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ABSTRACT 

Syftet med studien var att se hur lärande har upplevts av deltagarna i ett projekt 
samt deras syn på lärande, som hör samman med att projektets resultat används 
i de ordinarie verksamheterna. Studiens fokus låg på respondenternas upplevel-
ser och deras egen syn på det inträffade. Projektet som undersöktes var Lärande 
väntrum som genomförts inom Landstinget i Kalmar län och finansierats av 
Samverkansdelegationen. Genomförandet av studien gjordes i form av intervju-
samtal med sju projektdeltagare och sju som inte deltagit i projektet. Av resulta-
tet framkom upplevd tidsbrist som ett hinder för arbetsuppgifter utanför de or-
dinarie (t.ex. projektdeltagande), men att projekt av denna typ tillför positiva 
effekter för dem som deltar i form av informellt lärande. Studien visar att det 
informella lärandet inte uppfattas och uppskattas på samma sätt som det formel-
la lärandet gör. Vi konstaterar också att det inte fanns någon skarp gräns mellan 
det formella, icke formella och informella lärandet som skedde i verksamheter-
na. Genom att synliggöra det informella lärandet i projekt kan det göras mer 
positivt att delta och mer accepterat för de som inte deltar. 
 
 
Nyckelord: informellt lärande, Lärande väntrum, projekt, kompetensutveckling, 
tidsbrist 



FÖRORD 

Vi tackar: 
• Rektor Behnn Edvinsson, Ölands folkhögskola för hans initiativtagande 

till och stora engagemang i projektet Lärande väntrum samt hans gene-
rositet när det gällt att dela med sig av sina erfarenheter runt berättande 
och lärande. 

• All personal vid de vårdinrättningar som har ingått i studien. Vi har för-
stått att tiden är pressad och knapp i vården och därför uppskattar vi ert 
deltagande speciellt mycket. 

• Vår handledare Lena Stenmalm Sjöblom för ett mycket gott och trevligt 
samarbete. Det har också gett oss insikter om olika ämnens olika synsätt 
på det vetenskapliga arbetet, vilket har varit mycket intressant och gi-
vande. 

Vår undersökning hade inte varit möjlig att genomföra utan er medverkan – ni 
har inte bara gjort den möjlig utan även mycket trevlig att arbeta med.  

Arbetet med uppsatsen har vi genomfört i total symbios dvs. genomfört ar-
betet gemensamt i alla delar. 
 
 
Kalmar april 2007 
Siw Lundqvist och Leif Marcusson 
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1 Inledning 

Vi (Siw och Leif) har uppmärksammat att det inom hälso- och sjukvården görs 
otillräckliga satsningar på kompetensutveckling för vissa personalkategorier. 
Personalneddragningar under 1990-talet har påverkat personalens möjligheter 
att utföra sitt arbete och samtidigt delta i att utveckla verksamheten. I media 
debatteras till och från vårdpersonalens stressiga situation där det varken finns 
tid för omvårdnad av patienterna eller för egen återhämtning. 

Med vår bakgrund inom hälso- och sjukvård, projektarbete och IT har vi 
märkt hur tidsbrist, stress och bristande kompetensutveckling påverkar hälso- 
och sjukvården. Att vi dessutom undervisar i projektmetod och projektledning 
har inneburit att vi har en djupare förståelse för hur ett projektarbete, som per 
definition är av tillfällig art och ligger utanför den ordinarie verksamheten, kan 
påverka arbetssituationen på flera sätt och att projektgenomförande kan medfö-
ra ett lärande i organisationen. Vi anser att en undersökning av vilken inverkan 
projektdeltagande har för personal i hälso- och sjukvården kan vara intressant 
att göra med utgångspunkt från projektet Lärande väntrum. Vi är intresserade 
av att ta redan på personalens uppfattningar om lärande under och efter projek-
tets genomförande. 

