år var hon ansvarig för 
den avslutande kursen på ett Executive MBA - program i USA. Hennes förståelse av 
ledarskap som något som skapas i relation till de övriga i organisationen i de dagliga 
meningsskapande processerna gör att hon framför allt pekar på två utvecklingsvägar för att bli 
en bättre praktiker:  
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En ledare kan förbättra sin ledarskapspraktik dels genom att utveckla medvetenhet och 
känslighet för språkets skapande form, dels genom att utveckla medvetenhet, ansvar, 
ägandeskap och öppenhet om hur man från sin position som ledare påverkar, och påverkas av, 
de meningsskapande processerna i organisationen.  
 
Cunliffe presenterar alltså två vägar: medvetenhet om språket och medvetenhet och ansvar för 
vilken verklighet vi skapar. Låt oss börja med språket. 

 
Världen skapas när vi sätter ord på den 

En väg att förädla sin ledarskapspraktik går genom att utveckla en förståelse för språkbrukets 
och kommunikationsprocessernas betydelse för den organisatoriska verklighet som man vill 
skapa tillsammans. Cunliffe beskriver hur organisationsmedlemmarna genom bildspråk, 
liknelser och metaforer vill dra in den man pratar med att dela upplevelsen eller visionen för 
framtiden (Cunliffe, 2001).  
 
När man ser ledarskap som en relationell aktivitet så finns det enligt Cunliffe (2001) inget 
större behov av det ständiga flödet av nya managementteorier utan det verkliga behovet ligger 
i att skapa bättre förståelse för hur ledarskapet skapas i vardagssituationer. Alltså, den som 
delar Cunliffes förståelse av ledarskap och organisation som något som är i en ständig 
tillblivandeprocess här och nu i en given organisation med specifika inblandade kommer bli 
mer hjälpt av kunskap om kommunikationsprocesser än av ett abstraherat och generellt 
framgångsrecept från en annan organisation.  
 
Cunliffe (2001) föredrar att se ledaren som en artist än som en ingenjör. En konstnär som 
uppfattar nyanser och skiftningar i kommunikationens flöde, som behärskar språket och kan 
bruka det för att realisera en vision eller liksom i handledarens, och ledarens fall, för att 
designa en lärsituation. 
 
”… a reflexive awareness of the constitutive nature of language and being responsive to other voices and the 
otherness of our landscape…’Good’ managers are those who have a reflexive awareness of the complexities of 
the authorship process and who may use a range of linguistic tools to jointly construct possibilities for 
participating in conversations and organizational life in different ways.” (Cunliffe, 2001, s. 367)  
 
När ledaren utvecklar en reflexiv medvetenhet om hur den egna praktiken påverkar den 
diskursiva processen i vilket allt skapas blir ledaren också bättre på att förstå och designa 
processen. När man utvecklar en känslighet för omgivningen och relationer, och kan sätta ord 
på det vaga, det outtalade som utspelar sig i dialogen, ges nya möjligheter till handling. För 
den som har den här synen på den organisatoriska verkligheten, det vill säga att den skapas i 
samtal mellan medarbetare, blir det tydligt att det är av oerhörd vikt att ledaren utvecklar en 
känslighet för vad som är ”rätt” sak att säga vid ”rätt” tillfälle för att skapa konstruerande 
handlingsmöjligheter (Cunliffe, 2001).  
 
Den förfinade känsligheten och förståelsen för kommunikationens betydelse förblir dock utan 
verkan om den inte samtidigt sätts i bruk genom att ge möjlighet till dialog. Ytterligare ett 
steg i att förbättra sin ledarskapspraktik går genom att skapa tillfälle för dialog i vilken man 
kan öppna upp för nya sätt att vara, relatera och skapa nya handlingsalternativ. 
 

Att ta ansvar för sitt meningsskapande 
Lärande i betydelsen bättre praktiker, bättre ledare uppnås enligt Cunliffe (2001) således 
genom insikten att vi skapar vår organisatoriska verklighet, våra handlingsmöjligheter och 
begränsningar genom hur vi talar om dem mellan oss i vår dagliga organisering. En insikt som 
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ger vidare utvecklingsmöjligheter om den leder till en reflektion om det egna språkbruket, 
dess ursprung och konsekvenser. Nästa steg för att skapa bättre ledarskapspraktiker utgår från 
att genom olika former av reflektion och reflexivitet, för det första nå kännedom om hur man 
påverkar den organisatoriska verklighet man lever i, och för det andra ta ansvar för sitt 
avtryck. 
 
Cunliffe (2003) utgår från en tydligt reflexiv plattform. Rent vetenskapsteoretiskt avser 
reflexivitet antagandet att alla kunskapsanspråk har en paradigmspecifik utgångspunkt och att 
varje anspråk, varje antagande om verkligheten därför kan och bör utmanas för att visa på de 
inbyggda begränsningarna och i förlängningen på hur ofrånkomligt vacklande varje 
sanningsanspråk är (ibid.). Cunliffe, som förstår ledarskap som något som skapas i dialog, 
efterfrågar naturligtvis reflexivitet från de som ingår i konversationen, men hon gör det 
framför allt också av sig själv och av andra forskare och praktiker och hon förväntar sig att 
reflexivitet om den egna praktiken kommer leda till nya insikter för akademiker och praktiker 
om hur vi skapar kunskap och verkligheter (ibid.). 
 
Relationally Responsive Social Constructionism är en teori för att förstå hur vi alla skapar vår 
verklighet. Cunliffe har emellertid ett särskilt intresse för ledarens och forskarens praktik. Två 
praktiker som, på grund av det inflytande och den makt att påverka som positionen ger, har ett 
särskilt behov av reflexivitet. Dessa är också två positioner som traditionellt har haft en 
särställning i förhållande till sin praktik. Forskaren, som sedvanligt har hållit sig åtskild från 
det denne studerar och där för lite fokus har lagts på dennes påverkan och ledaren, som fått 
för stort utrymme och gett upphov till bilden av ensam byggherre av den organisatoriska 
verkligheten.  
 

Från självreflexivitet till radikal reflexivitet 
Cunliffe (2009) förespråkar en slags inre, personlig reflektion framför att använda sig av, och 
jämföra sig mot, externa generella referenter som exempelvis ”introvert eller extrovert, 
uppgifts- eller personorienterad, transformativ eller transaktionell” (ibid.) Hon anammar en 
fenomenologisk ståndpunkt och menar att när man endast reflekterar över sig själv och sin 
praktik med hjälp av generella kategorier så förflyttas fokus från den upplevda erfarenheten, 
vilket resulterar i att man också kopplas fri från känslan av ansvar för sig själv och andra. 
 
Självreflexivitet är en slags dialog med självet om fundamentala antaganden som påverkar de 
meningsskapande processerna och innebär en ifrågasättande granskning av hur man agerar i 
världen. Genom denna självreflexivitet blir man medveten om hur man svarar på andra och 
kan öppna upp för nya sätt att vara (Cunliffe, 2009).  
 
Radikal reflexivitet är en slags kombination av självreflexivitet och kritisk reflexivitet, 
ett sätt att få tillgång till det implicita och få upp praxis till ytan (genom självreflexivitet) där 
nästa steg blir att dekonstruera praktiken och genom en form av kritisk reflexivitet skapa 
medvetenhet om vad som påverkar praktiken exempelvis i termer av yttre påtryckningar 
(Cunliffe, 2003). 
 
Cunliffes kritiska reflexivitet är inspirerad av det postmoderna projektet att skaka om de 
antaganden som ligger till grund för vissa positioner och på så sätt genom kritisk granskning 
öppna upp för andra sätt att vara och göra ledarskapet och organisationen. Den kritiska 
reflexiviteten ger upphov till att man undersöker det man gör normalt sett och ställer sig 
frågor som: ”Är det här det enda sättet?” för att öppna upp för frågan om vad som är en ”god” 



 18 

ledarskapspraktik. Att ta ansvar för hur organisationen skapas och att fråga sig om det är 
något man vill vara en del av (Cunliffe, 2009). 
 
