
  
 

 

Sammendrag  

I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på 

prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi 

gjennomførte semistrukturerte intervju, og analyserte datamaterialet ved bruk av tematisk 

analyse. Temaene som kom frem i analysen av datamaterialet var; “verktøykasse”, “personlig 

utvikling”, “den dynamiske prosessen” og “fra ansatt til medarbeider”. Disse temaene går 

henholdsvis ut på at de føler de er blitt utstyrt med nødvendig verktøy, at de har utviklet seg 

personlig, at de har fått en forståelse for at prosessledelse er en kontinuerlig lærings- og 

modningsprosess, og at inkludering av medarbeiderne i arbeidsprosesser er viktig. Temaene var i 

stor grad representert i datamaterialet, og beskriver informantenes forventninger til utviklingen 

av arbeidsprosesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                             Prosessledelse 

 God prosessledelse fremmer innovasjon, og for å være overlevelses- og 

konkurransedyktig i dagens foranderlige, globale marked, er det derfor viktig å ha fokus på 

prosesser (Iden, Andestad & Grung-Olsen, 2013). I motsetning til en gammeldags, vertikal 

struktur der ledere har ansvar for sine underansatte, skal ikke en prosessleder ta avgjørelser for 

sine ansatte/medansatte. En prosessleder skal heller tilrettelegge for at de selv tar ansvar, føler 

eierskap, jobber mot organisasjonens mål og har gode relasjoner dem imellom (O’Grady, 1997). 

Et område der det er viktig med en tydelig prosessleder er ved bruk av workshops, som 

hovedsaklig betegner et interaktivt seminar der deltakere kommuniserer med hverandre for å løse 

en oppgave eller et problem (Farner, 2008). En trenger altså en leder til å styre, men økt 

medvirkning i vid forstand er blitt en trend som går ut på at prosessene er forankret i deltakernes 

ønsker og forslag (Farner, 2008). En prosess i arbeidssammenheng kan defineres på forskjellige 

måter, og Farner (2008) nevner blant annet læringsprosesser, samt gruppe-, kommunikasjons-, 

styrings- og beslutningsprosesser som relevante. 

Line Vaarum, Linn Slettum Bjerke, Veronica Skjetlein og John Richard Hanssen 

opprettet en prosesslederutdanning for ledere eller medarbeidere i organisasjoner eller bedrifter, 

som ønsker å lede prosesser og endringer i organisasjonen sin. Til sammen innehar de bred 

arbeidserfaring innen blant annet prosessledelse, kommunikasjons- og samarbeidsprosesser, 

endringsledelse og utviklingsprosesser. Deltakerne i prosesslederutdanningen blir utdannet til 

noe de kaller Playmakere, som de definerer som en person som griper tak i nye idéer, planlegger 

og definerer utviklingsforløp og leder beslutningsprosesser. I praksis skal en Playmaker bli 

opplært til å lede workshops og styre prosesser som skaper fremdrift og engasjement hos alle 

involverte (Kibu, 2013).  



  
 

Vår forskningsrapport har tatt for seg denne prosesslederutdanningen, som Kibu v/Linn 

Slettum Bjerke har vært med på å opprette og gjennomføre. På hjemmesiden til Kibu skriver de 

følgende: “Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede møter og styre 

prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem playmakere” 

(Kibu, 2013). Vi har gjennomført en kvalitativ, tematisk analyse der vi har undersøkt hva tre 

nyutdannede Playmakere forventer å få ut av denne prosesslederutdanningen i sin videre vei som 

prosessleder. Problemstillingen er som følger: Hvilke forventninger har deltakerne til utviklingen 

av arbeidsprosesser etter endt playmakerkurs? 

 

Metodologi 

Målet med denne undersøkelsen var å finne ut av deltakernes forventninger om bruk av 

ferdigheter de har lært i kurset. For å få frem deltakernes tanker om dette er det en fordel å bruke 

en kvalitativ metode, da de får frihet til å si hva de tenker om playmakerkurset. Ved å bruke en 

kvalitativ tilnærming fikk vi mulighet til å utforske hva deltakerne selv forventer å ha fått ut av 

kurset, samt hvordan deres arbeidsprosesser vil utvikle seg. En vil få fordypning i deltakernes 

egen opplevelse av kursets nytteverdi, ved å bruke en kvalitativ metode. Denne metoden egner 

seg fordi vi ønsker å gå i dybden og vektlegge betydning, i motsetning til kvantitativ metode som 

legger vekt på utbredelse og antall (Thaagard, 2003).    