Under Siws deltagande i genomförandet av projektet Lärande väntrum (se 
kapitel 2) uppkom tankar om att projektdeltagande på arbetsplatsen kan leda till 
ett informellt lärande hos personalen. Avsikten med projektet Lärande väntrum 
kan sammanfattas med projektledaren och initiativtagaren Behnn Edvinssons1 
vision att medborgarnas ansvar för den egna hälsan kan stimuleras med hjälp av 
digital information och att berättandet/narrationen är en lämplig väg att nå må-
let. 

I arbetslivet förekommer ofta ”learning by doing”2 som inte alltid framhålls 
som lärande i en mera formell mening. Vi vill undersöka om det går att syn-
liggöra den del av det livslånga och livsvida lärande som sker hos personalen på 
arbetsplatsen och som är informellt/icke formellt. Detta tror vi är betydelsefullt 
för att kontinuerligt vidareutvecklas i yrket. 

I projektet Lärande väntrum var målet att skapa informationsmaterial för att 
erbjuda patienter möjlighet till ett lärande när de besöker olika vårdinrättningars 
väntrum. Informationen skulle vara lättillgänglig, uppdaterad och ge tillförlitlig 
information. Detta skulle kunna uppnås lättare genom att utnyttja tekniska möj-
ligheter med hjälp av olika IT-program. I samband med undersökningen av per-
sonalens uppfattningar om lärande i samband med projektet Lärande väntrum 
tycker vi därför att det skulle vara intressant att komplettera med hur personalen 
ser på patienternas lärande i samband med att projektets framtagna informa-
tionsmaterial togs i bruk i väntrummen. 

                                                 
1  Rektor på Ölands folkhögskola. 
2  Term lanserad vid 1800-talets slut av John Dewey som benämning på det centrala i hans 
pragmatiska pedagogik. 
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Vi tycker att det är värdefullt att undersöka om lärande förekommer i sam-
band med projektgenomförande, eftersom vi är intresserade av arbetsvillkoren 
för personal i vården. Vi har även uppmärksammat behovet av kompetensut-
veckling, som av ekonomiska skäl inte erbjuds i tillräcklig utsträckning enligt 
vår uppfattning. 
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2 Bakgrund – projektet Lärande väntrum 

I detta kapitel beskrivs översiktligt projektet Lärande väntrum (2.1) samt mera ingå-
ende delprojekten med bildspel och filmer som har varit centrala för studien (2.2). 
Kapitlet beskriver dessutom projektet Lärande väntrum utifrån aktivitetsteorin (Acti-
vity Theory). Den användes inte i projektet eller under projekttiden utan vi an-
vänder den här för att beskriva projektet i efterhand. 

Projekt som princip är enligt Marcusson och Ahlin (2002) en tillfällig verk-
samhet som genomförs utanför den ordinarie och som har egna tillställda resur-
ser, fastställda mål och angivna start- och slutdatum. Arbetet leds av en projekt-
ledare som ansvarar för att leverera det resultat som en beställare har begärt och 
betalt för att få. En projektmodell beskriver vad som ska genomföras i ett pro-
jekt och i vilken ordning det ska göras. Projektet skiljer sig från den ordinarie 
verksamheten genom högre krav på dokumentation av arbetet, målen och be-
gränsningen av resurser. Projektet ger en produkt som resultat; produkten kan 
vara abstrakt eller konkret. 

Aktivitetsteori är en konstruktion för att undersöka individers handlande i 
ett socialt sammanhang, där en människa utför en aktivitet, styrs av ett mål och 
tar verktyg och det omgivande samhället till sin hjälp. Drivfjädern bakom akti-
viteten är omvandlingen av målet till ett resultat. Engeströms (2005) modell (se 
figur 1) bygger vidare på den grundmodell som skapades av Vygotsky, Luria 
och Leontev. Subjektet är individen som genomför aktiviteten, objektet är dess 
handling och verktyget är den förmedlande länken mellan dessa. Regler är de 
regler som styr handlandet i aktiviteten. Det sociala sammanhanget visar i vil-
ken grupp subjektet finns. Arbetsfördelningen visar hur gruppen hanterar aktivi-
teten. Resultatet är det som kommer ut ur aktiviteten. 
 