När jag själv tillsammans med mina medkonstruktörer är arkitekter till den verklighet, den 
organisation, den relation jag lever i, när den inte finns sär skild från min påverkan så gäller 
det att reflektera och ta ansvar för den värld jag skapar och framför allt att ta reda på vilken 
ledare jag vill vara. Ledarskapet blir inte en fråga om vad som ska göras utan först och främst 
en fråga om att veta vem man vill vara, varefter resten faller på plats (Cunliffe, 2009). 
Cunliffes utgångspunkt är på så vis hämtad från existentialismen: 
”Existentialism’s first move is to make every man aware of what he is and to make the full responsibility of his 
existence rest on him. And when we say that a man is responsible for himself, we do not only mean that he is 
responsible for his own individuality, but that he is responsible for all men.” (Sartre 1965/1993 citerad i Cunliffe, 
2009, s. 89) 
 
Ledarskapet är personligt men inte individuellt på så sätt att det kan härledas till en individs 
mentala modell av ledarskap. Ledarskapet är processen, dialogen mellan den som är i position 
som ledare och den som är i position som följare och det ligger på alla att ta ansvar för denna 
process, detta ledarskap som tar form. 
 

Ett personligt ledarskap är ett etiskt ledarskap 
Cunliffe (2009) framför en kritik mot MBA - utbildningar som, genom att lägga betoning på 
att ge kunskap och tekniker som främjar rationalitet och effektivitet, inte tillräckligt 
uppmärksammar ledarskapets relationella aspekter och istället fostrar en egocentrisk och 
hjälteinspirerad syn på ledaren. Den kurs hon håller syftar istället till att väcka behovet av att 
ifrågasätta det man tar för givet och att förhålla sig mer kritisk till sin ledarskapspraktik. Hon 
ser det som oerhört viktigt att öka ledarnas medvetenhet om hur deras arbete är ett etiskt 
arbete och att de har ett ansvar för den verklighet de skapar och medverkar i. Detta är vad 
Cunliffe kallar autentiskt ledarskap, att ta ansvar och vara sann inför sig själv i relation till de 
påtryckningar och krafter som vill skapa ens praktik, ens ledarskap (ibid.). Hon pekar på att 
det under ledarskapsutbildningar måste fästas större uppmärksamhet på att ledarskap inte är 
en värdeneutral aktivitet utan att man som ledare är en representant för den moderna kulturen 
och som sådan en förebild som ger legitimitet till det förhållningssätt och den praktik man 
driver. Mot bakgrund av detta vill jag också väcka tankar om hur handledaren kan vara en 
förebild i reflexivitet för deltagarna i ett MiLprogram. 
 

Handledarens praktik i MiL 
Reflexivitet är ingen nyhet för MiL. Sewerin (2003) skildrar handledarens roll i MiLprogram, 
och jag tar fasta på hans beskrivning av det spänningsfält som skapas mellan handledare och 
deltagare, mellan reflektion och handling. Som jag förstår det är avsikten att handledaren dels 
ska bära deltagarna under deras arbete i projektgruppen, dels i sitt sätt att framhålla vikten av 
att växla mellan reflektion och handling, ska ge deltagaren en upplevelse av ett annat sätt att 
vara. En erfarenhet som deltagaren kan minnas och bära tillbaka till sin egen praktik och med 
tiden utveckla den egna förmågan att husera ett handlande och reflekterande själv inom sig. 
Avgörande för företaget är emellertid handledarens medvetenhet och ansvar för den egna 
praktiken: 
 
”Styrkan och trovärdigheten i handledarrollen ligger i handledarens förmåga att rymma sin egen process. 
Handledaren behöver ständigt hålla ett öga på sig själv…” (Sewerin, 2003, s.216) 
 
Jag vill i följande avsnitt beröra några av de frågor och relationer som handledaren kan finna 
behov att hålla ett öga på. 
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Vilken sorts praktiker vill jag vara? 
 
”Vad vittnar vår uppsats om? Att vi har ett visst intresse för hur människor organiserar sig och lär, att vi vill vara 
nära det vi undersöker och att vi inte sätter en tydlig gräns mellan att behandla och att forska. Kanske medför det 
här förhållningssättet ett större behov av att ta ansvar för sin påverkan av de man möter, kanske har man också 
en större känslighet för att det finns ett behov av att ta ansvar för den verklighet man är med och skapar.” 
(Nordahl & Steen, 2009, s. 95) 
 
Under de fem månader som min kollega och jag arbetade med vår magisteruppsats 
reflekterade vi dagligen över hur vi i praktiken skulle göra för att vara den sorts handledare 
och forskare vi ville vara. Vår uppsats byggde på en önskan att öppna upp för andra sätt att 
forska, ett försök att utveckla socialkonstruktionistiska metoder för att närma sig 
organisatoriskt lärande. En av de viktigaste lärdomarna vi tog med oss från vårt arbete var att 
när vi gick in i handledningsuppdraget så trodde vi först att vi skulle skapa kunskap om dem, 
att vi skulle använda oss av grupphandledningen för att studera och främja deras 
meningsskapande, men redan efter första handledningstillfället insåg vi att det enda vi kan 
skapa kunskap om är mötet och att vi måste inkludera oss själva i berättelsen.  
 
På samma sätt anser jag att handledaren måste vara medveten om att det inte finns någon 
möjlighet att helt hålla sig utanför berättelsen och istället undersöka sin egen praktik. Allt är 
en intervention menar Schein (1999b) vilket i så fall föder behovet av reflexivitet över hur 
olika interventioner inverkar på det som skapas. Att granska och vara öppen om de teoretiska 
redskap jag använder mig av, samt odla medvetenhet om vilka värderingar och vilken 
människobild jag genom dessa förmedlar. 
 
Den reflexiva gång som vi försöker följa och som vi redovisar i uppsatsen kanske kan ge en 
bild av vad jag avser med att förhålla sig reflexivt till sin praktik: Att utifrån den sorts 
forskare och handledare vi vill vara, reflektera över hur vi i så fall ska förhålla oss i praktiken, 
hur olika förhållningssätt och interventioner är mer eller mindre förenliga med det sätt att vara 
som vi eftersträvar. För det andra, att i handledningen uppmärksamma hur vi inverkar på 
processen, hur vi påverkas och påverkar det som skapas i rummet. För det tredje, att efter 
handledningen reflektera över processer och vad som sades, hur det sades och ta ansvar för 
hur vårt agerande har påverkat processen, granska hur det kom sig att vi gjorde som vi gjorde, 
vara öppna med vilka bedömningar vi gjorde och varför; brister, begränsningar, förtjänster 
och konsekvenser. För det fjärde, reflektera över hur vi ska gå vidare. 
 

Hur påverkar och påverkas jag av de relationer jag ingår i? 
En risk som vi löpte i vår uppsats var att vi, i vår önskan att låta deltagarna äga lärandet i 
handledningen och agera medkonstruktörer i vår forskning, skulle bortse från verkliga 
skillnader i makt att påverka situationen. Haverkamp (2005) påminner oss om att en strävan 
efter en horisontell relation inte är någon garant i sig utan riskerar att göra praktikern blind för 
faktiska maktskillnader. Här visar sig värdet av att vända blicken till sig själv och fråga sig 
hur man påverkar processen, hur man positionerar sig och blir positionerad i de sammanhang 
man är verksam i. Till vilken grad dominerar jag meningsskapandet? Hur hanterar jag 
situationen när deltagarna vill sätta mig i expertposition (Schein, 1999b) och hur påverkar 
detta processen?  
 
Hur hanterar jag deltagarnas förtroende för mig? Hur minimerar jag oklarheter kring min roll 
som  handledare i förhållande till andra roller och särskilt i de fall jag också tillhör någon av 
de hjälpande professionerna (som psykolog, terapeut, läkare) då den sociala rollen är så stark 
att det finns en allmän bild och förväntan att jag alltid ska göra gott (Haverkamp, 2005).  
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Cunliffe (2009) efterfrågar reflexivitet och ansvar för den verksamhet som den egna praktiken 
är en del av. Schein (1999a) visar på att det finns stora likheter mellan organisatoriskt lärande, 
empowerment och hjärntvätt och att det som skiljer dem åt är till vilken grad deltagandet är 
frivilligt och huruvida det är möjligt att lämna processen.  
 
