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Även om du seglar i samtiden

och flyger in i framtiden

är det förflutna alltid med i bagaget.

Låt oss sätta oss ner och tala,

förvandla händelserna till äventyr,

bygga oss slott i huvudet,

sova i hundra år, och arbeta.

Einar Màr Gudmundsson 

ur ”Och lärde dem känna”

(I oredans öga 1998)





Förord 7

 .   

Brytningstid 9

I takt med tiden 12

Mot en ny gestalt 14

Generationsväxling 17

Studiens tillkomst 19

Problem och forskningsfråga 20

Sammanfattning 23

 . 

Kunskap i rörelse 25

Förtroende och förtrogenhet 25

Gemenskapsförståelse 27

Fånga ögonblicket 30

Forska och lära 32

Sammanfattning 33

 . 

Mötesplatsen 35

Projektets ansats 35

Dialogseminarier 38

Deltagare 39

Sammanfattning 41

 . 

Dialog i vägskäl 43

”Utanför ramen" 44

Innehåll



Kunskapande vägar 46

Sprickor i gemenskapen 49

Saltgruvan 52

Utrymme för tolkning 56

Sammanfattning 63

 . 

Den enskilde i gemenskapen 65

Möjligheternas rum 66

Kunskapshemligheter 68

Saken 70

Den enskildes prövosten 75

Sammanfattning 76

 . 

Lärande och förändring 79

Praktikens förnuft 80

Resultat 82

Följdverkningar 84

Stötestenar 85

Oenighetens fingervisning 87

Sammanfattning 90

 . 

Utblickar 93

Yrkeskunnandets domäner 94

Medlem, medarbetare, medborgare 96

Noter 

Referenslitteratur 

Appendix
Forskningstradition 119

Program för dialogseminarier 122

Presentation av deltagare 125

Forskningsunderlag 127



[ 7 ]

e senaste tio åren av mitt yrkesliv har jag tillbringat i den

fackliga världen. Det har varit under ett omvälvande

tidsskede som också satte sina spår i vardagens arbete.

Ofta bar jag de svåra frågorna med mig hem. På KTH fann jag en

möjlighet till reflektion över erfarenheterna. Min arbetsgivare

Sif fann det angeläget att sätta organisationens egen problematik

i fokus. Jag fick arbetsmässiga och ekonomiska förutsättningar

för forskning som stöd till arbetet med facklig utveckling. Det är

en förmån som gav mig stor arbetsglädje. Växelverkan innebar

dragkraft till det dagliga men också distans att formulera nya

perspektiv.

Studien genomfördes som en fördjupad dialog för att tillva-

rata Sif-erfarenheter kring generationsväxling. Rösterna om "in-

dividen i kollektivet" nådde snart långt utöver det fackligas

gräns. Nya tider, nya behov och förändrade handlingsmönster

– men även sprickor i den tidigare gemenskapen. De svar jag fick

väckte nya frågor, inte bara om Sif. Nu hoppas jag att det som be-

rättas genom mig ska skärpa blicken hos många fler.

I den här bokens tillkomst har många varit delaktiga, inte

minst från Sif. Mina uppdragsgivare och deltagarna skapade den

tankegemenskap som gjorde projektet möjligt. Kollegerna

bistod i utmanande passager längs vägen. Dessutom vill jag

nämna alla de förtroendevalda och arbetskamrater som jag möt-

te i eftertänksamma stunder under åren före projektet. Den

öppenhet och generositet, som jag har fått del av, är lika mycket

ett bidrag till det offentliga samtalet för att vitalisera demokra-

tin. Tack till alla för förtroendet.

Tack också till alla vid forskarskolan KTH Advanced Pro-

gramme in Reflective Practice. Professor Bo Göranzon har där

skapat en tvärvetenskapligt och humanistiskt inriktad mötes-
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plats för reflekterande praktiker. Impulserna från ett svenskt och

internationellt kontaktnät gav inte bara forskningsstöd utan

också egen bildning och personlig stimulans. Dialogen med

seminarieledare och doktorandkolleger tvingade mina tankar

till ett tydligare uttryck, särskilt alla de gånger man inte riktigt

begrep vad jag menade. Maria Hammarén, som tillsammans

med Bo Göranzon var min handledare, utgjorde genom sin språk-

inriktade forskning en inspirerande förebild.

Familj och vänner hjälpte mig hålla lågan brinnande och dis-

kuterade kritiskt mina utkast. Till alla nära mitt varmaste tack.

Alldeles särskilt till min man Anders och min son Jakob, som inte

hyste några som helst tvivel kring utgången av detta projekt och

heller inte tillät mig glömma livet i övrigt. Den här boken är

tillägnad Jakob, hans kusiner och de generationer som så små-

ningom följer därefter.

Stockholm och Kivik i mars 2004

Elisabeth Broman
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är barnbokens Alice föll genom ett kaninhål och ham-

nade djupt nere i Underlandet, ville hon förstås veta hur

hon skulle komma vidare. I sagans värld kan djuren tala,

men den vita kaninen med röda ögon tittade bara hastigt på sin

klocka och ilade skyndsamt vidare. Snart mötte Alice andra

varelser, bland annat den leende Cheshirekatten som satt i ett

träd.1 Hon gjorde ett nytt försök och sade:

– Vill du vara snäll och tala om för mig, hur jag ska gå för att

komma härifrån.

– Det beror mycket på vart du ska, svarade katten.

– Det betyder inte så mycket vart, sade Alice.

– Då kvittar det åt vilket håll du går, sade katten.

– Bara jag kommer någonstans, tillade Alice som en för-

klaring.

– Det gör du säkert, sade katten, om du bara går tillräckligt

långt.

Äventyret pågår över ytterligare 150 sidor i Lewis Carrolls klas-

siker från 1865. Alice är vetgirig men hennes frågor får sällan

några riktiga svar. I Underlandet är språket inte alldeles enkelt att

förstå och samtalen glider undan, tvärvänder eller sätter av i

sken, allt efter de inblandades kynnen. Så vägen till kunskap blir

för Alice tålamodsprövande, förvirrande, absurd men också

komisk. Till syvende och sist också lärorik.

Ibland är verklighetens situationer inte så olika diktens. I

mitt fall blev det upprinnelsen till forskning om lärande och för-

ändring i arbetslivet – ett arbetsliv i brytningstid där problemens

orsaker är svårtydda och frågorna inför framtiden är många.

Detta är vad den här boken handlar om.
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I. BAKGRUND OCH SYFTE 

Brytningstid

N



    regeringens uppdrag

att analysera trender som påverkar utvecklingen av ett hållbart

arbetsliv i Sverige. Arbetet resulterade i ett brett perspektiv som

redovisas i antologin Ute och inne i svenskt arbetsliv. Tjugotalet

forskare beskriver utifrån skilda kunskapsområden sådana meka-

nismer som har bidragit till rådande situation och diskuterar för-

slag till åtgärder. I bokens inledande kapitel framhåller projekt-

ledaren och redaktören Casten von Otter att betydelsen av

förändringarna tenderar att underskattas. I stället menar författa-

ren att vi är inne i ett intensivt skede i industrialismens historia,

”en teknologisk och ekonomisk revolution”, och han skriver:

/…/ Sådana perioder av radikalt ifrågasättande är tämligen

ovanliga i historien och utmärks som revolutionära faser av

tunnelseende, betydande överdrifter och ringaktning av

historiska lärdomar /…/ I denna mening rör det sig om en

betydligt allvarligare och mer omfattande kris än vad som

oftast framkommer i debatten.

Förändringarna har lett till en eftersläpning i det institutionella

systemet något som politikerna och organisationerna ännu inte

har grepp över, menar von Otter och pekar på den legitimi-

tetskris som har drabbat politik, näringsliv och arbetsliv.2 

Som parter på arbetsmarknaden har de fackliga organisatio-

nerna uppdraget att på sina medlemmars vägnar gripa in och

tillvarata deras intressen. Samtidigt som nya problem ska tack-

las är dock fackets ställning på arbetsplatsen försvagad och det-

ta försvårar att axla en pådrivande roll i utvecklingen. Omtanke

om näringslivets konkurrenskraft tvingar fram nya handlings-

mönster – idag prioriterar inte bara företagsledningar utan

även fackligt aktiva företagens produktivitet och flexibilitet.

Förändringarna bringar oordning i den praxis som växt fram

under decennier och som reglerar förhållandet mellan arbets-

tagare och arbetsgivare.3

Den kris som arbetslivet genomlever är tillika de fackliga or-

ganisationernas egen.4
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     än de stora skeendenas, och när

blicken faller på vardagens detaljer, framträder ytterligare aspek-

ter på den omvandling som pågår. Ett talande exempel är bytet av

namn på den fackliga organisationen Svenska Industritjänste-

mannaförbundet. I takt med att svensk industri omstrukturera-

des och antalet sysselsatta blev allt färre, blev också namnet för-

legat på arbetstagarnas egen organisation. Det som tidigare var

en förkortning är sedan år 2000 den officiella beteckningen –

Sif, kort och gott. Så här uttryckte sig en av Sifs aktiva om denna

förändring:

– Sif verkar vilja byta kostym men vara likadan inuti, grå

kostym igår, jeans idag. Vi får till exempel inte skriva att vi

har kollektivavtal i vår annons, vi måste kalla det för något

annat säjer en del.5

Kommentaren ovan fälldes inom ramen för den studie som jag

avrapporterar här och som hade formen av ett utvecklingsprojekt

på Sif. Forskningen genomfördes i dialog med människor i nuet

men också med tidigare och kommande generationer, om än i

föreställningsvärlden. Perspektivet är således inifrån en facklig

organisation, vars upparbetade kunskap ifrågasätts av en situa-

tion som ställer nya krav och förväntningar. Projektet var ett sam-

arbete med forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi vid

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation, .

Uppdragsgivare var Enheten för Facklig utveckling och utbild-

ning på Sif (-enheten), som ville få ett bidrag till internt

utvecklingsarbete.

År 2001 var projektets förberedelsefas och dialogen genom-

fördes under år 2002. Deltagare var Andreas Bergsten, ledarut-

vecklare inom -enheten; Christer Forslund, regionchef i Sif

Mälardalen; Nina Kullberg, projektledare vid Informations-

enheten; Marianne Philipson, vice ordförande inom en av Sifs

största fackklubbar, vid Saab i Linköping; Christer Santesson,

övergripande projekt, bl a utveckling av Sifs interna demokrati;

Thomas Wallberg, chef för -enheten och tillika projektets

uppdragsgivare. Samtliga har läst utkast och godkänt att fram-
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träda med namn och de utsagor som återges. En första

bearbetning av materialet gjorde jag år 2003 i samband med

produktion av ett Sif-nummer av forskningsområdets tidskrift,

Spelplats 1/03 ”Arbetets universitet”.

För en närmare introduktion av studien se Appendix samt

Spelplats 1/03 som finns att tillgå separat.

I takt med tiden 

I tanken vänder jag tillbaka till ett minne från Olof Palmes gata

sommaren 1994. Då mötte jag för första gången Sif-husets fasad

– i marmor, sandsten och granit. Innanför dörrarna ekade mina

steg mot entrépartiets hårda glasytor. I hissen möttes jag däre-

mot av en solgul apelsinlund – hissens väggar var ett konstverk –

och stod under uppfärden bland träd dignande av frukt. Mitt

ärende gällde ledarutveckling och en kort stund senare bläddra-

de jag i en intern rapport. Bifogat fanns så kallade kompetens-

profiler för förtroendevalda, där nio sidor beskrev deras arbets-

uppgifter och krav på sakkunskap, synsätt och personlig

förmåga. Projektet skulle stärka fackligt ledarskap inför framti-

den. Det innebar att tolka de idéer och tankar som var satta på

pränt och implementera i intern utbildningsverksamhet.6 Då, i

översättningsarbetet, häpnade jag ofta över avståndet mellan

högtidliga ordalag och facklig vardag. Lika påtaglig som skillna-

den mellan Sif-husets yttre och dess hiss.

Ju längre arbetet fortskred, desto tydligare blev tecknen på att

en ny tid randades för de fackliga organisationerna. Personligen

var jag ett exempel på detta. Skälet till min anställning på Sif var

behovet av en ny sorts yrkeskunnande som jag hade förvärvat

under tjugofem år i näringslivet som utbildningsansvarig, perso-

nalchef, handledare till chefer och arbetsgrupper, organisations-

konsult etc.

       och organisationens identitet

har växlat över tiden. Tretton herrar träffades 1920 i Jönköping

för att diskutera sina pensioner och grundade ”en opolitisk före-

ning, som ej vill vara någon s k fackförening”.7

Runt förra sekelskiftet höll Sverige på att omvandlas från

[ 12 ]



bondesamhälle till en modern industrination. Arbetarna hade

börjat organisera sig för att kunna ta tillvara sina intressen gen-

temot arbetsgivaren. Med strejken som vapen kämpade de för

bättre lön och arbetsvillkor, dessutom hade de en socialistisk

målsättning. Den svenska tjänstemannarörelsens födelse var

mer återhållen. Tjänstemännen var jämförelsevis gynnade och

de tog avstånd från socialism och klasskamp. Dessutom medför-

de deras ställning i företaget en annan relation med arbetsgiva-

ren och företagarna såg med oblida ögon på deras organisering.

Så här kunde man läsa i tidskriften Industria år 1920 ”tjänste-

männen äro att betrakta såsom industriledarnas medhjälpare

och förtroendemän. De böra känna sig som ett med firman.”8

Vissa tidiga sammanslutningar av tjänstemän var därför snarare

kamrat- och yrkesföreningar.

Industritjänstemännen blev fler. I övergången från småska-

lighet till storskalig tillverkning växte företagen och därmed an-

delen kontorsarbetande. Människor var lätt utbytbara och sökte

sig samman för att motverka ett begynnande kontorsproletariat.

Medlemsantalet i Sif ökade. Däremot fanns ingen förhandlings-

rätt och företagsledare motverkade alltjämt tjänstemännens för-

sök till kollektiva aktioner. Som arbetsgivare ville de ensidigt fat-

ta beslut och ingå individuella löneavtal. Svårigheter att komma

till tals på arbetsmarknaden ledde småningom till att frågan

hamnade på det politiska planet. 1936 kom en lag som garante-

rade förenings- och förhandlingsrätt i utbyte mot arbetsfred och

stabilitet. Grunden var lagd till den svenska modellen, där par-

terna i samförstånd löser sina mellanhavanden med kollektivav-

talen som regelverk. Sif kunde rikta in sig på att förhandla fram

bättre löner och arbetsvillkor.

Tiden efter andra världskriget blev industrins guldålder.

Löntagarna flyttade fram sina positioner och nu fick även tjänste-

mannaföreningarna, inklusive Sif, en facklig identitet. Samför-

ståndsandan ledde vidare till krav på arbetslivets demokratisering.

Det fackliga intresset vidgades till att omfatta arbetsorganisation,

arbetsmiljö, personalpolitik och ny teknik. Under 1970-talet

kom lagen om medbestämmande och arbetsrätten reformera-

des. Inom Sif växte en radikal medlemsopinion och fackligt

[ 13 ]



medlemskap blev även för många tjänstemän ett ideologiskt

val. Sifs förtroendevalda på företagen löste problem ihop med

företagsledningar och organisationen anställde i rask takt om-

budsmän för att stötta och utbilda de lokalt aktiva.

Men omställningar väntade industrin och samhället, som

växelvis mötte krisår och stagnation med perioder av tillväxt.

Sif växte inte längre som förr och medlemmar drev inga krav på

förnyelse. Från facklig synvinkel medförde perioden från 1980-

talet och framåt att den offensiva linjen övergavs, i stället gällde

det att försvara uppnådda positioner.

      fackförbund och en parti-

politiskt obunden organisation. Drygt 300 000 medlemmar är

yrkesverksamma inom industrin, bygg-, fastighets-, IT-, medie-,

energi- och konsultbranscherna. Det fackliga arbetet rör löner

och allmänna anställningsvillkor, arbetstid, pensioner och för-

säkringar men också frågor om medlemmars yrkeskompetens,

arbetsorganisation och industriutveckling.9

Grunden är det lokala fackliga arbetet där Sif finns på tusen-

tals arbetsplatser, på mer än 5 000 företag finns en klubb eller

ett arbetsplatsombud. Ungefär 34 000 medlemmar har tagit på

sig förtroendeuppdrag, där merparten är ideellt verksamma på

delar av ordinarie arbetstid. Medlemmars olika intressen och

viljor kommer till uttryck genom det demokratiska styrelse-

skickets organ. Deras beslut verkställs av 550 Sif-anställda,

placerade på tjugotalet kontor runt om i landet och på förbunds-

kansliet i Stockholm, och de arbetar dessutom med rådgivning

och service till enskilda medlemmar och klubbar.

Mot en ny gestalt

I slutet på 1990-talet var den fackliga omprövningen märkbar. I

olika beslutsorgan, t ex Sifs förbundsfullmäktige, styrelse, valbe-

redning, ledningsgrupp, diskuterade man framtidsfrågor. Från

landets arbetsplatser rapporterade förtroendevalda hur nya

tider inverkade på deras värv. En fackligt aktiv konstaterade

omöjligheten att stoppa övertidsuttag mot medlemmars vilja

eller strejka mot stressrelaterad ohälsa. En annan saknade reell
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motpart och menade att det hjälper föga att förhandla med den

svenska företagsledningen, eftersom de inget har att säga till om

när det kommer direktiv från det internationella huvudkontoret

i Tyskland. En tredje berättade om nya grepp för att vända ett

sjunkande fackligt engagemang genom att locka med biokvällar

och ge valuta för medlemsavgiften.10

   hur fackliga organisationer söker

anpassa sig för att möta omvärldens förändring, dock med skif-

tande resultat. Tony Huzzard studerade ledning och lärande i Sif

och Metall under perioden 1985 – 1998. Genom att ta del av

handlingsprogram, policybeslut och berättelser från fackligt

aktiva såg Huzzard att både Metall och Sif håller på att skifta

gestalt, i korthet som följer.11

Sif betonade tidigare kollektiva lösningar men sätter nu mer

fokus på den enskilde medlemmen. Den gamla inriktningen

kännetecknades av fördelningsfrågor och det var gräsrotsnivån

som lade grunden för samlad facklig aktion. Den övertygelsen

har fortfarande många lokala fackliga ledare. Det nya Sif efter-

strävar att vara aktiv partner till företaget för att skapa löneut-

rymme och kompetensutveckling för medlemmarna; samtidigt

vill man verka som betydande påtryckargrupp i både samhälle

och företag; till sist även fungera som försäkringsbolag och

coach till enskilda. Även Metalls förändring går från centralise-

ring mot den lokala arbetsplatsen, men inte med lika utpräglat

fokus på den enskilde som i Sif. Frågor om kompetens för med-

lemmar och företagens produktion har blivit allt viktigare. Där-

emot visade studien att Metall inte har ambitioner på lika

många områden som Sif och därmed inte samma multi-identitet.

I studien skiljer sig de båda organisationernas sätt att hands-

kas med förändringsbehov och åtgärdsförslag. Sifs inriktning

utformas på nationell nivå. Strategin blir ett resultat av hur ett

fåtal människor centralt tolkar en förändrad medlemsprofil och

förankrar förslag i efterhand. Metall däremot driver en intern

process genom hela organisationen. Där utbyter man idéer mel-

lan olika nivåer, tolkar gemensamt den framväxande inrikt-

ningen och lär av varandra. Organisationernas skilda angrepps-
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sätt har sina för- respektive nackdelar. Resultatet för Metalls del

blir en övergripande strategi och uppslutning bland landets

fackligt aktiva för att förverkliga den. Huzzard jämför med Sifs

strategiska omorientering, vilken han finner mer innovativ

men där nya planer i stället har svårt att få genomslag över orga-

nisationen – detta ses som en följd av större central styrning.

Huzzard drar slutsatsen att behovet av gemensam kunskap

och förmågan att lära blir alltmer avgörande för de fackliga or-

ganisationerna, precis som för medlemmarna själva och de fö-

retag där de är anställda. Därför införs begreppet ”lärande de-

mokrati”. Om medlemmar är delaktiga i de processer som

bygger upp kunskap om arbetsförhållandena blir det fackliga

handlingsmandatet större, enligt författaren, än om förankring

finns enbart i det traditionella demokratiska systemet.

    fortskrider i linje med

ovanstående beskrivning. Ett nytt idé- och handlingsprogram

håller på att förverkligas under devisen ”individen i kollektivet”.

Verksamheten hade tidigare sin utgångspunkt i en idé om ge-

menskapens styrka och traditionella förhandlingslösningar. Nu

tillkommer alltfler tjänster för att tillgodose den enskildes speci-

fika behov i olika situationer.

Sif-huset renoveras och ska gestalta den pågående förnyel-

sen. De blomsterprydda hissarna har dock sett sina sista dagar.

Mediebudskap visar fram ett moderniserat Sif – ”inget traditio-

nellt fackförbund” – och ny teknik underlättar service till

många medlemmar. Detta innebär dock en risk. Paradoxen i

fackliga sammanhang är att ju mer man lyckas nå sina mål,

desto mindre intresserade blir medlemmar av sin organisation.

Facket är för de flesta intressant bara när problem uppstår och

hjälp behövs. Därför vill förbundets ledning, som driver förny-

elsearbetet, samtidigt gjuta nytt liv i den interna demokratin.

Förtroendevalda på arbetsplatserna däremot beskriver en situa-

tion med ökande krav och mindre tid.

Förankring i medlemskåren är en facklig förutsättning. Det

är dock ovisst huruvida det i framtiden kommer att finnas

några ideellt verksamma på landets arbetsplatser.
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Generationsväxling

Inom de närmaste åren står stora årskullar i begrepp att lämna

arbetsmarknaden och tiotusentals Sif-företrädare avgår från

sina fackliga uppdrag av åldersskäl. Med dem går också en avse-

värd del av samhällets och Sifs kollektiva minne i pension. Det är

här – i arbetets universitet – de har tränats och fått ökat förtroen-

de från sina arbetskamrater. Deras kunskap är framför allt in-

hämtad genom samspelet i vardagens fackliga arbete, snarare än

genom regelrätt utbildning. Dessa praktiska erfarenheter utgör

den egentliga kärnan i facklig kunskap – att slå vakt om, föra vi-

dare och utveckla.

Till helt nyligen hade inskolningen i fackligt arbete drag av

forna tiders lärlingssystem inom vissa yrken. Man lärde sig av de

gamla rävarna och i direkt kontakt med situation och samman-

hang. Idag har arbetsplatsernas lärlingsutbildning till största

delen ersatts av gymnasieskolans yrkesinriktade linjer – som en

följd har man förlorat delar av ett yrkeskunnande som bara kan

föras vidare i ett fungerande samspel mellan mästare och lär-

lingar.12 I den fackliga världen ser vi en liknande tendens. Tidi-

gare fick medlemmarnas valda företrädare ökad säkerhet

genom personliga kontakter och många tillfällen till erfaren-

hetsutbyte, bland annat vid lokalt eller centralt arrangerade

sammankomster ledda av fackliga ombudsmän och specialister.

Tiden har krympt både för uppdraget och för att utvecklas till

en kunnig företrädare, IT-branschens förtroendevalda föredrar

till exempel distansutbildning och att söka i databaser. Detta

fungerar utmärkt för att läsa in sådant som arbetsmarknadens

regelverk. Men lagar och avtal måste också tolkas och användas

med fingertoppskänsla för varje enskilt fall, särskilt som praxis

ändras över tiden. För att bemästra paragraferna i en knivig si-

tuation krävs ett gott grepp om läget. Hur förvärvar man sådant

omdöme som krävs för att till exempel göra fackligt motiverade

avsteg från lagen om anställningsskydd? Eller för att konstatera

när det optimala resultatet har uppnåtts i en förhandling? Och

hur får man civilkurage nog att bryta tystnaden i bolagsstyrel-

sens mötesrum om man anar en uppseglande kris för företaget?

Det är ett svårfångat kunnande som inte alltid kan formuleras i

[ 17 ]



ord och utbildningsmaterial, vare sig det är i tryckt eller digital

form. För att utveckla ett dylikt mästerskap krävs personliga

möten och arenor för gemensam reflektion.

    för att befolka det efterlämnade

utrymmet och mångas insatser för att nytillkommande ska få del

i gemensam kunskap. Den avgående generationen gick ut i ett

relativt förutsägbart arbetsliv och erfor hur bland annat facklig

strävan gav bättre villkor och trygghet i arbetet. Idag är läget

annorlunda, mycket tas för givet och färre vill ta på sig förtroen-

deuppdrag, under 1990-talet minskade antalet med ca 25%.

Undersökningar visar på medlemmars liknöjdhet inför fackliga

frågor men samtidigt ställer de anspråk på hjälp när de får

problem. Alternativet traditionell verksamhet med förtroende-

valda på landets företag ställs mot medlemsservice som tillhan-

dahålls av Sifs anställda. Även bland dessa pågår en generations-

växling som speglar – men också påverkar – organisationens

inriktning. Under loppet av ett par år har mer än en tredjedel av

de Sif-anställda bytts ut. Ombudsmän med en tidigare bakgrund

som lokalt förtroendevalda har gått i pension och som efter-

trädare rekryteras relativt nyutexaminerade akademiker, oftast

utan facklig erfarenhet. Dessutom behöver Sifs nya verksam-

heter specialister vilket medför att nya yrkeskategorier anställs,

som tex karriärcoacher, marknadsförare, IT-folk.

Generationsväxlingen kommer att sätta alltmer prägel på

samhället och arbetslivet, enligt demografisk forskning. Man

räknar med att år 2015 ska 40% av personalen ha bytts ut på

landets arbetsplatser, då fyrtiotalisternas stora kullar har läm-

nat och ersatts av en generation född i slutet på 1980- och bör-

jan på 1990-talet. Aldrig tidigare har så många lämnat ar-

betsstyrkan under så kort tid. Kunskapsprocesserna pekas ut

som ett centralt problem. Erfarenhet, överblick, mognad och

mentorskap ska bytas mot ungdomlig energi, nya synsätt och

novisens behov att pröva sig fram. Det blir en omvälvning som

sker under förhållandevis kort tid.13

Klart är att Sif står inför ett omfattande arbete. För att attra-
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hera nya medlemmar och fackligt aktiva. För att föra vidare

upparbetad kunskap och integrera med nytillkommandes.

Studiens tillkomst
Centrala företrädare inom Sif uppmärksammade tidens tecken

och prövade att med olika medel möta problemen. I slutet av

1990-talet startade bland annat ett projekt för att öka facklig ak-

tivitet hos yngre medlemmar. Det gick trögt. Intresset på landets

arbetsplatser var klent, även hos förtroendevalda, och projektet

fick inte den uppbackning som behövdes. De ansvariga insåg ef-

ter en tid att problematiken var omfattande. Sifs förbundsstyrel-

se beslöt att intensifiera arbetet och involvera fler inom organi-

sationen. Inom -enheten fick jag ansvar för arbetet med

generationsväxling vilket bland annat innebär kunskapsupp-

byggnad.

Sif behövde i den rådande situationen, så vitt jag kunde be-

döma, pröva nya vägar i arbetet med den egna förnyelsen. Idén

till det som senare blev ett forskningsprojekt vaknade när jag

läste Skriva – en metod för reflektion av Maria Hammarén. I

förordet till boken talar författaren om att göra arbetets erfa-

renheter användbara genom skrivande, hon hoppas att inspire-

ra även organisationsutveckling och fortsätter:

/…/ Vad gör vi då i skrivgruppen som skiljer sig från an-

nan, vardaglig kommunikation? Jag vill inte här ge mig in

på att försöka förklara det som sker med mer än att det är

ovanligt med demokratiska grupper. Och då menar jag en

urdemokratisk situation: Jag talar med allt mitt allvar. Du

lyssnar med allt ditt allvar. Och detta förändrar oss.14

Orden fick fäste i den djupare mening jag uppfattade i fackligt

arbete – genom att delta i det demokratiska samtalet formar

medlemmarna grunden för gemenskapens fackliga strävan. En

delaktighet som är desto mer angelägen i rådande tider av för-

ändring.

Boken ledde in mot forskningstraditionen kring yrkeskun-

nande med ett antal studier genomförda i skilda miljöer, som till
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exempel processindustri, vårdarbete och datasystemutveckling.

Den gemensamma nämnaren är intresset för den kunskap som

bara kan bildas genom erfarenhet. Exemplen visar betydelsen av

personligt präglad kunskap – en erfaren yrkesmänniskas närva-

ro kan aldrig omvandlas fullt ut till skrivna instruktioner eller

ersättas med tekniska lösningar. Under senare år har arbetet med

skrivgrupper utvecklats till en metod för att synliggöra och föra

vidare erfarenhetsgrundad kunskap, dialogseminariemeto-

den.15

   ‒  fattades beslut om ett forsk-

ningsprojekt som skulle bilda underlag för strategisk utveckling

av Sifs förtroendeorganisation. Ett samarbete var då etablerat

mellan Sif och forskningsområdet Yrkeskunnande och teknolo-

gi,  – genom dåvarande förbundssekreterare Anders Wid-

lund och utvecklingschef Thomas Wallberg samt professor Bo

Göranzon och forskaren Maria Hammarén. Själv blev jag bron

mellan dessa två världar, på samma gång projektledare inom Sif

och industridoktorand vid . Dessutom skulle fler från Sif

komma att bli delaktiga i projektets genomförande.