verktyg

subjekt objekt

regler socialt sam-
manhang

arbetsför-
delning

resultat

 
Figur 1: Activity Theory (egen översättning). Källa: Engeström, 2005, s. 30 

2.1 Projektet Lärande väntrum 

Projektet finansierades av Samverkansdelegationen för regional utveckling och 
varade under två år med början våren 2003. Behnn Edvinsson var projektledare. 
Ett viktigt mål med projektet var att utveckla modeller för aktivt medborgar-
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skap, där det livslånga lärandet förutsattes vara en viktig komponent för att bi-
dra till skapandet av en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Patienten/ 
medborgaren gavs genom ett antal insatser möjlighet att aktivt axla ett större 
ansvar för den egna hälsan. Projektet genomfördes vid ett antal vårdinrättningar 
inom Landstinget i Kalmar län (Edvinsson & Lundqvist, 2005). 

Projektet faller inom ramen för ett forsknings- och/eller utvecklingsprojekt, 
d.v.s. den typ av projekt som karaktäriseras av visionsstyrning. I praktiken in-
nebär detta att projektmodellen kan bli mer sökande och prövande till sin karak-
tär när något oförutsett dyker upp på vägen. Ofta skapas i sådana situationer nya 
lösningar, där projektmålen förändras och genomförandefasen tar oprövade vä-
gar. Detta ställer stora krav på samverkan, speciellt om flera olika verksamheter 
är inblandade, och det kan vara svårt att i förväg veta hur slutresultatet kommer 
att se ut (Marcusson & Ahlin, 2002). 

Projektgruppen betraktade väntrummen som en potentiell möjlighet till 
lärande och försökte därför utveckla väntrummen till en mötesplats för kunskap 
och lärande. Patientperspektivet var i fokus under hela projektet. Under projek-
tet testades olika lösningar (tillika delprojekt) som att utveckla webbportal och 
patientguider, utbilda fokusgrupper, skapa högskolekurser, initiera kontakt mel-
lan intressenter, utveckla livsstilskurser, påverka inställningar angående digital 
information samt skapa bildspel och informationsfilmer (Edvinsson & Lund-
qvist, 2005). 

Patienterna uppmuntrades att delta i arbetet med att upprätthålla och nå hälsa al-
ternativt att ta hand om sin sjukdom. Vårdinrättningarnas personal deltog i projek-
tet för att bidra med sina berättelser utifrån sina områdeskunskaper. För att detta 
skulle vara möjligt blev personalen involverad i olika sorters lärande som krävdes 
för att de aktivt skulle kunna medverka vid framställning av det informationsmate-
rial som syftade till lärande hos patienter, anhöriga och närstående (medborgare i 
allmänhet). Genom projektdeltagandet tillkom extra arbetsuppgifter utöver den re-
dan upplevda pressade arbetssituationen. Detta synliggjordes under arbetet med 
projektet Lärande väntrum. 

Några i personalen valde på grund av tidsbrist och pressade arbetsscheman att 
avstå från medverkan i projektet. Att projektet, utöver patientlärande, även skulle 
kunna leda till lärande hos deltagande personal fanns inte alls med i diskussionen 
under projektplaneringen och genomförandet. Det var något som blev påtagligt 
under arbetets gång, då det märktes att personalen i flera fall lärde sig hantera nya 
verktyg för att skapa bildspel, bearbeta digitala bilder, skriva manus etc. Dessa 
iakttagelser aktualiserade frågor rörande personalens syn på arbetsplatslärande när 
det gällde eget och kollegors lärande, lärande hos deltagare och icke deltagare i 
projektet samt även patienternas eventuella lärande. 