Att ställa sig jobbiga frågor för att ha det etiska ansvaret, balansgången, riskerna och allvaret i 
det man gör kvar i medvetandet visar på en öppenhet att lära. Jag tror knappast att Cunliffe 
vänder sig till ledarskapsutvecklingsinstitut som MiL men hur kan man begära av andra att 
ställa sig dessa frågor utan att vända blicken till den egna praktiken? Likheterna med 
hjärntvätt ger också en annan dimension till frågan om motstånd, uteblivet lärande och 
handledarens hantering av lärandeprocesserna. Att ta ansvar för sin del i processen. Kanske 
det uteblivna lärandet i vissa fall ska ses som ett friskhetstecken från deltagaren? 
 

Vad vinner och vad förlorar jag på att vara reflexiv? 
Vem har mest att vinna på att jag som handledare är öppen, ansvarstagande och transparent i 
vad jag gör, hur jag tänker, vad jag utgår från och hur det kommer att påverka eller redan har 
påverkat processen? Hur påverkar det relationen om jag är tydlig med vad som är min 
bedömning, dess meriter och begränsningar? Som jag ser det har både handledaren och 
deltagarna mycket att vinna på ett reflexivt förhållningssätt från handledaren, samtidigt är det 
nog den sistnämnda som löper de största riskerna.  
 
Att vara reflexiv är att öppna upp för kritik (Cunliffe, 2003). Jag tänker på en beskrivning som 
gavs att man som konsult alltid måste vara bättre än klienten för att motivera att det finns ett 
behov av att köpa ens tjänst. Att vara reflexiv kan undergräva ens position. Cunliffe skriver 
hur man som reflexiv forskare och praktiker får brottas med paradoxen att försöka undvika att 
bli trodd för mycket eller för litet (ibid.). Reflexivitet är en osäker grund att bygga sanningar 
på och samtidigt är handling utan reflektion en lika ostadig konstruktion. 
 
”The price we pay for freedom of action is, in part, a simplification in which a number of relationships are 
excluded. It also means that the choice of one frame results of the deletion of the other.” (Rennemo, 2002, s 169)  
 
Den som stannar upp för reflektion och vidare öppnar upp för reflexiv granskning förlorar lite 
av sin handlingskraft. Samtidigt är utvecklandet av ett reflekterande själv en av grundstenarna 
i ARL, att se värdet av observation och reflektion.  
 
Kanske finns det en viss inbyggd ambivalens i MiL i förhållande till reflektion? En 
ambivalens som informerar om de motstridiga krav som ledaren och handledaren måste 
balansera i sin praktik, motsägelsefullheten att den egna praktiken måste rymma både och. 
Desto viktigare i så fall att handledaren inte projicerar bilden av den som alltid väljer rätt utan 
visar att ambivalensen har sin plats och att man kan föra samtal om den. Under arbetet med 
vår uppsats drev reflexiviteten oss stundtals till handlingsförlamning. Så när passar det att 
vara reflexiv och när är det förödande? 
 

Relationally Responsive Social Constructionism och ARL 
Jag tror reflexivitet möjligtvis är något mer ovanligt i det akademiska lägret hos de som 
studerar organisatoriskt lärande än hos praktiker som jobbar med sig själva som instrument. 
Men kanske det också är något att reflektera över som handledare, om man betraktar sig själv 
som ett instrument eller om man i högre grad förlitar sig på externa instrument.  
 
Många av de frågor Cunliffe efterfrågar återfinns i MiL: ”One should enquire of oneself about 
the fundamental choices and ’paradigmatic starting points’ one’s leadership is built on.” 
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(Rohlin, 2007, s. 9) och vidare ställa sig frågan ”What kind of leader do I want to be, and am I 
capable of being?” (Rohlin, 2007, s.4). Rohlin (2003a) tar även upp ledarskapet som en social 
process, vikten av relationer, ömsesidighet, den autentiske ledaren och dennes ”känslighet för 
sig själv och andra”. Den personliga ledarskapsfilosofin och det personliga engagemanget har 
en särskild plats i MiLs syn på ledarskap, så till den grad att Rohlin (2003a) sätter autencitet 
som en första utgångspunkt för ett framgångsrikt ledarskap.  
 
Cunliffe efterfrågar en växling mellan självreflexivitet och radikal reflexivitet, ett reflexivt 
förhållningssätt till den egna praktiken vilket påminner om vad Rohlin, Skärvad och Nilsson 
(1994) påpekar som en viktig förutsättning för ett strategiskt ledarskap (dock ifråga om att 
växla mellan att betrakta den egna verksamheten utifrån och inifrån): 
 
”Denna ständiga växling mellan ’distans’ och ’närhet’ är en av den strategiske ledarens viktigaste kännetecken- 
liksom att söka den lämpliga balansen mellan dessa och andra motsatta perspektiv.” (Rohlin, Skärvad & Nilsson, 
1994, s.199) 
 
Ger Cunliffes Relationally Responsive Social Constructionism och hennes betoning på 
ansvar, ägandeskap och öppenhet om hur man påverkar organiseringsprocesserna något nytt? 
Rent vetenskapsteoretiskt anar jag från de textmässiga beskrivningarna av ARL och MiLs 
praktik att Cunliffe har en mer relationell utgångspunkt, men vad som sker i praktiken är en 
annan sak. Rimanoczy och Turner (2008) redovisar många olika redskap som till olika grad 
kan sägas vara substantiella eller relationella. Appreciative Inquiry vittnar exempelvis om en 
medvetenhet om språkets betydelse för de meningsskapande processerna. Samtidigt kan jag se 
användandet av Myers - Briggs Type Indicator som ett sätt att fostra reflektion utifrån in, 
något Cunliffe (2009) tar avstånd från. Rennemo (2002) påpekar att Myers - Briggs Type 
Indicator bygger på en substantiell syn på människan vilket i sig inte är problematiskt men att:  
 
”…the problem arises when learning coaches are unable to see that widely different systems of logic are being 
presented to the participant without calling attention to them. (Rennemo, 2002, s.186) 
 
Det tycks mig som om det Rennemo efterfrågar är medvetenhet om vad de instrument man 
använder sig av bygger på, samt reflektion och ansvar för hur användandet av dessa påverkar 
vad som skapas. Vad är skillnaden mellan att jag som handledare är medveten om mitt 
instruments styrkor och svagheter och att jag delger deltagaren min information? Det är igen 
en fråga om ansvar, transparens och om hur handledaren hanterar sina förtroenderelationer. 
Jag tycker att det finns mycket att vinna på att vara öppen med vad man gör och involvera 
klienten. Annars kan det finnas en risk att man stjäl viktiga lärtillfällen genom att göra 
antaganden om vad klienten kan hantera och presenterar en tillrättalagd verklighet där man 
har skurit bort en del av den komplexitet som man vill ge klienten verktyg att manövrera. 
Mycket beror förstås också på handledarens egna sanningar och hur väl de vaktas, samt på om 
kategoriseringar presenteras, alternativt tas emot, som hjälpmedel eller som fakta. 
 
 

Tankar om ARL efter mötet med Transformative Learning och 
Relationally Responsive Social Constructionism 

Mitt syfte har varit att ge en teoretisk orientering som i högre grad ska väcka tankar än 
generera svar. Ett dylikt upplägg innebär att jag måste balansera uppgiften att tydligt leda 
läsaren genom teorierna utan att enväldigt diktera vilka tankar som ska väckas.  
 