Projektet fick namnet , efter de förberedande diskus-

sionernas nyckelord – genom utveckling av en kreativ miljö för

reflektion och impulser till nya tankar; med dialog som arbets-

sätt för att stimulera demokrati och öppna vägar mellan nytt

och gammalt; utifrån traditionens kunskap och med respekt för

den fackliga historien.16

Problem och forskningsfråga

Studien på Sif genomfördes mot den bakgrund jag har tecknat

här. En lång tradition ska anpassas till nya förutsättningar och Sif

går mot en ny gestalt. Den bild som förmedlas i marknadsför-

ingens kampanjer skiljer sig dock i många stycken från det fack-

liga vardagsarbetets mångfald av uttryck. Problemet är inte bara

att det fackliga uppdraget har blivit otydligare och medlemmar-

nas engagemang svagare. Problemet är också organisationens

egen pågående omvandling – till stora delar oöverblickbar och

ogripbar och med långsiktiga bedömningar föga genomlysta.
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Sifs position är oklar, riktningen oviss och olika verklighetsbe-

skrivningar hörs. När man försöker orientera sig, snurrar kom-

passnålen i det spänningsfält som uppstår mellan skilda per-

spektiv. Problemet att urskilja och formulera grundläggande

oenigheter återstår fortfarande.17

Av detta följer en tilltagande identitetskris som ytterst är an-

ledning till studien och filosofen Allan Janik formulerar sig så

här om situationer som denna:

/…/ Kort sagt, vår invanda praxis fungerar inte längre,

innebörder ifrågasätts, vi mister vår identitet. Vi vet inte

’instinktivt’ vad vi ska göra. Där det fanns ordning, råder nu

anomi – dvs därför att vi inte längre förstår vår belägenhet,

så förstår vi inte längre vilka vi är.18

   materialet samlades in i dia-

log med en grupp Sif-are. Dessutom betraktar jag mina erfaren-

heter, förvärvade under nio års utvecklingsarbete på Sif och be-

arbetade i min forskarutbildning, som en del av empirin.

Projektets medverkande kom från olika håll inom Sif och

närmade sig problematiken utifrån vitt skilda utgångspunkter.

Från början var intresset riktat mot den enskilde facklige före-

trädaren för att identifiera sådan kunskap som riskerar att för-

svinna och lägga grunden till ny. Snart trädde det organisatoris-

ka sammanhanget fram och gemenskapens kunskap kom att stå

i förgrunden för den fortsatta dialogen. Metoden öppnade för

nya tankegångar och den initiala problemställningen vidareut-

vecklades således under arbetets gång. Forskningsarbetet nådde

ett läge som ställer komplexa frågor om demokrati, delaktighet

och gemensamt ansvar. Det ställer också frågor om personligt

förhållningssätt och beredvilligheten att acceptera komplexitet,

kännetecken för en demokratisk situation.

De kunskapsprocesser som är i fokus för studien fortskrider

alltjämt och kommer heller aldrig att nå sin slutpunkt. Detta är

en form av empirisk forskning som är inspirerad av filosofen

Ludwig Wittgenstein och som tar fasta på verklighetens ständiga

rörelse.19 Ändå ska skeendet naglas fast i en text. Wittgenstein
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åskådliggör den arbetande tankens tillvägagångssätt i sina filo-

sofiska anmärkningar. Själva undersökandet liknar han vid att

ströva kors och tvärs, i alla riktningar, genom ett vidsträckt tan-

kens landskap. Kartan visar olika vägar genom landet men det

är bara möjligt att välja en väg åt gången. För att få kunskap om

terrängen återvänder Wittgenstein till utgångspunkten, närmar

sig från ett annat håll och söker förbindelser mellan olika aspek-

ter. Tankevandringen resulterar i ett nedtecknat material, som

han själv kallar ”en samling landskapsskisser”, där verklighetens

många skiftningar blir synliga.

Mitt förhållningssätt till forskningsmaterialet är likartat. Jag

söker inte formulera svar och gör inte anspråk på att presentera

lösningar på komplexa problem. I stället vill jag förmedla en

ögonblicksbild med nya perspektiv på förändring av facklig

kunskap, identitet och verksamhet. Det gör jag genom att från

olika håll närma mig problematiken och upprepade gånger

återkomma till det jag uppfattar vara nyckelbegrepp. Forsk-

ningens uppgift blir i det här fallet att vidga seendet och klar-

göra frågor om situationen så att oenigheter kan omvandlas till

nya handlingsalternativ. Med detta grepp vill jag ge impulser till

både reflekterande dialog och kritisk debatt – mellan närmast

berörda men även i deras omgivning.

   utvecklingsarbete och forskning

kring omorientering och generationsväxling inom en samhälls-

institution. De frågor som har drivit mitt forskningsarbete är:

Hur medverkar en systematiskt uppbyggd dialog till att skapa en

nyansrikare situationsförståelse? Hur medverkar dialogen till att

människor kan härbärgera flera perspektiv inom sig och mellan

varandra? Hur främjar dialogen handling utifrån överväganden

om långsiktiga konsekvenser?

Avhandlingen rör således tillämpad forskning och syftet är

tvåfaldigt:

   ska avhandlingen vidga synen på facklig

problematik, särskilt Sifs. Detta utgör en belysning av grun-

derna för gemenskapens handlande – på den organisatoriska
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nivån såväl som på den enskildes nivå samt växelspelet däre-

mellan.

   ska avhandlingen pröva dialogseminarie-

metoden som ett sätt att utveckla lärande vid strategisk led-

ning, framför allt i ett ovisst förändringsskede. Detta är en ny

tillämpning av metoden för att skapa nya föreställningar om

gemensam verklighet.

Sammanfattning

Förändringar i närings- och arbetsliv har lett till ett problema-

tiskt läge med behov av eftertanke. Inte minst påverkas de fack-

liga organisationerna som balanserar mellan anpassning till nya

tider och bevarande av facklig anda. Det jag rapporterar är ett

språkkritiskt och praktiskt inriktat bidrag kring en tradition i

förändring genom exemplet Sif.

Avhandlingen visar prov på vilken kunskap som behövs för

gemensamt handlande och vilken betydelse den enskilde, och

dennes erfarenheter, har i sammanhanget. Den visar också en

metod att bygga upp sådan kunskap och samtidigt forma en vilje-

inriktning. Detta är att integrera lärande i strategiskt arbete.

Samtidigt är studien i sig ett exempel på inslag som behövs för

att etablera en ”lärande demokrati”, enligt tidigare diskussion.

Avhandlingen rör specifikt en demokratiskt styrd organisa-

tion men förbindelser till företagsvärlden är möjliga, särskilt i

de stycken som rör metod och diskussion om strategiskt arbete.

Dessutom har studien sin giltighet som ett aktuellt uttryck för

samhällets, och särskilt arbetslivets, skeenden och hur de i sin

tur återverkar på en institutions uppdrag och enskilda männi-

skors dagliga arbetssituation.
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ttre och inre omständigheter manar fram omvandling i

facklig verksamhet, vilket jag i min studie betraktar ur ett

kunskapsperspektiv. Forskningstraditionen om yrkes-

kunnande blev en fast punkt som mina frågor kunde kretsa

kring. Därifrån utvecklade jag min egen teoretiska och metodo-

logiska grund för att utforma och genomföra undersökningen.

Förtroende och förtrogenhet 

Det fackliga arbetet har sin grund i tradition samt lagstiftning

och kollektivavtal som reglerar arbetsmarknaden – men para-

graferna får en mening först i arbetsplatsens vardag. I praktiken

utser arbetstagarna där sina representanter, fackliga företrädare,

som är betrodda att vara deras röst i kontakter med arbetsgiva-

ren. Det är ett mandat förknippat med inflytande på andras ar-

betssituation och ett ansvar att leva upp till.”Mina arbetskamra-

ter har gett mig sitt förtroende,” säger den facklige företrädaren.

Dennes arbetsuppgifter är inte särskilt specificerade utan formas

genom rader av samtal med medlemmar, arbetsgivare och andra

Sif-representanter.

I det fackliga uppdraget är kunskap om formalia nödvändigt

men inte tillräckligt för att behärska en mångfald situationer på

ett betryggande sätt. Det kunskapsteoretiska synsättet poäng-

terar praktikens kunskap, där Kjell S Johannessen med flera riktar

uppmärksamheten på språket och begreppsbildningens betydel-

se. 1 Hur vi använder ett begrepp hör samman med vår förståelse

av verkligheten. Ord betyder alltså olika saker i olika världar och

för olika människor. Däremot är det omöjligt att uttrycka all

kunskap verbalt, i stället visar sig vår kunskap genom vad vi fak-

tiskt gör i den konkreta situationen – tyst kunskap.2 Fackliga

företrädare behöver därför skolas in i Sifs språkbruk och synsätt.
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För att förstå innebörden i ett löneavtal eller liknande behöver

man få del av tidigare erfarenheter och lära sig hur avtalet förverk-

ligas. Föregångarnas exempel och tidigare uttolkning bildar rätte-

snöre i nya situationer – det finns historiskt etablerade handlings-

sätt att följa eller avvika från, praxis. I slutänden är det varje

företrädares kännedom om arbetsplatsen och bedömning av

situationen som utkristalliserar ett relevant handlingsalternativ.

I dessa tider ställs fackligt aktiva på landets arbetsplatser ofta

inför arbetsgivares önskan att ompröva tidigare syn på arbets-

rättsliga och avtalsenliga regleringar. Låt oss ta det vanligt före-

kommande begreppet ”turordning vid uppsägning pga arbets-

brist” som exempel. När man vid ett företag förhandlar om att

minska personalstyrkan på grund av lägre orderingång eller lik-

nande, inträder lagen om anställningsskydd. Enligt turordnings-

regler ska den som har kortast anställningstid sägas upp först –

”sist in-först ut” har gemene man brukat säga. Enligt avtal

mellan  och  kan avsteg göras från denna huvudprincip

för att värna företagets överlevnad på längre sikt. Fackliga före-

trädare accepterar därför ibland arbetsgivarens prioritering av

en nyanställd nyckelmedarbetare före en annan medlems långa

anställningstid. Lokala förutsättningar väger tyngre än allmän-

giltiga principer. Den kritiska punkten är att bedöma företagets

situation, där behov av kompetens har kommit att bli allt vikti-

gare. I snabb takt har antalet avsteg ökat och bedömningsgrun-

derna kan variera. När begreppet turordning omtolkas på olika

håll leder det i sin tur till nya handlingsalternativ. I det långa

loppet förändras praxis.

  inom forskningsområdet visar hur erfaret

yrkesfolk utvecklar ett gemensamt språkbruk, t ex processopera-

törer och systemutvecklare. När de samtalar om sitt arbete pekar

de med ordens hjälp in i en gemensam erfarenhetsvärld. De sät-

ter lyssnaren på spåret, snarare än att ge långa eller detaljerade

förklaringar. Orden, eller små historier och exempel, tjänar som

nycklar och leder till att kollegers lagrade minnen väcks till liv

och aktualiserar väsentliga aspekter av yrkeskunnandet. Prakti-

kernas gemensamma minne avspeglar den förtrogenhetskun-
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skap som de bygger upp i dagligt arbete och förmedlar vidare

genom mer eller mindre uppenbart lärlingskap.3

Sif-studien bygger på en avgörande skillnad gentemot de

professionella utövare som tidigare har studerats. De allra flesta

fackligt aktiva är rekryterade till ett förtroendeuppdrag – en ideell

och temporär deltidssyssla – och inte till en yrkesuppgift. Det

finns ett regelverk att hålla sig till i form av lagar och avtal men

någon yrkeskunskap i formell mening att tillägna sig existerar

inte. Skillnaden betyder att förtrogenhet med den fackliga tradi-

tionen och företrädarens personligt präglade kunskap får än

större betydelse – ett medvetet förhållningssätt och mognad i

mötet med andra människor. Sett på detta vis kan kunskapen

rubriceras ”människan i arbetslivet”.

Kan man lära sig människokännedom? Det var en fråga som

fångade även Ludwig Wittgenstein och han svarade: ”Ja; några

kan det. Men inte genom en undervisningskurs utan genom

erfarenhet.” Han fortsätter tala om detta inte som en teknik, utan

ett ”inlärande” och ”utlärande” som sker i ett fortgående samspel

med andra människor. Att få en blick för något, en äkta blick.4

Dessa aspekter av kunnandet inom en yrkeskår eller arbets-

gemenskap utvecklas inom en praxis som stödjer personliga

möten och det fria samtalandet.

Gemenskapsförståelse 

Traditionell facklig verksamhet, som den ter sig på arbetsplatser

runt om, håller i Sif på att kompletteras med nya inslag för med-

lemskontakt och service. Nya yrkeskategorier har anställts som

specialister och genom sitt arbete för de in nya ord i gängse språk-

bruk, t ex uttryck som ”karriärcoach”, ”positioneringsplattform”

och ”medlemsrelationsstrategi”. Uttrycken är främmande i den

fackliga världen och bär med sig kunskap från andra praktiker,

utgående från andra användningsområden och med andra syn-

sätt. Med nytt språkbruk följer också ett delvis annat sätt att upp-

fatta verkligheten.

Facklig praxis befinner sig således inte bara under yttre för-

ändringstryck, utan även inifrån. Förändringen leder till ett ökat

behov av personlig kommunikation, samtidigt som möjligheter-
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na försvåras genom att företrädare är geografiskt spridda och

uppdragen tidsbegränsade. Sammantaget ökar detta mitt intres-

se för frågan om vad som sker med organisationens gemensam-

ma minne – de över tid samlade erfarenheterna som traderas

vidare till nya generationer och det som utgör essensen i språk-

gemenskapen.

  var ursprungligen arbetstagarnas förmåga

att förena sig och gå till samfälld aktion. Möjligheterna att lyckas

var betydligt större om ansträngningar gjordes ihop med andra i

samma situation. En organisation inrättades därför att den var

ett överlägset sätt att öka inflytandet för den gemensamma saken

– oavsett om den enskildes motiv var ekonomiskt egenintresse

eller hängivenhet för en idé. Idag präglas Sif knappast av facklig

kamp utan är institutionaliserat genom arbetsmarknadens praxis

och även lagstiftning. Oavsett detta finns någon form av gemen-

skap mellan dem som tillhör organisationen, om än i högst

varierande grad. Gemensamt agerande sker i Sifs namn utåt mot

omvärlden men också inåt i relation till organisationens egna;

nämligen medlemmar, förtroendevalda och Sif-anställda. Sif är

att betrakta som en kollektiv aktör.5

Inom forskningstraditionen har ett flertal yrkesområden

belysts där fokus ligger på erfarna utövares yrkeskunnande. Sif-

fallet rör en organisation och därvid framträder andra aspekter

av praxis, nämligen kunskap om att nå gemensamt resultat. Den

skillnad som finns i min studie jämfört med tidigare får ett för-

tydligande genom Gunnar Bergendal. Han skiljer på yrkeskun-

nandets gemenskap och den handlingsgemenskap som finns hos

ett arbetslag.6

I det första fallet, yrkeskunnandets gemenskap, rör det sig om

en yrkeskår bestående av människor som förenas av likartad

yrkesutövning. Deras erfarenhetsgrundade kunskap vilar i en

yrkespraxis men är personligt präglad och ofta av sinnlig och

kroppslig karaktär. Omdömesförmåga och ansvarskänsla är

knutet till yrkets sakinnehåll. Här finns en förbindelse till det

gemensamma minnet hos processoperatörer och systemutveck-

lare, vilket diskuterades ovan.
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I det andra fallet, handlingsgemenskapen, ingår personer

med olika yrken och sakkunskaper och det är själva handlingen

som förenar dem. I arbetslaget är ofta skilda yrkeskunskaper

nödvändiga för helheten och det ställer krav på samverkan, där

samtliga är delaktiga och bidrar utifrån sin särart. Det är allas

ansvariga handlande och praktiska förnuft som binds samman

inför den gemensamma uppgiften. Gemenskapsförståelse exi-

sterar alltså mellan människor i ett givet sammanhang och kom-

pliceras när den kommer i konflikt med yrkets gemenskap eller

andra särintressen.

Ett påtagligt exempel på gemenskapsförståelse finns ombord

i ett fartyg som går med frakt mellan världens hamnar. 1897

skrev Joseph Conrad romanen Negern på Narcissus.7 Berättelsen

handlar om fullriggaren Narcissus´ gastkramande resa från

Bombay via Godahoppsudden till England. Det är en studie i

arbetets gemenskap och gruppens dynamiska samspel.8 På far-

tyget finns ett oskrivet kontrakt som bygger på mer eller mindre

outtalade skyldigheter, förpliktelser och rättigheter. Besättning-

en är klar över vad man har att åstadkomma tillsammans på

resan. Dess uppgifter är strikt indelade enligt ett hierarkiskt

system med ansvaret fördelat och kaptenens makt oinskränkt.

Föreställningarna binder samman människor som är beroende

av varandra för sitt arbete – men också för sitt liv – då både

yrkesskicklighet och omutlig solidaritet krävs för att rida ut ha-

vets stormar. Med bland sjömännen finns också den mystiske

och intrigante negern James Wait som drar sig undan manska-

pets arbete. Sjukling eller simulant? Denne skeppskamrat väcker

mänskliga reaktioner och utlöser de mest primitiva beteenden…

Konstens uppgift är att få oss att se, säger författaren Conrad. 9

Hans roman om Narcissus förmedlar människokännedom. Den

övar också upp blicken för den här studien och för begreppet

gemenskapsförståelse – särskilt för växelspelet mellan den en-

skilde och gemenskapen.10

  från en acceptans av det som i arbetslivets

vardag brukar benämnas ”spelets regler” och ”organisationens
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skäl och själ”. Det är en nödvändig grund men kan också bli ett

hinder för att ifrågasätta det bestående och förnya.

Min studie är inriktad mot dessa kunskapsaspekter och att

belysa det organisatoriska kontraktet för Sifs del. Jämfört med

besättningens tvingande handlingsgemenskap och omedelbara

beroende av varandra finns det givetvis skillnader gentemot den

fackliga världens lösliga gemenskaper. Det är lättare att synlig-

göra dynamik och nyckelbegrepp beträffande en arbetsgrupp,

ett ledningsteam eller ett företag. Till grund för facklig verksam-

het ligger dock, menar jag, en gemenskapsförståelse och det

innefattar en förståelse av situation och sammanhang. Denna

gemenskapsförståelse kan bygga på öppna rådslag eller på ett

outtalat samförstånd och Bergendal säger: ”Det är omöjligt att

redovisa allt öppet, det väsentliga kan bara de se, höra och inse

som – ofta genom gemensam erfarenhet – är förtrogna med

saken.”11

Fånga ögonblicket

Tidigare antydde jag hur praxis successivt förändras genom att

lokala Sif-företrädare reagerar spontant på nya situationer. På

central nivå bygger man dessutom avsiktligt upp ny kunskap för

att sedan etablera på bredden, men de orden har ännu inte någon

reell innebörd på medlemmars arbetsplatser. När gamla fackliga

sanningar omprövas är det inte självklart vad som ska komma

istället. En fråga gäller huruvida det är möjligt att förstå ett

skeende och själv befinna sig mitt i.

  , handlingsmönster

och sedvänjor traderas vidare. Det är en funktion av både med-

vetet lärande och dagligt leverne i en gemenskap. Men traditio-

nens föreställningar sätter även gränser för hur vi förmår upp-

fatta problem och handlingsalternativ. I det här fallet är

dessutom situationen svårtydd och vardagen hektisk för fackligt

aktiva. En tradition är dock inte något för all framtid givet, då

erfarenheter uppstår och försvinner. Det finns ett utrymme för

att förstå annorlunda, menar Hans-Georg Gadamer, en av den

moderna förståelsekonstens filosofer. Detta utrymme, detta

[ 30 ]



tillfälle, detta ögonblick kan varje enskild människa finna och

medvetet använda för förändring. Genom frågande och samtal

kan man få del av nya perspektiv, bryta den egna horisonten mot

andras och därigenom öka sin medvetenhet om situationens

handlingsalternativ.

Språket kan alltså bli ett redskap i arbetet att bevara och för-

ändra inom en sekellång facklig tradition. I glipan mellan tradi-

tion och förnyelse finns möjligheten att stanna upp och utveckla

nya föreställningar om verkligheten. Min forskningsuppgift är

att fånga denna ögonblicksbild, vars konturer åtminstone skiss-

artat kan bli synliga. Om den bidrar till att inom Sif och andra

fackliga organisationer öka förståelsen för problematiken, på-

verkas också handlandet sett mot en framtidshorisont.

Jag finner stöd i Gadamers tänkande, som går tillbaka till

Aristoteles och bland annat den antika retorikens hermeneutiska

regel: man måste förstå det hela ur det enskilda och det enskilda

ur det hela. Det innebär att i studien se människors utsagor och

handlande mot en fond av fackliga traditioner, det är helheten.

Det enskilda är det som sägs i nuet och det styrs av traditionen,

eller som Gadamer uttrycker sig ”dessa historiska fördomar”.12

Traditionen är inte någon själarnas hemlighetsfulla samman-

smältning utan det är ett deltagande i en gemensam mening.

Studien i sig är en utsaga som pekar in i organisationens

gemensamma värld av traditioner – men som också försöker att

bryta vanan att betrakta verkligheten ur detta perspektiv.

Förhållandet kan exemplifieras med musikens och teaterns

uppförandepraxis. Där utvecklas en tradition av förebilder och

t ex inom teatern finns minnen av tidigare rollskapelser och

berömda skådespelares tolkningar. Det är dock inte önskvärt

med blind efterbildning utan ensemblen ska gestalta något nytt

och ha ett eget konstnärligt uttryck. Om man på teatern – eller

inom Sif – underlåter att göra en medveten tolkning, sker en

sammansmältning med den historiska horisonten och nuets

infall bestämmer framförandet. Oftast gör regissör och skåde-

spelare en egen uttolkning av verket och skapar sin egen före-

ställning.

Helt fri från historiskt inflytande är det aldrig möjligt att bli.
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Däremot kan man sträva efter att skilja ut villfarelser och därige-

nom vidga horisonten. Och för ett ögonblick se klarare på nuet.13

Forska och lära
I tidigare forskning studerade Maria Hammarén begreppsbild-

ningens förlopp hos en grupp systemutvecklare inom Combitech

Systems, ett konsultföretag inom tekniska realtidssystem.14 För

att utveckla yrkeskunnande behöver språket, enligt Hammarén,

innehålla träffande metaforer och exempel – de fungerar som

ledtrådar för att visa på helheten av de samlade erfarenheterna.

Conrads berättelse om Narcissus fungerar som en sådan meta-

for. En ögonblicksbild av Sif kan i sinom tid bli en likartad led-

tråd i organisationens pågående kunskapsprocess. Detta ligger

dock bortom forskningens gräns. Avgörandet ligger då i händerna

på alla fackligt aktiva genom att, som Gadamer säger, i varje kon-

kret situation träffa rätt och ingripa på ett genomtänkt sätt. 15

När Sif-projektet genomfördes fanns ingen anledning att

skilja mellan forskning och vardagens handling, de var varand-

ras förutsättningar. Att forska och lära för att kunna handla, och

vice versa. Detta utesluter forskningsmetoder som är kvantita-

tivt inriktade eller bygger på enkäter eller intervjuer. I stället

handlar det om att bedriva forskning tillsammans med praktiker

– att ge tid och möjlighet att reflektera över vad de håller på med

och i vilket sammanhang de ingår – och gemensamt söka förstå

de handlingsmönster som framträder. För att finna en väg i situa-

tioner som präglas av tvetydighet och kaos behövs reflektion, det

slags tänkande som är ”filosoferande i vardagstappning.”16 I

slutänden är det den allmänna meningen som avgör vilket vägval

som blir giltigt inom gemenskapen, enligt hermeneutiken.

Mot denna bakgrund växte mitt ställningstagande fram att

utforma studien som en systematiskt uppbyggd dialog för att

urskilja väsentligheter i den aktuella Sif-situationen. En viktig

inspirationskälla blev det ovannämnda forsknings- och utveck-

lingsarbetet inom Combitech Systems. Sedan mitten på 1990-

talet samarbetar Bo Göranzon och Maria Hammarén med före-

taget för att etablera en ny praxis i arbetet med systemutveckling

och främja en kultur för lärande. Combitechs företagsledning
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och forskarna ville pröva nya sätt för att synliggöra och föra

vidare datakonsulternas erfarenhetsgrundade kunskap och val-

de dialog som arbetsform. Genom att utforska olika perspektiv

och tillsammans kritiskt granska språket kunde man göra

klichéer och fördomar synliga. Detta innebär att arbeta mitt i

begreppsbildningens process och är därför att beteckna som en

insiktsorienterad dialog.17

Den metod som utvecklades vid Combitech kom att kallas

dialogseminarier. Genom den metoden kunde jag i Sif-fallet

lägga mina tidigare erfarenheter till grund för ett program och

låta olika verklighetsuppfattningar mötas i gemensamt arbete

med förståelse.

Sammanfattning

Frågan infinner sig hur det är möjligt att skapa förståelse om –

och inom – en organisation som Sif är, komplex och oöverstig-

ligt stor. Svaret blir att studien i stället ska betraktas som ett

inslag i en pågående kunskapsprocess. Eller som en replik i ett

kontinuerligt samtal med den fackliga traditionen.

Eftersom fackliga handlingsmönster är stadda i förändring

har jag sökt förståelse genom att se dagens praxis mot bakgrund

av traditionen. Med utgångspunkt i en praxisfilosofisk kunskaps-

syn inriktade jag empirin på vissa aspekter av fackligt kunnande,

särskilt gemenskapsförståelse. I avhandlingens senare diskus-

sion kompletterar jag detta med perspektiv från politisk filosofi

och från strategisk företagsledning. Det hermeneutiska förhåll-

ningssättet präglar studien som genomfördes som ett fördjup-

ande samtal över en längre tid. I presentationen har jag vägletts

av de tre kriterier som Tore Nordenstam en gång utformade för

att bedöma en hermeneutiskt inriktad forskning. Framställning-

en ska 1. vara träffande (från de berördas synpunkt i första hand)

2. förklara det som de berörda gör (för utomstående i första

hand) 3. fungera som underlag för handling.18
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är jag genom projektet på Sif introducerade dialog-

seminarier, var det samtidigt ett beslut att välja en ny

och okonventionell väg i organisationens utvecklingsar-

bete. Nedan ger jag en inblick i förarbetet, medan i nästföljande

kapitel framgår hur metoden tillämpades rent praktiskt. Vi får

där följa gruppen och dialogens förlopp genom samtliga sex

seminarier.

I uppbyggnadsskedet gällde det att slå an en sådan sträng i

organisationen att projektet skulle gå att realisera på kort sikt

men också utgöra en grund att fortsätta ifrån. För att underlätta

förankring och kommunikation kring deltagande producerade

jag en enkel presentationsfolder. Genom foldern sökte jag sätta

projektet i sitt sammanhang och även motivera arbetssättet, bl a

beskrevs inriktningen så här:

/…/  är ett forsknings- och utvecklingsprogram

som syftar till utveckling av Sifs förtroendeorganisation,

både vad det gäller facklig aktivitet på arbetsplatserna och

deltagandet i Sifs egna interna demokrati.  kommer

att sträcka sig över flera år och det första steget med den

första gruppen deltagare tas under 2002. För den enskilde

-deltagaren innebär programmet nya perspektiv

och impulser till den egna verksamheten. För kollektivet in-

nebär det att bygga samlad kunskap i frågor som är viktiga

för förbundets överlevnad.

Projektets ansats

Jag diskuterade i föregående kapitel skillnaderna i empirins och

utvecklingsarbetets inriktning jämfört med tidigare inom forsk-

ningsområdet, bl a Combitech Systems. Dessutom fanns det
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skillnader vad gäller förutsättningarna i Sif jämfört med det lilla

professionella företaget.

När Combitech inledde samarbetet med forskarna och bör-

jade använda dialogseminarier i utvecklingssyfte, hade företaget

drygt hundratalet anställda. En snabb expansion hade lett till

ökande behov av erfarna datakonsulters specialkunskap och man

sökte nya sätt att göra den tillgänglig för fler. Ett par ur lednings-

gruppen initierade därför ett projekt för att förändra företagets

kunskapskultur och därigenom utveckla företagets verksamhet.

Man valde ut en grupp konsulter, samtliga var civilingenjörer

med ledningsuppgifter, och projektet var direkt relaterat till det

egna yrkeskunnandet. Tidsåtgången beräknades av forskarna till

30 arbetsdagar under ett drygt år. Själv deltog VD på samma vill-

kor som övriga medarbetare i genomförandet. I Combitech

fanns således en identifierad problematik och tydliga drivkrafter

i utvecklingsarbetet.

I mitt fall rörde det sig om en nästintill ofattbart stor organi-

sation med en omfattande frivilligkår och medlemsstyrning. I

Sifs oklara situation var motivationen blandad och det fanns en

högst skiftande bedömning av utvecklingsbehoven. Initiativ till

projektet kom dessutom från en stabsenhet, inte från den högsta

ledningen. När Combitechs VD deltog i dialogseminarierna var

det ledaren som inspirerade och blev ett föredöme för övriga

deltagare i projektet. Med Sifs dialogseminarier fanns en mot-

svarande tanke, nämligen att i Sifs värld införa ett engagerande

exempel som en impuls i utvecklandet av organisationen.1

Genom att i dialogseminarierna lyfta fram tidigare oartiku-

lerad kunskap framträder nya aspekter som ger en annan bild av

Sif, där språket har förändrat de medverkandes föreställning om

den komplexa verkligheten. Tidskriften Spelplats samt min av-

handling blir, som jag tidigare nämnde, en utsaga i sitt fackliga

sammanhang. Den kan förstås av fler och få sin fulla mening

genom fortsatt dialog, förutsatt att vi träffat rätt. Detta kan ka-

raktäriseras som en lärosituation. Med nya begrepp följer nya

föreställningar och ”möjligheter att tänka annorlunda om väl-

kända förhållanden. Det skapar grogrund för etableringen av

nya praxisar.” Detta sker inte ögonblickligen utan kommer till
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uttryck över tiden och exempel spelar här en avgörande roll. ”De

är oundgängliga när nya betydelser skapas. Vi kan med andra

ord inte ́ införa en ny användning av begrepp´ utan att stödja oss

mot exempel på utövandet av den nya praxisen.”2

Wittgensteins filosofi och ett kunskapsteoretiskt perspektiv

visar en väg att använda dialogseminariemetoden som strategi

vid förändring.

    med utvecklings-

arbetet var långsiktig. Projektet låg i linje med förbundsstyrelsens

beslut och tidigare uttalade intentioner att arbetet med genera-

tionsväxling måste genomsyra hela organisationen.Vi ville nu ge

den insiktsorienterade dialogen ett insteg i Sif med förhoppning

att senare driva processen i vidare kretsar. Därför beslöt vi oss för

att bjuda in några intresserade att delta i utvecklingsarbetets

första etapp, totalt sju arbetsdagar samt egen förberedelsetid.