For å analysere de kvalitative dataene, vil vi bruke en tematisk analyse, med 

utgangspunkt i Braun og Clark (2006). Dette er fordi en tematisk analyse kan brukes for å 

identifisere og analysere mønster eller tema innenfor dataene (Braun & Clarke, 2006). For å 

besvare problemstillingen er det viktig å fokusere på innholdet i dataene, og ved å bruke en 

tematisk analyse vil en gjøre dette (Braun & Clarke, 2006). 



  
 

 Problemstillingen går ut på deltakernes forventninger om bruken av kunnskapen fra 

kurset, derfor ble temaene i studien identifisert på en induktiv måte. Kodingen av dataene kom 

derfor fra datamaterialet, og ble ikke laget ved å sette dataene inn i en allerede eksisterende 

ramme. Den tematiske analysen vi har gjennomført er derfor datadreven, og er ikke basert på 

teorier (Braun & Clarke, 2006). I tillegg har vi valgt å fokusere på det som ligger latent i dataene, 

 altså hvilke underliggende antakelser de har (Braun & Clarke, 2006). 

Dataene til denne studien ble samlet inn ved hjelp av semistrukturerte intervju. Dette var 

på grunnlag av at den er enkel å gjennomføre med færre deltakere, og at den forenlig med flere 

metoder for dataanalyse, blant annet tematisk analyse (Willig, 2008). Det var hensiktsmessig å 

bruke semistrukturerte intervju, fordi vi da kunne styre samtalen etter det vi synes var interessant 

i forhold til problemstillingen. I tillegg fikk informantene snakke fritt, slik at vi fikk rikest mulig 

informasjon om tema (Mehmetoglu, 2004).  

Vi utarbeidet en intervjuguide før gjennomføringen av intervjuene (Vedlegg 1). 

Intervjuguiden ga oss veiledning til hvilke spørsmål vi ønsket å stille, i tillegg til at det førte til 

god flyt i intervjuene. Under intervjuene valgte vi å ta opp det de sa på båndopptaker, slik at det 

skulle bli enklere å transkribere intervjuene senere.        

 Utvalget til studien ble valgt ut ved å velge deltakere fra playmakerkurset som ikke hadde 

tatt prosesslederkurs tidligere. Dette var viktig for å få frem hvordan playmakerkurset ble 

opplevd uten tidligere erfaring, og hvordan dette kurset kunne brukes videre.  

Etiske betraktninger 

En ønsker ofte å fordype seg i et fenomen i kvalitativ forskning, som i vårt tilfelle er 

deltakernes forventninger til bruken av prosesslederutdanningen. Det er ønskelig å gjøre 

informantenes private oppfatninger kjent for resten av samfunnet, dette fører med seg noen etiske 



  
 

problemer en bør være klar over under forskningsprosessen (Brinkmann & Kvale, 2008). Før vi 

startet intervjuene informerte vi informantene om studiens formål og grunntanker, at deltakelsen 

var frivillig, og at de hadde mulighet til å trekke seg fra studien når som helst i prosessen. 

Informantene fikk også informasjon om konfidensialitet, og vi fikk informert samtykke fra 

informantene.  

 

Analyse 

Vi tok utgangspunkt i Braun og Clark (2006) sine faser i analyseprosessen. Den første 

fasen innebar å bli kjent med datamaterialet. Alle tre gjennomførte intervjuene, og vi stilte 

spørsmål på rundgang. På denne måten fikk vi god innsikt i informasjonen informantene kom 

med. Under intervjuene, som nevnt tidligere, tok vi båndopptak, og transkriberte datamaterialet i 

etterkant. Vi transkriberte hvert vårt intervju, men gikk så igjennom alle intervjuene i plenum, 

slik at vi ble like godt kjent med datamaterialet. 

        I fase 2 startet den innledende kodingen. Etter vi hadde transkribert og gått igjennom 

intervjuene, startet vi med kodingen. Vi gikk igjennom hvert intervju der vi benyttet fargekoder 

på de utsagnene som var mest interessant for problemstillingen, i tillegg til de som var oftest 

representert i datamaterialet. Kodene i denne fasen var hovedsaklig deskriptive, og kom direkte 

fra datamaterialet, altså in-vivo. Vi kom frem til 17 koder med tilhørende sitater. 