Innan vi går vidare till den tredje teorin Learning in organizing, vill jag stanna upp och ge 
möjlighet till eftertanke i relation till det som har tagits upp hittills.  
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Orsaken till att behandla Transformative Learning (TL) och Relationally Responsive Social 
Constructionism (RRSC) separat från Learning in organizing är att de två första skiljer sig 
från den tredje då de i högre grad vänder sig till den enskilde med målet att förbättra dennes 
praktik, dennes förhållande till omvärlden. Silvia Gherardi (1999, 2001) har liksom Cunliffe 
en relationell utgångspunkt och även hon undersöker de meningsskapande processer som 
skapar en praktik, en kunskapstradition. Hon utgår emellertid inte från den enskilde praktikern 
i sin analys utan ”practice” själv är analysenheten (kan beroende på sammanhang översättas 
med praktik, kunskapstradition och praxis).  
 
Möjligtvis är TL och RRSC i det här sammanhanget mest tillämpbara på handledaren och 
ARL, medan Learning in organizing kan erbjuda ett relationellt perspektiv på MiL som 
kunskapstradition och väcka tankar om MiLs förhållande till samarbetspartners och 
konkurrenter.  
 
Jag kommer att inleda med att delge några tankar som har väckts hos mig angående TL och 
RRSC i förhållande till ARL och kontinuumet. Sedan kommer jag också ta upp vad jag kan se 
som fördelar och nackdelar med ARLs teoretiska mångfald. 
 
Men först, Cunliffe (2003) rekommenderar att man åtminstone tar ett självreflexivt varv som 
forskare och jag vill ta upp mitt val av teorier. 
 
Valet av teorier grundar sig, som jag redan har nämnt, både på min egen relationella 
inställning och på ett utökat intresse och rörelse inom fältet organisatoriskt lärande mot 
socialkonstruktionism och konstruktionism (Charrerie Petit & Huault, 2008). De tre teorierna 
skiljer sig emellertid åt. TL har en trettio år lång utveckling bakom sig och har som 
presentationen visade många olika inriktningar. RRSC är en relativt ny form av 
socialkonstruktionism och verket av en enda teoretiker, Cunliffe. Learning in organizing till 
slut är svår att definiera och kan ses både som ett begrepp och som en beskrivning av 
relationalism. Min tanke är emellertid att dessa tre på olika sätt alla är akademiskt aktuella 
och kan återfinnas i ARLs praktik.  
 

Transformative Learning understryker ARLs aktualitet 
Vi har redan konstaterat att det finns flera likheter mellan TL och ARL och att Lamm (2002) 
fann tecken på transformativt lärande hos majoriteten av deltagarna i ett MiLprogram. Mycket 
av det som TL förespråkar i design och förutsättningar för en lärprocess återfinns i ARL, allt 
från hur verklighetens komplexitet driver fram behovet av kritisk reflektion och medvetenhet 
om hur referensramar och antaganden styr vårt agerande, till vikten av handledarens förmåga 
att både stödja processen och ställa kritiska frågor. 
 
Det finns ett utbyte mellan teorierna. Det är också rimligt att tänka sig att handledare som 
arbetar med ”vuxenlärande” har influerats av Mezirow och Kegan vilket sedan syns i 
Rimanozcy och Turners (2008) sammanställning av den gemensamma ARLtraditionen.  
 
Rimanoczy och Turner (2008) nämner både Kegan och Mezirow. Om Kegan påtalas hur 
dennes teori om att vi befinner oss i olika epistemologiska utvecklingssteg (se tidigare) har 
påverkat handledarens praktik. Mezirow å andra sidan, används av författarna exempelvis i 
anslutning till hur ARL betonar kritisk reflektion, repetition och självmedvetenhet, som om 
för att validera det egna anspråket. 
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I förhållande till kontinuumet är Transformational Learning den som jag placerar mest åt det 
substantiella även om det finns stora variationer inom dess ramar. Att den, i det sällskap den 
presenteras i, hamnar där är inte särskilt förvånande då den inte uttryckligen är en teori om 
organisatoriskt lärande. Detta, i kombination med de många likheterna med ARL, kan 
emellertid väcka tankar om ARLs praktik och en undran om vilken betydelse en substantiell 
respektive en relationell syn på lärande (och interventioner) kan få; om den ledarskaps- 
utveckling som erbjuds i högre grad leder till en personlig eller en organisatorisk utveckling.  
Likheterna med TL får mig att undra om ARL är mer av en teoretisk beskrivning av hur 
vuxna lär än hur grupper och organisationer lär? Det finns en tydlig utvecklingspsykologisk 
och kognitiv utgångspunkt i ARL genom teoretiska influenser som Piaget och Kolb (Rohlin, 
Skärvad & Nilsson, 1994). Tillsammans med den viljestyrda aktören och situationens krav 
som två fristående faktorer som påverkar de meningsskapande processerna ger det teoretiskt 
sett en substantiell förståelse av ledaren. Frågan är hur MiLs förståelse av ARL, av ledarskap 
och lärande ser ut och praktiseras idag. Om det finns nya tankar och arbetssätt som ännu inte 
har dokumenterats? 
 
TL och ARL är två jämngamla teoribyggen som har tagit olika vägar för att nå framgång och 
för att skapa kunskap om lärande, där MiL vunnit anseende som utbildningsinstitut medan TL 
vunnit akademiska framgångar. Att i jämförelsen mellan de två nu se att det finns stora 
likheter understryker i min mening ARLs aktualitet. 
 

RRSC och en påminnelse om vikten av reflexivitet 
Min tankar angående relationen mellan RRSC och ARL kretsar framför allt kring frågan om 
vilket utrymme det relationella får: ”När är ARL mer socialkonstruktionistisk än 
socialkonstruktivistisk? 
 
”Relationism has a strong standing in MiL and in the MiL programs. We see it in many contexts. It is clearly 
visible in MiL’s definition of leadership.” (Rennemo, 2002, s. 184)  
 
Rennemo (2002) syftar till att Rohlin benämner ledarskapet som en relation men jag kommer 
på mig själv att undra om det som avses är relation i socialkonstruktivistisk eller 
socialkonstruktionistisk mening. Den starka betoningen på aktören, den 
utvecklingspsykologiska och kognitiva anknytningen genom Kolb (Rimanozcy & Turner, 
2008; Rohlin, Skärvad & Nilsson, 1994) antyder ett mer konstruktivistisk antagande.  
 
Rimanoczy och Turner (2008) beskriver den teoretiska bakgrunden till lärprincip nummer 
fyra; ”Uncovering, adapting and building new mental maps and models”, på följande sätt: 
 
”This learning principle is thus based on the constructivist belief that our personal characteristics combined with 
our particular context and life experience determine a personal map of the world, a particular interpretation and 
mode of experiencing the world that is mostly subconscious and/or unconscious.” (Rimanoczy & Turner, 2008, 
s. 183) 
 
De påpekar hur det mest betydelsefulla lärandet sker när individen kan byta perspektiv 
(Rimanozcy & Turner, 2008) och ekar Erixon, Esping, Janebrant & Steding (2003) som jag 
citerade i inledningen av detta concept.  
 
Transformative Learning, RRSC och ARL betonar alla tre betydelsen av reflektion för 
förändring av perspektiv och jag tänker att ARL kanske tar sig ett mer eller mindre 
substantiellt uttryck beroende av vad handledaren bjuder in till reflektion om. Rennemo 
(2002) tar upp parallellprocesser, symbolik, bildspråk och uppmärksammandet av 
marginaliserade röster som relationella interventioner och jag har ovan påpekat att reflektion 
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utifrån ett externt instrument är ett uttryck för en substantiell syn och något som Cunliffe 
motsätter sig.  
 
Cunliffes viktigaste bidrag till ARL är att påminna om vikten av reflexivitet kring den egna 
praktiken. Den här texten är en ansats i den riktningen. En önskan, dels att väcka tankar hos 
MiLhandledarna om de egna teoretiska utgångspunkterna, dels att väcka behovet av ett samtal 
om MiLpraktiken. Om hur vi har ansvar för den värld vi skapar, hur vi positionerar oss själva 
och andra och vilka handlingsmöjligheter och begränsningar det ger upphov till. På så sätt 
tycks det mig att det finns en skillnad mellan vad jag hämtar från Transformational Learning 
och RRSC, i den meningen att TL ger mig mer informativ kunskap som jag behöver för att 
designa en lärsituation medan RRSC hjälper mig att transformera min praktik. 
 