Under våra diskussioner i samband med genomförandet av Lärande väntrum 
enades vi om att frågor som berör arbetsplatslärande behöver lyftas fram i ljuset för 
att det ska vara möjligt för chefer och personer i ledande ställning inom vården 
(och liknande organisationer) att säga ja till projektmedverkan (trots tidspress) 
och/eller andra former av kunskapsdelande om det visar sig att projektdeltagandet 
kan ge ett lärande som kan vara kompetensutvecklande. Även uppfattningar om 
patienters lärande i sammanhanget kan vara av betydelse för om ledningen tycker 
att lärande genom projektdeltagande etc. är värt att satsa på. 



 11 

Aktivitetstriangel i figur 1 ovan återges nedan i denna form        och avser då 
hela aktivitetsbeskrivningen med bibehållen betydelse för de ingående delarna. 
Projektets mål – det lärande väntrummet – markeras med pilen till höger i figur 2 
nedan. 

 

Vårdinrättning

Personal

Personal

Projekt 

Lärande

väntrum

Landsting

Lärande i 

projekt

Sätter regler

Skapar

förutsättningar
Anhöriga

Närstående

Vårdtagare

Lärande väntrum

 
Figur 2: Lärande väntrum utifrån modellen Activity Theory. 

Efter genomförandet av projektet Lärande väntrum kan aktivitetsteorin använ-
das för att ge två olika beskrivningar av lärande, dels genom projektet, dels ge-
nom användandet av filmer och bildspel. Projektets resultat skapar förutsätt-
ningar i form av verktyg och regler. Ser vi på projektet sätter Landstinget regler 
för vad som får göras i form av informationsspridning och hur denna ska ut-
formas. Projektet Lärande väntrum har dessa regler som ett ingångsvärde och 
som en begränsande faktor. Till projektet kopplas personal som genom sitt del-
tagande i projektet kan få ett lärande som resultat utöver filmer och bildspel. 
Vårdinrättningen som ska använda filmerna/bildspelen har Landstingets regler 
att följa likväl som de regler som skapats av projektet runt filmernas och bild-
spelens användning. Samtidigt har vårdinrättningarna tillgång till datorprogram 
o.s.v. för vidareutveckling av bildspel och möjlighet till nya filmer som verktyg 
från projektet. Målet med projektet var att skapa ett Lärande väntrum där vård-
inrättning/personal, vårdtagare och anhöriga/närstående ges möjlighet till ett 
lärande. 

2.2 Delprojekt som har skapat bildspel och filmer 

Samtliga ovanstående delprojekt har prövats under projektet. Vår undersökning 
inom arbetet med uppsatsen fokuserar på delprojekten som arbetat med att ska-
pa bildspel och filmer. Delprojektet att skapa bildspel genomfördes med skräd-
darsydd patientinformation. Bildspelen visas kontinuerligt på bildskärmar mon-
terade i väntrummen. Arbetet med delprojektet att producera kortare informa-

Projektets 

mål att 

skapa

Vår 

undersökning
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tionsfilmer omfattade manusskrivande samt inspelning och redigering av fil-
merna, som sedan användes som fördjupad information till berörda patienter, 
anhöriga och närstående. Personal från en specialiserad vårdinrättning A ut-
vecklade bildspel och producerade informationsfilmer i samverkan med huvud-
projektets deltagare (Siw Lundqvist och Behnn Edvinsson). En professionell 
dokumentärfilmare kompletterade delprojektgruppen och utgjorde därmed en 
extra resurs vid filmproduktionen. Personal från en allmänt inriktad vårdinrätt-
ning B arbetade med bildspel. Att enbart dessa delprojekt ingick i vår under-
sökning inför uppsatsarbetet berodde på att de är de enda delprojekt där perso-
nal från vårdinrättningar deltog aktivt i projektet Lärande väntrum. I övriga 
delprojekt utförde deltagare från huvudprojektgruppen de praktiska delarna av 
projektarbetet medan vårdpersonalen var uppgiftslämnare (Edvinsson & Lund-
qvist, 2005). 