Genom samverkan mellan forskare och praktiker skulle upp-

byggd kunskap direkt återföras till daglig verksamhet. När sedan

fler Sif-are blev involverade, skulle dessa möta både projektets

kunskapsbärande berättelser och metoden med dialogseminari-

er. En uppläggning behövdes för att säkra framtida idébärare,

locka fram drivkrafter och etablera en organisatorisk plattform.

Vi genomförde därför förberedande seminarier som introduk-

tion för samtliga medarbetare på -enheten. Dessutom ägnade

jag en hel del tid åt att väcka intresset i organisationen, särskilt

hos beslutsfattare och möjliga deltagare.

Ett första steg var fastställt i inledningsskedet med tanke att

fortsätta dialogen i vidare kretsar, men fortsättningen var inte

planerbar. Det finns ett teknokratiskt synsätt på planläggande i

arbetet. Mycket av det vi gör är inte resultat av medvetna planer

men ändå finns avsikt med handlandet. Vi kan finna fram till det

vi ska göra även utifrån vaga idéer. Jag räknade med att komma

fram till tydligare inriktning i takt med att arbetet fortskred och

fick en fastare förankring i Sif.3 Studien förde löpande in erfa-

renheter i -enhetens arbete med utbildning och utveckling.

Efter genomförandet av projektets dialogseminarier började av-

rapportering till Sif genom tidskriften Spelplats.
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Denna avhandling blir underlag för att utforma nästa steg i det

interna utvecklingsarbetet.

Dialogseminarier

Inom forskningen kring yrkeskunnande är en av forskarens

uppgifter att regissera mötesplatser för erfarenhetsutbyte, i mitt

fall dialogseminarier.4 Bo Göranzon och Maria Hammarén kon-

trakterades av Sif att ingå i seminarieledningen tillsammans med

mig. Forskningsområdets kunskap och min förförståelse gav

projektet ett dubbelt perspektiv – utifrån och inifrån Sif – som

vi utnyttjade vid både planering och genomförande.

   var intressant för Sif –

med humanistisk inriktning och tvärdisciplinär, en kunskapssyn

som lyfter fram arbetets erfarenheter och en dialogbaserad

forskningsmetod i linje med facklig strävan till delaktighet.

Dialogseminarier hade utvecklats som en metod för att sätta tyst

kunskap i rörelse. I korthet innebär det att man skapar en arena

där människor möts med sina olika erfarenheter som underlag

för samtal. Arbetet pågår över tid och genomförs i en grupp inte

större än att alla kan komma till tals. Ett gemensamt språk byggs

upp genom reflektion över deltagarnas praktiska exempel.

Förutsättningen för ny förståelse är att invanda begrepp får möta

andras främmande synsätt och nya tolkningar.5

Fackligt arbete handlar om att påverka medlemmars arbets-

villkor genom att framföra genomtänkta argument och ofta

genom debatt med meningsmotståndare. Dialogseminarie-

metoden har en annan karaktär. Här tränas man att lyssna till

andras tankar, försöka förstå vad den andre egentligen menar

och även låta egna halvkvädna funderingar komma till uttryck.

Detta är en samtalsform för att utveckla tankar och idéer som

grund för senare diskussion av förslag och beslutsfattande. Eller

med Gadamers ord: ”Att föra ett samtal betyder att underordna

sig den sak som samtalspartnern riktar sig emot. Att föra ett

samtal kräver att man inte argumenterar ner den andre, utan

tvärtom, att man grundligt överväger den sakliga halten i den

andres åsikt.”6
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Genomförandet kan varieras, inom Sif följde vi i princip den

form som växte fram inom Combitech.7

     för att iscen-

sätta mötet mellan facklig tradition och nuets krav på förnyelse.

Traditionens roll och uppförandepraxis hade sin plats i pro-

grammet. Jag bedömde det som angeläget att återvända till den

fackliga källans grundvärderingar men tolka utifrån dagens

arbetsliv. Detta kunde uppmärksamma förskjutningar i praxis

och kanske frilägga oönskade följder av dagens handlande. Till

detta behövdes ett mer framåtriktat förhållningssätt. Naturligt-

vis vet vi inget om hur arbetslivet ser ut om 10 – 20 år, det går inte

heller att planera fram en vagt anad framtid. Däremot förutsät-

ter omprövning ett experimenterande, i både tanke och hand-

ling. Inslag fanns därför med för att stimulera framväxt av nya

begrepp och idéer.8

Med i programmet fanns också inslag som skulle öka förstå-

elsen för de pågående seminariernas metod och för att lära om

miljöns betydelse för kunskapsutveckling – dessa inslag hand-

lade om dialog, reflektion, kunskap, lärande, ledarskap. Varje

seminarium hade sitt specifika tema. Personer ur Dialogsemina-

riets nätverk medverkade med exempel från närbesläktade pro-

jekt eller med stimulans från musikens, litteraturens, teaterns

och konstens värld.9

Deltagare

I Sifs organisation noterade jag att fler tankestilar fanns – eller

tycktes växa fram – med olika syn på facklig kunskap, gemen-

samt handlande och verksamhet. Detta påverkade urvalet av

deltagare till projektet. För att belysa gemenskapsförståelse i en

situation som innehåller motsägelser önskade jag en heterogen

grupp. Deltagare söktes som representerade något mer än sig

själva och som bidrog med några skilda Sif-perspektiv.

Därför inspirerades mitt tänkande av Ian Mitroff som har

utvecklat ett sätt att analysera och handskas med komplexa

problem. Mitroff ser organisationen som ett nät av relationer

med gemensamt ägd kunskap och diskuterar utifrån begreppet
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organisatoriskt medvetande (organizational mind). För att se på

ett problem gör han antaganden om skilda intressegrupper –

utifrån en föreställning om att de utgör skilda krafter inom det

gemensamma tänkandet – och identifierar dem som på något

vis har ett finger med i spelet och kan påverka en lösning. Där-

efter analyseras problemet från de olika intressegruppernas

respektive synvikel för att omformulera problemet och få en

komplexare, mer genomtänkt utgångspunkt för handling.10

Det fanns också andra grunder för sammansättning av grup-

pen. Deltagarna skulle vara lämpliga att ta aktiv del i utvecklings-

arbetet genom att vilja lära för egen del och senare möjligen

kunna initiera nya projekt. Det behövdes acceptans hos personer

med inflytande över användning av tid och ekonomiska resurser,

t ex deltagares omgivning och budgetansvariga på olika nivåer.

Forskningens krav måste avvägas mot det interna möjlighetsut-

rymmet. Beslutet blev att börja med en grupp Sif-anställda till-

sammans med ett par förtroendevalda och att rekrytera genom

kontakter. Dessutom beslöt vi att i det här skedet avstå från att

bjuda med Sif-medlemmar utan uppdrag, vare sig de fanns på

arbetsplats med Sif-klubb eller tillhörde kategorin klubblösa.

      av deltagare i

samråd med styrningsansvariga. Följande vägledde:

  : människor med olika bakgrund, olika

funktioner och från olika håll inom organisationen t ex Sifs

förtroendevalda resp Sif-anställda chefer/medarbetare och

lokalt-regionalt-centralt verksamma samt variationer i kön,

ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, etc.

  : personer från Sifs verksamhetsfält med

sinsemellan olika kunskapsområden, t ex fackligt arbetsplats-

arbete, centrala kollektiva förhandlingar, individuell med-

lemsservice, karriärvägledning, företagsledningskontakter,

arbetsmarknadsfrågor, opinionsbildning.

  : varierande facklig grundsyn och förhåll-
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ningssätt som tar sig uttryck i olika ambitioner för Sifs räkning,

framför allt individuell service vs traditionellt kollektivt arbe-

te. För dessa underliggande tankeströmningar fick jag lita till

lokalkännedom och min känsla för de människor jag mötte.

    kom småningom att bilda kärngrupp

tillsammans med de tre forskarna i seminarieledningen.11 En var

förtroendevald, två Sif-anställda ute i landet och övriga tre Sif-

anställda på förbundskansliet i Stockholm. Tre är att betrakta

som fackliga traditionsbärare, tre är nytillkomna under de

senaste åren. De har varierande bakgrund, åldrar, kön och verk-

samhetsinriktning. Ytterligare deltagare fanns med i inlednings-

skedet men försvann av olika skäl. Gruppen kom därför att sakna

röster från ett par förtroendevalda samt från Sifs nyare verksam-

heter, vilket jag återkommer närmare till i kapitel 6.

Sammanfattning

Det finns ett samband mellan hur problem formuleras och deras

lösning, det visar talesättet ”för den som har en hammare, ser alla

problem ut som spikar”.

Något behövdes inom Sif som uppmärksammade skilda

verklighetsuppfattningar och lade en grund för att kreativt skapa

nya lösningar. För att kunna ta ett nästa steg måste vi ta ett

språng ut ur systemet och kunna slita oss från de bilder som hål-

ler oss fångna.12 Vi behöver nya intryck och andras reaktioner

för att få syn på nya aspekter av verkligheten. Möjligheten till

förändring uppstår när den egna horisonten bryts mot andras.

Metoden i min studie innebär därför dialog mellan människor

med skilda erfarenheter och perspektiv, däribland mina egna.

Detta förhållningssätt är i den anda som René Descartes visar

i en av den filosofiska litteraturens klassiska verk från 1637,

Avhandling om metoden – att rätt vägleda sitt förstånd och söka
sanningen i vetenskaperna.13 Med tvivlet som sin fasta punkt

ifrågasatte Descartes rådande sanningar och i stället sökte han

bilda sig en egen uppfattning. Detta öppnade för en ny syn på

verkligheten och gjorde författaren till en av pionjärerna, när

den moderna tidens vetenskap fick sitt genombrott.
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Sifs seminarier är dialogen det centrala, snarare än enskilda

begrepp, för att förstå dynamiken i mötet mellan tradition

och förnyelse. Därför vill jag inte bara ge inblickar i dialogens

innehåll utan också förmedla en känsla för dess karaktär och för-

lopp – dialogens vad och hur. Detta blev den fasta punkt dit jag

ständigt återvände. Deltagarnas synvinklar på problematiken

ställdes mot mina egna Sif-erfarenheter och bildade en samlad

empirisk utgångspunkt för tänkandet vidare.

Nedan redovisas seminarierna i den ordning de genomför-

des, där deltagarnas yttranden och exempel varvas med mina

dagboksliknande reflektioner.1 En tematisk redovisning finns i

tidskriften Spelplats 1/03 ”Arbetets universitet”, ett möjligt kom-

plement till detta kapitel.

”Hvad vi söka efter är utsiktspunkter, från hvilka vi kan öfver-

skåda lifvet.”Så skrev lundaprofessorn i teoretisk filosofi och för-

fattaren Hans Larsson år 1892 i sin bok Intuition – några ord om
diktning och vetenskap. Det är diktaren som ska erbjuda läsaren

en syntes genom att isolera ett stycke verklighet och samman-

ställa en fragmentarisk värld till en trolig enhet. ”Han har fram-

för sig en väfnad, där trådarna slingra sig om hvarandra i en hop-

gyttrad massa; han skall förstå att följa en tråd med ögat och

fixera den och icke se de andra, skall kunna på det sättet gifva re-

lief åt ett helt system af trådar, så att det blir skönjbart för sig.”2 

Berättelsen från Sifs dialogseminarier har tillkommit i Lars-

sonsk anda, genom ett ”förflyttande av blickpunkten och dock

ett ständigt seende ut öfver det hela”3. I efterföljande kapitel för-

djupar jag först den bild som framträder av Sif och facklig kun-

skap i förändring och diskuterar därefter dialogseminarier i rela-

tion till lärande och strategiprocess.
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”Utanför ramen”

Det var måndag den 28 januari 2002. Av gruppens tolv inbjudna

personer samlades nio till det första dialogseminariet. I sista

stund hade en person beslutat avstå från deltagande och två hade

meddelat sin frånvaro för dagen. På plats fanns också seminarie-

ledningen beredd att vara vägvisare genom dialogen, dvs Maria

Hammarén, Bo Göranzon och jag själv vid anteckningsblocket.

Deltagarnas reaktioner framgår av några citat från dialogen:

– Jag kände mig inte fri /…/ Det här är att gå utanför ra-

men.

– I vånda inför vad göra tänker vi i vårt jobb alltid ”vad står

i avtalet”. Du gick tillbaka och försökte tolka uppgiften men

den här är främmande för kulturen i Sif.

Det som kändes främmande var dialogseminariets metod, t ex

genom dess krav på förberedelse och strikta form för att ge samt-

liga röster utrymme. Även innehållet var främmande. De texter

som skulle ge impulser inför skrivuppgiften knöt an till dagens

rubrik som var ”Dialog, demokrati, lärande”, medan däremot

fackligt innehåll saknades helt. Fritt författande var ovant även

om de flesta hade erfarenhet av att uttrycka sig skriftligt. Jäm-

förelser kom med situationen som den vanligtvis ter sig i Sif-

arbetet, där ”vi springer fort”och ”i vårt jobb dräller information

in hela tiden. Det gäller att läsa snabbt som f-n och få fram det

väsentligaste…”.

Nästan alla hade, om än under viss vånda, skrivit en text

utifrån sina reflektioner. Läsandet gav hos en person visserligen

nya tankar men uppgiften att skriva fritt förblev olöslig. En

annan ställde i sin text frågan ”Herregud, vad har jag gett mig in

på?” då hemuppgiften hade påmint om gymnasietidens svensk-

lektioner. En tredje pekade i sin text på utmaningen att återvän-

da till ibland surt förvärvade erfarenheter och omvandla till ny

kunskap:

/…/ Hade långsamheten varit så idyllisk skulle samtidens

[ 44 ]



maniska försvar inte vara så lockande. Det är ju Merkurius

själv som ska föra själarna ner i dödsriket. Där ska vi älta

vårt material i förtvivlan och instängdhet. Vi mognar aldrig

som äpplen i solen. Vår mognad är tvärtom ett opus contra
naturam, en kamp mot det givna. Vår väg den längsta, via
longissima, genom själens mörka natt. Det kräver förtröstan

och vägledning, annars blir vi livrädda för långsamheten

och flyr in i manin.4

Den tidigare oprövade metoden ledde till försök att formulera

den omedelbara nyttan. Arbetssättet gav kvalitet och ”inget

bludder eller extra broderier” som annars. Här fick man tänka

högt tillsammans och få reaktioner på sina tankar, även lyssnan-

det gav tillfälle till egen reflektion. Ändå var det tveksamt hur

man skulle motivera sitt deltagande för övriga i organisationen

och hur medverkan skulle te sig framöver. Frågan om dialogens

väsen aktualiserades redan vid det första seminariets första tim-

me:

/…/ Att utveckla associationer som man får till något med

mening och innehåll utan att tappa tråden och foga sam-

man detta till ett sammanhang är något att eftersträva. /…/

Begreppet effektivitet skulle vara spännande att definiera

när det gäller skrivandet och även när det gäller dialog. Vad

är en effektiv dialog? Kommer hastighet in på något sätt i en

sådan definition? Eller är det så att det tänkta blir så väl sagt

att det uppfattas såsom det var tänkt? Den fysikaliska defi-

nitionen på effektivitet är energi per tidsenhet.5

Temat ”effektiv dialog” skulle komma tillbaka under seminarier-

nas gång. Det är centralt då den fackliga verksamheten till stor

del bygger på samtal – i möten med motparter på arbetsgivar-

sidan och medlemmar emellan inom ramen för det demokra-

tiska beslutssystemet.

    var tillända hade del-

tagarna stiftat bekantskap med dialogseminariemetoden och
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börjat reflektera över synen på kunskap i det fackliga arbetet.

Situationen var inte allt igenom bekväm men ändå fanns en

känsla av lyx att få stanna upp mitt i en frenetisk arbetstillvaro

trots tvivel om nyttan.

Som om detta inte vore riktigt arbete? Vad säger detta om

miljön för utvecklande arbete? Vad innebär dialog för de många

fackliga företrädarna? 

Frågan om effektiv dialog blev aktuell för projektets egen del

en vecka efter det första seminariet. Då avsade sig en deltagare

fortsatt medverkan och det tyngsta skälet var svårigheten att

komma in i arbetet. Ett tillfälle är otillräckligt för att arbeta upp

den förståelse som behövs för sättet att arbeta, han gav dock inte

dialogseminarierna mer tid. Inför det andra seminariet lämnade

ytterligare deltagare projektet. Av begynnelsens tolv deltagare

återstod sex personer efter den första träffen. Den gruppen full-

följde med ökande engagemang, även om någon då och då fick

förhinder vid senare seminarier.

Kunskapande vägar

Dialogen vid det andra seminariet började i frågan om hur man

blir en kunnig företrädare. En långvarig facklig bana talade

genom Christer Santesson och Christer Forslund, som båda

hade startat som lokala förtroendevalda och senare anställts som

ombudsmän. De associerade kring sin praktik som de menade

går ut på att lösa problem i medlemmars arbetsliv, några citat:

– Förhandling är inte detsamma som juridik. Om det upp-

står problem ska man försöka lösa dom rättvist. Det är skill-

nad på rätt och rättvist. Däremot behöver man också kunna

lagar och avtal, tillräckligt mycket för att veta vad man gör

avsteg ifrån.

– En förhandlare måste kunna läsa situationen och leta en

lösning /…/ Man måste använda sina öron – det handlar

om att sätta sig in i tänkandet hos den andre. Det här går

inte att utbilda sig till, man måste ha vilja och intresse att

förstå. Empati, helt enkelt.
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– Man måste våga lita på även motparten. Om någon ljuger,

kommer det ändå fram förr eller senare.

Bägge betonade seendets och hörselns kunskap för att kunna

uppfatta signaler i mötet och nå godtagbara lösningar. Begreppet

facklig kunskap kom strax att omfatta ytterligare aspekter som

praktisk människokännedom, ledarskap, demokrati, motivation

och civilkurage. Thomas Wallberg hade skrivit en text som sti-

mulerade frågor kring utbildningssystemet och hur uppbyggnad

av kunskap sker:

/…/ Ett japanskt ordspråk säger slarvigt uttryckt ”Även att

sitta på en sten tar tre år”. Vad man än gör så har man en

mognadstid på ca tre år för att själv kritiskt kunna granska

sin situation. Det är oväsentligt om det är en enkel uppgift

såsom att kunna sitta ordentligt på en sten eller ett

komplext uppdrag som exempelvis klubbordförande på ett

företag. Det är fråga om en mognad och tid för reflektion

och lärande. När denna tid har gått kan man kritiskt

granska om det är just denna sten man ska sitta på, hur man

ska sätta sig eller om man ska sitta över huvud taget. Börjar

man med något nytt innan man nått denna mognad så bör-

jar man om från noll.6

Ett krux är relativt täta byten på fackets poster och varje år ska

5 – 7 000 nya förtroendevalda skolas in i fackligt arbete. Kon-

sekvensen blir att Sifs 550 anställda får stå för kontinuitet, bland

annat genom att vara bärare av tradition och värderingar. Enligt

Christer Forslund krävs förvisso sakkunskap för att företräda

sina arbetskamrater men han poängterade att ”det behövs fack-

liga politiker lokalt, människor med en facklig övertygelse”. Ett

problem i sammanhanget är att utbildningstiden har kortats till

ett par dagar, eftersom ”dom har ingen tid” och därför hänvisas

till att ta sig vidare på egen hand.

  aktualiserades ge-

nom Nina Kullbergs text med rubriken ”Åt vilket håll är fram”.
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Enligt det nyligen fastställda idé- och handlingsprogrammet ska

traditionella fackliga ideal förenas med ökad uppmärksamhet på

enskilda medlemmars behov. Omfattande massmediekampan-

jer och informationsmöten inom de egna leden avsåg att för-

medla dessa idéer, men tankemodellerna saknade på många håll

genomslag i daglig praktik. Thomas Wallberg ifrågasatte upp-

slutningen kring att förverkliga idéerna: ”Vem bestämmer?… Vi

kan inte bara bestämma vad vi ska göra och hur det ska bli. Vi

måste även tillse att det blir så.” Marianne Philipson invände

dock att facket fyller samma behov idag som förr:”Ideal som ’in-

dividen i fokus’, inte nu igen… Dom på Sif pratar om samma sak

år efter år…” Förtroendevalda förväntas vara solidariska med

kollektivt fattade beslut, medan organisationens anställda har att

verkställa oavsett om man gillar vägvalet eller ej. Genom texten

väcktes frågan ”vill jag vara med på tåget?” och författaren själv

svarade: ”Jag sitter där, troget. Byter om det kommer till en av-

grund. Men egentligen är det nog ett och samma tåg som går, fast

på olika spår.”

De erfarenheter från arbetsplatsen som finns hos tjänste-

männen i tusentals svenska företag, dvs Sifs alla medlemmar, ska

påverka den samlade fackliga verksamheten. Reflekterandet

fortsatte kring hur deras kunskap på olika vägar kanaliseras in i

Sifs demokratiska system, en process genom många led. Den

kunskap som en gång inhämtades lokalt riskerar att inte bli

igenkänd, när den återvänder till medlemmarna i form av åtgär-

der eller beslut.

   blickade jag tillbaka på en dialog som hade

tagit allt vidare svängar. Från den enskildes kunskap var nu inne-

fattat hela det omgivande sammanhanget, Sif. Förbindelsen var

tydlig. Tiotusentals förtroendevalda gör en ideell insats för sina

arbetskamrater. Det fackliga åtagandet kommer för flertalet i

andra hand efter egen yrkesutövning och genomförs inom

begränsade tidsramar. Dessa aktiva har omfattande kunskaper

knutna till det egna företaget och den situation som råder för

medlemmarna där. Ändå blir följden att arbetsplatsens företrä-
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dare med sin lokalt förankrade kunskap spelar i en annan kun-

skapsdivision jämfört med professionella ombudsmän som

arbetar fackligt på heltid. Dessutom har deras erfarenhetsutbyte

sinsemellan reducerats. De fackliga frågorna byter karaktär och

alltfler medlemmar förväntar sig enskild hjälp i problemsitua-

tioner. Sifs anställda blir servicegivare medan de förtroendeval-

da drar ner på sin fackliga tid. Nya mönster för kommunikation

inom organisationen växer fram.

Var hamnar erfarenheter från medlemmarnas vardag, blir

kunskapsklyftan ännu större mellan förtroendevalda och an-

ställda? Vad händer med den dialog som arbetar upp språk och

gemenskapsförståelse som behövs i vardagsarbetet? 

Med frågor om innebörden i facklig kunskap följde ovisshet

kring Sifs framtid och konsekvenser för deltagarna personligen.

Den ovissheten inverkade även på dialogen. Var den pågående

divergerande fasen ett ofrånkomligt led i arbetet? Hur skulle

projektet kunna sortera i den kunskapsproblematik som bredde

ut sig? Jag kände frustrationen öka och hade behov att snarast

dyka ner i enskilda frågor men samtidigt var deltagarnas associe-

rande en förutsättning för att avgöra vilka aspekter som var

angelägna.

Sprickor i gemenskapen

Tredje seminariet fortsatte reflektionerna kring samspelet inom

organisationen. Genom kontakterna mellan Sifs anställda och

förtroendevalda ska kunskap överföras och synsätt mötas när

handlandet behöver ensas. Problemet ventilerades på nytt:

Andreas Bergsten: Anställda har ansvar att föra över kunskap

men man räcker ju inte till på alla tusentals arbetsplatser. Det är

inte rimligt för några hundra personer…

Christer Santesson: Det är att föra diskussionen om etik och mo-

ral som krävs. Vi anställda ska inte ta över, då blir det risk för

tjänstemannavälde.
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Thomas Wallberg: Storleken på Sif gör att vi fungerar ungefär

som ett multinationellt företag, där anställda har ansvar för att

genomföra och förtroendevalda ska påverka.

   kom på tal om snarlika

förhållanden, det gav också en blixtbelysning av dilemmat att

häva upp en kritisk röst. I en tidigare debattartikel hade tio

överstar skrivit om försvarsreformens misslyckande och fram-

fört kritik mot soldaternas utbildning. Den artikeln hade inom

försvaret lett till att överstarna fick reprimander av högsta led-

ningen som ville lägga locket på. Dagens Nyheter reagerade på

ledarsidan under rubriken ”Om alla tänker lika…”:

/…/ Ett antal officerare framför kritik mot det sätt på vilket

beslutet om ett nytt försvar förverkligas. Reaktionen från

ansvarigt håll blir negativ och rentav hotfull. Liknande hän-

delser inträffar på andra områden. Yttrandefriheten är

trängd./…/ Regeringen har ett statsråd, Britta Lejon, med

särskilt ansvar för demokratin. Hittills har hennes insatser

gått ut på att få oss medborgare mer aktiva: hon har

uppenbarligen också en uppgift hos myndigheternas

ledningar – att förklara värdet av en öppen och kritisk

diskussion även på deras egna områden.7

  finns också i facket, noterade

Andreas Bergsten, medlemmar ska t ex gå ut i strejk om dom får

order. Han vidhöll att personligt ansvar och rätten att tänka själv

aldrig kan överlåtas, då sätter systemet mål som få vill kännas

vid: ”Jag tror i alla fall inte att man kan ha visioner för annans

räkning.” Redan tidigare hade Christer Forslund reflekterat över

hur förtroendevalda hördes anklaga förbundet för att inte vara

demokratiskt. Han menade att Sif har ett system byggt för demo-

krati men inte kan ta hand om just den sortens dialog. Ett ned-

slående exempel kom från Marianne Philipsson:

– Men ni på Sif vill ju inte föra dialog, vi /…/ försökte föra

fram våra synpunkter på programmet, men det blev utan
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resultat för ”storebror” hade redan bestämt allt. Ni har lite

översittarfasoner.

Sifs anställda måste respektera medlemmars och förtroendeval-

das kunskap, påminde Christer Santesson. De som ”lever i verk-

ligheten” måste vara idébärarna. Demokratiskt ledarskap inne-

fattar förmågan att hantera en idé och se till att den fortplantas. I

en organisation av Sifs storlek är det dock oftast dess anställda

som står för detta på uppdrag av de styrande förtroendevalda.

Bland annat genom det informationsarbete som Nina Kullberg

medverkar i och som hon nu kritiskt granskade: ”Det är tryggt

att skyffla ut material. I stället för att prata blir det något att ta på,

en broschyr t ex /…/ Vi borde ha bokbål. Bränna allt och prata i

stället.” Mot slutet av seminariet gavs perspektiv på uppgiften att

förverkliga den demokratiskt beslutade strategin i ett mång-

tusenhövdat kollektiv som Sif. En text:

/…/ Jag har en ny dator på mitt bord /…/ Där finns resul-

tatet av mängder av kloka promemorior, undersökningar,

fokusgruppsintervjuer… som berättar hur Sif var precis

just då… under precis de förutsättningarna. Där finns

också brev från upprörda medlemmar och förtroendevalda

som undrar vad vi håller på med för deras pengar när vi

byter logotyp eller gör annonser för vår medlemsservice i

området kompetensutveckling… skomakare bliv vid din

läst… säger de, eller snarare ”Sif bliv vid ditt förhandlings-

bord”.8

En annan text:

/…/ Alla organisationer påverkas av det stora flödet av

information som strömmar mot oss i vårt samhälle. Man

tappar andan. Hur ska vi bete oss för att hänga med? /…/

Förebilderna tas utifrån och pressas in i organisationen

med små modifieringar. Det spelar inte så stor roll varifrån

dom kommer, bara vi tror oss se någon likhet att bench-

marka mot. Stå på! Här ska det utvecklas. Vi ska vara bäst.
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Det gäller att stå pall i informationsstormen. Det är dags att

reva seglen och hålla upp mot vinden. Vad vill vi med Sif

egentligen? Vad är vi?9 

   hur ansträngningar i Sifs namn förvän-

tas både emanera från och stråla samman mot den fackliga idén.

Deltagarna visade på att de grundläggande värderingarna utgör

en facklig förtrogenhetskunskap hos såväl organisationens an-

ställda som förtroendevalda. Även om de två kategorierna finns i

skilda världar är grunden för handlandet densamma, eller borde

vara.

Exempel inifrån organisationen avtäckte nu sprickor i

gemenskapsförståelsen och även mellan deltagarna i rummet.

Detta kan vara en följd av geografi och arbetsfördelning. Kanske

är det tecken på en mer djupgående spricka, om man tar fasta på

uttryck som ”översittarfasoner”eller ”förebilder utifrån”.

De övergripande skeendena medförde komplikationer i den

enskildes vardag. Hur ska man hantera sådana motsägelsefulla

situationer? Vad blir följden när den interna demokratiska dialo-

gen sviktar?

Saltgruvan

Det fjärde seminariet återvände till brister i kommunikationen.