Fördelar och nackdelar med ARLs teoretiska mångfald 
Jag fick Rimanoczy och Turners (2008) bok Action Reflection Learning under den period när 
vi arbetade med uppsatsen men jag hade inte möjlighet att läsa den då. Jag är helt övertygad 
att vi hade varit hjälpta av den rika arsenal av kreativa redskap, tekniker och design av 
lärsituationer som finns samlad där och jag finner den tanke på tolerans som detta speglar 
mycket tilltalande.  
 
Jag märker dock att jag känner en viss ambivalens bland annat inför teknikernas relativa 
teoretiska frikoppling och jag tror den hör ihop med tendensen att ge ARL ett lättåtkomligt 
och lite preskriptivt innehåll (inte helt olikt vad jag själv gör med teorierna i detta concept). 
Allt bär tillbaka på frågan om bakomliggande syfte. Vem vänder man sig till och varför? 
 
Rimanoczy och Turner (2008) poängterar, likt Rohlin (2003b), att det krävs stor 
hantverksskicklighet för att utveckla den kompetens som krävs för att veta när, var och hur en 
viss intervention är lämplig. Den sorts kompetens som avses är i min mening dels grundad i 
teoretisk medvetenhet och skolning dels en konsekvens av socialisering och deltagande i 
MiLs (LIMs) kunskapstradition. Handledarna har lärt sig ARL genom att ha arbetat med 
ARL, kanske till och med gått bredvid någon mer rutinerad handledare inledningsvis. Den 
sortens kunskap är svår att förmedla i en bok. Författarna uttrycker en önskan att överföra sin 
kunskap till nya åhörare men kanske det finns en risk med ett liknande upplägg, det vill säga 
att man ger läsaren ARL i ett lättåtkomligt format men samtidigt lämnar denne utan vare sig 
den teoretiska eller praktiska kompetensen. Kanske ett annat sätt att överföra LIMs och MiLs 
kunskap till en ny publik hade varit att istället röra sig mot ett mer akademiskt sammanhang 
och andra samarbetspartners? 
 
 

Learning in organizing- en relationell beskrivning av lärande 
Cunliffe (2001, 2009) har gett oss en relationell förståelse av ledaren. Hon beskriver hur 
organisationen, ledaren och organisatorisk kunskap skapas i det vardagliga meningsskapandet 
när vi försöker komma överens om vad vi ska göra och hur. Hon beskriver hur vi skapar våra 
egna möjligheter och begränsningar genom hur vi sätter ord på verkligheten.  
 
Learning in organizing är en beskrivning av en relationell förståelse av kunskap och lärande 
och ger oss möjlighet att se närmare på dessa organiserings- och kunskapsprocesser både 
inom praktiken och när flera olika kunskapstraditioner eller organisationer samlas kring en 
gemensam uppgift (Gherardi, 1999, 2001; Gherardi & Nicolini, 2002).  
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Efter en kort översikt av det område inom studiet av organisatoriskt lärande i vilket vi kan 
hitta Silvia Gherardi, kommer jag att presentera hennes teori och illustrera den genom egna 
erfarenheter, samt genom att koppla frågor till MiLs praktik. 
 

Akademins återkomst till praktiken 
Praktik eller praxis- begreppet har under senare år fått ett nytt uppsving och är nu lite av det 
nya inneordet inom studier av organisation och management (Gherardi, 2009a). Begreppet har 
lockat en tämligen heterogen grupp forskare och ett flertal olika grupperingar är möjliga att 
göra. Jag har valt att använda mig av Geigers (2009) tudelade kategorisering; de som 
använder sig av praktikbegreppet som en beskrivning av vad någon gör och de som betraktar 
praktiken som ett epistemiskt-normativt begrepp (dvs praktiken som ett socialt konstruerat 
normativt begrepp som avgör vad som räknas som kunskapi en viss praktik). Mitt val grundar 
sig på att denna uppdelning grovt sett speglar en substantiell respektive relationell förståelse 
av praktiken.  
 

Praktiken som något som man gör 
De mer substantiellt orienterade forskarna använder sig av begreppet praktik/praxis för att 
studera individuellt agerande och aktiviteter inom ramen för en praktik (Geiger, 2009). Enligt 
detta perspektiv är den enskilde aktören och dennes intentioner centrala för förståelsen av de 
processer som utgör praktiken (Geiger, 2009; Gherardi, 2009a).  
 
Praktiken ger en ram till specifika aktörers agerande och till de processer som utspelar sig 
mellan dessa i den dagliga verksamheten. Begreppet blir på så sätt en form av synonym för 
rutinmässigt beteende och erbjuder en förklaringsmodell av hur struktur och aktörsskap är 
kopplade till varandra (Geiger, 2009). Merparten av denna forskning är studier av strategi, där 
man behandlar strategi som en aktivitet, vad man faktiskt gör, och praktiken som en 
benämning som ramar in den strategiska meningsprocessen (ibid.).  
 
”All these studies treat the concept of practice itself as rather unproblematic; they use it to express the ever-
changing and fluid nature of the phenomenon they are interested in (e.g. strategizing).” (Geiger, 2009, s.131. 
Kursivering i ursprungstexten) 
 
Geiger (2009) är kritisk till vad begreppet praktik eller praxis egentligen tillför i dessa studier 
(förutom förvirring). Han menar att man hade kunnat utelämna begreppet helt och att det 
egentligen hade räckt att benämna dem som studier av processer och aktiviteter. Istället 
används begreppet som om för att visa att man har tagit sig närmare den organisatoriska 
verkligheten, vilket han starkt ifrågasätter. 
 

Praktiken som en kritik 
Den relationellt orienterade forskaren använder sig av praktiken för att kritisera och belysa 
bristerna och begränsningarna med en rationell och positivistisk förståelse av organisation och 
lärande (Geiger, 2009; Gherardi, 2009b). 
 
Gherardi (1999, 2001) anser att de praktikbaserade studiernas huvudsakliga syfte är att råda 
bot på de felaktiga antaganden om organisatoriskt lärande som en realistisk (substantiell) 
förförståelse ger upphov till. Hon tar avstånd från psykologiska inlärningsteorier som 
förklaringsmodell för organisatoriskt lärande och betonar vikten av att särskilja 
organisatoriskt lärande från fenomen som förändring och kognitiv ackvisition.  
 
I sin ansats skiljer sig Gherardi från Cunliffe som mer applicerat uttalar sig om att förbättra 
ledarens praktik. Gherardi själv tar en mer beskrivande och analytisk ansats. Hon vill studera 
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de relationella processerna och organiseringen, och praktikbegreppet erbjuder henne 
möjligheten att göra just detta. Genom att utgå från praktiken som analysenhet har hon ett 
empirirskt omskrivbart fenomen (Gherardi, 2001) som både åtnjuter vetenskaplig legitimitet 
och utgör en hanterbar form för att studera det relationella. Inom en praktik kan man få en 
mer naturlig åtkomst till det organisatoriska lärandet utan att dela upp det i kategorier som 
individ, grupp och organisation (ibid.). Istället för att beteckna organisatoriskt lärande som 
något separat som lärs in och lagras i individen eller i organisationen kan man studera det 
organisatoriska lärandet som det deltagande det är och man kan se allt det som inverkar på 
deltagandet, på lärandet, på de meningsskapande processerna, det vill säga exempelvis 
känslor, makt, hierarkier och positioner (ibid.).  
 

Aktiviteterna ger form åt praktiken och identitet åt praktikerna 
Gherardi företräder den epistemiskt-normativa förståelsen och användningen av 
praktikbegreppet. Praktik refererar då till en social konstruktion som har konstruerats över tid 
och som fortsätter att konstruera, rekonstruera sig själv, normer, värderingar och vad som 
räknas som kunskap (Foucault, 1973 i Geiger, 2009). 
 