        I fase 3 begynte vi å søke etter tema. Vi satt opp de 17 kodene i et dokument, for å få en 

oversikt over mønstre og kombinasjoner som kunne danne felles temaer. I fase 4 gikk vi i 

gjennom de temaene som representerte kodene og datamaterialet best. Her sammenlignet vi 

kodene og utsagnene i de mulige temaene, som førte til en avgrensning av temaene. I denne 

fasen ble det også klart hvilke temaer som ikke hadde nok støtte i datamaterialet til å stå som et 

eget tema, og hvilke som gikk inn i hverandre. I fase 5 definerte vi og navnga temaene. Vi 



  
 

identifiserte temaene ved å søke etter det mest sentrale i utsagnene, og de aspektene som 

representerte temaene i størst mulig grad. Vi kom først frem til tre temaer, som var 

“verktøykasse”, “personlig utvikling” og “fra ansatt til medarbeider”. Vi gikk igjennom temaene 

på nytt og kom frem til at temaet “personlig utvikling” kunne deles i to. Disse ble dermed 

“personlig utvikling” og “den dynamiske prosessen”. Vi satt da igjen med fire hovedtemaer 

(Vedlegg 2). Disse virker å være en god representasjon av datamaterialet og informantenes 

forventninger til utvikling av arbeidsprosesser. I fase 6 ble det gjort en ferdigstilling av 

resultatene. 

 

Resultater 

Vi ønsket å finne ut av hvilke forventninger deltakere i playmakerkurset har til videre 

utvikling av arbeidsprosesser. Ut ifra datamaterialet har vi funnet fire sentrale temaer som er 

relevante i forståelsen av disse forventningene. 

Verktøykasse 

Alle informantene bidrar med informasjon som støtter tanken om at kurset har utstyrt 

dem med tilstrekkelig og nødvendig verktøy som muliggjør god prosessledelse. En av 

informantene sier dette ganske direkte på et spørsmål om hva han sitter igjen med etter 

playmakerkurset: 

Informant 2: ”Nei, vi har fått mer kjøtt på beinet. Du har noen verktøy. Vi har en verktøykasse  

med oss. Nå er det opp til oss selv hvordan vi bruker det”. 

Flere av informantene mener at playmakerkursets verktøy vil fungere som et supplement til det 

de bruker på arbeidsplassen fra før, heller enn erstattere for eksisterende metoder: 

Informant 1: “ Jeg tror kanskje både og, altså hvertfall tilskudd, men noe vil bli forandret, altså  



  
 

en involverer mer da”. 

Når det gjelder forventninger om bruken av verktøyene de har lært, og hva de forventer å få bruk 

for er det mye av det samme som går igjen. Alle informantene forventer at de vil få bruk for 

kunnskapen de har lært i kurset på sin arbeidsplass: 

Informant 1: “ Ellers vil jeg jo bruke det her når jeg har mulighet eller når det skal endres noe,  

eller om det er noen nye ting som skal settes i gang”.     

Et verktøy som blir nevnt i forbindelse med hvordan en gjennomfører prosessene på 

arbeidsplassen er Icebreaker. Informanten mener denne kan brukes til en rekke situasjoner, og 

forventer at den vil brukes på arbeidsplassen: 

Informant 1: “Sånn på konkrete ting så er det den icebreakern, det er veldig sånn at en gjør seg  

kjent med ting og ufarliggjør, eller får en aha opplevelse og skaper en  

atmosfære”. 

Det å kjøre prosesser på arbeidsplassen er det flere av informantene som fremhever som viktig, 

og som de føler de nå har verktøyene til å kunne styre:  

Informant 2: ”Jeg tror at det med å kjøre prosesser på alle ting blir en rød tråd”. 

Informant 1: “ Det er viktig å fasilitere prosessene, det er nok det jeg har sett mest nytte av eller  

virkningsfullt da”. 

Den dynamiske prosessen 

Et tema som har stor forankring i datamaterialet er synet på prosess som noe som er i 

bevegelse, eller dynamisk. Informantene har noen fellesnevnere når det kommer til holdningen 

deres til prosess og prosessledelse; begge deler er under kontinuerlig forandring. 