Vid den inledande kontakten med vårdinrättning A bestämdes att personalen 
skulle bilda en grupp med representanter från samtliga personalgrupper för att 
komma underfund med vilken typ av patientinformation som gruppen ville kon-
centrera sig på. Att skapa bildspel med information om vårdinrättningen var det 
första förslaget som gruppen började arbeta med – i samverkan med projektre-
presentanterna från Lärande väntrum. I arbetet med bildspelet koncentrerade 
personalen sig på att fundera över vad som är mest intressant att få veta om 
vårdinrättningen när patienten, den anhöriga eller närstående kommer till vänt-
rummet (kanske för första gången). Under flera diskussioner växte ett konkret 
förslag fram där fotografering och redigering i presentationsprogram följde. Vid 
de inledande försöken fanns representanterna för huvudprojektgruppen med 
som stöd. Efter förhållandevis kort tid tog personalen själv över det mesta av 
arbetet med bildspelet, och representanterna från huvudprojektet fick snarast en 
rådgivande roll. Efter ett antal experiment med olika bilder och bildtexter beslu-
tades att det var dags att ta bildspelet i bruk. Två skärmar monterades i olika 
delar av vårdinrättning A:s väntrum och inledningsvis kördes samma presenta-
tion på båda. En viktig intention med bildspelen var och är att de kontinuerligt 
ska vidareutvecklas. Det ursprungliga materialet ska fyllas på, korrigeras och 
kompletteras med nya bildspel, som innehåller sådan information som persona-
len noterat att patienterna ofta efterfrågar. Bildspelen ska således utgöra ett 
komplement till övrig information som ges till patienter/anhöriga/närstående. 
Övrig information ges oftast muntligt, men även tryckt material förekommer 
(Edvinsson & Lundqvist, ibid.).  

När första bildspelet tagits i bruk väcktes snabbt tanken på att utveckla pati-
entinformationen ytterligare och att gå vidare med att göra egna skräddarsydda 
informationsfilmer. Dessa skulle utgöra ytterligare komponenter för att vidareut-
veckla informationsmaterialet till patienterna, deras anhöriga/närstående (Edvins-
son & Lundqvist, ibid.). Vårdinrättningen hade tidigare fått låna ett par filmer 
som producerats vid ett annat landsting, men upplevde att lokala skillnader i han-
tering/bedömning/behandling av samma diagnoser kunde skapa otydlighet gent-
emot dem som mottog informationen. Representanterna från huvudprojektet (Siw 
Lundqvist och Behnn Edvinsson) tyckte att personalens initiativ både var intres-
sant och relevant för projektets intentioner, och samtyckte därför till att detta 
skulle rymmas inom projektets ram. Möjligheten till kontinuerlig uppdatering av 
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projektets mål fanns beroende på projektets inriktning och den visionsstyrning 
som ingår i begreppet forsknings-/utvecklingsprojekt (Marcusson & Ahlin, 
2002). Proceduren och händelseutvecklingen vid vårdinrättning B var i stort sett 
överensstämmande med ovan nämnda och även där var det en mindre grupp som 
arbetade mest aktivt med projektet (i det fallet endast bildspel och patientdator, 
uppkopplad mot projektets portal, samt utskriftsmöjligheter i väntrummet). 
Delprojektet om bildspel och filmer inom projektet Lärande väntrum innebar att 
ett lärande hos deltagarna i projektet, d.v.s. under genomförande av projektets 
arbete, skulle kunna inträffa. Utöver detta skulle även ett lärande för övrig perso-
nal på vårdinrättningarna kunna ske, även om de inte aktivt deltog i projektet. 
Projektet diskuterades dels i samband med personalmöten, dels i samband med 
arbetet. Detta lärande har inte ingått som en del av projektet utan är en extra vinst 
som kan ha skett. Vårt uppsatsarbete handlar om denna punkt (se figur 3), där ett 
lärande i projektet har kunnat ske mera informellt. 

 
 

Personal

Projekt 

Lärande

väntrum

Lärande i

projekt

 
Figur 3: Lärande i projektet utifrån modellen Activity Theory. 