Någon konstaterade: ”Jag tror inte att medlemmar egentligen

bryr sig?”medan en annan uttryckte sin otålighet över projektets

dialog:

– Protokollen glider omkring, jag har svårt att hitta min

egen tanke. Samtalet är associativt /…/ Vi borde diskutera

nytta, syfte, fokus inom  för att få klarhet. Om vi

hade varit förtroendevalda, Combitech etc hade vi haft en

ram. Nu? Friheten är total /…/ Om jag diskuterar med någ-

ra av mina nära där vi har något gemensamt, utvecklar jag

tankar. Här illustrerar vi Sif. Spretigt!!!!

Detta inpass öppnade för samtal om gruppens reaktioner. Ton-

läget kunde vara en följd av den fritt sökande processen när fokus
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håller på att växa fram, ett naturligt inslag i kreativt arbete.10 

Projektet på Sif jämfördes med Combitech, där ledningen

gav legitimitet, prestige och det fanns en stark drivkraft till yrke-

sutveckling. På Sif var utgångsläget mindre givet, en idé fanns att

testa men den var nyfödd, vag och lätt att ifrågasätta. Här möttes

människor med olika intressen – exempelvis Thomas Wallberg

pratade om ledarskap, Andreas Bergsten om demokrati, Mari-

anne Philipsson om lokalt arbete – eller så hoppade man av pro-

jektet. Allt fler teman hade bollats upp, startsträckan blev längre

för att finna gemensamma beröringspunkter. Men inte alla upp-

levde dialogen otillfredsställande och hänvisade till idéprotokol-

len som ”en röd tråd, och känner igen mina egna ord i andras ut-

sagor”.

Reflektioner över arbetet i seminarierna nådde slutligen fram

till en vändpunkt: ”Hur ska projektets dialog bli något angeläget

och legitimt? Det måste vi se till” och ”Nu är det bra att vi kom-

mer på spåret!”.

    inom de fackliga leden

utifrån dagens rubrik ”Tradition och förnyande tolkning”:

Nina Kullberg: Sif verkar vilja byta kostym men vara likadan inuti,

grå kostym igår, jeans idag.Vi får t ex inte skriva att vi har kollek-

tivavtal i vår annons, vi måste kalla det för något annat säjer en

del.

Marianne Philipsson: Se till att vi får högre lön säjer medlem-

marna, men vi måste vara intresserade av människor för att vara

fackligt aktiva. Jag vill inte titta tillbaka utan försöka jobba på an-

nat sätt idag. Vi har gamla uvar som säjer ”så kan man inte göra

för då förfelas facket” om bioseminarier t ex.

Ska fackliga ideal utvecklas eller ska facket bli ett service- och

försäkringsbolag? Eller är medlemmarnas bästa kanske en pro-

fessionell påtryckarorganisation? Förändringsbehov finns enligt

en text:
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/…/ de behov som facket fyllde i fackföreningsrörelsens

början. Det handlade mycket om att arbeta för att männi-

skor skulle få bättre betalt och generellt bättre arbetsvillkor.

Därutöver fyllde man ett behov av att mötas för att diskute-

ra olika aktuella frågor/…/ Tänk om det är så att de fackliga

grundvärderingarna, som de finns mer eller mindre out-

talade, inte längre svarar mot den svenska nutidsmänni-

skans behov.11

    att hålla sig till författade Andreas

Bergsten, som inte var klar över vare sig Sifs traditionsburna

grundvärderingar eller nyskrivna idéprogram, en alternativ my-

tologi ”Ur-Sifarna”:

/…/ Under åtminstone 50 000 år har människan varit

biologiskt densamma. Under ca 45 000 av dessa har hon

uteslutande levt i mindre grupper av nomadiserande jägare

och samlare. I dessa kulturer har man ända fram i våra da-

gar genom finstämda politiska mekanismer garanterat

jämställdhet och rättvisa mellan olika individer, familjer

eller hushåll i gruppen. En jämn resursfördelning har varit

norm – trots att vissa alltid bidrar mer än andra – och

dominanta individer har med gemensamma ansträngning-

ar hindrats att ta överhanden. I olika kombinationer har

gruppen motverkat enskildas maktutövning genom att

ignorera, förlöjliga, frysa ut, fördriva eller avrätta grupp-

medlemmar som förhäver sig i kraft av sitt mod, sin styrka,

sin kunskap eller sina förmågor. Den kloke ledaren, den

helande schamanen och den skicklige jägaren har kunnat ge

sitt större bidrag till gruppen endast genom att kompensera

med uttalad ödmjukhet, osjälvisk generositet och omtänk-

samhet. Med andra ord: människa som vertikalt organi-

serad Sif-are med exemplarisk solidaritet.12

Apropå diskussionen så menade textförfattaren att folk är poli-

tiskt aktiva genom att lägga sig i det som händer. Sif borde insiste-

ra på medlemmarnas aktivitet. Om den fackliga organisationen
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har sin grund i att alla medlemmar deltar på sin arbetsplats, bor-

de ansträngningar inriktas på att stärka dessa lokala initiativ i

stället för att ge service. En service som dessutom gör delaktig-

heten mindre nödvändig.

Christer Forslund invände att merparten av medlemmarna

inte går med av det skälet. I stället såg han hur Sifs anställda på

förbundskansli och avdelningskontor tog över alltmer av fackligt

arbete. Marianne Philipsson däremot hävdade att uppgiften var

samma nu som på 20-talet, men att senare tiders många nyan-

ställda på Sif befinner sig långt från verkligheten på det fackliga

golvet. Inklusive den ovan framförda texten. Andra uttryckte sin

tveksamhet inför den pågående utvecklingen och såg försök att

förnya den fackliga rollen som ”konstgjord andning”. Nina Kull-

berg beskrev Sifs marknadsanpassade annonser som ofta varan-

de emot den fackliga andemeningen men konstaterade:

”Potemkinkulisser är utdöda och meningslösa. Vi kan inte låtsas

– vi är en idéburen organisation. Vi kan inte via utförliga nota-

tioner eller marknadsanpassade annonser bli något annat än vi

är”.

Organisationens anställda och valda företrädare har av med-

lemmarna givits förtroende att ansvara också för Sifs utveckling,

men vad som ingår i det uppdraget var inte entydigt i gruppen.

En text visade hur detta i sin tur ställer krav på chefskapet:

/…/ Du ska se till att målstyra din enhet så att medarbetar-

na har individuella mål som rimmar med övrig verksam-

het. Du måste också ha förmåga att se till medarbetarens

psykosociala situation så att de inte arbetar för mycket. Du

ska ha förmåga till dialog. Du ska vara modig, ha social

kompetens, ha förmåga till att fatta beslut och bedriva ett

demokratiskt ledarskap. (Ett litet urval ur Sifs chefs-

policy).13

 ,   av att vara ensam i världen.14 Så be-

skriver konstnären Nils Kölare några minnen av ensamhet och

alienation, en upplevelse som han ville uttrycka i bild. Under

arbetet tänkte han sig att dessa minnen så småningom skulle
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omvandlas till målningar, precis som förvandlingsnumret med

grenen i saltgruvan. Om torra grenar kastas ner i gruvans salt-

bemängda vatten kan man efter en tid hämta upp dem, gnistran-

de av saltkristall. Grenarna har förvandlats till utsökta smycken

och kärleksgåvor.

Dialogseminarierna förmedlade känslan av saltgruva. En

vändning kom genom att frustrationer nådde ytan och dialogen

sedan fick ett samlande fokus på Sifs förändring – ett byte av

yttre skepnad men också omvandling på djupet. Att verka i ett

sådant övergångsskede berör människor på djupet, inte bara i

fackliga aktiviteter utan också personligt. Blir den sedd som för-

ändringsobenägen som visar tvivel och osäkerhet?

Efter fyra seminarier syntes sprickorna i gemenskapen. Fler

oklarheter om Sif låg i dagen – praxis är på väg att luckras upp

men motstridiga röster hördes om vad förändringar innebär.

Deltagarna cirklade var och en runt sitt eget tema och det som i

samtalet hade betecknats som spretighet kvarstod. I urvalet av

deltagare hade jag sökt forma en heterogen grupp för att utifrån

skilda perspektiv reflektera över facklig kunskap i förändring.

Var det som nu syntes framför ögonen en analogi till Sif? 

Utrymme för tolkning

”Jag vill förmedla inifrånberättelser som ser Sifs brännpunkter i

nuet och lyser upp sådant som är ihåligt och sådant som är håll-

fast i förändringens spår. Jag vill att  ska verka som Sifs

kollektiva minne genom en självkritisk reflektion och nya per-

spektiv. Jag vill också att  ska fungera som exempel på

dialog och lärande. Då tror jag att  kan visa på möjligheter

och vara ett steg i arbetet att skapa framtiden.”

Så uttryckte jag mig i inledningen till vårens sista seminari-

um. Under sommaruppehållet skulle deltagarna bearbeta sina

tidigare skrivna alster och utforma en sammanhållen text till det

sjätte seminariet.

     flöt dialogen fritt

och ingen nämnde dess eventuella spretighet, trots deltagarnas

skilda verkligheter. Man fortsatte i sökandet efter Sifs inriktning.
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Återigen kom skilda meningar om innebörden i idé- och hand-

lingsprogram och vad medlemmar kan tänkas vilja med sitt

medlemskap. Men också ”vi ska ju inte göra påståendekunskap

av vår diskussion och ska därför inte heller göra våld på olika trå-

dar”.

Nina Kullberg uttryckte frustration över att man inte såg Sifs

målbild: ”I Sif pratar man bara former, fastnar i gnabb om vad

man ska vara. Vi har en idé som alla glömmer bort och talar yta i

stället.” Marknadsföringsarbetet var en balansgång för att behål-

la äktheten – så att Sif vare sig framstår alltför beige eller på de

amerikanska konsulternas inrådan blir övermålat med glamour

för att dölja tråkigheten. Hon efterlyste samverkan för att göra

verklighet av idéerna och för att Sif ska bli en organisation som

drivs av medlemmarna. ”Medlemsdriven organisation är man

inte om 200 000 inte bryr sig. Då får man göra något åt det”. Den

avslutande texten pekade på möjligheter i relation till Sifs pro-

blem:

/…/ Vad krävs då för att frammana den sanna gnistan ur all

lärdom? Kreativitet, tror jag, kräver lärdom, fakta och …

trygghet /…/ Klipp bort det förflutna, klipp bort dystra

prognoser om framtiden, se på vad som finns just nu; ett

förbund som är nutänkande, nytänkande, engagerat,

lyhört, kompetent och respektfullt. Som arbetar för ett

mänskligt arbetsliv där vi ska må bra på och av arbetet…

mmm …mmm. Se på omvärlden just nu där många slagord

handlar om ett hållbart samhälle (o-)hälsotal, empati,

självförverkligande… mmm. Visst kan väl vi på Sif skapa

något kreativt av detta? I den trygga förvissningen att det vi

har håller men utan den förlamande ryggsäcken med allt vi

varit och allt vi inte klarat /…/15

     för den som dras till värden som kollektiv

och solidaritet. Facket är ju inte det folk förknippar med kreati-

vitet, resonerade man. I begreppet ”mänskligt arbetsliv” fanns

släktskap med gruppens iver för att uttrycka en djupare inne-

börd i Sifs idé. Detta förstärktes av ett referat från ett möte med
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ryska fackföreningsledare där arbetet betydde mycket mer än att

producera, ”det gav människan ett värde”. Marianne Philipsson

höll fast vid arbetets sociala dimension och hennes intryck var

att arbetet blivit ett frustrerande måste för många medlemmar.

”Tidigare på Saab var direktörerna intresserade av flyg, då lade

dom sin själ i flygplanen. Idag är det pengar som gäller, dom åker

ut om dom inte kan prestera besparingar. Dom pratar bara siff-

ror, inte saker.” Marianne hade skrivit sina reflektioner om tid

med utgångspunkt i dagens pressade arbetstempo:

/…/ När jag tänker på tid går mina tankar osökt till min

farmor som dog när jag precis fyllt 13 år. Med mitt mått

mätt hade hon ont om plats, ibland säkert även ont om mat,
men hon hade alltid gott om tid vad jag kommer ihåg. Två

generationer senare tillhör ju jag den grupp som inbillar sig

att man har ont om tid till allting /…/ Vår tid visar på beho-

vet av en ny bild av människan men den människan är inte

uppfunnen än. Men vi kanske ska inrätta ett tidsvårdsverk,

liksom vi har ett naturvårdsverk. Ibland känner man att

man skulle ha mer tid över för att tänka /…/ En tanke som

kom upp i mitt huvud var ”Lev snabbare, så tar det fortare

slut”. Är det så vi vill ha det? 16

   väckte igenkännanden hos Christer

Santesson som såg liknande förändringar inom Sif: ”… i vår

organisation belönas man för att vara chef, uppnå mål etc. Vi

hyllar demokratiskt ledarskap i ord men det är tveksamt i prakti-

ken /…/ Det borde vara så att vi står för andra värden, idéer. Nu

är det en ny tid, vi producerar produkter och så vidare.” Han

hade tidigare skrivit en text som betecknades som ett ”ideolo-

giskt dokument”: ”Du Christer är Sif för mig, du har varit med

en himla massa år och visar upp en gedigen kärna. ’Individen i

kollektivet’ verkar man idag säga för att slippa tjafs men vad det

egentligen betyder…”17 Christers bidrag till det femte seminari-

et var inspirerat av Joseph Conrads roman Negern på Narcissus:

/…/ Några ord om Sif-skutans destination. Det är ganska
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kul att tänka sig ett skepp som styrs av en grupp människor

som genom demokratiska beslut hela tiden korrigerar

kursen och ändrar destinationshamn allt eftersom vädret

växlar på arbetsmarknadens hav. Det är kanske så att det är

tokigt att jämföra Sif med ett fartyg. Sif rör sig i andra

element än vatten och luft. En facklig organisation ska vara

oerhört flexibel. Det kan vara så att den kanske måste

upplösa sig själv om den inte fyller en funktion. Det kanske

är så att den måste förändra sig genom delning, exempelvis i

en ideologisk påverkansorganisation och ett tjänste-

producerande företag. Det finns säkert flera alternativ.18

Texten väckte reaktioner som att ”han är frustrerad att Sif inte är

samma ideologiska skuta längre” och ”så illa är det väl ändå

inte?” och ”det är ju hans hjärteblod!”. Den nästföljande texten

av samme författare gick tillbaka till tiden när det fackliga enga-

gemanget väcktes:

/…/ Då jag under 1970-talet började engagera mig fackligt

läste jag en skrift som hette ”Villkor i arbetslivet” och var

utgiven av SAMKO (TCOs kommitté för samarbetsfrågor

på arbetsplatsen) /…/ Man utgick från att alla hade ett

intresse för den egna arbetssituationen och därmed en

självklar rätt att vara med och påverka. Medbestämmandet

hade lyfts till en av fackets viktigaste frågor. Även andra

skrifter från SAMKO fångade mitt intresse eftersom de

handlade om arbetstagarnas rätt att vara med och utforma

besluten i sitt arbete. Arbetstagarna blev myndigförkla-

rade.19

Någon kände väl igen sin egen bakgrund medan en annan såg

konsekvenser för Sifs verksamhet. Med engagemang som grund

blir det inte produkter man ska satsa på utan möten ”hellre

10 000 som kommer för att dom är engagerade än 30 000 som

vill ha medlemskap för försäkringens skull”.
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     i medlemsnära

arbete hade en tydlig beröringspunkt med Thomas Wallbergs

erfarenheter som chef. Båda pekade på risker med den organisa-

tionskultur som växer fram när man söker efterlikna närings-

livet. Thomas uttryckte sig drastiskt ”här kör vi med nyckeltals-

fascism” när Sif inriktar sig på tjänsteutveckling för att ge valuta

för medlemsavgiften och sedan mäter procentuell nöjdhet med

facklig service. Tex är medlemmar som saknar klubb på arbets-

platsen mer nöjda än andra där facket är organiserat, ”men inte

kan vi lägga ner klubbarna för det”. I sin avslutande text om

ledarskap diskuterade Thomas hur alla måste ta ansvar för att

målen uppfylls:

/…/ Är det inte något annat vi söker? Något som finns in-

nan ledarskapet. Något som ledarskapet kan vila på, någon

form av sunt beteende av såväl styrelse, VD och med-

arbetare. Vad förväntar vi oss för ledarskap av chefer som

ena minuten står högst upp i näringskedjan för att minuten

därefter, i bästa fall, kunna nyttja sig av de försäkrings-

lösningar man har skaffat sig. Är sådana chefer intresserade

av att i första hand se till organisationens ständiga lärande

och medarbetarnas utveckling eller att tillskansa sig så stor

ersättning som möjligt för att själv kunna överleva den kalla

vintern.Vi får nog de chefer vi förtjänar. En kollega nämnde

nyligen att ett av de få riktiga uttryck för ledarskap han hade

sett på sistone var när en hög chef hade avgått för att han

inte delade företagets vision. Spännande men jobbigt.20

Ett exempel refererades om aktuell forskning som visar att en

grund till handlingskraft är socialt kapital och förtroende. Det är

denna ”faktor X” som gör att kreativa miljöer uppstår t ex som

blomstrande industriregioner i norra Italien. Skillnaden är stor

mot i facket, menade man, där behövs krissituationer för att

prata om annat än ”vad ger vi medlemmarna för deras pengar”.

      där tidsandans uttryck på ytan

påverkar det fackliga förnyelsearbetet. Den som breddade per-
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spektiven åt detta håll var framför allt Andreas Bergsten, som

fångade upp tendenser i både facklig och samhällelig utveckling.

Hans avslutningstext använde satiren som metod och höll upp

en narrspegel för att självkritiskt granska verksamheten. Fjorton

sidor berättade om Sifs förbundskongress 2012 i Globen, ett arran-

gemang av PR-firman Eventuellt med 12 000 gäster på galakväl-

len och direktsändning till en halv miljon TV-tittare. Ett utdrag:

/…/ Sifs valberedning var ett av de två förtroendevalda

organ som fanns kvar i förbundet sedan klubbar, avdel-

ningsstyrelser, förbundsfullmäktige och andra veteran-

fordon skrotats vid förra förbundskongressen. På förbunds-

kansliet kallade man valberedningen för ett förtroendevalt,

maskformigt bihang till Medlemstempen, den opinionsun-

dersökaraktivitet som noga följde medlemmarnas syn-

punkter, önskemål och reaktioner. Denna fortlöpande atti-

tydundersökning visade att medlemmarna var mogna för

en ung, kvinnlig ordförande med invandrarbakgrund, bara

hon uppträdde svenskt. Flera hade nämnt Annika Gomez

da Silvas namn.

Sif Branding tyckte att Annikas medievana och populari-

tet i nästan alla viktiga medlemsgrupper var ovärderliga.

Hon köptes loss som programledare på Timbro-TV för den

4-åriga mandatperioden med en årslön på 12 miljoner kro-

nor, varav den första årslönen som garantilön om hon inte

blev vald.

Med så mycket pengar på spel ägnade sig förbunds-

styrelsen, valberedningen och förbundskansliet en hel del

åt att säkra sin kandidat. Valberedningen undertryckte alla

andra kandidaturer och all marknadsföring handlade om

Annika. Man funderade t o m på att strunta i det utannon-

serade förfarandet med att lotta fram 100 kongressdelega-

ter bland deltagarna i Sifs haikutävling. I stället förberedde

man ett e-val med beredskap att förfalska resultatet om det

gick ”fel”, men det tyckte inte förbundsstyrelsen hörde

hemma i en demokratisk organisation.

Till slut blev det Amanda Bull som fann lösningen.
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”Var uppriktiga,” sa hon.”Säg till delegaterna eller vad f-n

ni kallar dom att ni redan satsat tolv miljoner av medlem-

marnas pengar på Annika, att opinionsundersökningen

visar att 75 procent av alla medlemmar skulle rösta på

henne, och att det vore oansvarigt slöseri och knappast

särskilt representativt att gå emot dom.” Det funkade ut-

märkt.

Globenpubliken älskade Annika Gomez da Silva. Hon

redogjorde i ett tempofyllt tal för de största kongress-

besluten.21

Reaktioner kom: ”men… vad är det han skriver?” och ”han

uttrycker en frustration som jag inte kunnat formulera” och

”underbart bränsle i en facklig diskussion”. Texten rörde så

mycket mer än Sif.

    i samhällsutvecklingen utifrån sin

roll, att verka som partipolitiskt obunden men likväl för en politi-

kerorganisation? ”Vi anställda är proffs men ni förtroendevalda

säjer vad vi ska göra.” Christer Forslund menade att detta aldrig

kan jämföras med ”ett jobb vilket som helst” och utvecklade tan-

karna i sin text:

/…/ För några år sedan när jag bodde i Handen stod jag och

pratade med en granne över staketet. Under diskussionen

kom vi in på hur det var på hennes arbetsplats och vad facket

kunde göra. Plötsligt säger hon ”det är bara de som är sämst

i jobbet som blir fackliga företrädare”! Jag blev lite ställd,

inte minst eftersom hon visste att jag är anställd på Sif /…/

Hur utbredd är den uppfattning hon gav uttryck för och i

hur hög grad har hon rätt?/…/ Förtrogenhetskunskapen

innehåller också intresset för att följa med vad som händer i

samhället och förstå hur det påverkar företag, arbetsmark-

nad och vår organisation. Det är viktigt att systematiskt

reflektera över sådana saker. I vår yrkeskunskap ligger också

att föra fram förbundets uppfattningar och stå för det oav-

sett vem man pratar med. Det kan kallas civilkurage eller
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patos, men för mig innebär det att stå upp för och driva våra

frågor där det behövs.22

Hur genomför man uppdraget att föra en facklig organisations

talan i samhällsdebatten, när närings- och arbetsliv förändras

och traditionen glider? Textförfattaren strök under behovet att

stärka en gemensam värdegrund: ”Vi uttolkar ofta. Företrädare

säjer så här tycker Sif men dom vet inte alltid utan åberopar en

ideologi som man inte vet vad den består i”.

Sammanfattning 
Det var först efteråt, i mötet mellan dokumentationen och min

egen erfarenhet, som mönstret framträdde. 23 Ett Sif-nummer av

forskningsområdets tidskrift var planerat för att rapportera om

det pågående arbetet och utgöra underlag för fortsatt dialog

internt. Hur skulle deltagarnas berättelser kunna formulera

organisationens situation? Inför produktion av tidskriften gick

jag igenom all dokumentation, saxade ur materialet och sortera-

de i tematiska högar. Förbindelser mellan deltagarnas skilda

associationer blev tydliga och slutligen hade jag tre teman med

tillhörande texter – insiktsorienterad dialog, gemenskapsförståelse,
enighet om oenighet.

Sammantaget bildar deltagarnas texter ett erfarenhetsfält

som vida överstiger summan av enskilda bidrag och det gestaltas

i Spelplats 1/03 ”Arbetets universitet”. Som resultat av dialogen

framträdde alltså facklig kunskap (i nästa kapitel fördjupas dis-

kussionen):

   av facklig kunskap är insiktsorienterad
dialog. Medlemmar för samtal med varandra om livet på arbets-

platsen och gör olika erfarenheter synliga. Dialog leder, i bästa

fall, till en fördjupad analys av situationen så att problem och

idéer kan bli formulerade. Delaktighet stimulerar till vilja och till

att ta ansvar.

   är gemenskapsförståelse. Samtal om gemen-

samma angelägenheter bygger upp en språkgemenskap hos de
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berörda och manar till engagemang. Förståelse kan finnas

mellan ett fåtal i gemenskapen på enstaka arbetsplats eller

mellan många berörda. Då uttrycks gemenskapens förståelse

genom de valda företrädare som för medlemmarnas talan.

   rör enighet om oenighet. Dialog på väg

mot gemenskapsförståelse urskiljer särintressen från allmän-

na intressen. Det förutsätter att oenigheter blir synliga för att

kunna nå tillräcklig enighet om vad som är det gemensamma

bästa. Som ett resultat av att oenigheter diskuteras kan nya

idéer väckas och leda till utveckling.

Detta är ett mellanmänskligt kunnande och grunden för arbets-

tagares samlade handlingskraft för sin sak. Det är också i många

stycken demokratins kunskap.

   visar hur facklig kunskap är komplex

och dynamisk. Den används för att påverka medlemmars arbets-

villkor, där förmågan att diskutera och argumentera för sin

ståndpunkt är viktig. Mångårig praxis på arbetsmarknaden be-

traktar i många stycken arbetstagare som kollektiv.Viktig är där-

för förmågan att kunna forma en samsyn som grund för hand-

landet utifrån mångfalden medlemsuppfattningar. Facklig

kunskap är till övervägande del praktikens kunskap och upp-

byggd på erfarenheter från tusentals arbetsplatser. Den består av

människors synsätt, språk och etablerade handlingsmönster

men också av kulturella skikt och institutionaliserade strukturer.

Dialogseminarierna visar hur denna fackliga kunskap håller

på att förändras. Arbetsplatsernas och organisationens insikts-

orienterade dialog avtar, gemenskapsförståelsen visar sprickor.

Tidens strömningar ger upphov till varierande uttolkningar av

det fackliga uppdraget. Exempel från gruppen pekar på dilem-

man men också på reella oenigheter som kan sporra utveckling.

Sammantaget är det närmast en partsinlaga för att bevara tra-

ditionsenligt fackligt arbete eller återupprätta en facklig ur-

sprungsidé. Därmed också sagt att andra perspektiv hade varit

möjliga.
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å Sif-medlemmarnas många arbetsplatser ser världen olika

ut. De har valt ett medlemskap som förenar dem, även om

de kanske inte alltid tänker i sådana banor. Vilka är deras

gemensamma angelägenheter? Vad handlar den fackliga saken,

deras intressen, om idag?  Dialogseminarierna försökte greppa

innebörden i det uppdrag som medlemmarna har givit till sin

fackliga organisation. Vi fick bland annat en bild av Sif-skutan

som ständigt ändrar kurs och destinationshamn allt eftersom

vädret växlar på arbetsmarknadens hav.

Mängden – och mångfalden – erfarenheter ska omvandlas

till kunskap om situationen i arbetslivet och enighet kring vilka

intressen som ska företrädas. I fackliga sammanhang är dialog

livsnerven för att medlemmar ska kunna förbättra sina villkor i

arbetslivet. Vad och hur avgör man tillsammans. Det betyder att

dialog om saken är lika viktig som saken i sig. De båda faktorerna

är ömsesidigt beroende av varandra. När saken inte lockar, tynar

dialogen. Och när dialogen tynar, får saken inget meningsfullt

innehåll.
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5. KUNSKAPSDISKUSSION

Den enskilde i gemenskapen



Möjligheternas rum

Sif kan med sina hundratusentals medlemmar jämställas med en

större svensk stad. Organisationen samlar tjänstemän från före-

tag över hela landet – kvinnor och män i olika åldrar med varie-

rande utbildning, yrken, befattningar, lönenivåer, politisk tillhö-

righet m m. Medan stadens innevånare bebor en gemensam och

avgränsbar fysisk yta, ett geografiskt rum, har fackligt arbete sin

hemvist i rum av ett annat slag. De rummen är immateriella och

fyllda av idéer, ord och handlingar. Rummen uppstår mellan

människor då de handlar tillsammans, men försvinner i samma

ögonblick som folk skingras och handlingen upphör. Detta är

demokratins makt, enligt Hannah Arendt, som talar om makt

som en möjlighet till gemensamt handlande. Det är upp till var

och en att nyttja eller avstå, därför blir makten lättflyktig. Makt

är beroende av att mångas avsikter och viljor tillfälligt förenas

men inskränker samtidigt den enskildes inflytande.1

Den gemensamma viljan uttrycks i handling, där styrkan

visar sig i hur väl ord och handling är sammanflätade. Men Sif-

dialogen gav exempel även på motsatsen när fackliga kampanj-

annonser uppfattades som ”Potemkinkulisser”. Reklamen rycker

orden ur sina sammanhang och framhåller den betydelse som

förväntas göra störst intryck. Men vi människor talar inte sam-

ma språk. På varje arbetsplats har orden den innebörd som visar

hur fackliga företrädare och medlemmar uppfattar verkligheten

just där. Annonsens ord signalerade förnyelse men framstår

tomma, om organisationens aktiva genom sitt handlande ut-

trycker en annan mening. Det kan vara ett tecken på att gemen-

skapsförståelsen brister inom organisationen.

  är gemensamma i varie-

rande grad och sköts därför på olika nivåer inom den fackliga or-

ganisationen. Den stora massan handlar gemensamt endast vid

de enstaka tillfällen när de mobiliseras för t ex arbetsmark-

nadskonflikter. Oftast sköts det gemensamma handlandet ge-

nom valda företrädare med mandat att vara de mångas röst, t ex i

avtalsförhandlingar. Eller när Sif-anställda handlar på gemen-

skapens uppdrag i övergripande frågor.
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Dagligdags utövas det fackliga inflytandet på arbetsplatsen.

Det kan vara när en handfull medlemmar diskuterar problem i

arbetssituationen eller när klubbstyrelsen på ett företag för-

handlar med arbetsgivaren eller när enstaka medlemmar får

hjälp av Sif-företrädare. För 10 – 20 år sedan var klubbarna en

stark facklig möjlighet, där fanns en lokal kunskap och närhet till

medlemmarna. Idag avstår alltfler medlemmar från att organise-

ra någon facklig verksamhet på sin arbetsplats, ca en tredjedel.

Paradoxalt nog sker den utvecklingen parallellt med att den

lokala betydelsen ökar genom t ex kollektivavtal som decentrali-

serar löneförhandlingar och arbetsmiljöansvar. De klubblösas

situation hamnade även utanför seminariernas dialog så kun-

skap ur deras speciella perspektiv saknas i studien.