Praktiken ska förstås som de normativa konstruktioner som både definierar vad normerna är 
”så här gör vi på den här arbetsplatsen” och reproducerar dem. Denna process leder till 
institutionalisering av praktiken, vilket är vad Cunliffe (2001) beskriver när hon pekar på att 
vi sätter ord på världen i vårt vardagliga meningsskapande och hur reflexivitet är en 
nödvändighet för att komma åt det implicita och mer svåråtkomliga i våra konversationer 
(Cunliffe, 2003, 2009).  
 
Skillnaden mellan en substantiell och en relationell användning av praktiken som analysenhet 
kan belysas av begreppet ”community of practice” (kunskapstradition eller praktik). Gherardi 
(2009a) är en av flera forskare som förhåller sig kritisk till begreppet ”community of 
practice”. Hon föreslår ”practices of a community” som en mer passande term. Den förra ger 
felaktigt bilden av ”en gemenskap eller ett samfund” som en behållare av praktiken, något 
som föregår organiseringsprocesserna och att kunskap är något som tillhör den. ”Practices of 
community” visar istället att det är aktiviteterna som bygger upp gemenskapen, som länkar 
ihop de olika sammansättningarna av människor och material som bygget består av.  
 
”Knowledge, therefore, is not an ’asset’ of the community, but rather an activity (a ’knowing’), and an activity 
that itself constitutes the practice (knowing-in-practice’).” (Gherardi, 2009a, s. 121) 
 

Learning while earning istället 
MiLs organisationsspel Tårtfabriken ”där deltagarna tillsammans utmanas att starta, driva och 
utveckla en tårtfabrik”(ur MiLbroschyr) kan ge en utmärkt beskrivning av hur Gherardi 
förstår organisatoriskt lärande. En kortfattad beskrivning av vad deltagarna gör under spelet 
skulle kunna vara just ”Learning in organizing”.  
 
Gherardi (1999, 2001) kallar det ”learning in organizing”, för att visa på att organisatorisk 
kunskap skapas samtidigt som organisationen (gruppen eller samhället) organiserar sig och att 
både organisationen och kunskapen byggs upp i en social och materiell kontext genom olika 
relationer, konversationer, kontrakt och förhandlingar.  
 
”…my proposal is thus to replace the term OL (which presupposes a subject, an object, and a separate activity) 
with a new one: learning-in-organizing (LIO) which focuses directly on the process of creating and using 
knowledge while organizing.” (Gherardi, 1999, s. 112)  
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På samma sätt som MiLs paroll ”Earning while learning” löser verkliga problem som tjänar 
eller sparar pengar är Gherardis teori en beskrivning av ”learning while earning”.  
 
”The organization is looked upon from the relational approach, not as a substantial structure, but as a continual 
ongoing process, like a verb, organizing.” (Rennemo, 2002, s. 182)  
 
Denna syn motsätter sig, som vi redan har sett, ”lärande som ackvisition” (Elkjaer, 2004), 
vilken bygger på en substantiell ontologi, där organisatorisk kunskap existerar separat som en 
produkt som kan överföras, läras ut, läras in, lagras och införlivas i individen (och därigenom 
också i organisationen) genom kognitiv ackvisition.  
 

Byggarbetsplatsen som en analogi 
Nästa illustration av praktiken och Learning in organizing är en beskrivning av en 
byggnadsarbetsplats, anpassad efter Gherardi och Nicolinis undersökning från 2002 som 
studerade hur olika kunskapstraditioner (communites of practice) förstår och organiserar sig 
kring frågan om säkerhet.  
 
Byggnadsarbetsplatsen är en farlig arbetsplats där det är av vikt att man organiserar sig kring 
säkerhetsfrågor (Gherardi & Nicolini, 2002). Det är emellertid inte självklart att de olika 
inblandade kommer överens, då man utgår från vitt skilda perspektiv och traditioner.  
 
Nya hus ska byggas och byggherren sätter ihop ett arbetslag där bland annat ingenjören och 
förmannen ingår. Dessa är utvalda på grund av framgångar inom respektive 
kompetensområde och ansvarar för olika delar av den gemensamma uppgiften. En dag är 
olyckan ändå framme och vi får ta del av hur förmannen, ingenjören och byggherren skapar 
förståelse av vad som har hänt. 
 
Byggherren beklagar sig att ”olyckor kostar pengar”. Han är upptagen av de ekonomiska 
aspekterna (Gherardi & Nicolini, 2002) och oroar sig för hur premierna på försäkringen nu 
kommer att skjuta i höjden. 
 
Förmannen är den som är ansvarig för den dagliga ruljansen på bygget. Han står vid 
skärningspunkten där byggherre, diverse hantverkare, ingenjörer, och material möts.  
Hans uppgift är att översätta och överbrygga skillnader mellan de andra yrkesgrupperna för 
att få arbetet att flyta på tryggt och säkert (Gherardi & Nicolini, 2002). Förmannen ger en 
bild av sig själv som en trafikpolis som både skyndar på och stannar upp arbetet när så 
behövs. Det är mycket som händer samtidigt och på en liten yta och i sin förklaring av varför, 
och hur, olyckan skedde ger han en detaljerad beskrivning av situationen och betonar 
samtidigheten av händelserna (ibid.).  
 
Ingenjören däremot har en syn på säkerhet som utgår från en teknisk och administrativ 
rationalitet (Gherardi & Nicolini, 2002). Han framhåller att olyckan inte borde ha skett 
medan förmannen bara konstaterar att det inte finns något sätt att helt försäkra sig mot 
olyckor i det verkliga livet.  
 

Den diskursiva praktikens betydelse för kunskapsbygget 
Gherardi och Nicolini (2002) har två frågor som de försöker besvara. Den första gäller om de 
olika kunskapstraditionerna delar en gemensam säkerhetskultur och de finner, som exemplet 
ovan visar, att man betonar olika aspekter av säkerhetsarbetet. Nästa fråga de ställer sig är hur 
dessa skilda säkerhetskulturer kan samsas på en och samma byggarbetsplats.  
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Gherardi och Nicolinis (2002) mest betydelsefulla slutsats är att kommunikationen mellan 
grupperna, genom vilken de organiserar sig, inte bara är ett medel för att förmedla 
information utan en praktik i sig. Det är i denna diskursiva praktik som de olika grupperna 
inte bara organiserar sig kring den gemensamma uppgiften utan också pratar om hur man 
organiserar sig. 
 
Byggherren, förmannen och ingenjören deltar i organiseringen av bygget utifrån sina 
specifika kompetensområden och de bär ansvaret inför varandra (och inför sin profession eller 
sin specifika kunskapstradition) att det egna perspektivet uppmärksammas (Gherardi & 
Nicolini, 2002).  
 
På så sätt ger den särskilda kompetensen tillgång till praktiken och gör dem till legitima 
deltagare, inte bara i bygget, utan också i diskursen om bygget, i vilken de både kan förmedla 
sin syn på säkerhet, lära sig genom att jämföra det egna perspektivet med de andras, förhandla 
och komma överens eller särskilja den egna positionen (Gherardi & Nicolini, 2002).  
 
”In so far as identity is both a way of being ourselves and of narrating ourselves, discursive practice enters the 
practice twice: as a way of acting in the world and as a way of describing our location in the discourse we help to 
create.” (Gherardi & Nicolini, 2002, s. 422)  
 
Deltagarna i den diskursiva praktiken skapar, genom hur de positionerar sig själva och andra, 
en särskild struktur och hierarki där de inte alla besitter samma möjlighet att påverka och 
delta i diskursen (Gherardi & Nicolini, 2002). Särskilda subjektspositioner tillskrivs en viss 
repertoar, kunskap, makt och handlingsutrymme. Ta lärlingen som går bredvid till exempel. 
Denne har inte samma kompetens (eller ansvar) och är därför inte en lika legitim deltagare i 
diskursen som sin mästare. Likaså åtnjuter ingenjören en särskild position gentemot 
exempelvis förmannen på grund den sociala legitimitet som följer med viss professionell 
kunskap (Gherardi & Nicolini, 2002).  
 