Vår 

undersökning
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3 Syfte 

Vårt syfte är att genom intervjuer urskilja synen på eget och andras informella 
lärande i projektet Lärande väntrum. Frågeställningarna fokuserar: 

• hur personal på vårdinrättningarna uppfattar sitt eget lärande under pro-
jektet 

• hur de under intervjun synliggör sitt lärande 
• hur de uppfattar deltagande kollegors lärande 
• hur de uppfattar icke deltagande kollegors lärande 
• hur de uppfattar patienters lärande utifrån användning av bildspel och 

filmer. 
Vårt syfte är också att urskilja och synliggöra mönster, som kan vara allmänt 
giltiga för liknande situationer med informellt lärande i samband med projekt-
deltagande på arbetsplatsen. 
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4 Teorier och tidigare forskning 

Detta kapitel tar upp teorier och tidigare forskning om lärande och kunskap 
(4.1), om deltagande och lärande (4.2) samt om organisation och tid (4.3). De 
highlights som avslutar varje delkapitel är till för att lyfta fram de viktigaste 
punkterna och därmed fungera som en sammanfattning. 

4.1 Teorier och tidigare forskning om lärande 
och kunskap 

I detta kapitel presenteras teorier om lärande och kunskap: Definition av de oli-
ka lärandeformerna – formellt, icke formellt och informellt lärande (4.1.1), 
Svanberg Hårds (1992) tidigare forskning med koppling till olika lärandeformer 
(4.1.2), kunskap, kompetens och självuppfattning (4.1.3) och empiriska under-
sökningar om kunskap (4.1.4). Highlights (4.1.5) belyser de teorier och den 
forskning som tagits upp i kapitlet. 

4.1.1 Teorier om formellt, icke formellt och 
informellt lärande 

Ahmed och Coombs (1975) har gjort en indelning av olika sätt att genomföra 
lärande. Dessa representeras av begreppen formell, icke formell och informell 
utbildning. Kategoriseringen beskriver både formell och icke formell utbildning 
med utgångspunkt från hur respektive utbildning är organiserad/strukturerad 
och skillnaden dem emellan är att den formella utbildningen har en tydligare 
och mera strikt struktur. Den informella utbildningen refererar till lärande och 
interaktion i dagligt liv.  

La Belles (1982) kub nedan (se figur 4) avser att visa att olika former för ut-
bildning kan vara sammansatta av ingredienser från de olika lärandeformerna – 
formellt, informellt och icke formellt lärande – och att det finns interaktions-
möjligheter och relationer dem emellan, som gör att de inte enbart bör betraktas 
som fristående entiteter. Av figur 4 framgår att de olika typerna kategoriserats 
på ett sätt som påminner om Ahmed och Coombs (ibid.) ovan. Figuren visar 
hur struktur och lärande kan sammanfogas och visar möjligheten av olika kom-
binationer. Enligt La Bell (ibid.) är inte huvudsaken att kategorisera varje möj-
ligt utbildningsalternativ utan att använda matrisen som ett verktyg för att 
åskådliggöra interaktioner/relationer mellan de olika sätten att lära. 
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Figur 4: The Modes and Characteristics of Education. Källa: La Belle (s. 162) 

Det formella lärandet är enligt Ajello och Belardi (2002) fokuserat på grund-
läggande utbildning och träning till skillnad mot det livslånga lärandet, som 
snarare har fokus på att länka samman formellt och icke formellt lärande. Enligt 
Ajello och Belardi är det icke formella lärandet ett övergripande begrepp till det 
informella. Författarnas distinktion mellan icke formellt och informellt lärande 
kan kort beskrivas som att informellt lärande är ett resultat av dagliga aktivite-
ter i samband med arbete, familj eller fritid och därigenom en del av det icke 
formella lärandet, som är inbäddat i mera planerade aktiviteter som inte är ex-
plicit utformade som lärande. 