Informantenes syn på prosesslederskap er at det er i konstant utvikling og ikke noe man blir 

utlært i: 



  
 

Informant 1: “eh, det er mye som må fordøyes. Det er et veldig bra kurs. Men igjen så føler jeg  

at jeg har milevis å gå, personlig hvertfall, det må bare trenes hele tiden” 

Informant 2: ”En toppidrettsutøver trenger 10000 timer for å bli best, og det er jo sånn med dette   

  og”. 

I datamaterialet kunne vi også finne en felles oppfatning om at arbeidsprosessene er en 

kontinuerlig prosess; prosesser skal ta tid: 

Informant 1: ”Det er viktig å sette av tid og rom. Det at en tar seg god tid er viktig da” 

Informant 3: ”(…) det her med at ting tar tid da, det er jo noe jeg har lært her da, at det er ikke  

nok å bare si at ”sånn er det”. 

I tillegg til at playmakerkurset har lært informantene at prosesser tar tid, kan en også se at dette 

går utover synet på det endelige målet, når en avslutning på prosessen ikke forutbestemmes: 

Informant 3: ”(…)Og det går an å ha et mål langt fram, uten at du trenger å nå det i morgen  

liksom”. 

Personlig utvikling 

Etter å ha fullført et playmakerkurs oppdager informantene at de har utviklet seg på et 

personlig plan, som enten vil si en forandring i syn på personlige egenskaper og tankegang, 

forandring av fokus, eller forandring i syn på prosessledelse.  

Informant 1: “Og så har jeg troa på at prosessledelse er fremtidens ledelse, måte å være på” 

Informant 3: ”(…) det at det faktisk er et fag. Ikke minst. Det er mye å lære om prosessledelse” 

Sitatene over viser hvordan informantene har forandret sitt syn på viktigheten av prosessledelse. 

 Sitatene under viser hvordan de har forandret syn på seg selv som ledere etter playmakerkurs: 

Informant 1: “Tror jeg har blitt åpnere etter kurset, håper jeg”. 

Informant 2: “Jeg håper og tror jeg har utviklet meg til en bedre leder”. 



  
 

Informant 3: ”Jeg har blitt mer bevisst hvert fall, på hvordan jeg er (…) og det at jeg..eh.. det at  

folk er forskjellige da. De reagerer forskjellig på samme input. Det har jeg blitt 

mer bevisst på”. 

Informantene nevner også å ha fått en fokusforandring fra mål til prosess etter playmakerkurset: 

Informant 2: ”Vi som er målorienterte er veldig på å hoppe over en del elementer i prosessen  

(…) og der har jo pekefingeren kommet opp her, at det skal vi ikke være. Vi skal  

omdefinere målet”. 

Informant 3: “(…) og det går an å ha et mål langt fram, uten at du trenger å nå det i morgen  

liksom”. 

Fra ansatt til medarbeider 

        Fra ansatt til medarbeider var et gjennomgående tema hos alle informantene. Ut i fra 

analysen av datamaterialet mente samtlige av informantene at kurset har gjort dem mer bevisst 

på hvor vesentlig det er at alle medarbeiderne får en stemme og blir inkludert i avgjørelser:  

Informant 1: “Det er viktig å ikke sitte alene med det her, for man må involvere andre, i forhold  

til de metodene du ønsker og tankene du har om å gjennomføre ting” 

Informant 2: “Jeg ønsker å se at vi blir en mer strømlinjeformet bedrift” 

Informant 3: ”Å involvere og få løsninger ut av andre kontra å komme  

med løsninger selv, det tror jeg er det viktigste jeg har lært”.   

Et annet aspekt ved temaet “fra ansatt til medarbeider” er hvordan informantene forventer at 

rollen til medarbeiderne skal bli. Det ser ut til at de har blitt mer bevisst på at det er viktig at de 

er med på å definere mål i bedriften:  

Informant 2: ”De prosessene som vi kjører her, det er jo det at du skal få definert et mål der du  

har hele organisasjonen med deg, og at til og med lederne må skjønne at rosen  



  
 

gror fra rota og opp, og ikke omvendt”. 

En forventet effekt av å involvere medarbeiderne er at det blir enklere å gjennomføre prosjekter 

og prosesser, og at medarbeiderne blir mer villig til endring: 

Informant 1: ”Det er en endring i firmaet nå, og gjennomføringen av endringen vil vel kanskje  

være en effekt, altså at det går bedre ved at medarbeiderne får medbestemmelse,  

og at medarbeiderne blir mer villig til endring”. 