Min position är mitt ansvar 
Förmannen i exemplet ovan är en erkänd deltagare i praktiken med ansvar för det dagliga 
arbetet att samordna de olika grupperna som befinner sig på bygget och förhindra olyckor. 
Positionen är kopplad till det denne är bra på. Också i arbetet med uppsatsen tog och gav vi 
varandra olika positioner och ansvarsområden. Detsamma gäller förstås även MiLs 
kunskapstradition vilket väcker frågor hos mig om MiLs diskursiva praktik.  
 
I Mils diskursiva praktik, hur organiserar sig stab, Akademin, de olika kontoren, alumni, 
deltagare och köpare? Hur är de specifika positionerna och ansvarsområdena fördelade och 
vilka möjligheter finns det att förhandla om positioneringar? 
 
Vad är MiL Institutes kompetens? Vad är man bra på och i vilka sammanhang räknas man 
som en legitim deltagare? Vilken position har man tagit och getts av konkurrenter och 
samarbetspartners? I fönstret på Kattesund kan förbipasserande och besökare läsa: 
 
”Turning vision and values into action by designing processes of innovation and change” 
 
Från Cunliffe (2003, 2009) hämtar vi behovet av reflexivitet över hur man positioneras, 
positionerar sig och vilka krafter som påverkar praktiken. Också Gherardi och Nicolini (2002) 
påtalar ansvar för den del av bygget som är kopplat till den egna kompetensen.  
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En  temporär organisation med plats för olikheter 
Gherardi och Nicolini (2002) beskriver byggarbetsplatsen som en temporär organisation. Det 
finns många exempel på liknande organisationer i MiL, det vill säga organiseringar som likt 
byggprojektet är mer eller mindre intensiva under en viss tidsrymd, i en viss kontext och 
sammansättning. Exempelvis en stab i ett program, deltagarnas projektgrupper och 
erfarenhetsgrupper som delar kompetens för sin egen utveckling. 
 
När de olika deltagarna i organiseringen går in i praktiken så innebär det också att de tar på 
sig en ny diskursiv identitet och ansvar inför de andra på bygget och inför sina hemmavarande 
organisationer eller professioner. Det är i den diskursiva praktiken som man jämför den egna 
praktiken med andras. En jämförelse som möjliggör lärande men som också är en form av 
individuation (Gherardi & Nicolini, 2002).  
 
Gherardi och Nicolini (2002) pekar på att meningsskapandet och organiseringen mot ett 
gemensamt mål mellan olika praktiker är lika fullt av öppenhet som av hemlighållande och att 
det inte automatiskt följer att en jämförelse mellan olika perspektiv kommer att föra samman 
olikheterna till en gemensam strategi (ibid.). En av de viktigaste slutsatserna som författarna 
för fram är att motsättningar är naturliga och nödvändiga: 
 
”Nevertheless, comparing among different perspectives does not necessarily involve the merging of diversity 
into some sort of synthesis- harmonizing individual voices and instruments into consonance or unison- but rather 
contemplation of harmonies and dissonance, consonance and cacophony, that may coexist within the same 
performance.” (Gherardi & Nicolini, 2002, s. 420, kursivering i ursprungstexten) 
 
Vi behöver inte ha samma förståelse så länge kommunikationen inte bryts på grund av det och 
på så sätt visar vi att det finns plats för och behov av flera röster inom samma praktik. 
Detsamma gäller förstås de olika säkerhetskulturerna på bygget. Kanske är det också en 
passande beskrivning av ARLs mångfald och MiLs diskursiva praktik? 
 
Att inte ge utrymme för skiljaktigheter är något som Gherardi och Nicolini (2002) och 
exempelvis Contu, Grey och Örtenblad (2003) framför som en kritik mot många av de 
managementteorier som finns i omlopp. Att man betonar det gemensamma, att tycka likadant, 
att dra åt samma håll och utan att lämna plats för olikheter eller ambivalens.  
 

Att legitimera olikheter innan man pratar om det gemensamma 
Behovet av att legitimera olikheter innan man pratar om det gemensamma var en av de 
viktigaste lärdomarna för mig i arbetet med gruppen vi handledde under uppsatsen.  
 
Vi fick i uppdrag att handleda en arbetsgrupp på åtta undersköterskor på ett demensboende. 
Vår uppdragsgivare beskrev en önskan ”att få ihop gruppen, att få dem att dra åt samma håll”. 
Gruppen själv utryckte också en önskan att bli ett team. Vi pratade ofta om olika sätt att vara 
men vi stannade aldrig kvar i det särskilt länge för vi var hela tiden på väg mot det 
gemensamma. Vid det femte mötet av sju gick det upp för oss vad vi höll på med.  
 
”En av kvinnorna pekar på att det inom gruppen krävs att man respekterar varandras olikheter och när hon säger 
det så inser jag att jag endast har talat om olikheter i den meningen att visst ska man acceptera och ta till vara på 
varandras olikheter men att det gemensamma är det viktigaste, att man samordnar sig. Att man gör 
ansträngningen att organisera sig kring ett gemensamt förhållningssätt till huvuduppgiften. Men kanske det är 
viktigt först att arbeta med acceptans av det som skiljer sig från ”normen”, från det vanliga?” (Nordahl & Steen, 
2009, s. 96) 
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En av handledarens viktigaste uppgifter är att skapa ett rum för en annan form av 
kommunikation, organisering och lärande, samt att uppmärksamma och validera deltagarnas 
olika perspektiv. 
 
”Instead of emphasizing homogeneity as a goal, though, one should cultivate heterogenity as a value.” 
(Rennemo, 2002, s. 192)  
 
Rennemo (2002) beskriver handledarens arbete med de marginaliserade berättelserna som en 
relationell intervention. I den textmässiga produktionen av uppsatsen firar vi de olika rösterna 
men inte i uppdraget. Kvinnorna kom från flera olika länder vilket vi knappt berörde. Vi 
legitimerade inte tillräckligt gruppens olika röster. 
 
Härnäst ska vi se på andra frågor som handledaren kan uppmärksamma utifrån ett relationellt 
perspektiv. 
 

Att skapa medvetenhet om implicita positioneringar 
Vad är det som vi vill ska hända i arbetet i projektgrupperna om vi ser på det från ett 
relationellt perspektiv? Vad är det i designen eller i interventionerna som är av vikt för att 
fostra bättre ledare? 
 
Erixon, Esping, Janebrant och Steding (2003) skriver att huvudsyftet är att ”bryta deltagarnas 
invanda sätt att se och förhålla sig till ledarskap och företagande” (Erixon, Esping, Janebrant 
& Steding 2003, s. 267).  
 
Om vi ska leka med tanken och inte se deltagaren som en individ, som en självgående entitet 
som är ursprunget till sitt agerande; hur kan vi då tänka på deltagaren? 
 
En kunskapstradition är, enligt Gherardi och Nicolini (2002), självrefererande, det vill säga, 
den syftar hela tiden tillbaka till sig själv vilket gör det svårt för dess medlemmar att bli varse 
om implicita antaganden. Man är helt enkelt inte fullt medveten om de normer och 
värderingar som styr praktiken (Jämför Cunliffes resonemang.) om man inte beblandas med 
andra från andra traditioner. Istället för att se deltagaren som en individ som agerar utifrån 
intentioner kan vi kanske se denne som en samling av alla positioner och relationer denne 
ingår i.  
 
Som en del i projektgruppen befinner sig deltagarna i en okänd miljö och utanför det vanliga 
kompetensområdet. De är utan sina traditionella positioner och de sätts att organisera sig; att 
fördela positioner och handlingsutrymme mellan sig. ARL skiljer sig från Revans Action 
Learning genom närvaron av en handledare. Dennes närvaro gör det till ett säkrare experiment 
genom möjligheten att stödja och hålla ramar men dennes uppgift är också att observera, 
skapa medvetenhet och utmana. Handledaren medverkar också genom att föra fram värdet av 
reflektion och finns där som ett reflekterande själv som de sedan ska införliva. Om man ser 
projektgruppens arbete som en organisering som skapar normer om hur man ska göra i denna 
temporära organisation så deltar också handledaren i denna organisering genom att föra in en 
stark röst om reflektion, acceptans etc. 
 