En stor andel av Sifs medlemmar besöker aldrig möjligheter-

nas rum, ingriper aldrig i den fackliga dialogen. Det skapar ett

vacuum eller snarare spänningsfält kring medlemsviljan, som

blir extra svårtydd i förändringstider.

En deltagartext uttryckte frågor som är högst relevanta i

detta sammanhang:

Vem bestämmer?

Du eller jag eller båda två

Kungen eller gud

Eller någon annan?

Vad bestämmer vi över?

Land eller vatten

Eller rätten att tala och tiga

Eller över varandra?

I alla samhällen regleras makten

Genom tvång eller hot

Genom formella eller informella avtal

Är man inte överens om vad

Man ska vara överens om

Kan det bli bråk

Ut med domar´n2
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Kunskapshemligheter

För att handla gemensamt krävs dels insikter om vad saken gäl-

ler, dels enighet om handlingsalternativ. Samtal lägger grunden i

båda fallen men med skilda karaktär – det rör sig i det första fal-

let om dialog och i det andra om debatt.3 Dialogen syftar till att

skapa insikt genom att betrakta en situation eller ett problem ur

olika synvinklar, klara ut eventuella missförstånd och söka förstå

varandras mening.4 Här förmedlar varje person sin egen be-

skrivning av verkligheten, lyssnar på andras och tillsammans

söker man urskilja handlingsalternativ i mängden information.

Reell oenighet existerar om problemet formuleras på skilda vis

eller förslag till lösningar bygger på skilda synsätt. Debatten läg-

ger i det läget grunden för beslut. Den syftar till att prioritera

alternativen och skapa enighet mellan olika viljor. Då ska allas

mening komma fram, argument prövas för och emot. För att

kunna skrida till handling väger man slutligen ihop synpunkter

till ett rimligt samförstånd.

För Sifs del gäller båda perspektiven enligt formella beslut:

”Reell demokrati bygger på delaktighet och medskapande i en

meningsfull process”.5 En sådan hållning förutsätter att en

insiktsorienterad dialog äger rum mellan många och utgör för-

beredelse före debatten i formella beslutsorgan. Vare sig saken

angår en enstaka arbetsplats eller hela förbundets görande. En

röst i seminarierna menade att Sif har ett system byggt för demo-

krati men däremot inte kan ta hand om den insiktsorienterade

dialogen – en brist som förmodligen finns inom de flesta demo-

kratiska institutioner. Att bygga upp ett gemensamt språk ford-

rar tid och vilja. När begreppens innebörd är oklar talar man lätt

förbi varandra. En debatt byggd på missförstånd får karaktär av

pajkastning i stället för en prövning av argumentens hållbarhet.

   betraktar fackföreningen som ett för-

säkringsbolag. Allt färre ger röst åt sina erfarenheter, färre kom-

mer överens om vad som är viktiga frågor och färre tar aktiv del i

fackligt arbete. Medlemmars syn på sin arbetssituation och med-

lemsviljan är kunskaper som blivit svårfångade – de är i många

stycken att betrakta som väl förborgade kunskapshemligheter.6
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På arbetsplatsen sjunker den fackliga aktiviteten.Valda företräda-

re agerar för sina arbetskamraters räkning men med ett urholkat

mandat. Företrädare i demokratiska beslutsorgan formulerar

idéer som hela organisationen ska förverkliga, men som merpar-

ten inte bryr sig särskilt om. Med en tynande internfacklig dialog

blir den Sif-interna debatten svagare, liksom organisationens

röst i samhällsdebatten.

Medlemmars ointresse för att använda sin organisation for-

mar i själva verket ett Sif på papperet och ett annat Sif i praktiken.

Ambitioner saknas förvisso inte för att stärka gemenskapens

grund och förbättra inbördes kontakter. Arbete pågår för att ut-

veckla interna demokratiska beslutsprocesser. Brett upplagda

rådslag är legio inför t ex avtalsrörelse och kongress, förbunds-

styrelsen har rest landet runt för samtal om facklig framtid,

försök har bedrivits med e-demokrati, etc. Genom strategiska

beslut pågår samtidigt arbetet att skapa en modern och medlems-

nära service. Av det skälet har man börjat använda det som tradi-

tionellt har betraktats som näringslivets metoder. Här rör det sig

om att avtäcka medlemmarnas kunskapshemligheter som en

grund för förnyelse. Det sker genom t ex återkommande under-

sökningar där medlemmar telefonintervjuas om sin syn på hur

Sif uppfyller deras förväntningar. Eller när olika kategorier med-

lemmar inbjuds till samtal och behovsanalys för att utveckla nya

tjänster. Eller genom nätbaserade enkäter för att direkt höra

medlemsopinionen inför centrala förhandlingar, där man tidi-

gare litade enbart till förtroendevalda. Detta är vad som i Sif-

dialogen betecknas som ”förebilder utifrån”. När medlemsviljan

är svag uppstår behovet att kompensera demokratins brister

med marknadsföringstänkande. Eller som en Sif-röst uttryckte

sig, nämligen ”att runda dom förtroendevalda”.7

Är begreppet medlem på väg att obemärkt få innebörden

kund? En kund köper service. Det är något helt annat än en med-

skapande medlem.

Allt oftare är det undersökningsföretag som uttolkar med-

lemmarnas oartikulerade kunskap om situationen i arbetslivet

och kontakterna får alltmer kundkaraktär. Om marknadens me-

toder blir styrmedel har de valda företrädarna mer eller mindre
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spelat ut sin roll. Nödvändigheten att föra en insiktsorienterad

dialog mellan Sifs förtroendevalda och medlemmar minskar.

Vad blir konsekvenserna? Troligt är att detta på sikt än mer för-

svagar den gemensamma saken. Som underlag för gemensamt

handlande behövs erfarenheter från enskilda medlemmar och

arbetsplatser. Däremot inte som en samling ja- eller nejsvar, utan

där de som berörs har bearbetat sina intryck till kunskap och

varit med att formulera problemen. Och frågan kvarstår – hur

bygger man annars upp gemenskapsförståelsen och hanterar

olika världsbilder? Direktdemokrati eller enkäter t ex kan aldrig

ersätta denna dialog.

Saken

Seminarierna gav inte något tydligt svar på frågan om vad som är

den fackliga saken och uppdragets innebörd. Deltagarna var

inbjudna därför att de representerade skilda tankestilar. Det blev

en ”spretighet” som illustrerade Sif, även om röster och tanke-

stilar saknades, och frågan för deltagarna blev i stället samma

som en av texternas rubrik ”Åt vilket håll är fram?”. Gruppen

brottades med själva grunden för organisationens existens.

Någon betonade mänskligt arbetsliv, en annan lade vikten på

politisk aktivitet och andra hänvisade till idéer om den fackliga

uppgiften som t ex medlemsservice eller löner.

Genom att återvända till Hannah Arendt och använda hennes

tänkande som raster på dialogen framträder de fackliga synsätten

på ett annat vis.8 Arendt utgår från en grundläggande fråga ”vad

gör vi när vi gör?” och föreslår en tredelning av mänskliga aktivi-

teter – arbete, tillverkning och handlande. Till vart och ett av

begreppen knyts en värld av föreställningar som har växt fram

historiskt sedan antiken. Författaren ser följaktligen tre skilda sätt

att leva i samhälle och arbetsliv, vanligen samtidigt förekomman-

de. Även relationer människor emellan får olika betydelser.

Tillämpade på Sif leder begreppen till skilda fackliga synsätt och

verksamheter. Därav följer också att relationer och aktiviteter rik-

tade till medlemmar får olika karaktär – de blir antingen väljare/

uppdragsgivare, kunder/klienter eller medansvariga.
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Arbete är för Arendt förknippat med slit och ansträngning, akti-

viteten syftar ytterst till att trygga både sin egen och släktens

överlevnad, där relationerna finns. Processen är ändlös eftersom

resultatet av arbetet konsumeras. Samhällsordningen betraktar

arbetet med allvar och yrkesvalet som en nödvändighet för att

säkerställa levnadsstandarden. Det var ur detta synsätt som fack-

föreningsrörelsen växte fram. Då krävde människor att få bättre

betalt och generellt bättre arbetsvillkor. Idag handlar det fortfa-

rande om att tjäna sitt dagliga bröd och arbetet blir ett medel att

tillgodose ökande behov i ett samhälle byggt för just konsum-

tion. Fackligt fokus ligger på att reglera det ekonomiska förhål-

landet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Företrädare fungerar

som kravställare gentemot arbetsgivaren genom att förhandla lön

och andra förmåner och fastställa arbetstidsuttag. Det fackliga

synsättet i linje med Arendts ”arbete” har lett även till ansträng-

ningar för att påverka företagens arbetsmiljö och arbetsorgani-

sation. Många aktiva talar om facklig drivkraft som ett behov att

hjälpa andra. Leder det i förlängningen till att ta hand om med-

lemmar och beskydda dem från arbetet? Sif jämförde t ex i en

serie annonser människor och utrotningshotade djur – texten

påtalade skillnaden genom att djuren är fridlysta medan i arbets-

livet saknas motsvarande möjligheter.

I Sif-dialogen frågade en röst om facket kräver kortare

arbetstid ”för att det är så dj-t med arbete”, när man i stället borde

verka för ett mänskligt arbetsliv. En annan pekade på hur fackli-

ga företrädare allt oftare blir kuratorer i samband med före-

tagens nedskärningar, arbetsbelastning, stressrelaterade sjukdo-

mar. En av texterna vände sig mot jakten på tid och många

företags syn på människor som en kostnad. Förslaget blev att

inrätta ett tidsvårdsverk i paritet med den naturvårdande myn-

digheten.

I linje med ”arbete” blir den fackliga uppgiften att vaka över

arbetstagarnas ekonomiska utbyte och ta ansvar för lindring av

arbetets börda. Medlemmar väljer företrädare som åtar sig att

genomföra uppdraget åt dem och de kan själva välja åskådar-

platsen.
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Tillverkning är för Arendt aktiviteter där yrkesutövning och yr-

keskunskap är centrala. Det man gör ska resultera i ett ting eller

en slutprodukt och bedöms utifrån nyttoaspekter. Samhället är

en bytesmarknad där resultat av produktionen, inklusive männi-

skan bakom, får ett marknadsvärde. Människan blir vad hon gör

och hennes arbetskraft betraktas som ett medel för att nå målet,

varorna eller tjänsterna. Med hantverkaren som urtyp är skrå-

andan viktig och relationer är till för att utöva yrket, t ex som

hantlangare, mästare, lärlingar. Inom Sifs historia finns exempel

genom tjänstemännens tidiga yrkesföreningar. Synsättet har

under det senaste årtiondet fått en facklig renässans med avsik-

ten att göra medlemmar anställningsbara som en återförsäkran

mot arbetslöshet. Opinionsbildning och överenskommelser

med arbetsgivaren ska garantera medlemmars kompetensut-

veckling. Sifs anställda agerar coacher och producerar diverse

verktyg som stöd för den enskildes yrkeskarriär. Marknadsun-

dersökningar fastställer medlemmars behov av nya tjänster och

utvärderar deras tillfredsställelse med servicen.

I Sif-dialogen kom detta synsätt till uttryck genom exempel

på hur Sif-anställda utövar sitt yrkesarbete, medan de förtroen-

devalda står för politisk inriktning i verksamheten. Dialogen lik-

som flera deltagartexter behandlade sådant som Sif-anställdas

lojalitet, chefskap och samverkan för att uppnå resultat. En

skiljelinje blev tydlig när röster invände att den fackliga organi-

sationen borde stå för andra värden än att tillhandahålla

produkter. Konstaterandet att vi lever i en ny tid ledde till en slut-

sats att Sif kanske borde delas – i en ideologisk påverkansorgani-

sation och ett tjänsteproducerande företag.

Fackligt fokus enligt ”tillverkning” ligger på att balansera

arbetsmarknadens behov av yrkeskunskap och tillgodose med-

lemmars behov av självförverkligande. Organisationens uppgift

är att erbjuda tjänster, där medlemmarna betraktar sig som

klienter eller kunder. Medlemskap värderas och avgörs utifrån

frågan ”what´s in it for me?”.

Handling är enligt Arendt den aktivitet som betonar varje män-

niskas personliga ansvar. Det är för henne den mest medvetna
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formen av görande. Synsättet bygger på att alla är lika värda men

olika. Det är mellan människor som helhet och förståelse upp-

står, det goda livet skapas i dialog med andra. Platsen är det

offentliga rummet där demokratins samtal äger rum och det

politiska handlandet sker. Med 1960/70-talens demokratise-

ringsvåg i arbetslivet fick detta synsätt vidare fäste och krav kom

på medbestämmande i företagen. Fackliga företrädare skolades

in i att ta ansvar för beslut som låg långt bortom dittills facklig

horisont. De gjordes delaktiga i beslut fattade av företagsled-

ningar och chefer. Självstyrande arbetsgrupper och löntagarägda

företag är andra exempel. Perspektivet exemplifieras i dagsläget

genom fackliga företrädares beredskap att axla samhällsansvar

och tona ner motpartsförhållanden för att främja ekonomisk

tillväxt och sysselsättning.

En Sif-röst blickade tillbaka och menade att arbetstagarna

blev myndigförklarade genom medbestämmandelagens till-

komst. Som kontrast pekade Sif-dialogen på många arbetsplat-

ser idag där man ogärna påtar sig ansvar utöver den egna yrkes-

uppgiftens gränser. Förslag kom att Sif borde insistera på att

medlemmar ska vara politiskt aktiva genom att lägga sig i det

som händer på arbetet. Det är personliga initiativ på arbetsplat-

serna som lägger grunden till gemenskapens handlingskraft.

Exempel på detta synsätt fanns även i texter om fackligt engage-

mang och i form av kritik mot tendenser till marknadsanpass-

ning.

Fackligt synsätt enligt Ahrendts ”handling” framgår bland

annat i Sifs idéprogram som betraktar medlemmar som medan-

svariga. Dialog är en förutsättning för att fastställa vad som är

saken, fackliga angelägenheter. Facklig verksamhet är politisk

och demokratisk till sin natur och bygger på mångas delaktighet.

     blir skilda värdegrunder

synliga. Idéer och ideal möter samtidens verkligheter i en bland-

ning av fackliga synsätt. Man kan även betrakta det som att sedi-

ment från olika tidsepoker styr dagens aktiviteter i Sifs namn.9

Skulle i så fall det ursprungliga, och dominerande, synsättet

”arbete” ha spelat ut sin roll för fackliga organisationer? Tenden-
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sen mot ökande individuella överenskommelser har gjort denna

idé som gemensam sak otydlig. Mängden kollektivavtal ökar på

arbetsmarknaden och medlemmar vill allt oftare företräda sig

själva i förhandlingar om lön och anställningsvillkor. Skulle

”handling”vara överspelat? Arbetstagarnas inflytande i företagen

blev trots allt inte riktigt som man hade hoppats när lagstiftning-

en kom. Fackliga företrädare finns visserligen med på en del are-

nor där företagens beslut fattas, men enligt tidigare diskussion är

de långvariga dialogiska processer där beslut växer fram bristfäl-

liga. Skulle ”tillverkning” vara det som fackliga organisationer

kommer att välja som sin bärande idé? Synsättet tycks vara i

ökande. Många ungdomsundersökningar framhåller detta som

ett tecken på en värdeförskjutning hos den svenska befolkning-

en.10 Andra däremot ser detta som en följd av tidsandans manage-

mentfilosofi med självexploatering som följd – industrisamhällets

regelverk och tidigare övervakning har ersatts av att arbetsgivare

utnyttjar mänskliga drivkrafter till självförverkligande.11

När jag belyser saken ur olika vinklar och skissar konturerna

av en bild, blir det en pluralistisk bild. Den är ett resultat av

många tusentals enskilda människors handlande under lång tid.

Den är samtidigt ett uttryck för den mångfald som ryms inom

Sif, därför att saken inte är densamma i Ystad som i Haparanda

eller på företagsjätten Sandvik som på det lilla IT-företaget.

Bilden visar dessutom på underliggande oenigheter. Organi-

sationen Sif och dess fackligt aktiva är verksamma i en industriell

miljö, vars tänkande påverkar hur facklig verksamhet bedrivs, t ex

genom att målstyra facklig aktivitet och följa upp som nöjdhet

med medlemsnyttan. Ett sådant industriellt tänkande har fäste på

centrala nivåer inom Sif och har genom Sif-anställdas inverkan

konsekvenser för förtroendevalda och lokal facklig aktivitet. Jag

tror däremot inte att fackligt arbete kan bedrivas genom att

tillämpa detta tillverkningsinriktade synsätt. Det kommer i kon-

flikt med det fackliga synsättet, som har släktskap med politik och

ansvarig handling i Ahrendts mening. Sif-dialogen kommen-

terade detta i termer av vi-dom eller förtroendevalda-anställda

eller utifrån ett centralt-lokalt perspektiv. Jag menar att det rör sig

om en oenighet som har sin grund i skilda synsätt.

[ 74 ]



Den enskildes prövosten

Tvetydigheter kring Sif och de beskrivna problemen kan förstär-

kas eller lösas upp. Det beror bland annat på hur den enskilde

facklige företrädaren, medlemmen eller Sif-anställde handskas

med de vardagliga situationer som blir prövosten för fackligt

synsätt. Låt oss därför lämna den stora vävnadens hopgyttrade

massa och följa en annan tråd. Hur grep dialogens deltagare sig

an den komplexa problematiken? Hur mötte de framträdande

dilemman? 

”Du misstolkar… Jag menar att… Jag känner igen… Dom

talar inte samma språk.” I det inre pågår formuleringsvåndan för

att den tankegång som vill fram ska bli begriplig även för den

andre. Det är samtidigt en vånda för att övertyga sig själv – jag

har en erfarenhet värd att förmedla och vill att du lyssnar. Ordet

innehas av den som griper skeptron, talarstaven.12 Historiskt var

det budbärarens vandringsstav som med tiden blev symbol för

rätten att överbringa ett budskap. Den legitima rätten att tala var

samtidigt en rätt till uppmärksamhet, att tysta andra och att bli

hörd. Att gripa talarstaven är tveeggat, man gör anspråk på att

dela makten. Styrkan i en relation avgör talerätten, nämligen

vem som ska få inflytande över situationen och uttrycka sitt per-

spektiv.

   fanns i de fackliga organisationernas

ursprung. Arbetstagarna gjorde gemensam sak och krävde att

arbetsgivaren skulle lyssna till framförda synpunkter. Hur är det

med talande och tystnad på dagens arbetsplatser? På den arbets-

plats som finns inom Sif-husets egna väggar råder viss tvekan

inför talarstaven. Det framgick av de Sif-anställdas kommentarer

kring överstarnas debattartikel i DN när frågan väcktes om loja-

litet. Det fanns även funderingar inför produktion av tidskriften

Spelplats om vilka reaktioner den skulle väcka inom Sifs ledning,

dvs kanslichef, förbundsordförande och förbundsstyrelse. Vid

det allra sista seminariet blev frågan högaktuell utifrån den sati-

riska texten om Sif-kongressen 2012 som varnade för dagens

tendenser till förflackning. Skulle den publiceras eller ej? In-

vändningar handlade framför allt om att inte motverka enskilda
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personer. Däremot var alla ense om behovet att föra en öppen,

kritisk diskussion kring de motstridiga verklighetsbeskrivningar

som hade framkommit och som indikerade skilda synsätt på Sifs

huvuduppgift. Det personliga dilemmat var tydligt. Å ena sidan

att respektera demokratiskt fattade beslut. Å andra sidan att ha

byggt upp en kunskap om situationen och handla efter sitt om-

döme. Dilemmat avspeglar även de skilda fackliga synsätten. Att

antingen genomföra sin uppgift i yrkesarbetet, enligt synsättet

”tillverkning”, eller hävda rätten att tänka själv och ta ansvar för

något utöver det egna, enligt synsättet ”handling”.

Är man illojal om man är kritisk till tendenser i organisatio-

nens utveckling? Människan är genom sitt språk politisk, enligt

Allan Janik.”A speaking being must eo ipso be a political being”.13

När meningsmotsättningar kommer i dagen om vilken betydelse

som gäller, är det kännetecknet på en politisk situation. Innebör-

den i ett begrepp är inte alltid kristallklar i en praxis, särskilt inte

i skeden av förändring. Ett exempel här kan vara begreppet ”Sif-

medlem”. En person menar att vara deltagare i gemensam hand-

ling, en annan menar att vara försäkringsbetalare eller kund med

anspråk på service. I detta fall innefattar begreppet oförenliga

idéer och värderingar utifrån diskussionen ovan. När skiljaktig-

heterna inte beror på missförstånd eller oklarheter, rör det sig

om ett i grunden omstritt begrepp.14 Att uttrycka sin egen inne-

börd, vare sig det är genom ord eller handling, innebär samtidigt

ett öppet ställningstagande – politiskt, fackligt och moraliskt.

Vill jag vara med på tåget? Det var en fråga som kom vid det

andra seminariet och rörde den egna synen på Sifs förändringsrikt-

ning. Då har problematiken krupit under huden på den som lever

mitt i densamma. Situationen pockar på ett svar inifrån fråge-

ställaren själv, nämligen att erkänna och handskas med oenigheten.

Sammanfattning 

”Ni… vi… dom.” Tecken tyder på att organisationens gemen-

skapsförståelse sönderfaller, eventuellt i mindre språkgemenska-

per. Utanför står många, många medlemmar. Den fackliga dialo-

gen och saken kan inte isoleras från varandra. Saken har kommit

i skymundan men det är möjligt att genom projektets samtal ur-
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skilja bakomliggande föreställningar – tre skilda fackliga synsätt

utifrån Hannah Arendts ”arbete, tillverkning, handling”.

Min studie pekar på en allvarlig situation för Sif. En långt ut-

dragen och krisartad period kan lätt övergå i katastrof, om inte

människor utnyttjar, eller får utnyttja, sin personliga initiativ-

kraft. Så här säger Richard Ennals som har studerat likartade

frågor: ”En kris kan ses som en utmaning för organisationen,

eller som att en fråga om dess struktur och fortlevnad ställs. En

kris blir en katastrof om den frågan inte besvaras.”15

Det som hindrar förändring är bland annat våra egna före-

ställningar om problemet, de håller oss fångna. Kanske är verk-

ligheten en annan än rådande föreställning om likgiltiga, servi-

cekrävande medlemmar. Kanske är det möjligt att bryta upp

vaneseendet och överge tidigare lösningsförsök. Kanske kan de

fackliga organisationerna bereda utrymme för praktikens för-

nuft i arbetslivet, det som ryms hos medlemmarna. Här finns

minnen, erfarenheter och oartikulerad kunskap om situationens

problem, en gigantisk kunskapsmassa att sätta i rörelse. 16

Hannah Arendt är entydig vad gäller behovet av öppen dialog

och handlingsgemenskap: ”Vi har inte världen gemensam bara

med dem som lever samtidigt som vi utan även med dem som

fanns före oss och dem som kommer efter oss. Men en sådan

värld kan överleva generationernas växling endast i den mån den

framträder i en offentlighet.”17

Den aristoteliska hållningen delas av Hannah Arendt och

Hans-Georg Gadamer.18 De båda knyter samman erfarenhet,

förståelse och handlande. Den mänskliga civilisationen skiljer

sig från naturen genom att människan kan ta ställning till sitt

handlande genom det praktiska förnuftet, det är innebörden i

Aristoteles´ användning av det grekiska ordet fronesis. Det krävs i

vägskäl, stora eller små. Genom fostran och bakgrund vet man

rent allmänt vad som är rätt – men det handlar om att träffa rätt i

den konkreta situationen. Etikläran talar om behovet att belysa

saken ur olika vinklar så att en skiss av sakens konturer kan ge

vägledning. Hermeneutiken visar samtalets betydelse för att öka

förståelsen. Kunskapen uttrycks i praktisk handling.
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inledningsskedet av arbetet hade Sifs uppdragsgivare och jag

formulerat den långsiktiga inriktningen – ”att identifiera kär-

nan i facklig kunskap och utforma strategier för att ta tillvara

och utveckla Sifs förtroendeorganisation”. Dialogseminarierna

utgjorde det första steget. Med en fördjupad bild av problemati-

ken skulle det bli möjligt att urskilja frågor och idéer att diskute-

ra i vidare kretsar. Deltagarna i dialogseminarierna blev således

inbjudna att medverka i ett strategiskt arbete. Samtidigt som

deras erfarenheter kom organisationen tillgodo, fick de själva

tillfälle till lärande och impulser till sin egen verksamhet. Genom

deras delaktighet hoppades projektet utveckla även de tradi-

tionsbevarare och förändringsmotorer som fordrades för den

pågående processen.
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6. METODDISKUSSION

Lärande och förändring



Praktikens förnuft

Redan tidigare hade jag stött på vissa av de frågeställningar som

seminarierna fördjupade. Fackligt aktiva på olika håll funderade

ofta kring hur Sifs situation skulle utveckla sig. Jag bedömde att

just deras vardagliga erfarenheter hade betydelse för organisa-

tionen på längre sikt. De är ett uttryck för praktikens förnuft, det

som inte talar med stora ord utan visar sig som ansvar för det

som angår en och uttrycks i faktisk handling. Mitt initiativ att

pröva dialogseminariemetoden kom till för att lyfta fram just

detta som en tillgång i samband med Sifs förändring.

   en facklig organisation men syn-

sätt och metodens användning är giltiga även för andra områ-

den. Gemenskapsförståelse är en aspekt av yrkeskunnande, en

mellanmänsklig förmåga till samverkan. Den innebär att samla

sig kring en idé, där var och en inordnar sitt arbete för det ge-

mensammas bästa och samtidigt har tillgång till samlade resur-

ser för egen del. I en demokratiskt styrd organisation är delaktig-

het ett axiom. Ett företag fungerar på andra premisser. Det är

också skillnad mellan frivilliga åtaganden och arbete genom an-

ställning. I takt med att detaljreglering och ordergivning har gått

ur tiden prövar företagsledningar och chefer nya sätt att styra

verksamhet. Bland annat söker man skapa delaktighet genom

idébaserat ledarskap och styra verksamheten via värderingar, vi-

sioner och gemensamma mål. Särskilt i så kallade kunskaps-

intensiva organisationer är medarbetarnas möjlighet till engage-

mang och medansvar avgörande för resultatet. Näringslivets

nyare synsätt har därför stora likheter med tidigare diskuterad

innebörd i facklig kunskap. I det följande tjänar Sif som exempel

men diskussionen kan till största delen gälla även företag, dess-

utom finns sammanfallande punkter mellan de båda.

   i förändrings-

sammanhang är ny jämfört med tidigare inom forskningsom-

rådet. Själv hade jag tidigare arbetat med brett deltagande av be-

rörda, t ex för att genomföra strategier eller som en grund för

förnyelseprojekt. En förklaringsmodell som knyter samman dessa
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perspektiv hämtar jag från företagens värld. Den är relevant även

i fallet Sif, vad gäller både dialogens resultat och fortsatt använd-

ning av metoden.

I vilken mån är ett företags samlade handlande en följd av

högsta ledningens beslut om affärsidé och strategi? Frågan visar

på ett synsätt som har rötter i strategisk planering från 1960-

talet och framåt. Enligt detta formuleras strategier genom ett ra-

tionellt tankearbete baserat på analys av marknad, konkurrenter,

styrkor och svagheter etc. Beslut fattas på avstånd från operativ

verksamhet. Chefer informerar om företagets inriktning och

gemensamt mål för att anställda därefter ska implementera stra-

tegier i verksamheten och nå resultat. Det strategiska tänkandet

äger rum i en liten krets som en följd av arbetsdelningen. Kon-

sekvensen blir ett betraktarperspektiv på verksamheten, efter-

som direkta erfarenheter av förklarliga skäl saknas. Resultatet

blir en beskrivning av företagets situation och formulering av

handlingsalternativ som till stor del bygger på teoretiska före-

ställningar och tankeoperationer.

Efter många års forskning konstaterar Henry Mintzberg till-

kortakommanden för detta synsätt, då det bortser från prakti-

kens kunskap som finns uppbyggd genom alla medarbetares

handlande.1 I stället påvisar han hur en ansenlig del av strategin

växer fram omärkligt över tiden som ett resultat av lärande.

Mintzberg använder keramikerns arbete med lera som förebild.

Händernas tysta kunskap känner sig fram genom lerklumpen,

knådar och knådar tills leran slutligen antar önskad form. Före-

tagens chefer och medarbetare är också ett slags hantverkare

som agerar intuitivt när de sköter sitt löpande arbete. Då och då

uppfattar de att verklighetens situationer ställer krav på avvikan-

de handlande och söker därför bedöma företagets bästa. När till-

räckligt många medarbetare på gräsrotsnivå har gjort sådana

överväganden, uppstår nya handlingsmönster. Nya strategier

har tillkommit i praktiken. Sent omsider bekräftar företagsled-

ningen dessa genom att revidera tidigare beslutsformuleringar.

Slutsatsen blir därför att strategiarbete bör byggas in i organisa-

tionen som lärande processer, så att framväxande och formule-

rade strategier kan komplettera varandra.
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  , representerad av

Mintzberg, talar alltså om deltagarperspektivet som en intellek-

tuell tillgång för strategisk ledning. Genom att medarbetare i sin

dagliga praktik medverkar i strategiskt arbete förbättras både

beslutsunderlag och gemenskapsförståelse. Organisationens sam-

lade medvetande om sig själv ökar och vägleder både övergri-

pande och dagliga ställningstaganden.

