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Vad är Appreciative Inquiry ?

▪ En filosofi - människor lär, och utvecklas utifrån vad de regelbundet pratar och frågar om.

▪ En metod/ett synsätt med fokus att studera människor, team och organisationer när de är 

på topp (som allra bäst) och lära av hur de gör då.

▪ Genom att ställa värdeskapande frågor lyfts styrkor och framgångsfaktorer fram och 

positiv utveckling främjas.

▪ Skapa energi, kreativitet och handlingskraft inför framtidens möjligheter och utmaningar.

▪ En process med hög delaktighet i positiv förändring.

När vi studerar problem - blir vi kloka på det som inte fungerar 

När vi studerar framgångar - blir vi bra på att skapa dem 

(David Cooperrider)



Appreciative Inquiry - Historia

Appreciative Inquiry (AI) uppstod på 1980-talet i Cleveland, Ohio, USA. Doktorandstudent 

David Cooperrider och hans handledare Suresh Srivasta och Ron Fry på forskarutbildningen i 

Organizational Behaviour vid Case Western Reserve University önskande ta reda på ”Vad som 

utgör fel i den mänskliga delen av organisationen”. 

Under arbetets gång utvecklades ett arbetssätt / en metod där det negativa kunde ignoreras till 

fördel för det positiva – det som gav energi och nytt liv till verksamheten. 

Davids arbete resulterade i en banbrytande avhandling som beskrev Appreciative Inquiry och 

dess tillämpning i praktiken. Sedan dess har synsättet, beteenden och metoder ständigt 

utvecklats och förfinats runt om i världen och översatts till ett flertal språk.

Källa: www.styrkebaserad.org



Olika sätt att använda metoden

▪ Lära känna varandra övning

▪ Planeringsdagar

▪ Utvecklingssamtal 

▪ Daglig verksamhetsuppföljning

▪ När förändringsarbeten ska startas upp

▪ I relationer med andra

▪ Enkäter 

▪ Intervjuer



Övning – beskriv någonting positivt som hänt..



Fånga styrkor- övning
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Planeringsdag / teambuiding / fånga gruppens 
styrkor

▪ Välj ut de frågeställningar du vill att gruppen ska arbeta med. Använd med fördel 

boken Styrkebaserad team utveckling (Daniel Richardsson mfl.2012).

▪ Skapa en 1-1 intervju mall - se förslag på intervjuguide LÄNK

▪ Avsätt lämplig tid beroende på vilket syfte arbetet har och genomför 1-1 intervju 

samt rundabords diskussioner.

▪ Fånga framgångsfaktorer, styrkor och drömmar för framtiden

▪ Diskutera i storgrupp arbetet – gör planer och aktivitetslistor beroende på syfte 

och mål för arbetet.

Gör så här:



Övning: 1 till 1 intervju

Gå ihop i par – gärna med någon du inte känner så väl. 

Intervjua varandra utifrån intervjuguide. 

En person intervjuar och dokumenterar - byt sedan roller 

Fånga:

– Höjdpunktsupplevelser

– Framgångsfaktorer

– Styrkor

– Drömmar

20 min + 20 min



Övning: ”Rundabord” samtal
▪ 2 par går ihop = 4 personers samtal

▪ Dela med er av det ni hört och era insikter

✓ Presentera varandras berättelser (3 min var)

✓ Diskutera vilka framgångsfaktorer ni hört i era berättelser. Något som var gemensamt? 

✓ Notera de mest inspirerande framgångsfaktorerna som ni vill ha mer av på stort papper.

✓ Beskriv och notera vilka styrkor ni hört under era berättelser – skapa en ”styrkekarta”

✓ Diskutera därefter era önskningar för framtiden 

✓ Notera de önskningar som i framtiden kan göra er mest framgångsrika / göra så er verksamhet är på topp!

▪ Om många små ”4 grupper” – presentera era nedskrivna framgångsfaktorer, styrkor och drömmar i stor gemensam 
grupp. Då har ni skapat ett forum som presenterar allas tankar om vilka framgångsfaktorer och drömmar ni har inför 
framtiden samt fångat styrkor som kommer hjälpa er på vägen.

Ca 30-45 minuter totalt



Tips på frågor att ställa vid ex. utvecklingssamtal
1. Berätta om en händelse/situation när du upplevt dig själv som mest effektiv, engagerad och inspirerad i ditt arbete.

▪ När var det ?

▪ Vad var det för situation ?

▪ Vilka utmaningar mötte du ?

▪ Vilka styrkor använde du för att ta dig förbi ev. motstånd och hinder som dök upp på vägen ?

2. Utifrån det du har berättat; Vad ser du som viktigast att ta med i framtiden?

▪ Vad behövs för att du ska uppleva samma känsla av arbetstillfredsställelse  igen ?

▪ Utvecklingsbehov för egen del ?

▪ Vilka arbetsuppgifter engagerar och inspirerar dig mest i ditt arbete? 

▪ Vilka är dina främsta styrkor och kvalitéer ?



5I inom Appreciative Leadership

INQIURY – leda genom positivt ställda frågor

ILLUMINATION – Ta fram det bästa i människor och i situationer

INCLUSION - Samverka med andra för att skapa framtiden

INSPIRATION – Väck den kreativa känslan

INTEGRITY – Välj det goda i helheten



Finn 5 fel Finn allt bra

▪ Får vi inte prata om problem?

– Jo både problem och styrkor behöver synliggöras och lyftas.

– Skapa forum för att prata om det som inte fungerar dvs. det vi upplever som 

problematiskt och utmanande. Sök rotorsaker till problem och lös dem.

– Utifrån detta går vi vidare och pratar om det som är bra och hur detta kan bli ännu 

bättre.



Lästips:
▪ Styrkebaserad Team utveckling – En praktisk handbok i Appreciative Inquiry översatt av Daniel Rickardsson

▪ Appreciative Leadership – Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom, Kae Rader

▪ Appreciative Inquiry Handbook- for leaders for change – David Cooperrider, Diana Whitney och 
Jacqueline Stavros.

▪ Appreciative Inquiry in healthcare – Natalie May, Daniel Becker, Rickars Frankel, Julie Haizlip, 
Rebecca Harmon, Margaret Plews- Ogan, Anne Williams och Diana Whitney

▪ The power of Appreciative Inquiry- A practical guide to positiv change – Diana Whitney och 
Amanda Trosten Bloom

▪ Styrkebaserat Ledarskap av Ewa Braf utgivet av Motivation.se