Handledaren har möjlighet att göra observationer och interventioner på en mer eller mindre 
relationell nivå. Vad ger man feedback om? Vad reflekterar man om? Lägger man det på en 
substantiell nivå genom att tala med en substantiell vokabulär? Finns det möjlighet att lägga 
mindre fokus på personlighet, yttre kategorier och externa instrument och i högre grad betona 
hur och vad man säger för att positionera sig själv och andra?  



 31 

Kan man ställa frågor kring vad som krävs för att vara en legitim deltagare? Vem som 
privilegieras? Vem som hamnar utanför? Visar handledaren på egen reflexivitet över 
positioneringar gentemot gruppen? Uppmärksammar handledaren hur deltagarna pratar med 
varandra, vad som är starka argument i deras organisation? Handledaren kan hjälpa deltagarna 
att öppna upp för reflektion om hur man positionerar sig i de olika diskursiva praktiker man 
deltar i och belysa vilka handlingsmöjligheter som på så sätt stängs eller öppnas upp. 
 
Denne kan också vända fokus till hur positioneringarna påverkas av sådant som kön, etnicitet, 
ålder, sexualitet och klass. Intersektionalitet (Eriksson- Zetterquist & Styhre, 2007) är en teori 
om diskurser och positioner och om hur dessa har en tendens att samvariera. I 
skärningspunkten längst ner, med minst handlingsmöjligheter, minst makt och möjlighet att 
påverka hittas exempelvis en homosexuell tjej av utländsk härkomst och högst upp en vit, 
heterosexuell man i övre medelåldern med medelklass- eller överklassbakgrund.  
 

Den viktigaste interventionen är att förbereda för byte av position 
Erixon, Esping, Janebrant och Steding (2003), samt Rohlin (2003b) menar att det sker ett 
mycket viktigt arbete från MiLs sida före och efter ett MiLprogram. Detta understryks i min 
mening om man ser på programstabens arbete från ett relationellt perspektiv. Ett alternativ till 
att omvandla mentala modeller och kognitiva antaganden kan vara att väcka tankar hos 
ledaren om hur man positionerar sig i de praktiker, gemenskaper och organisationer man 
ingår. 
 
I projektgruppernas arbete, i programmet över huvudtaget, lär deltagaren sig att uppskatta 
reflektion. Möjligtvis ägnar denne tid åt att bli medveten om sig själv och andra, att hitta sitt 
sätt att vara, sitt ledarskap och kanske leder erfarenheten av programmet till en önskan att 
byta position i hemmet, på jobbet och kanske även i samhället.  
 
Att byta position ger effekt i hela ekosystemet, en rörelse som startar ett flöde och som 
tvingar andra att också byta position. Detta kan lossa på invanda sätt att göra saker på i 
ursprungsorganisationen och erbjuda frigörelse till andra men dessa kanske inte vill bli 
frigjorda varpå den nytände ledaren möter motstånd.  
 
Förhoppningsvis har deltagaren då hjälp av vad denne har erfarit under programmet och har 
med sig nya förhållningssätt och metoder för att förhandla med sina medarbetare. 
Programstaben gör annars ett mycket viktigt arbete före och efter programmet för att 
maximera möjligheterna för ett positionsbyte genom att medla, bära och arbeta med parterna i 
förhandlingen om nya kontrakt, samt genom att hålla processen vid liv.  
 
Kanske en förklaring till Trydings (2009) ”lack of organizational fit” kan fås av att deltagaren 
vill bryta med den diskursiva praktiken och byta position? Kanske det inte längre finns någon 
position i ursprungsorganisationen som passar deltagarens nya sätt att vara? 
 

Stabsdagarnas möjligheter 
Både Cunliffe (2003, 2009), Gherardi och Nicolini (2002) beskriver möjligheterna som 
synliggörs när man inom den diskursiva praktiken genom reflexivitet lyfter upp, granskar och 
tar ansvar för sin praktik. De senare betonar den symboliska betydelsen av att bjudas in att 
delta i reflektionen om praktiken. 
 
”Reflexion on practice makes the world comprehensible both to oneself and to others. It may modify the practice 
or leave it untouched, but in both cases the function of talk about practices is principally symbolic. It symbolizes 
membership and competence in discursive practice among different communities (apart from one’s own), and it 
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celebrates identity. Discursive practice about practice puts the community on-stage, producing it culturally and 
symbolically.” (Gherardi & Nicolini, 2002, s.431) 
 
Gherardi och Nicolini (2002) pekar på att den diskursiva praktiken är ett sätt att rymma 
pluraliteterna och att legitimera deras samexistens.  
 
”It is a way of working knowledges together while keeping them distinct.” (Gherardi & Nicolini, 2002, s.422) 
 
Med dessa ord vill jag uppmärksamma vad storstabsmötena bär med sig i termer av 
möjligheter för MiL, samt hur detta concept är en del av en inbjudan att reflektera över 
praktiken. Ett samtal för att fira de olika kompetenser och kunskapsområden som utgör MiLs 
kunskapstradition. 
 

MiL och akademikerns position 
Vi har sett att man inom det akademiska studiet av organisatoriskt lärande öppnar upp för att 
närma sig praktiken igen exempelvis genom ”practice based studies” (Geiger, 2009; Gherardi, 
2009a, 2009b).  
 
Liksom MiL har haft olika perioder så har också en tidskrift som Management Learning. 
Turnball och Denyer (2009) beskriver två större perioder i tidskriftens historia; en inledande 
från 1970-1994, då den var öppen för både praktiker och akademiker, med mycket fokus på 
design och utveckling av interventioner, studiernas tillämpbarhet och en förhållandevis 
avslappnad inställning till metodologiska frågor. Den senare perioden från 1994 till idag har 
istället karaktäriserats av ett ökat fokus på exempelvis organisatoriskt lärande och ”critical 
management education”. 
 
Turnball och Denyer (2009) uppmanar akademikerna att återigen ta sitt ansvar och stödja 
praktikerna i att finjustera ledarskapsutbildningarna så de är uppdaterade i dagens teorier och 
menar att medan man teoretiskt fokuserar på system läggs i praktiken mer betoning på 
individen som lär. De vill med artikeln: 
 
”…draw attention to the need to attract articles that meet the highest academic standards as well as the interests 
and needs of practitioners in our field. This is the key challenge for the field of management learning and 
arguably should shape one of the future directions of the journal.” (Turnball & Denyer, 2009, s 368.) 
 
Hur kommer praktikerna att ta emot dem? Om man tänker på relationen mellan praktiker och 
akademiker utifrån Gherardi och Nicolinis (2002) beskrivning av den diskursiva praktiken 
och diverse ansvarsområden, rättigheter och skyldigheter, så åtnjuter forskaren i den 
vetenskapliga positionen idag inte längre samma privilegierade särställning som 
sanningssägare. För vissa är den positionen rubbad med hjälp av socialkonstruktionistiska 
teorier och reflexivitet. En forskare som Cunliffe föredrar att skapa tillsammans framför att på 
distans analysera. Hur påverkas praktikerna av forskarnas förändrade position och vilka 
möjligheter öppnas upp för en kunskapstradition som MiL att vara en del av det samarbete 
som Turnball och Denyer efterfrågar? 
 

Några avslutande ord 
Min önskan har varit att denna teoretiska orientering ska ge upphov till tankar, samtal och 
reflektioner dels om ARL och handledarens praktik, dels om MiLs praktik. Att öppna upp för 
en reflexiv granskning av vad, och hur, man gör; vilket sammanhang man medverkar i, den 
egna kompetensen och behovet av att ta ansvar för att tydliggöra den egna ledarskaps- och 
lärfilosofin. Inte bara för sig själv utan även för andra deltagare i den diskursiva praktik som 
är MiL.  
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