Resultat

Sif-fallet utgör en illustration av Mintzbergs perspektiv genom

dialogens sökande efter organisatoriska mönster och avvikelser i

strömmen av handlingar. Dialogseminarierna resulterade i att

några aspekter av facklig kunskap blev tydliga och hur de håller

på att förändras inom Sif. Där visade sig bland annat hur beslu-

tande organ formulerar strategier för hela Sifs räkning och dele-

gerar till anställda att införa i verksamheten. Förtroendevalda på

landets arbetsplatser ställer sig däremot ofta motsträviga till för-

verkligandet. Medlemmars göranden och viljor visar ytterligare

något annat – de talar sitt eget tysta språk. Det sammantagna

handlandet, dvs hur man tacklar vardagssituationerna på alla

håll, avgör de beslutade strategiernas genomslag. Det visar också

var nya strategier växer fram, oavsiktligt och omedvetet. Om dessa

handlingsmönster blir motstridiga och inte uppmärksammas

uppstår småningom brister i det organisatoriska kontraktet, den

grundläggande fackliga gemenskapsförståelsen. Deltagarna ut-

tryckte detta allra tydligast genom att försöka ge en innebörd i

Sifs uppdrag.

Ögonblicksbilden är för Sifs räkning – för valda företrädare

och Sif-anställda att reflektera över, reagera på och använda som

underlag för strategisk diskussion. Förståelsen är dynamisk och

ständigt i rörelse. Bilden i ett givet ögonblick är i nästa stund ut-

bytt mot en annan bild. Därför behövs dialogen som ett konti-

nuerligt gemenskapsförstående av det skeende som alltid fortgår

och särskilt i tider av förändring.

   från dialogseminarierna är genom-

förandet i sig självt. Som ett exempel visar en grupp Sif-are på
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erfarenheter inifrån ett förändringsskede och hur dialogen gör

det möjligt att ta tillvara dessa i strategiskt syfte.

Dialogen genomfördes i en förvirrande situation där organi-

sationens mål upplevdes oklara och värderingar krockade. Den

enskilde blev klangbotten för övergripande skeenden. Tvetydig-

heter eldade på dialogens förlopp och Sif blev ifrågasatt. När

egna tolkningar kärvade i förhållande till den officiella hållning-

en, var det som en enda uppfordrande röst riktades till en frånva-

rande samtalspartner: ”Hörru, Sif, vad menar du?” Genom dia-

logen blev alltfler aspekter av situationen synliga och mängden

associationer åt olika håll växte – tills man nådde en vändpunkt.

”Komplexitetsmax” kallas motsvarande fas i datakonsulters ar-

bete med systemutveckling. Vid det laget har konsulterna under

en tid samlat in kunskap från olika källor om systemets använd-

ningsområde och beställarens krav. Informationsmängden har

då nått en sådan komplexitetsgrad att överflödig information

måste gallras bort för att meningen ska framträda. Först vid

denna punkt kan datakonsulterna sammanfatta sina idéer och

konstruera en acceptabel modell att utgå från. Då har gruppen

skapat ett gemensamt minne och språk i projektet. Därefter änd-

rar arbetet karaktär och övergår till målinriktad konstruktion

och teknisk problemlösning. Där upphör också liknelsen med

Sif-dialogens förlopp.2

Även i detta fall handlade arbetet om att uppfatta och formu-

lera sig kring en mångtydig problematik. Problemen kom också

att synas tydligare. Däremot var lösningen i det här fallet inte en

färdig produkt baserad på teknisk rationalitet. I stället måste den

ifrågasättande och förståelseskapande processen gå vidare utan-

för gruppen för att generera handling. Följden av projektet blev

därför ett inlägg i det offentliga Sif-samtalet genom att dialog

och texter samlades i tidskriften.

   hur arenor behövs i samband med

förändring. Dels för att omvandla praktikens erfarenheter till

lärdomar och handling, där utrymme måste finnas i vardagen.

Dels för skolning i att handskas med oklara situationer, där dia-

logseminariemetoden visar sig vara en möjlighet.
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Följdverkningar

Vad som hände i Sif-fallet därutöver är till viss del avläsbart

genom följdverkningar. I samband med det sista seminariet sök-

te jag efter riktning framåt, men såg inte det som redan fanns där

i öppen dag. Det var ett yttrande i samband med reflektion över

den spretiga processen: ”Hur ska projektets dialog bli något

angeläget och legitimt? Det måste vi se till.”

Deltagarna hade byggt upp ett förtroende mellan sig som

successivt tog form av idéer till fortsatt dialog. Som vice ordfö-

rande inom Sif-klubben vid Saab, Linköping, med ett par tusen

medlemmar, hade Marianne Philipsson märkt av genera-

tionsskiftet bland förtroendevalda. Hennes intresse ledde små-

ningom vidare till ett dialogseminarieprojekt inom Saab för att

förnya deras lokala fackliga arbete. Seminarieledning blev Nina

Kullberg och Andreas Bergsten, som dessutom var nybliven

industridoktorand inom forskningsområdet Yrkeskunnande

och teknologi. Christer Forslund, chef för Sif Mälardalen, initie-

rade ett likartat projekt för sina medarbetare på regionkontoret.

En av FUU-enhetens projektledare blev inspirerad att pröva

läsande och skrivande i seminarier för förtroendevalda mento-

rer och adepter. Där medverkade bl a Christer Santesson för att

förnya mentorprogrammets arbetssätt.

Vilka ytterligare impulser och tankar som genom deltagarna

leder vidare går förstås bara att spekulera kring. En möjlig sådan

förbindelse finns till Sifs ledning. Där ingår Thomas Wallberg

som tillsammans med några medarbetare utformade underlag

för förbundsstyrelsens diskussion om vägval inför framtiden.

Skulle Sif välja att gå ”klubbvägen eller proffsvägen”, dvs satsa på

arbetsplatsens fackliga arbete eller på medlemsservice via Sif-

anställda?3 Diskussionen var entydig och resulterade senare i be-

slut om ett mångmiljonprojekt för att stärka det ideella fackliga

arbetet på landets många företag med Sif-medlemmar.

   Sif-deltagarna en

arena där deras erfarenheter kunde komma till tals med varandra.

Det egna engagemanget fick ett utlopp och förenade sig med de

övrigas. Där växte sakta fram en första prövande grund för fort-
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satt handling utifrån den kunskap och gemenskap man uppnått.

Även detta är ett uttryck för vad dialogen åstadkom.

Varje förändring innebär att den enskilde tar ett initiativ och

bryter mot rådande praxis. Insikter väcks genom att en drabban-

de impuls leder reflektionen in på nya banor. Genom en dialog

med andra, och med sig själv, kan begreppen ges en annan inne-

börd och därmed förvandlas bilden av verkligheten. När det väl

har hänt att man uppfattar sin värld på ett delvis annat vis, för-

ändras småningom även handlandet i densamma. Detta är vad

lärande och förändring handlar om.4 Som det verkar gav dialog-

seminarierna år 2002 en sådan grund att inte bara deltagarnas

Sif-verklighet förvandlades. Samtliga sex personer grep i sin tur

in i andras verklighet under det år som följde.

Om detta säger Gadamer: ”Det samtal som är i gång, låter sig

inte låsas fast. Bara en klen hermeneutiker inbillar sig att han

kunde eller måste få sista ordet.”5

Stötestenar

Seminariena ledde alltså vidare genom aktiviteter som tog vid i

projektets riktning, men projektet mötte även stötestenar och

fick oavsiktliga följder. Dialogen har karaktär av levande väsen.

Den var inte förutsägbar och enbart till viss del möjlig att styra

för mig som projektledare. Förberedelserna byggde upp en

mötesplats och som regissören bakom verket formade jag för

mitt inre en bild av skeendet, gjorde program och samlade del-

tagare. Sedan tog verkligheten över genomförandet i form av

deltagarnas ambitioner och associationer samt seminarieled-

ningens förmåga att föra dialogen framåt. Dessutom – inte att

förglömma – gjorde sig projektets yttre verklighet påmind

genom interventioner i förloppet och genom organisatoriskt

bakgrundsbrus.

     är särskilt

tänkvärda. Projektet prövade organisationens miljö för utveck-

lande arbete och en deltagare menade t ex att det låg så mycket

utanför ramen att han lämnade. Avsikten med projektet – en ny

och förnyande metod – stötte samtidigt bort. Sex deltagare
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uteblev och röster föll därmed ifrån. När deltagare var inbokade,

kallade löpande uppgifter ändå på deras uppmärksamhet och

tid. En deltagare skrev nattetid en text om att ”ta tillbaka sina

inre tankar” och att ”kämpa sig till” utrymme för reflektion.

Dessa exempel visar inte bara den enskildes situation utan jag ser

exemplen också som ett av vardagens uttryck för en aktuell

gemenskapsförståelse. Är det så organisationen hanterar frågor

om sin egen framtid? Projektet berörde i grunden samtliga inom

Sif. I det här fallet räckte gemenskapsförståelsen inte till för att

genomföra projektet som planerat.

Tidigare har framgått att dialogseminarierna genomfördes

på initiativ från en utvecklingsenhet och inte som ett lednings-

uppdrag på förekommen anledning. Utgångspunkten var inte

ett gemensamt upplevt dilemma, som i Combitech-fallet, utan

en oklar problematik med ett spritt eller oklart ansvar för att vid-

ta åtgärder. Detta födde tveksamhet om nyttan och legitimiteten.

Deltagarna var medvetna om att dialogens innehåll skulle åter-

föras, däremot var det inte möjligt att i förväg ange använd-

ningsområde. Det gav en frihet till projektet att skapa sig sin egen

fortsättning men det lämnade också utrymme för ovisshet. Frå-

gan blev aktuell om vem som är behörig att ha en övergripande

mening om organisationen – huruvida strategiskt tänkande ska

vara högsta ledningens ensak eller något som medarbetare själv-

mant tar sig an. Att själva inbjudan därmed ställde deltagare

inför ett personligt ställningstagande i den frågan blev tydligt för

mig först halvvägs i genomförandet.

Metoden i sig var inte uppenbar, inte heller vad den kunde leda

till. Det är en personlig utmaning att ha tålamod tills något ut-

kristalliserar sig. Att inse värdet av eller att uttrycka tyst kunnande

är ingen självklarhet. Introducerande samtal och förbere-

delselitteratur kan aldrig förmedla den innebörd som eget prövan-

de ger.Eftersom detta var det allra första genomförandet i organisa-

tionen blev det än svårare att motivera inför omgivningen.

   . Historiskt har det främsta

incitamentet till facklig handling varit motpartens agerande. I

fallet med den egna organisationens framtid saknas motpart att
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reagera på och därmed den sedvanliga drivkraften. Det faktum

att facket tillkom som en pendang till företagen gör också att Sif i

sin nuvarande form inte skulle existera utan dessa. Företag och

fack är oupplösligt förbundna med varandra inom arbetsmark-

nadens institutionella system. Därför finns ett starkt beroende

där händelser som äger rum i industrins företag får omedelbar

påverkan på Sif. Inte bara dagens omstrukturering ger återsken.

Samma gäller också för de värderingar, synsätt och normer som

under många år har format kulturen i företagen. Industrins kul-

tur är i sin tur präglad av yrkeskulturen hos de verksamma, dvs

huvudsakligen ingenjörer som har utbildats till en praktik base-

rad på naturvetenskapliga synsätt. Men företagens kultur är även

präglad av ekonomers synsätt, som växte sig starka under senare

delen av 1900-talet och som påverkade bl a ledningsfilosofi. Där-

med inte sagt att enskilda yrkesutövare omfattar alla yttringar

men kulturen i sig förstärker huvudfårans övertygelse.

Industrins kultur och näringslivets synsätt, som skiljer sig

från de synsätt som ligger till grund för tänkandet om tyst kun-

skap, har strömmat in även i den fackliga världen. Tidsandan sät-

ter också sina spår, där dialogen gav ett antal exempel på anpass-

ning till sådana tendenser. Reaktionerna kring projektet visar att

tröskeln in i Sif blev hög när dialogseminariemetoden gjorde

entré. Det var en främling att möta eller inte ta notis om.

Oenighetens fingervisning

Genom månader av reflektion arbetade Sif-gruppen för att för-

stå det fackliga sammanhanget, med betoning på att identifiera

angelägen kunskap och tradition som riskerar att försvinna.

Däremot hade man svårare att peka ut möjligheter till trendbrott

i organisationens utveckling. Vad måste förändras och varför?

Vad måste bevaras och varför? Situationsförståelse är förvisso en

förutsättning för medveten förändring i praxis men därutöver

behövs en idé eller vision som ligger bortom tidigare erfaren-

heter. Kjell S Johannessen framhåller att det behövs en förtro-

genhet med det etablerade för att kunna göra sådana analogiska

utvikningar som visar en ny innebörd i begreppen.6

Kom deltagares skilda meningar inte fram tillräckligt för att
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mejsla fram egna alternativ ur den förståelse som växte fram?

Nya föreställningar föds sällan genom andras instämmanden,

utan genom en oväntad impuls från sidan eller en rakt motsatt

mening. I Sif-dialogen kom motsättningar ibland i dagen och

ledde till reflektioner över deltagare som befann sig på ”olika

golv”. Acceptans att betrakta saken ur olika perspektiv gav en

öppenhet för att ta emot nya intryck. Så kommenterade t ex en

deltagare att det som tidigare uppfattades som en frustrerad

reaktion egentligen var ett privilegierat tillfälle – till ett fortsatt

och fördjupat meningsutbyte. I sådana ögonblick avgörs om

inlägget ska gå spårlöst förbi eller utvecklas till en brännpunkt

där reella oenigheter möts.

Under Sif-dialogens gång var det emellertid svårt att identifi-

era eventuella skiljelinjer mellan deltagarna. En senare närläs-

ning av dokumentationen visar antydningar till oenigheter.

Dessa var grundläggande och rörde fackliga synsätt – arbete,

tillverkning, handling. Det var min förtrogenhet med organisa-

tionen som i efterhand ledde mig fram till dessa begrepp. Vars

och ens ståndpunkt mötte sällan tillräckligt med frågor eller in-

vändningar från övriga för att ge en fylligare innebörd i uttryck

som ”mänskligt arbetsliv, tidsvårdsverk, civilkurage, demokra-

tiskt ledarskap, medlemsdriven organisation” etc. Bakom vart

och ett av dessa uttryck kan organisationens stora frågor gömma

sig och bli synliga bara genom att pröva idéerna bakom.

     för utveckling. I

utvecklingsarbetet på Combitech Systems var ordens innebörder

inte uppenbara för gruppen systemutvecklare utan arbetades

upp i den reflekterande processen. Ju längre gruppen kom i ge-

mensam begreppsanvändning och förståelse, desto fler oklar-

heter och missförstånd kunde klaras ut. Då först blev också reella

oenigheter synliga, vilket gav samtalet energi och drev idé-

utvecklingen vidare.7 I Sif-fallet nådde dialogen fram till en belys-

ning ur olika synvinklar av bakomliggande orsaker och nuvaran-

de situation, en relativt samstämmig syn. När nyckelbegreppen

var oklara, försökte man ge en egen innebörd och men framför

allt uttolka någon slags officiell mening. Deltagarna riktade sina
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oenigheter utanför gruppen, som jag tidigare beskrev, snarare än

till varandra. Detta är delvis förklarligt i ett system där beslut är

fattade i demokratisk ordning av valda företrädare och där andra

i sin tur är anställda för att verkställa. Hur det kommer sig i öv-

rigt är värt att spekulera i.

Gruppens sammansättning bidrog antagligen till detta och

då tänker jag på försöken att få olika tankestilar representerade.

Tre personer hade långvarig facklig bakgrund, två arbetade med

utveckling för Sifs förtroendevalda och en var anställd med upp-

giften att marknadsföra Sif. Det innebär att merparten deltagare

som fullföljde hade stark förankring i traditionen. Fler personer

som företrädde nyare sorters facklig verksamhet hade dock fun-

nits med på deltagarlistan från början. Mötet mellan tankestilar

kom därmed inte fullt ut till stånd.

Studier har gjorts inom industriföretag kring förändring

samt konflikter mellan traditionsbärare och förnyare. Föränd-

ringsledning inbegriper att konstruktivt hantera konflikter mel-

lan dessa tänkesätt, så att tänkandet på ömse håll skärps. Det

handlar alltså inte om att utplåna skillnader och få alla att anam-

ma samma tänkande. Skillnaderna blir viktiga för att göra

framsteg i problemlösande. Det är genom att öppna kommuni-

kation över tankegränserna som nya idéer och ny kunskap föds.8

I Sif-dialogen blev traditionen aldrig riktigt ifrågasatt eller utsatt

för prövning i linje med nyare strömningar. Detta förstärktes

sannolikt av att projektets utgångspunkt var generationsväxling

och lade tonvikten på att utforska kunskap som riskerar försvin-

na. De förändringskrafter som fanns i dialogen kom att riktas

mot att återskapa – eller skapa sådant som kanske aldrig funnits

– den traditionsenliga verksamheten, framför allt idé och med-

lemsengagemang.

På dialogseminariernas program fanns inslag om nytolkning

och kreativa impulser för nytänkande, men dialogen presentera-

de knappast några nya alternativ. Däremot gavs en fingervisning

genom att blottlägga frågor och idéer vilka visade skilda synsätt

på fackligt arbete. Det handlar om något mer än att välja ”klubb-

vägen” eller ”proffsvägen” som Sifs förbundsstyrelse diskuterade.

Som en jämförelse kan vi se hur EMU-debattens fortskridande
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under år 2003 avtäckte skilda synsätt. Det blev efterhand klart att

valet inte enbart gällde att svara ”ja” eller ”nej” till gemensam

valuta utan också den europeiska gemenskapens framtid. Alter-

nativen för unionen blev synligare ju längre tiden gick. För Sifs

räkning borde en fortsatt vässande dialog utgå från att skilda

fackliga synsätt existerar och förstärka legitima motsättningar

för att få nya vinklingar på problematiken.

Om innebörden i det väsentliga begreppet fackförening bör-

jar bli svårtydd och omtvistad inom Sif, är det ett grundläggande

kännetecken på en politisk konflikt.

Det är en situation där man faktiskt bör enas om att vara

oense.

Politik handlar inte enbart om att rösta till regering, riksdag,

EU. Politik finns i varje stund någon talar, eftersom språket bär

värderingar och därmed uttrycker vår vilja i världen. 9 Tillfällen

behövs där nya perspektiv kan bända i traditionen och där tradi-

tionen kan syna fackliga nytillskott. Småningom skulle bägge

tänkesättens argument kunna teckna olika framtidshorisonter

för organisationen och förändra fackligt arbete.

Sammanfattning 

Studien är en utgångspunkt för att reflektera, och ibland speku-

lera, över en mindre grupps dialog som en representativ före-

ställning över organisationen som helhet. Enligt den hermeneu-

tiska regeln ”att förstå det hela ur det enskilda och det enskilda ur

det hela” är detta möjligt. Förståendet kan därmed fortsätta att

öka genom återkommande perspektivskiften mellan organisa-

tionens helhet och dess delar. 10

Dialogen i Sif skedde i en given situation som hade sin plats i

ett större pågående historiskt förlopp. Gruppens samtal och mitt

begripande av dialogens förlopp ägde rum mot bakgrund av en

horisont – organisationens, fackföreningsrörelsens och arbets-

livets horisont. Att vara i historien betyder att aldrig kunna bli

helt självmedveten, enligt Gadamer.11 Det är något att acceptera

för den som vill öka sin förståelse, samtidigt som medvetenhet

om historiska fördomar är viktig för att motverka en förut-

bestämmelse. Att gruppens dialog även förenade sig med den
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historiska horisonten gör sammansmältningen användbar i

utvecklingsarbete. Genom seminarierna avläser jag inte enbart

organisationens situation genom de exempel och utsagor som

förmedlas. Jag får också en antydan om dess inre dynamik genom

att betrakta dialogseminarierna som en gestaltning av Sifs di-

lemma.

I det beskrivna projektet ställde människor sina erfarenheter

till organisationens förfogande och satsade sin tid. När de tog till

orda gav det både resultat och följdverkningar för gemenskapen,

om än i liten skala. Detta enskilda exempel antyder att det för

helheten Sif kan finnas motsvarande möjligheter för en fortsätt-

ning, allt enligt den hermeneutiska regeln.

     ” ” inledde Sif-

projektet och pekar mot en underliggande motsättning vilket

gruppens exempel också visar. Effektivitet handlar om att upp-

fylla mål med hög kvalitet och använda minsta möjliga resurser,

effektivitet är ekonomers språk. Dialog syftar till att förstå den

andre och själv bli förstådd så att tankeutbyte kommer till stånd,

dialog är delaktighetens redskap. Begreppet ”effektiv dialog” är

sammansatt av ord från två skilda världar. Det kan leda till en

kulturkrock mellan skilda synsätt och tradition. Det kan också

bli en dialog mellan synsätt som tillför det som saknas. Sedvanli-

ga företagsekonomiska styrsystem tillförs erfarenheter förankra-

de i praktiken, en demokratiskt styrd organisation tillförs strate-

giskt tänkande. Samtidigt ger dialogen möjlighet till lärande för

den enskilde och medverkan i något större.

Sif-fallet prövade detta och visade samtidigt på några svårig-

heter i denna tillämpning. Ännu en gång litar jag till filosofi-

professorn och poeten Hans Larssons formuleringar. Han säger

att vetenskapens gräns aldrig är den yttersta och fortsätter:

”Bakom den ligga ständigt andra och vidare, och i synranden

blifva ännu alltid länder som vi icke utforskat, orörd vildskog

som ingen människa gått i, lyckliga öar långt ute i hafven och alla

dessa anade ängder, där det ännu är rum för hemligheter och un-

der.”12
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itt forskningsarbete var inriktat mot gemenskapens

handlande och facklig kunskapsproblematik – det

nådde fram till att teckna bildens konturer. De många

förgreningar som kom i dagen lämnar mig med en otillfredsstäl-

lelse över sådant som bara ytligt berördes. Tillfredsställelse finns

dock över att tänkandet lever och utvecklas vidare genom män-

niskor på Sif. Mot slutet vill jag därför dela med mig några reflek-

tioner som möjlig utgångspunkt för fortsatt arbete – utblickar

för både praktikens och forskarvärldens räkning.
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Yrkeskunnandets domäner

Tidigt under forskningens gång slogs jag av den relativa allmän-

giltigheten i min studie, kunskap om att arbeta tillsammans och

åstadkomma ett gemensamt önskat resultat. Det är en proble-

matik som bara marginellt har uppmärksammats tidigare inom

forskningstraditionen. Inte minst begreppet gemenskapsför-

ståelse utsträckte yrkeskunnandets domäner. I tankens förläng-

ning väcks frågor om människans förmåga till samexistens i en

grupp, organisation eller samhället i stort. Även Maria Ham-

marén ger en antydan i denna riktning när hon pekar på att

forskning om yrkeskunnande också handlar om människors och

samhällens utveckling. Hon skriver bland annat: ”Tror vi på

möjligheten att lära av andra och på utveckling i någon bemär-

kelse är mekanismerna bakom detta att jämföra med grund-

forskning om hur människan förändrar sin värld.”1

      organisation är gemen-

skapsförståelse en formell förutsättning för handlandet och en

aspekt av facklig kunskap. Gemenskapsförståelse i en viss situa-

tion är även grund för mötet mellan olika yrkespraxisar. Genom

avhandlingen har jag sökt ge begreppet en innebörd, framför allt

genom att visa dess karaktär av förtrogenhetskunskap och hur

det kommer till uttryck. I min reflektion upplevde jag tidvis hur

begreppet vred sig loss från min tankegång och ställde krav på

förtydligande. Vid sådana tillfällen var mitt fall med en facklig

organisation komplicerande och väckte önskan att i stället ha ett

företag, en arbetsenhet eller en projektgrupp i fokus för diskus-

sionen. Där finns klarare formulerat syfte, gränser, uppgift,

struktur etc som gör det lättare att ringa in vad som är gemen-

skapsförståelse.

Gemenskapsförståelse och yrkespraxis är näraliggande be-

grepp, vilket riktar ljuset på förhållandet mellan enskilt intresse

och det gemensammas. Ibland är intressena oförenliga och

sådana exempel fanns i Sif-dialogen. Antingen tar man då som

yrkesutövare en konflikt med omgivningen om yrkeskunska-

pens plats i verksamheten. Eller hamnar konflikten i personens

inre för en avvägning mellan olika intressen. Det vore intressant
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för kommande forskning att diskutera ledarskapets och den

enskilde medarbetarens betydelse för gemenskapsförståelsen.

Hur inverkar t ex aktiviteter som team-buildning? Eller försök

att forma en ensartad företagskultur, t ex genom att rekrytera

medarbetare med likartade värderingar, ”hire for attitude, train

for work”? Vilken kunskap bygger detta upp? Hur skapas utrym-

me för praktikens förnuft? Ett varningens ord är på sin plats för

att gemenskapsförståelse även kan leda i destruktiv riktning.

   visar ytterligare studiens allmänna

karaktär. Fackligt arbete innefattar avgöranden om människors

villkor materiellt men påverkar även möjligheter till trygghet,

social gemenskap och självförverkligande. Detta ger inflytande

över människors liv, mer eller mindre. Som medlem blir man be-

roende av fackliga företrädares personliga synsätt i det aktuella

fallet. Frågan är vad som är att beteckna som facklig kunskap

respektive vad som är andra förutsättningar för arbetet, men

som likväl också utvecklas i en praxis. Det behöver man ta ställ-

ning till för att kunna utforma utbildning och stöd till lärande.

I den fackliga världen är det som vanligen betecknas som

yrkesomdöme starkt färgat av personlig syn. Även om man före-

träder medlemmarnas röst går det inte att höra samtligas upp-

fattning i varje enskild situation. Praxis i fråga om hantering av

mänskliga problem är sällan entydig. Man kan ställas inför frå-

gor som: Ska vi medverka till uppsägning av en person som inte

fungerar fullt ut på jobbet eller ska han få stanna trots störningar

på hela arbetsgruppen? Ska arbetsgivaren stå för avvecklings-

kostnad eller vill denne i stället lägga över ansvaret på a-kassan

eller socialförsäkringssystemet? Här behövs både politiska och

moraliska överväganden. Troligt är att inom de flesta yrken före-

kommer överväganden där personligt synsätt blir utslagsgivande.

Studien aktualiserar förhållandet mellan yrkeskunnandets

omdöme, yrkesetik och personligt omdöme, etik. Hur samspelar

sakkunskapens omdöme för att kunna utföra en förelagd yrke-

suppgift med viljan till moraliskt handlande? En snickare kan

bygga en funktionell och estetiskt tilltalande minkfarm åt sin

uppdragsgivare. Snickarens yrkesskicklighet prisas av vissa, medan
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andra förkastar dennes medverkan i dödsbringande verksam-

het. Är det så att varje yrkesgrupp utvecklar även egna etiska för-

hållningssätt? Min avhandling är tillkommen under år 2003, ett

år som i närminnet är präglat av feta rubriker om affärsvärldens

skandaler. Kanske är det så att väl tilltagna bonusprogram är be-

fogade enligt företagsledningens yrkespraxis. Då kanske civil-

kurage att ifrågasätta förfarandet kan vara ett uttryck för fackligt

kunnande.

    om yrkeskunnande täcka in

grundläggande värderingar och personlig syn på etik, livsåskåd-

ning, samexistens, samhälle? Åtminstone peka ut gränslandets

frågor. Forskningstraditionens synsätt och metoder passar väl

för att t ex visa hur moraliska ställningstaganden i praktiken kan

vare sig uttryckas eller påverkas enbart genom en etikpolicy. För

att utvecklas till omdömesgillt handlande yrkesutövare behöver

vi skolas in i samhällets sedvänjor genom relationer med viktiga

personer i vår närhet och ta eget ansvar.

Medlem, medarbetare, medborgare

Genom organisationen Sif har denna studie en länk till mer än

300 000 personer verksamma i företag över landet. Deras

arbetssituation och industrisamhällets omvandling fanns stän-

digt i bakgrunden till mitt arbete. Samtliga har ett finger med i

spelet kring kunskapsarvet, efterlämnat av tidigare generationer.

Det arv som nu riskerar att skingras för vinden. Inte för att kun-

skapen har blivit överflödig i nya tider, utan för att vi inte förmår

urskilja sådant som är viktigt att ta tillvara.

För en fackligt hågad läsare är det ingen munter ögonblicks-

bild som har målats upp. När jag nu överlämnar resultatet till

min uppdragsgivare, infinner sig frågan vilka slutsatser man kan

dra utifrån ett enstaka exempel. Mitt svar är att en gigantisk

myrstack ser annorlunda ut på långt håll jämfört med att genom

förstoringsglaset se hur samma myror stretar med sina olika

strån. Genom projektets dialog mötte vi enskilda deltagares en-

gagemang men också deras betänkligheter. De visade på nyckel-

frågor och behovet att reflektera över språkets nyanser för att ge
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orden en personlig innebörd. De visade också att den fackliga

situationen kan beskrivas på fler än ett sätt. Fler röster ger fler

nyanser.

 är en kunskapsprocess som förstärks

av facklig omvandling. Ett värde med studien är att rikta upp-

märksamhet mot skilda verklighetsuppfattningar – vi får en vink

om var brytpunkter finns. Den allt överskuggande frågan rör

medlemmarnas uppdrag till sina företrädare och omfattningen

av egen delaktighet. Organisationens grundläggande karaktär

och identitet står på spel. Den generation som nu lämnar arbets-

livet fostrades in i gemenskapens handlingskunskap i idrotts-

klubbar, folkrörelser och ideella organisationer av skilda slag.

Arbetslivets nytillträdande generationer växte upp i en annan

tidsanda. Om dessa nya i egenskap av kunder betalar sin må-

nadsavgift i utbyte mot service, kommer konsumtionskunskap

att ersätta handlingskunskap som fackligt fundament. Däremot

blir en professionell fullserviceorganisation oöverstigligt kost-

sam för medlemmarna, om det inte finns en ideellt verksam fri-

villigkår på arbetsplatsen. Men i det fallet har de oddsen emot

sig. Attraktionskraften i posten som förtroendevald ligger nog

knappast i att bli en obetald serviceleverantör.