Informant 2: ”Om det er en åpen prosess, at ting ikke er satt i system, så tror jeg medarbeiderne  

blir mer positive”. 

Informant 3: ”Når du får flere med på laget så går alt mye greiere”. 

 

Diskusjon 

Etter en tematisk analyse av datamaterialet, fant vi fire sentrale temaer som både var 

representert godt i dataene og relevante i besvarelsen av problemstillingen: Hvilke forventninger 

har deltakerne til utvikling av arbeidsprosesser etter endt playmakerkurs? Temaene som ble 

funnet er “verktøykasse”, “personlig utvikling”, “den dynamiske prosessen” og “fra ansatt til 

medarbeider”.    

Det kommer frem i datamaterialet at informantene føler de har fått et teoretisk og 

metodisk grunnlag, som kan gi bedre forutsetninger for å ta rollen som prosessledere på 

arbeidsplassen. Vi har valgt å bruke begrepet “verktøykasse” om dette grunnlaget. Det kommer 

frem at de føler de har fått mer “kjøtt på beina”, men samtidig at de ikke har fått muligheten til å 

benytte disse verktøyene i praksis enda. Det kan dermed forstås slik at de har en forventning om 

at kurset har utstyrt dem med verktøy som kan bidra til å videreutvikle arbeidsprosessene etter 

kurset. Grunnleggerne av Playmaker har nevnt at et av hovedformålene med kurset er å gi 

deltakerne verktøy til å forankre utvikling i organisasjonen (Kibu, 2013), og det kan se ut til at de 



  
 

har lykkes i dette, basert på informantenes tro på at de har fått det rette verktøyet til å få til 

endringer og sette i gang prosesser på arbeidsplassen.  

Temaet “Personlig utvikling”  handler om informantenes tankegang rundt prosessledelse, 

og forventninger til seg selv som prosessleder. Informantene nevner blant annet at de føler de har 

blitt mer åpne, og at de tror at de har utviklet seg til bedre ledere som følge av å ha tatt 

playmakerkurset. Informantene har derfor en forventing om at de vil bli bedre ledere etter å ha 

vært på playmakerkurs, og  at de har forandret tankegangen sin om prosessledelse. Flere av 

informantene uttrykker at de ser viktigheten av prosesser og prosessledelse på arbeidsplassen. 

Dette stemmer med den generelle utviklingen i arbeidslivet, ved at prosesser er viktige for å være 

overlevelses- og konkurransedyktige i dagens arbeidsliv (Iden et al., 2013). Deres oppfatning av 

viktigheten av prosess kommer blant annet frem i det de sier om at de oppfatter prosessledelse 

som fremtidens ledelse, og at de ser viktigheten i faget. De har derfor en tankegang som 

sannsynligvis vil fremme bedriftens overlevelse og konkurransedyktighet i arbeidslivet. 

Informantene nevner også at de har fått et annet fokus etter å ha vært på playmakerkurs, fra å 

tenke på målet, til å fokusere mer på prosessen frem mot målet. Denne fokusendringen stemmer 

overens med det Kibu (2013) definerer som et av målene med playmaker, som er å styre 

prosesser og skape fremdrift. Informantene føler altså at de har gjennomgått en personlig 

utvikling på flere områder. Blant annet forventer de at fokus på prosess vil være viktig for dem 

på arbeidsplassen i fremtiden. 

Temaet vi har valgt å kalle “den dynamiske prosessen”, innebærer informantenes 

forståelse av prosess og prosessledelse som to konstrukter i kontinuerlig forandring. 

Informantene uttrykker at de ikke føler seg ferdig utlærte etter endt kurs, og at det er essensielt at 

de trener mye for at de skal kunne være prosessledere på optimalt vis. Det kommer også frem at 



  
 

de har fått en respekt og forståelse for at prosesser i seg selv tar tid, og at det bør være noe en 

setter av god tid til. Dette kan tolkes som at informantene har forventninger om at 

arbeidsprosesser trenger god tid til å utvikles, og at ferdighetene de utviklet i løpet av 

playmakerkurset, vil være en kontinuerlig trenings- og modningsprosess. 