Under studiens gång har min mening stärkts om att begrep-

pen medlem och kund, inbegripet deras respektive synsätt, är

oförenliga och att detta gör facklig verksamhet otydlig.

Det är troligt att de flesta medlemmar bryr sig om hur de har

det på sin arbetsplats. Här ligger både möjligheten och utma-

ningen för dagens fackligt aktiva – att medverka till uppbyggnad

av ett gemensamt språk, att lyfta fram och kanalisera olika viljor.

Om medlemmar inte finner det meningsfullt att bruka fackliga

arenor, fortsätter de att reducera sin organisation till en pappers-

konstruktion.

   kompliceras genom

strukturomvandling, nya generationer arbetstagare och tids-

andan. Under 1970-talet kom initiativ till förändringar ofta från

företagets anställda. De hade idéer om att förbättra både arbets-
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förhållanden och verksamhet. I den tidens radikalare politiska

klimat var demokrati ett ideal och de som berördes medverkade

ofta i förändringsarbetet. Två decennier senare, år 1990, blick-

ade några arbetslivsforskare tillbaka och talade om ”revolutione-

rande förändringar i arbetslivet”.2

Orden är inte mindre giltiga idag. Att handskas med förän-

derlighet är dagliga sysslor inom företagen. Förändringstakten

frestar på gemenskapsförståelsen. Täta omstruktureringar riske-

rar förluster i organisationens upparbetade kunskap. Internatio-

nalisering ökar avståndet mellan företagets ledning och anställ-

da. När osäkerhet kring företaget ökar, inverkar det på känslan av

delaktighet. Chefer söker uppbåda medarbetares motivation för

den gemensamma uppgiften. Paradoxalt nog ofta sneglande mot

ledarskapsideal från de idéburna organisationer, som idag får allt

svårare att bibehålla sina medlemmars engagemang.

   visar brytpunktens förflyttningar mellan

människors enskilda intressen och det gemensamma bästa. Om

var och en vid varje tillfälle vill göra det som är bäst för en själv

men tvekar att ta ansvar för ömsesidiga åtaganden, då sönderfal-

ler gemensamma strukturer. Till men för alla. Vi känner igen

tendensen från samhället i övrigt. Tex när viljan att vara politiskt

delaktig eller betala skatt minskar, medan anspråken ökar på ge-

mensamma resurser.

Därför framstår Sif som ett exempel också på samhällskon-

traktets förändring, där sprickor syns i gemenskapsförståelsen

och språkklyftor ökar mellan de styrande och medborgarna.

Fackliga organisationer, företag, samhälle. Nog finns det släkt-

skap mellan medlemmar, medarbetare och medborgare.
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1. Lewis Carroll, Alice i Underlandet, min upplaga i översättning av Harry

Lundin. Mötet med Cheshirekatten på sidan 54. Min inledning har också

inspirerats av Dialoger 53/00 ”Alice i Underlandet” med artiklar av Gillian

Beer ”Alice dialoger – samtal och taktik” samt Maria Hammarén ”Samtals-

karikatyrer och krokodiler”.

2. Casten von Otter (red), Ute och inne i svenskt arbetsliv i skriftserien ”Ar-

betsliv i omvandling”, nr 2003:8. Arbetslivsinstitutet (2003). Citat sid 15 ff.

3. Kjell S Johannessen har genom sin praxistolkning medverkat till en kun-

skapssyn för forskningstraditionen om yrkeskunnnande, dit denna studie

hör. Detta synsätt har sin förankring i Ludwig Wittgensteins senfilosofi

och skiljer sig från rådande naturvetenskapliga kunskapsideal. Johannes-

sen betraktar praxis som en given språkgemenskap, där språket å ena sidan

är en avspegling av vårt sätt att uppfatta och förstå verkligheten och å

andra sidan är det som konstituerar vårt handlande. ”Praxisbegreppet i

Wittgensteins senfilosofi” sid 101 ff i Praxis och tyst kunnande, Dialoger

(1999).

4. Denna diskussion återfinns både inom den fackliga världen och i aktuell

forskning. Jag hänvisar här till några verk i raden, bla: Åke E Andersson

och Peter Sylwan, Framtidens arbete och liv, Natur och Kultur (1997);

Anders Bruhn Industritjänstemännen, facket och värdeförändringen, slut-

rapport från forskningsprojekt ”Fackets plats i förändrade värde- och

normsystem”, Högskolan i Örebro (1998); Erik Bjurström Många vägar in
i framtiden, inom ramen för TCOs projekt ”Morgondagens arbetsliv”.

Arbetsliv & Utveckling (1999); Magnus Sverke och Johnny Hellgren (red)

Medlemmen, facket och flexibiliteten. Svensk fackföreningsrörelse i det mo-
derna arbetslivet, Arkiv (2002).

5. Citatet är hämtat ur dokumentation från den studie som redovisas i av-

handlingen, närmare bestämt ur idéprotokoll nr IV den 22 april 2002.

6. Sifs förbundsstyrelse fastställde i juni 1994 kompetensprofiler för fackligt

valda ledare på arbetsplatsnivå respektive på högre uppdrag inom förbun-

det. En kartläggning var gjord över olika funktioner och de arbetsuppgif-

ter som hörde till respektive uppdrag, liksom tillhörande kunskapsbehov.

Ansvarig var Sifs utbildningssektion som hade samverkat med pedagoger

från Uppsala Universitet och olika kategorier förtroendevalda.

7. Avsnittet bygger på flera källor. En historieskrivning om det industriella

Sveriges framväxt och infrastruktur under ett sekel finns i Det industriella
Sverige. Kunskapsarvet 1897 – 2002 av Martin Fritz, Peter Gullers och Maria
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Hammarén, Dialoger (2002). Tjänstemannarörelsens utveckling beskrivs

av Tommy Nilsson i Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska
tjänstemännens organisationsutveckling 1900 – 1980, Arkiv avhandlings-

serie nr 20 (1985). Sifs utveckling har bland annat sammanfattats i Att se
individen i kollektivet – en liten bok om arbetet bakom Sifs nya märke, en

skrift som togs fram i samband med byte av logotype år 2001 samt i en

jubileumsskrift Historia och framtid – Sif 75 år (1995).

8. Citat sid 8 i artikel av Mats Greiff ”Sif 75 år; En krönika” i Historia och
framtid – Sif 75 år (1995).

9. Ur Sifs stadgar, fastställda vid 2000 års kongress:

§ 1.1 Förbundets värderingar: Sif är en demokratisk organisation som vär-

nar om grundläggande demokratiska principer i samhället. Förbundet

bygger sin verksamhet på respekten för alla människors lika värde och rät-

tigheter. Värderingar som styr verksamheten är solidaritet och samman-

hållning mellan medlemmar.

§ 1.2 Förbundets uppgift: Sif har till uppgift att förena och företräda verk-

samma inom de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmark-

naden samt att tillvarata och främja deras fackliga, ekonomiska, sociala

och yrkesmässiga intressen. Sif står fritt i förhållande till statsmakterna

och alla politiska partier.

10. Tidigare omtalade ledarprogram genomfördes sedan ett par år tillbaka.

Senare drev jag ett projekt för att i samverkan med kolleger och förtroen-

devalda dra slutsatser av erfarenheter därifrån – PULS, projekt för utveck-

ling av ledarskap i Sif. Slutrapporten pekade bla på hur Sifs förändring mot

ökad mångfald ledde till oklarhet för de fackligt aktiva i deras uppdrag.

Organisationen försökte att å ena sidan vara arbetsgivarens motpart och å

den andra ett marknadsanpassat fackförbund. Som en följd av detta kunde

vi urskilja fem olika Sif-identiteter där var och en hade sina egna syften,

kontaktvägar, arbetsuppgifter och kunskapskrav: Företrädar-Sif, Försäk-

rings-Sif, Coaching-Sif, Affärspartner-Sif, Samhällsbyggar-Sif. (Slutrap-

port PULS, Sif 1998).

11. Tony Huzzards doktorsavhandling framlagd vid Umeå universitet,

Labouring to Learn. Union Renewal in Swedish Manufacturing, Boréa

(2000). I samband med ovan beskrivna projekt PULS medverkade Huz-

zard i ett seminarium och i hans avhandling finns en förbindelse till pro-

jektets diskussion.

12. Gunilla Andersson Gustafsson lade fram sin doktorsavhandling Den inre
teatern i lärandet. En studie om kunskapsväxandet inom hantverk vid
Yrkeskunnande och teknologi, KTH (2002). Denna studie i frisöryrket

visar på brister i hantverkskunnandet som en följd av skiftet från arbets-

platsens till gymnasieskolans utbildning. Författaren visar hur det praktiska

kunnandet försämras när mästare inte längre för sina erfarenheter vidare till

lärlingar. Branschens yrkesfolk talar om ett krisläge.

13. Rolf Ohlsson och Per Broomé tydliggör med boken Ålderschocken, SNS

(1988) hur förändringar i åldersstrukturen kan komma att påverka sam-

hällsutvecklingen och särskilt arbetslivet. Ohlsson och Broomé (red)
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Generationseffekten, SNS (1989) ger bredare perspektiv på den demogra-

fiska utvecklingen. I Generationsväxlingen och de sju dödssynderna, SNS

(2003) fördjupar författarna diskussionen om vad de kvalitativa föränd-

ringarna innebär för arbetslivets kunskap.

14. Maria Hammarén Skriva – en metod för reflektion, Utbildningsförlaget

Brevskolan (1995). Citat från sid 6. Boken tillkom på begäran av Civiling-

enjörsförbundet efter att författaren hade medverkat i deras projekt om

civilingenjörers kompetensutveckling vilket bla resulterade i Civilingen-
jörens yrkeskunnande – arbetsbok för reflektion (1994).

15. Se Appendix för närmare presentation av forskningsområdet Yrkeskun-

nande och teknologi.

16. Minnesanteckningar från möten mellan de berörda från Sif och KTH.

Beslut fattades vid möten 010117 och 010130. Inriktning och principiell

uppläggning fastställdes 010607 på basis av diskussionsunderlag och för-

slag till projektbeskrivning av Elisabeth Broman (PM ”Sifs dialogprojekt”

från 010530).

17. Se även tidigare noter 2, 4 och 7.

18. Allan Janik, citat från sid 42-43 ur Cordelias tystnad – om reflektionens kun-
skapsteori (1991).

19. Ludwig Wittgenstein skissar sitt tänkesätt i förordet till Filosofiska under-
sökningar. I Dialoger 37/96 diskuterar Richard Weihe i ”Den maskerade

skådespelaren och den ickemaskerade texten – utkast till en maskens filo-

sofi” hur Wittgensteins tankestil bygger upp de filosofiska texterna. Weihe

karaktäriserar Wittegensteins skrivande som en upprepning och ett sö-

kande efter det mest träffande uttrycket genom att närma sig problemet

från olika håll. Texten blir snarast ett nedtecknande av en inre dialog och i

detta förlopp framträder olika nyanser så att problemet kan förvandlas el-

ler lösas upp. ”/…/Wittgenstein tycks för sitt inre öga se ett annat slags fi-

losofi, en filosofi som gynnar perspektivförskjutningar och skiftningar

mellan olika segment av verkligheten” (sid 27).

 

1. Kjell S Johannessen har vidareutvecklat det praxisfilosofiska synsättet, ba-

serat på Ludwig Wittgensteins senfilosofi, bla i ”Tankar om tyst kunskap”

och ”Praxis och begreppsbildning”, Praxis och tyst kunnande (1999).

Johannessen har gjort en tredelning: påståendekunskap eller teoretisk

kunskap; färdighetskunskap eller praktisk kunskap; förtrogenhetskun-

skap och omdöme. Kunskap är förbundet med språkanvändning, inte bara

verbalspråkligt utan även genom att visa hur språket behärskas i handling.

2. Bo Göranzon visar på betydelsen av det praktiska kunnandet: ”För att veta

vad det är att baka ett bröd måste man någon gång ha knådat en deg./…/

Den som endast läser receptet på mjölpaketet har ingen aning om vad bak-

ning är. Man måste ha det i händerna för att faktiskt veta.” Citatet kommer

från den franske filosofen Denis Diderot som med exemplet polemiserade

mot en begränsad kunskapssyn. Ur Göranzons text ”En mötesplats för re-
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flektion” i Christer Hoberg (red) Precision och improvisation. Om system-
utvecklarens yrkeskunnande. (1998), citat sid 11.

3. Inom forskningstraditionen har fler forskare påvisat likartade företeelser.

Maja-Lisa Perby ger exempel på hur processoperatörer genom sitt språk

hänvisar till yrkeskunnande i ”Den gemensamma erfarenheten” sid 216 ff

ur Konsten att bemästra en process. Om att förvalta yrkeskunande. (1995).

Maria Hammarén diskuterar hur systemutvecklarna i ett lag bygger upp

ett språk kring idé och konstruktionsritningar innan programkoden

skrivs i ”Det gemensamma minnet” sid 155 ff ur Ledtråd i förvandling. Om
att skapa en reflekterande praxis (1999).

4. Ludwig Wittgenstein sid 261 ff Filosofiska undersökningar.

5. Bengt Abrahamsson ser organisationer som en förutsättning för demokra-

tin och styrningen av samhället, liksom för det marknadsekonomiska

systemet. Författaren diskuterar deras uppkomst och betingelser – termen

organisation avser alla typer, t ex sammanslutningar kring ett intresse,

företag, offentliga institutioner etc. Varför finns organisationer? Kollektiv
handling, yttre krafter, inre logik (1992).

6. Gunnar Bergendal tar sin utgångspunkt i bla Hans-Georg Gadamer och

Aristoteles i ”Samspelet av mänsklig mångfald” sid 30 ff och ”Praktikens

logik” sid 61 ff i Dialoger 67-68/03 ”Ansvarig handling”.

7. Joseph Conrad, Negern på Narcissus (1997).

8. Ulla von Essen utgår från Joseph Conrads roman om fullriggaren Narcis-

sus i essän ”Tankestil och Tankekollektiv” ur Dialoger 47/98. Här diskuterar

von Essen kontraktstänkande utifrån de gemensamma föreställningar

som växer fram om arbetets organisation och genomförande. Hon ser det

kontrakt som formas på fartyget som utslag av den ”tankestil” som männi-

skorna ombord bär om ”samarbetets mening och regler” och som rymmer

både kunnande, normer och moral. Begreppet tankestil härrör från bakte-

riologen Ludwik Fleck som på 1930-talet intresserade sig för kunskapsteo-

ri i samband med sin forskning.

9. Joseph Conrad skriver i förordet till Negern på Narcissus, det som har kal-

lats hans litterära manifest, om konsten att se. ”Och konsten själv kan defi-

nieras som ett målmedvetet och uppriktigt försök att göra största möjliga

rättvisa åt den synliga världen genom att bringa i dagen den mångfacette-

rade och odelbara sanning som döljer sig bakom varje anblick av den.”

10. Vi inspirerades av von Essens tankegångar samt Leif Janzons dramatise-

ring av Conrads roman i Sif-projektet, Dialoger 47/98 ”Narcissus”. Meto-

den med dialogseminarier använder systematiskt konsten som kun-

skapskälla för att ge impulser till deltagarnas eget tänkande och skrivande.

Därigenom sätts tidigare minnen och associationer i rörelse samtidigt som

nya föreställningar om verkligheten kan formas.

11. Gunnar Bergendal, se ovan. Citatet från ett tidigare utkast (opubl 2000).

12. Hans-Georg Gadamer ”Hermeneutisk erfarenhet” ur Sanning och metod
citat sid 137. Urval, inledning och översättning av Arne Melberg (1997).

Tysk originalutgåva 1960/1990.
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13. Hans-Georg Gadamer ”Konstverkets ontologi” ur Sanning och metod
exempel sid 98. För övrigt finns ytterligare exempel på uppförandepraxis i

Dialoger 60/01, bla från musikens värld ”I en död mästares sällskap” av Clas

Pehrsson.

14. Studien vid Combitech Systems, med tidigare namn Combitech Software,

beskrivs i Maria Hammaréns doktorsavhandling Ledtråd i förvandling.
Om att skapa en reflekterande praxis (1999). Som ett resultat av samarbetet

redigerade företagets VD Christer Hoberg även boken Precision och impro-
visation. Om systemutvecklarens yrkeskunnande (1998).

15. Hans-Georg Gadamer ”Aristoteles´ aktualitet för hermeneutiken” Avsnitt

II.2.b av andra delen av Wahrheit och Methode.

16. Allan Janik Cordelias tystnad – om reflektionens kunskapsteori (1991). Janik

liknar reflekterande även vid en pågående inre dialog i ”Montaigne: dialog

som inre teater” ur Magnus Florin & Bo Göranzon (red) Den inre teatern
(1996).

17. Maria Hammarén beskriver fyra olika perspektiv på dialog beroende på

dess avsikt: 1. normativt/ideologiskt (med värderande mål och bör-för-

hållanden) 2. cybernetiskt/systemteoretiskt (det informationsteknologis-

ka perspektivet) 3. socialpsykologiskt (medkännande, demokratiskt) 4.

insiktsorienterat (utforskande). Sid 71 i Ledtråd i förvandling.

18. Filosofen Tore Nordenstam var genom sitt arbete med sudanesiska moral-

föreställningar en av forskningsområdets föregångare metodmässigt. Un-

der lång tid samtalade han med ett fåtal nyckelpersoner, bandade och där-

efter användes bandutskrifterna för gemensam reflektion, korrigering och

fördjupning av undersökningen. (Sudanese Ethics, 1975). Teori- och metod-

utvecklingen i forskningen om yrkeskunnande fortsatte genom Norden-

stams och Göranzons samarbete i fallstudien om införandet av datorstöd

vid lantbruksnämnderna. Detta låg till grund för utformningen av de tre

kriterierna. Göranzon Det praktiska intellektet, 1990, och Nordenstam

”Om metoden. Fragment ur ett samtal 1973” i bilagan ”Herr Bos akademi”

Dialoger 58-59/01.

 

1. ”Exempel till efterföljd är en viktig aktivitet inom ramen för en grundläg-

gande begreppsbildning, dvs ett grundläggande meningsskapande,” skri-

ver Maria Hammarén på sid 53 i Ledtråd i förvandling.

2. Kjell S Johannessen ”Praxis och begreppsbildning” Praxis och tyst kunnan-
de. Citat från sid 115 ff.

3. Tore Nordenstam skiljer mellan ”handlingar som är resultatet av medveten
planläggning, å den ena sidan, och handlingar som är intentionella, å den

andra”. Sid 61 artikel ”Två oförenliga traditioner” i Bo Göranzon (red)

Datautvecklingens filosofi (1983).

4. Maria Hammarén har i appendix till Ledtråd i förvandling samlat minnes-

anteckningar i samband med seminarierna på Combitech Systems, bla

”Ledning av utvecklingsarbete, några utgångspunkter”.
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5. Maria Hammarén ”Greppet om yrkeskunnande” sid 63 ff i Ledtråd i för-
vandling.

6. Hans-Georg Gadamer Sanning och metod, citat sid 178.

7. Dialogseminariemetoden innebär i stora drag följande: I förväg genomför

deltagare en enskild läs- och skrivuppgift – tänkandet får impulser genom

läsning av utvalda texter då minnen och idéer vaknar till liv. Man bearbetar

associationerna vidare och artikulerar sina tankar och erfarenheter i en

egen text. På så sätt skapar var och en i förväg sitt underlag till dialogen.

Vid seminariet läser samtliga deltagare högt sina bidrag, varje röst blir

lyssnad till och väcker i sin tur andras tankar i gemensam reflektion. Även

samtalsledaren tillför sin särskilda kunskap och för att ytterligare vidga

perspektiv finns inslag av konstnärlig karaktär. Seminariernas dialog do-

kumenteras i s k idéprotokoll som distribueras till samtliga inför nästföl-

jande seminarium. Dessa referatliknande noteringar ligger till grund för

en gemensam återblick, då viktiga begrepp kan bli synliga och kompletter-

ingar göras. Samtalet får både fördjupning och kontinuitet.

8. Dåtid, nutid och framtid fanns med i tanken vid programmets utform-

ning. Likaså synsättet att människan har tre verktyg för att nå kunskap:

minnet, förnuftet och fantasin. Detta beskrevs redan under upplysnings-

tiden av matematikern och vetenskapsmannen d´Alembert i Inledning till
Encyklopedien (1751).

9. För närmare beskrivning av program, se Appendix.

10. Ian I Mitroff Stakeholders of the Organizational Mind (Jossey-Bass 1983).

Det engelska uttrycket stakeholders (sv personer som förmedlar vad, satsa i

en pott) används för att markera skillnad mot shareholders (sv aktieägare).

Ursprunget är ordet stake (sv att sätta något på spel eller ha en andel i) och

närmast kan det svenska ordet intressenter användas.

11. För närmare presentation av deltagare, se Appendix.

12. I Spelregler – om gränsöverskridande diskuterar Bo Göranzon uppbrott och

förändring med hänvisning till författaren Lars Gustafsson, filosofen Sö-

ren Kierkegaard mfl. Här framhåller Göranzon behovet attutveckla det

analogiska tänkandet genom metaforer, exempel etc. ”Kommentarer,

tillägg: Yrkeskunnande och filosofi” sid 119 ff.

13. René Descartes ”Avhandling om metoden” från 1637 i Valda skrifter. Över-

sättning och inledning av Konrad Marc-Wogau (första pocketutgåvan

1998).

 

1. Deltagarnas citat som förekommer i texten är hämtade från respektive se-

minariums idéprotokoll. Utdragen från deltagarnas texter är skrivna till

respektive seminarium.

2. Hans Larsson Intuition. Några ord om diktning och vetenskap (originalut-

gåva 1892), citat från sid 25 i andra utgåvan (1997).

3. Ibid, sid 20 
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4. Ur orubricerad text skriven av Andreas Bergsten till seminarium nr 1

5. Ur texten ”Är det någonting mellan dig och Franklin?” av Christer Santes-

son, skriven till seminarium nr 1 

6. Ur texten ”Att sitta på en sten” av Thomas Wallberg, skriven till semina-

rium nr 2

7. Ur ledare i Dagens Nyheter, den 18 mars 2002

8. Ur texten ”In i framtiden på fem gröngula hjul” av Nina Kullberg, skriven

till seminarium nr 3

9. Ur texten ”Informationssamhället och Sif ” av Christer Santesson, skriven

till seminarium nr 3

10. Vi diskuterade tillsammans skeendet i gruppen utifrån Ann Buttimers be-

skrivning av den kreativa processens fem faser (Dialoger 1/86) och gjorde

en tillämpning på Sifs dialogseminarier. I korthet som följer: 1. Man väljer

deltagare, planerar och förbereder under ett halvt till ett år. 2. Vinterns och

vårens dialogseminarier genomförs. Impulser och mångas erfarenheter

väcker idéer som pekar åt olika håll, man delar med sig och bygger upp ge-

mensam förståelse. 3. Sommarens uppehåll för att smälta intryck och gå

vidare i egna associationsbanor. Var och en sammanfattar i en avslutande

text. 4. Sista seminariet i september. Olika bidrag samlas ihop, man försö-

ker se en integrerad bild och hur idéerna ska förmedlas vidare till andra.

5. Texter samlas i tidskriften Spelplats. Kommunikation utanför gruppen.

Fortsatta steg planeras.

11. Ur texten ”Facklig uppförandepraxis” av Christer Forslund, skriven till se-

minarium nr 4

12. Ur orubricerad text skriven av Andreas Bergsten till seminarium nr 4 

13. Ur texten ”I en chefs hjärna” av Thomas Wallberg, skriven till seminarium

nr 4

14. Nils Kölare har skrivit artikeln ”Solus ipse” publicerad i Dialoger 61/02
”Minne och fantasi”

15. Ur texten ”Bilder på sufflé, motvind och minnesförlust” av Nina Kullberg,

skriven till seminarium nr 6

16. Ur orubricerad text skriven av Marianne Philipson till seminarium nr 6  

17. Christer Santessons text ”Informationssamhället och Sif ” skrevs till det

tredje dialogseminariet. Citat ur idéprotokoll nr 3 från den 18 mars 2002

18. Ur ”Vart är skutan Sif på väg” av Christer Santesson, text skriven till semi-

narium nr 5

19. Ur ”Som jag ser det – sammanfattning” av Christer Santesson, text skriven

till seminarium nr 6

20. Ur texten ”Mitt i chefskapet” av Thomas Wallberg, skriven till seminarium

nr 6

21. Ur texten ”Sifs förbundskongress år 2012” av Andreas Bergsten, skriven till

seminarium nr 6

22. Ur ”Respekterad facklig kunskap” av Christer Forslund, text skriven till se-

minarium nr 5
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23. I en essä i Dialoger 30-32/94 skriver Marian Hobson om 1700-talsfilosofen

Denis Diderots konstkritik, bla om arkitekturen hos Peterskyrkan i Rom.

Hobson menar att Diderot visar hur en analogi blir det vi sammanlänkar

till erfarenheterna ”De skenbara kasten i argumenteringen, de oupphörli-

ga utvikningarna, tvingar oss att söka den regel som förbinder dem, sam-

manföra dem i en dynamisk och livgivande syntes.” (sid 76) Även den tidi-

gare citerade Hans Larsson talar om detta som en aspekt av intellektuellt

arbete, ”en forcerad ansträngning” som ”icke kan effektueras kollektivt”

(op cit sid 26-27). Sif-deltagarna medverkade senare i redigering av egna

bidrag och godkände den slutgiltiga sammanställningen.

 

1. Hannah Arendt utvecklade en politisk filosofi som går tillbaka till Aristo-

teles. Arendt omvandlade sina personliga erfarenheter från nazitidens

Europa och betonar politikens moraliska grund, hur människan bör leva

för att få ett gott liv tillsammans med andra i samhället. Diskussionen om

begreppet makt bla i ”Framträdelserummet och fenomenet makt” (sid 271

ff) i Människans villkor. Vita activa (utkom i USA 1959, i svensk översätt-

ning 1998) 

2. Ur en text som Thomas Wallberg skrev till seminarium nr 1. Dessa rader av

en okänd författare hade textförfattaren funnit på Etnografiska museet.

3. Dialogbegreppet inom arbetslivslitteraturen hur studerats av Johan Berg-

lund och Ulrika Tillberg. De går igenom tre författares innebörd, samtliga

med dialogen som central byggsten i tänkandet. Skillnaderna finns i dialo-

gens syfte, karaktär, form och innehåll etc: 1. Bill Isaacs, konsten att tänka

tillsammans (socialpsykologisk) 2. Bo Göranzon, hur man kan förstå en

praxis (kunskapsteoretisk) 3. Björn Gustavsen, hur man kan förändra en

praxis (ideologisk). Dialoger i litteraturen, Research Paper Series, 1999/1.

4. Kjell S Johannessen framhåller vikten av den gemensamma situationsför-

ståelsen och att en utsaga bara låter sig begripas i det sammanhang, praxis,

där den används. Den talande formulerar sig anpassat till situationen och

den lyssnande måste å andra sidan uppfatta situationen på samma sätt för

att vara säker på att förstå. ”Praxis och begreppsbildning” sid 103 i Praxis
och tyst kunnande.

5. Citat ur Sifs idéprogram: ”… att människan inte enbart kämpar för sig

själv. Hon strävar också efter att ingå i och utvecklas i ett gott och menings-

fullt sammanhang där hon kan bidra till att förverkliga det gemensammas

bästa. I det ligger en strävan efter sanning, kunskap och en djupare förstå-

else för hur allt hänger samman som i sin tur är starkt förknippat med vid-

synthet och tolerans. När människor samverkar för att skapa något ge-

mensamt, uppstår även frågan om makt och befogenheter. Demokratiska

regler förhindrar minoriteter att ta makten. Men demokrati måste vara

något som sträcker sig längre än formella regler för hur en majoritet ska

förhålla sig till minoriteter när beslut fattas. Demokrati är också ett arbets-

sätt som handlar om att ge varje person ett så stort inflytande som möjligt.

Reell demokrati är också delaktighet och medskapande i en meningsfull

process.”
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6. Uttrycket ”kunskapshemlighet” hänför sig till ett franskt exempel refererat

av Gunnar Bergendal i Dialoger 67-68/03 ”Ansvarig handling”, bl a sid 112 ff

och 174 ff. I ”Pathologie de la communication” Raisons pratiques 3/1992

beskriver den franske läkaren och arbetspsykologen Christophe Dejours

arbetet vid ett kärnkraftverk. Där fanns sådana motsägelser i systemets

föreskrifter att operatörerna tvingades överlista dessa för att få den nukle-

ära processen att fungera. Avståndet mellan den teoretiska organisationen

och praktikens behov överbryggades tack vare operatörernas yrkeserfa-

renhet och ansvarstagande för situationen – i lönndom. I det här fallet blev

deras kunskapshemligheter en tillgång för arbetet och för företaget.

7. Ett pilotprojekt genomfört av Hans Björkman, Sif-medarbetare och dokto-

rand, och Horst Hart, Handelshögskolan, beskriver hur de introducerade

en metod i Sif för att involvera fackliga medlemmar i processen att utveckla

ny service. De skriver ”Kunskap om behoven hos olika grupper av medlem-

mar och potentiella medlemmar är att betrakta som en kärnkompetens i en

fackförening /…/Teoretiskt bör demokratiska och medlemsstyrda organi-

sationer inte ha några problem ’att göra rätt saker’.”I verkligheten, fortsätter

författarna, är det stora skillnader mellan medlemmars deltagande i interna

beslutsprocesser. En modern fackförening måste förena sina kollektiva

uppgifter med att utveckla service, med eller av medlemmarna, inte bara för

dem. (Ur konferensartikeln Designing for satisfaction and participation –
Involving members in innovation of new trade union services 2002, min över-

sättning). En motsvarande beskrivning av projektet finns även i antologin

av Niclas Adler, A B (Rami) Shani, Alexander Styhre (eds) Collaborative
Research in Organizations (2004).

8. Hannah Arendt Människans villkor. Vita activa (utkom i USA 1959, i

svensk översättning 1998).

9. I sin bok Företagsekonomi – en översikt sid 24 ff inför Albert Danielsson be-

greppet sediment och sedimentering för att förstå ett företags verksamhet.

I ett tidsskede när företaget har löst ett problem bildas regler och rutiner

och kanske en särskild enhet byggs upp för att löpande ta hand om proble-

mområdet. Lösningar på problem från olika tidsskeden byggs därför in i

verksamheten och stannar kvar under lång tid. Sådana institutionaliserade

lösningar avsätter sig som sediment ovanpå varandra. Det kan ge en för-

virrad bild och ger också en tröghet mot förändring, så länge den första

lösningen fortfarande fungerar.

10. Anders Bruhn Industritjänstemännen, facket och värdeförändringen.

11. Casten von Otter (red), Ute och inne i svenskt arbetsliv samt Anita Görans-

sons artikel ”Arbetslust och självexploatering” i Framtider nr 2/2003
”Arbetsliv i förändring”.

12. Eva Adolfsson har gått igenom ett antal författares verk för att se på vilken

grund de tar sig rätten till litterärt yttrande. Hos arbetarförfattarna och

många kvinnliga författare är yttranderätten något värt att strida för. Där

finns en uttalad kamp för orden. Många författares skäl att skriva ligger,

enligt Adolfsson, i ett behov att beskriva den egna platsen för talet. Kort

sagt, att hävda sitt perspektiv på världen vilket är likartad grund som i det

fackliga arbetet. Hör, jag talar! Essäer om litteraturens skäl (2003)
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13. Allan Janik vidareutvecklar synen i tre artiklar ”Humanvetenskapens kar-

dinalproblem – oenigheten om begreppens innebörd” (Cordelias tystnad,

1991), ”Towards a Wittgensteinian Metaphysics of the Political” (ur Ar-
betslivscentrums forskningsrapport nr 50, 1985) och ”Notes on the Natural

History of Politics” ur Cressida J Heyes (ed) The Grammar of Politics. Witt-
genstein and Political Philosophy (2003).

14. W B Gallie utvecklade sitt synsätt på ”ett i-grunden-omstritt begepp” som

ett analysverktyg. Han ville kunna urskilja vad som i en diskussion är vä-

sentligt att strida om respektive vad som bara är förvirring genom att ord

har använts tanklöst. Artikel ”Essentially Contested Concepts” 1955 ur

kurskompendium. Allan Janik tar i sin diskussion utgångspunkt i Gallies

analys.

15. Richard Ennals ”Bortom all kompetens” ur Dialoger – om yrkeskunnande
och teknologi, en antologi redigerad av Peter Tillberg (2002)

16. Bo Göranzon kommenterar förbindelsen mellan yrkeskunnande, filosofi

och konst. Filosofin kan ge hjälpa oss att se våra föreställningar, konsten

har sin plats för att bryta vaneseendet och bli kreativ vägledning i över-

gången. (Spelregler – om gränsöverskridande 2002). För Sifs räkning går

dock en vidare diskussion för långt i det här sammanhanget. Projektets re-

sultat får tas omhand i Sifs och FUU-enhetens ordinarie arbete.

17. Hanna Arendt sid 88 ff Människans villkor. Vita activa.

18. Hans-Georg Gadamer ”Aristoteles´ aktualitet för hermeneutiken” ur

Wahrheit und Methode.

 

1. Henry Mintzberg diskuterar formulerade resp framväxande strategier i ar-

tikeln ”Crafting Strategy” (Harvard Business Review July-August 1987). Ett

brett upplagt och longitudinellt forskningsprojektet har studerat olika

verksamheter som t ex Vietnamkriget, Volkswagen, flygbolag, arkitekt-

firma, tidning m m. Efter artikeln har Mintzberg och hans forskarkolleger

publicerat ett flertal böcker om företags strategiska arbete baserat på pro-

jektet, förutom Mintzbergs egen The Rise and Fall of Strategic Planning
(1994).

2. Exemplet är hämtat från forskningsprojektet inom Combitech Systems.

Christer Hoberg, VD för företaget, har redigerat en bok om systemutveck-

ling och arbetet med datakonsulternas kunskapsuppbyggnad. Han skriver

bl a om hur man i dataprojekt hanterar och reducerar komplex informa-

tion.”Oordning, ordning, komplexitet” sid 84 ff i Precision och improvisa-
tion. Om systemutvecklarens yrkeskunnande (1998). När Maria Hammarén

beskriver samma konsulters systemutveckling är det utifrån begreppsbild-

ningsprocessen. Den fas när civilingenjörerna på Combitech formar sin

idé innebär att skapa det gemensamma minnet. ”Man måste skapa ett ge-

mensamt språk. Stora delar av den här boken har handlat om hur det går

till” skriver författaren på sid 155 ff i Ledtråd i förvandling. Om att skapa en
reflekterande praxis (1999).
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3. Diskussionsunderlag till Sifs förbundsstyrelse ”Förtroendevaldas roll i

Sif ” (2002-06-10).

4. Maria Hammarén sid 173 ff ”I samtal med den yttre impulsen” Ledtråd i
förvandling (1999).

5. Hans-Georg Gadamer, citat sid 8 Sanning och metod i urval av Arne Mel-

berg (1997).

6. I Praxis och tyst kunnande sid 116 skriver Kjell S Johannessen ”bland de fär-

digheter som den språkkunnige utvecklar i lärosituationen också ingår ett

kreativt moment – förmågan att företa analogiska utvidgningar av begrep-

pets användningsområde”. Det är ett resultat av förtrogenhet med det väl-

etablerade. Ny praxis kan inte införas bara med hjälp ny användning av be-

grepp, det behövs exempel som visar betydelsen.

7. Maria Hammarén sid 89 ff ”Samtalets energi” i Ledtråd i förvandling.

8. Jan Odhnoff ”Kvartettledning och ledarskap” i Dialoger 48/98 ”Ledtrådar”.

9. Allan Janik, se not 13 kapitel 5.

10. Hans-Georg Gadamer citat sid 137 ”Hermeneutisk erfarenhet” i Sanning
och metod.

11. Ibid.

12. Hans Larsson citat sid 11-12 Intuition. Några ord om diktning och vetenskap.

Originalutgåva 1892, andra utgåvan 1997.

 

1. Maria Hammarén ”Yrkeskunnande, berättelser och språk” sid 6 i Dialoger
61/02 ”Minne och fantasi”.

2. Lars Björk, Peter Docherty, Jan Forslin och Torbjörn Stjernberg Att behärs-
ka föränderligheten, Arbetsmiljöfonden 1990.
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trade union services. Konferensartikel, The Fenix Research

Program, Stockholm School of Economics (2002).

, , Industritjänstemännen, facket och värdeför-
ändringen. Slutrapport från forskningsprojekt ”Fackets plats

i förändrade värde- och normsystem”, Högskolan i Örebro

(1998).

, , ”Kreativitet och miljö” ur Dialoger 1/86 samt i

Tillberg, Peter (red) Dialoger – om yrkeskunnande och tekno-
logi. Dialoger (2002).

, , Alice i Underlandet. Översättning av Harry

Lundin. Rabén & Sjögren Klassiker (2001). Originalutgåva

1865.

Civilingenjörsförbundet, Civilingenjörens yrkeskunnande – ar-
betsbok för reflektion (1994).

, , Negern på Narcissus. Översättning av Louis

Renner i tidigare utgåva, reviderad av Tryggve Emond. book-

Lund förlag i samarbete med Dialogseminariet vid Kungl

Dramatiska Teatern (1997).

Dagens Nyheter, ledare den 18 mars 2002 ”Om alla tänker

lika…”.

´,   , Inledning till Encyklopedien.
Översättning av Jan Stolpe, Carmina (1981). Originalutgå-

van, Paris 1751.

, , Företagsekonomi – en översikt. Student-

litteratur (tredje upplagan, 1983).

, , ”Pathologie de la communication” i

Raisons pratiques 3/1992. Éditions de l´École des Hautes

Études en Sciences Sociales.

, , ”Avhandling om metoden” ur Valda skrifter.
Översättning av Konrad Marc-Wogau, Natur och Kultur

(1998 pocketutgåva).

, , ”Bortom all kompetens” ur Tillberg, Peter

(red) Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi. Dialoger

(2002).

,  , ”Tankestil och tankekollektiv” ur Dialoger
47/98.
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,  , ”Essentially Contested Concepts” föredrag

till möte vid Aristotelian Society (1956). Ur kurskompendi-

um för forskarutbildning, Yrkeskunnande och teknologi,

KTH.

,  , I oredans öga. Dikter i urval och

tolkning av Inge Knutsson, Natur och Kultur (1998).

,  (red), Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap
och ny teknik. Carlsson & Jönsson Bokförlag och Arbetslivs-

centrum (1983).
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, , Det praktiska intellektet. Datoranvändning och
yrkeskunnande. Carlssons (1990).

, , ”En mötesplats för reflektion” ur Hoberg,

Christer (red) Precision och improvisation. Om systemutveck-
larens yrkeskunnande. Dialoger (1998).

, , Spelregler. Om gränsöverskridande. Dialoger

(2002).

, , ”Arbetslust och självexploatering” i Fram-
tider nr 2/2003 ”Arbetsliv i förändring”. Institutet för fram-

tidsstudier.
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, , Cordelias tystnad. Om reflektionens kunskapsteori.
Carlssons (1991).

, , ”Montaigne: dialog som inre teater” ur Magnus

Florin & Bo Göranzon (red) Den inre teatern. Filosofiska dia-
loger 1986 – 1996. Carlssons (1996).

, , ”Notes on the Natural History of Politics” ur

Cressida J Heyes (ed) The Grammar of Politics. Wittgenstein
and Political Philosophy. Cornell University Press (2003).

, . , Praxis och tyst kunnande. Dialoger

(1999).

, , Läkarens yrkeskunnande. Studentlitteratur

(1998).

, , ”Solus ipse” ur Dialoger 61/02.
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, , ”Arbetsgivarorganisationer och fackföre-

ningar i ett föränderligt arbetsliv” ur Casten von Otter (red)

Ute och inne i svenskt arbetsliv. Forskare analyserar och speku-
lerar om trender i framtidens arbete. Arbetsliv i omvandling

2003:8, Arbetslivsinstitutet (2003).

, , Intuition. Några ord om diktning och vetenskap.
Andra utgåvan med förord av Ingela Josefson, Dialoger

(1997). Svenska originalutgåvan, Bonniers (1892).

, , ”Crafting Strategy” ur Harvard Business
Review (July-August 1987).

, , The Rise and Fall of Strategic Planning.

Prentice Hall (1994).

,  , Stakeholders of the Organizational Mind. Jos-

sey-Bass (1983).

, , Arbetets kunskapsteori. Dialoger (1997).
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svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900 – 1980.

Arkiv avhandlingsserie nr 20 (1985).

, , Sudanese Ethics. Almquist & Wiksell

(1975).

, , ”Två oförenliga traditioner” i Göranzon,

Bo (red) Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny tek-
nik. Carlsson & Jönsson Bokförlag och Arbetslivscentrum

(1983).

, , ”Om metoden. Fragment ur ett samtal

1973” i bilagan ”Herr Bos akademi” till Dialoger 58-59/01.
, , Från konst till vetenskap. Carlssons

(1993).
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,  och , , Ålderschocken. SNS förlag

(1988).

,  och ,  (red), Generationseffekten.
SNS förlag (1989).
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de sju dödssynderna, SNS förlag (2003).
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Arbetsliv i omvandling 2003:8, Arbetslivsinstitutet (2003).

, ,”I en död mästares sällskap”ur Dialoger 60/01.
, -, Konsten att köra en process. Om att förvalta

yrkeskunnande. Gidlunds (1995).

,  et al, Demokrati och ledarskap. Demokratirå-

dets rapport, SNS förlag (1996).

, , Dialogseminariets forskningsmiljö. Kungliga

Tekniska Högskolan. Institutionen för Industriell ekonomi

och organisation (2002).

,  Demokrati som dialog. Demokratirådets rap-

port, SNS förlag (1995).

,  , The Reflective Practitioner. How Professio-
nals Think in Action. Basic Books (1983).

,  och ,  (red), Medlem-
men, facket och flexibiliteten. Svensk fackföreningsrörelse i det
moderna arbetslivet. Arkiv (2002).

,  (red), Dialoger – om yrkeskunnande och tek-
nologi. Dialoger (2002).

, ,”Den maskerade skådespelaren och den icke-

maskerade texten – utkast till en maskens filosofi” ur Dialo-
ger 37/96.

, , Om visshet. Översättning av Lars

Hertzberg. Thales (1992).

, , Särskilda anmärkningar. Översätt-

ning av Lars Hertzberg. Thales (1993).

, , Filosofiska undersökningar. Översätt-

ning av Anders Wedberg. Thales (1996).
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rsprunget till forskningstraditionen om yrkeskunande

står att söka hos en krets arbetslivsforskare, däribland

sedermera professor Bo Göranzon, som studerade hur

yrkeskunnandet påverkas när ny teknik införs. I samtal med

olika yrkesutövare fick forskarna ta del av praktikernas vardags-

exempel. Genom ett reflekterande som pågick över längre tid

byggde forskare och praktiker gemensamt upp förståelsen. 1983

kom Datautvecklingens filosofi (Bo Göranzon, red) som sam-

manfattade erfarenheterna ditintills utifrån mötet mellan ett

tekniskt/naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. I an-

tologin Den inre bilden 1988 presenterade Bo Göranzon (red)

forskningens idémässiga grunder. Exempel från skilda verksam-

heter – meteorologer, läkare, konstsnickare m fl – gav en inne-

börd åt begreppet ”tyst kunskap”. Senare forskning om yrkes-

kunnande är t ex Maja Lisa Perbys studie om kemisk

processindustri, Konsten att köra en process (1995) och Ingela

Josefsons Läkarens yrkeskunnande (1998).

Alltfler exempel visade hur erfarenhetsgrundad kunskap

inom olika yrken skiljer sig från teoretisk. Inblickar i yrkeskun-

nandets väsen pekade mot inslag som inte gick att verbalisera

direkt. I stället blev yrkesutövarna tvungna att visa eller ta liknelser

till hjälp. Det stod klart att praktiskt förvärvad erfarenhet kolli-

derade med datateknikens krav på formalisering. Därför sökte

man ett nytt vetenskapligt synsätt för att förstå komplexa

mänskliga fenomen, i stället för att som i naturvetenskaplig tra-

dition söka lagbundenhet och generella förklaringsgrunder.

    fram med utgångspunkt i

språket som varande den intressanta punkten att utforska i mö-

tet mellan människa och teknik. Det var med hjälp av framför

U

APPENDIX 1

Forskningstradition 
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allt tre filosofiprofessorer som forskarna under lång tid arbetade

sig fram till de synsätt som idag uttrycks genom forskningen om

yrkeskunnande. Tore Nordenstams avhandling Sudanese Ethics
(1975) blev utgångspunkt för att utforma underliggande syn på

metoden, se även Från konst till vetenskap (1993). Nordenstam

studerade sudanesiska moralföreställningar genom dialog med

ett fåtal nyckelpersoner över tid. Det var en hermeneutiskt inrik-

tad forskning, där han bandade samtalen och återvände gång på

gång för att reflektera vidare tillsammans med sina sagesmän

och därmed fördjupa förståelsen. Kjell S Johannessen, Bergen,

arbetade med att förstå konsthistorikers estetiska bedömningar,

särskilt de tysta aspekterna av kunskapen. Johannessen bidrog

tidigt med sin praxistolkning, utifrån Ludwig Wittgensteins sen-

filosofi, som utgångspunkt för forskningens kunskapsteoretiska

grund. En aktuell beskrivning finns i hans Praxis och tyst kun-
nande (1999). Allan Janik, vid Brenner Archive i Innsbruck, var

periodvis verksam i Sverige från 1970-talet och framåt. Även

Janiks tänkande är relaterat till Wittgenstein och rör tyst kunskap.

Han utvecklade bland annat forskningsområdets syn på konsten

som kunskapskälla, till exempel i Cordelias tystnad. Om reflektio-
nens kunskapsteori (1991).

I sin doktorsavhandling Det praktiska intellektet. Dator-
användning och yrkeskunnande (1990) fördjupade Göranzon de

teoretiska utgångspunkterna för synen på erfarenhetsbaserad

kunskap. Han diskuterade även metodmässiga konsekvenser

och stakade samtidigt ut det som senare skulle bli ett forsk-

ningsområde. Fyra ingångar finns till att förstå yrkeskunnande:

• idéhistoriska perspektiv gör det möjligt att upptäcka den kun-

skapssyn vi omedvetet skolats in i och i stället för anpassning

kan vi föra en idédebatt

• språkfilosofisk granskning pekar ut begreppens innebörd och

gör åtföljande skilda verklighetsuppfattningar synliga 

• reflektion över enskilda exempel lyfter fram erfarenheter som

bearbetas och jämförs med andra exempel eller fallstudier

• litteratur, teater, konst och musik ger impulser till tänkandet

och analogier till sådant som inte kan artikuleras verbalt 
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     till att omfatta hur

kreativa miljöer och ledarskap kan etableras och främja kun-

skapsutveckling. I linje med detta sökte man vidareutveckla

metoder och utökade samarbetet med konstnärligt inriktade

verksamheter. I mitten på 1990-talet inledde Göranzon och

Maria Hammarén ett samarbete med företaget Combitech

Systems, ett konsultföretag inom tekniska realtidssystem. Där

utarbetades metoden med s k dialogseminarier genom mötet

mellan Göranzons i det föregående beskrivna förarbete och

Hammaréns erfarenheter från skrivgrupper. Som ett resultat av

samarbetet redigerade företagets VD Christer Hoberg även

boken Precision och improvisation. Om systemutvecklarens yr-
keskunnande (1998). Metoden och synen på erfarenhetsutbyte

presenteras utförligt i Hammaréns doktorsavhandling Ledtråd i
förvandling. Om att skapa en reflekterande praxis (1999) och i ar-

tikeln ”Yrkeskunnande, berättelser och språk” ur Dialoger 61/02.
Sedan dess har ytterligare studier genomförts, en aktuell be-

skrivning finns i Dialogseminariets forskningsmiljö av Adrian

Ratkic (2002).

   

har idag sitt säte vid Institutionen för Industriell ekonomi och

organisation, . Här finns ett nära samarbete inom teknik

och humaniora och mellan författare, konstnärer och reflekte-

rande praktiker i näringslivet. 20-talet doktorander studerar vid

den nyligen inrättade forskarskolan KTH Advanced Programme
in Reflective Practice. Här finns också Dialogseminariet som

sedan 1986 har varit en viktig del av forskningen om yrkeskun-

nande. Grundare var Bo Göranzon, författaren och dramaturgen

Magnus Florin samt författaren och fysikern Pehr Sällström. Den

drivande idén har varit att fördjupa diskussionen om arbete,

språk, kultur och kunskap och att vara en mötesplats för veten-

skap och konst. Dialogseminariet har utforskat dialogbegreppet

ur en kunskapsteoretisk dimension. Verksamheten, som bedrivs

i samarbete med Kungliga Dramatiska Teatern, består av semi-

narier som följs upp med artiklar i tidskriften Dialoger och

används som källmaterial i forskning.
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Introduktion
Bakgrund till projekt KREDIT. Genomgång av arbetssätt, pro-

gram och medverkande. Presentation av deltagare och seminarie-

ledning.

: 

Dialoger 44/97 ”Arbetets kunskapsvärld”.

Bo Göranzon, ”En mötesplats för reflektion” i Christer Hoberg

(red) Precision och improvisation.
Bo Göranzon, Spelregler – om gränsöverskridande.

I. Dialog, demokrati, lärande
Temat visar på olika modeller för lärande, t ex reflektion, mästar-

lärlingskap. Vi uppmärksammar hur eget engagemang och del-

aktighet inverkar samt gör kopplingar mellan dialog och demo-

krati.

Kvällens externe medverkande ger inblickar från ett företag i

högteknologins frontlinje och dess arbete med överföring av er-

farenhet mellan anställda. Christer Hoberg, VD för Combitech

Systems: ”Kan man bli erfaren lite snabbare?”

: 

Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion.
Meta Ottosson, ”Är det någonting mellan dig och Franklin?” i

Dialoger 48/98.

II. Teoretisk kunskap och praktiskt kunnande 
Temat behandlar olika slags kunskap och särskilt sådant kun-

nande som byggs upp genom erfarenheter i dagligt arbete.

APPENDIX 2

Program för dialogseminarier
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Kvällspasset ger inblick i hur teknisk utveckling och samhälls-

förändringar påverkar arbetsuppgifter och kunskapsbehov i en

stor institution. Vi gästar Försvarshögskolan och får presenta-

tion av ett praktikfall som leder in mot nästkommande semina-

rietillfälle. Peter Tillberg, lärare och forskare vid För-

svarshögskolans ledarskapsinstitution: ”IT, ledarskap och

försvarsmakt i förändring”.

:

Harry Martinsson, ”Globetrottern” och ”Gnomerna” i Vägen till
Klockrike.
Bo Göranzon,”Tyst kunnande och risker” i Spelregler.

III. Kunskapssamhället och kunskapsorganisationen 
Temat ställer frågor kring informations- eller kunskapssamhäl-

let. Hur möter vi delvis oförutsägbar framtid med innova-

tionsförmåga och handlingsberedskap?

Kvällens pass visar exempel på kreativa uttryck i konstnärligt

arbete. Vi bevistar ett publikt dialogseminarium som äger rum

på Dramaten: Nils Kölare, konstnär, och Niklas Rådström, för-

fattare, med flera: ”Dialog med Sjostakovitj”.

:

Bo Göranzon,”Att utforska yrkeskunnande” i Spelregler.
Gerald Stieg, ”Jag har ingen aning om vart jag är på väg, så det

gäller att snabba på” i Dialoger 13/89.

IV. Tradition och förnyande tolkning 
Temat visar på det industriella Sveriges kunskapsarv och tradi-

tioner samt sätter in kunskap i tidens sammanhang.

Kvällspasset är förlagt till Kungliga Musikhögskolan, där vi

får exempel på kunskapsöverföring, traditionens inverkan och

hur tolkningsarbete kan gå till. Clas Pehrsson, professor och flöj-

tist: ”Uppförandepraxis”.
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: 

Bo Göranzon,”Yrkeskunnande och konst” i Spelregler.
Lars Hertzberg,”Arbetets värden” i Dialoger 36/96.
Clas Pehrsson,”Musikalisk uppförandepraxis” i Dialoger 55/00.

V. Ledarskap, förtroende, skapande samarbete 
Temat belyser den miljö som främjar kreativt skapande och lä-

rande samt diskuterar kopplingar mellan ledarskap, förtroende

och grundläggande värderingar.

Under kvällspasset samtalar vi med författaren och radio-

teaterchefen Magnus Florin: ”Fantasi i berättandets tjänst”.

: 

Joseph Conrad, ”Negern på Narcissus” dramatiserad av Leif Jan-

zon i Dialoger 47/98.
Ulla von Essen,”Tankestil och tankekollektiv” i Dialoger 47/98.
Magnus Florin, Syskonen.

VI. Avslutning
Avslutande dialog om det som varit projektets huvudteman un-

der rubriken: ”Sif i en (om)värld i ständig förändring”. Återblick

på KREDITs dialog och fortsättning.

Kvällens gäst är Donya Feuer, koreograf och regissör. Numera

även adjungerad professor vid Lärarhögskolan för ”Shakespeare

i skolan”, ett projekt med ny pedagogik och som mobiliserat tio-

tusentals elever och lärare att framföra Shakespeare. Donya Feuer:

”Att förverkliga och förmedla en idé”.

:

Pehr Sällström,”Goethes råd till författaren” i Dialoger 56/00.

Miroslav Holub, ”Maxwells demon eller om kreativitet” i Peter

Tillberg (red) Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi.
Martin Fritz, Peter Gullers, Maria Hammarén, Det industriella
Sverige.
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APPENDIX 3

Presentation av deltagare

Andreas Bergsten, 40-årig leg psykolog, har arbetat bl a med le-

darskapsutveckling och -urval. Sedan 2001 anställd vid Sifs för-

bundskansli, Enheten för facklig utveckling och utbildning. Ar-

betar med fackligt ledarskap och utvecklar arbetsformer ihop

med förtroendevalda i kurser, seminarier m m.

Christer Forslund, regionchef i Sif Mälardalen. 54 år, ekonom och

facklig företrädare i sju år på Siemens-Elema AB. Anställdes på

Sif 1984, har tidigare arbetat på förbundskansliet som förhand-

lande ombudsman och i projekt för kompetensutveckling.

Nina Kullberg, Informationsenheten. 46-årig marknadskommu-

nikatör som lämnade reklamvärlden år 1999 för en tjänst på Sif

centralt. Arbetar idag med att förstärka och förtydliga Sifs profil

internt såväl som externt. Har tidigare varit projektledare för Sifs

profileringskampanj Färdriktningen.

Marianne Philipsson, 55 år, vice ordf Sif-klubben, Saab Linkö-

ping, med särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågor. Fackligt förtro-

endevald och styrelseledamot sedan 1985, på heltid sedan 2001.

Även ledamot i avdelningsstyrelsen Sif Östergötland. Har yrkes-

bakgrund inom handel och som administratör inom Saabs flyg-

utprovning

Christer Santesson, 58 år, maskiningenjör som via fackligt förtro-

endeuppdrag blev Sif-anställd ombudsman 1981. Varit region-

chef i Borås från 1990, lämnade tjänsten 2001 och hade då för-

bundsstyrelseuppdrag för utveckling av Sifs demokratiska

organ. Arbetar idag med biståndsfrågor och i diverse projekt.



[ 126 ]

Thomas Wallberg, 36-årig officer med juristutbildning. Bytte år

2000 den militära yrkesbanan mot Sif och tillträdde som chef

vid Enheten för Facklig utveckling och utbildning. Delaktig i

projektet KREDITs tillkomst, uppdragsgivare samt styrnings-

ansvarig.
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nderlag från projektets planeringsfas finns i form av an-

teckningar från - och Sif-representanters möten

under 2001. Dessutom finns diskussionsunderlag från

2001-05-30 inför beslut om projektet samt min examinations-

uppgift till forskarkursen Vetenskapsfilosofi och metod I, KTH

höstterminen 2001.

Min framställning bygger på anteckningar och referat från i

första hand förberedelser och genomförande av dialogseminari-

erna, ett forskningsunderlag bestående av ca 5-600 sidor. Jag har

samlat dokumentation från genomförandet år 2002 i ett särskilt

häfte som finns att tillgå för intresserade. Där finns idéprotokoll

från seminarium I - VI, baserade på mina anteckningar från dia-

logen, samt kallelser tillsammans med de förberedande läs- och

skrivuppgifter som skickades ut. I mitt eget arkiv finns de texter

som deltagarna skrev inför varje seminarium. Där finns också

bandutskrifter dels från gruppens egen tillbakablick på det ge-

nomförda arbetet, dels från en senare diskussion av mitt manus.

En Sif-rapport från dialogseminarierna producerades hösten

2002 i form av tidskriften Spelplats 1/03 ”Arbetets universitet”.

Därutöver har jag minnesanteckningar från möten med

FUU-enhetens kolleger under våren 2002, enbart ägnade åt re-

flektion över dialogseminarierna. Ytterligare arbetsnotat har jag

från diskussion om projektet i samband med FUU-enhetens in-

terna möten för verksamhetsuppföljning i maj och årsplanering

i september 2002. Dessutom finns diskussionsunderlag, ”För-

troendevaldas roll i Sif ”, framtaget av FUU-enheten för för-

bundsstyrelsens räkning år 2002.

APPENDIX 4 

Forskningsunderlag

U
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  hänvisar jag till diverse doku-

mentation om Sif:

– Historia och framtid. Jubileumsskrift Sif 75 år (1995)

– Under årens lopp… samtal med några som var med (1995)

– Att se individen i kollektivet – en liten bok om arbetet bakom

Sifs nya märke (2001)

– Sifs idé- och handlingsprogram (2000)

      -:

– Framtidens Sif - visioner och vägledande strategier (1992)

– Enhetlig utvecklingsplan med kompetensprofiler för fackligt

valda ledare (1994)

– I förtroende (arbetsmaterial för STYRA-programmet, 1995)

– Klubblösaprojektet  (slutrapport KLÖS, 1995)

– Stärka förtroendevaldas ställning - men hur (1997)

– Skivor av härdat glas mellan skikten i Sif... (slutrapport från

projekt STUDS, 1998)

– Om fackligt ledarskap i förändring (slutrapport projekt

PULS, 1998)

– Facket och Verkligheten - en intervjustudie av klubbar i Stock-

holm (1999)

– Fackligt förtroendevaldas situation och framtid (diskus-

sionsunderlag 1999)

– Slutrapport från Ung-i-Sif-projektet (2000)

– Ta initiativ till bred kraftsamling kring generationsväxling

(2000)

– Demokrativutvecklingsprojekt i Stockholm, Uppsala, Söder-

tälje (rapporter 1998 - 1999)

– Sifs demokratiutredning (rapporter 2000 - 2001)

– Facket som aktör i verksamhetsutveckling (rapport inom

TCO/Arbetslivsinstitutets TUFFA-projektet, 2002)

– Arbetsmiljö som drivkraft för partsgemensamt arbete (2003)
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