 Temaet “fra ansatt til medarbeider” tar for seg informantenes tanker rundt 

medarbeiderenes rolle i arbeidsprosesser. En medarbeider ses i denne sammenheng på som en 

som har større grad av medbestemmelse og innflytelse, enn en ansatt. Informantene legger vekt 

på at kurset har gjort dem mer oppmerksom på at det er viktig å involvere medarbeiderne i 

prosessene som gjøres på arbeidsplassen. Å inkludere alle slik at beslutninger bli forankret i 

“folket”, støttes av tanken om at en prosessleder skal tilrettelegge for, heller enn å styre over sine 

underansatte/medansatte (Farner, 2008; O’Grady, 1997). Informantene legger stor vekt på at de 

ønsker en flat struktur der det skal være en åpen prosess, og at medarbeiderne skal være med på å 

definere målene. I tillegg har de en forventning om at involvering av medarbeiderne vil føre til 

bedre gjennomføring av prosesser og prosjekter, og at medarbeiderne blir mer villige til endring. 

På denne måten kan en si at informantene forventer en utvikling på arbeidsplassen, fra å ha 

“ansatte” til å ha delaktige, involverte “medarbeidere”.  

Som det går frem i analysen, er det funnet fire hovedtemaer som virker betydningsfulle 

for hvordan informantene forventer at arbeidsprosessene vil utvikle seg etter kurset. De føler de 

er blitt utstyrt med nødvendig verktøy, at de har fått en forståelse for at prosessledelse er en 

kontinuerlig lærings- og modningsprosess, at de har utviklet seg personlig, og at inkludering av 

medarbeiderne i arbeidsprosesser er viktig. Mange av disse forventningene er i samsvar med 

flere av målene i playmakerkurset, blant annet å utdanne prosessledere som skal styre prosesser, 

skape fremdrift og engasjement hos alle involverte (Kibu, 2013).  



  
 

 Dersom arbeidsprosessene utvikles slik som forventet kan det tenkes at dette kan ha 

positive virkninger for resultater på flere måter. Blant annet kan en anta at ved bruk av 

nødvendige verktøy kan en oppnå bedre resultater på arbeidsplassen, da en arbeider mer effektivt 

og får mer handlekraft. En annen positiv virkning kan tenkes å være at arbeidsmiljøet blir 

styrket. Blant annet vil fokuset på inkludering kunne føre til at medarbeiderne blir mer fornøyde 

og føler seg mer sett. Det kan også tenkes at endringen i fokuset fra målet og over på prosess 

minsker opplevd stress i forbindelse med tidspress.  

Studien har noen metodiske implikasjoner en bør ta i betraktning. Utvalget består av en 

homogen gruppe; tre mannlige informanter fra samme bedrift. Dette kan bety at resultatene våre 

ikke kan generaliseres til alle deltakere på playmakerkurset. Det kan tenkes at individer med et 

annet utgangspunkt vil ha andre forventninger til utvikling av arbeidsprosesser. En annen 

begrensning ved studien er at informantene ble intervjuet dagen de ble ferdigutdannet. Derfor 

hadde de i liten grad anvendt kunnskapen sin i praksis. Det kunne derfor vært interessant å 

undersøke nærmere hvordan kunnskapen fra kurset har påvirket arbeidsprosessene over lengre 

tid.  

 

Avslutning 

I denne rapporten har vi presentert en tematisk analyse for å besvare problemstillingen: 

hvilke forventninger har deltakere til utvikling av arbeidsprosesser etter endt playmakerkurs? 

Analysen av datamaterialet førte til fire hovedtemaer; “verktøykasse”, “personlig 

utvikling”, “den dynamiske prosessen” og “fra ansatt til medarbeider”. I dette legges at de føler 

de er blitt utstyrt med nødvendig verktøy, at de har fått en forståelse for at prosessledelse er en 

kontinuerlig lærings- og modningsprosess, at de har utviklet seg personlig, og at inkludering av 

medarbeiderne i arbeidsprosesser er viktig. Disse temaene ble trukket ut fordi de er godt 



  
 

representert i datamaterialet, og er relevante i besvarelsen av problemstillingen.  

 Flere av disse forventningene er i samsvar med målene grunnleggerne av 

playmakerkurset har formulert, og dersom arbeidsprosessene utvikles slik som forventet er det 

nærliggende å anta at dette kurset lykkes i å utdanne prosessledere som kan forbedre 

arbeidsmiljø, samt fremtidige resultater. 
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