Lärande som skett utanför de formella utbildningsinstitutionerna behöver 
synliggöras enligt Ajello och Belardi (ibid.) eftersom det informella lärandet är 
betydligt svårare både att upptäcka och att uppskatta. Osynligheten uppfattas av 
författarna som ett växande problem som berör kompetensutveckling på alla 
nivåer och inom alla områden. Att identifiera, uppskatta och erkänna informellt 
lärande måste baseras på enkla metoder och kan vara ett sätt att identifiera 
nyckelkompetenser i organisationer. 

4.1.2 Studie om formellt och informellt lärande i 
samverkan 

Svanberg Hård (1992) har i sitt avhandlingsarbete empiriskt undersökt infor-
mellt lärande på ett antal folkhögskolor för att beskriva och förstå den speciella 
form av informellt lärande som sker vid dessa utbildningsinrättningar. Det 
klassrumsförlagda lärandet definieras som formellt lärande (= utbildning) och 
lärande som sker utanför lektionssalen definieras som informellt lärande. Ex-
empel på sådant informellt lärande är demokratiska möten, samkvämsliknande 
möten och samtal om skolans verksamhet. I undersökningen framkom bl.a. att 
lärarna uppvisade en bristande överensstämmelse mellan deras ”… sätt att se …” 
och deras ”… sätt att agera …” (s. 183–184) och fast lärarna betonade vikten av 
att umgås med eleverna utanför klassrummet så hände detta ganska sällan. Det-
ta tolkade författaren som att lärarna tillmätte det formella lärandet högre värde 
och därmed även tyckte att det var tillåtet att minska tiden informellt (utanför-
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klassrummet-lärande) medan det ansågs tveksamt att minska tiden för formellt 
lärande, något som kunde bero på att undervisningsskyldigheten är tydligt defi-
nierad i antal timmar. Svanberg Hård hävdar, med stöd i studiens resultat, att 
det formella och informella samexisterar och att alla utbildningar borde låta 
dessa två lärandetyper stötta varandra för att stimulera självständigt lärande 
som är viktigt för livet efter skolan. 

4.1.3 Teorier om kunskap och kompetens  

Liedman (2001) urskiljer och beskriver tre typer av kunskap: påståendekun-
skap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Påståendekunskap är den 
teoretiska kunskapen. Färdighetskunskap är att kombinera teori och praktisk 
tillämpning. Förtrogenhetskunskap skaffas genom lång erfarenhet. Att över-
blicka och tolka en situation utan att helt kunna underbygga sin slutsats på ett 
diskursivt sätt är förtrogenhetskunskap. Författaren skiljer även på personlig 
kunskap och opersonlig kunskap. Den personliga sidan av kunskap är att den 
måste ha en bärare. Den opersonliga sidan är förutsättningen för att kunna över-
föra kunskap från människa till människa. Personens livshistoria innebär att allt 
som händer individen påverkar kunskapen, den egna inlärningsprocessen samt 
vederbörandes andra erfarenheter som egentligen kan te sig ovidkommande för 
den aktuella kunskapen. 

Hård af Segerstad m.fl. (1999) skiljer på kunskap och förståelse. Att tillägna 
sig kunskaper kan innebära att enbart lära sig vad saker och ting heter, s.k. be-
nämningskunskap. En motpol till detta är att nå förståelse för sammanhang, vil-
ket ofta anses som viktigare (även om benämningskunskap givetvis är ovärder-
lig ibland). Vårt behov av kunskap hänger ihop med den tid vi lever i och det är 
olika kunskaper som anses väsentliga. För att exemplifiera tar Hård af Seger-
stad m.fl. upp IT-användningen som accelererat allt snabbare under flera år och 
som ökat behovet av vidareutbildning. Lärprocessen påverkas enligt Hård af 
Segerstad m.fl. av både intellektuella, känslomässiga och färdighetsmässiga 
faktorer och sker i ett socialt sammanhang. 

Lankard (1996) menar att kontinuerlig kompetensutveckling är ett krav för 
dagens arbetskraft, som med skilda erfarenheter och kunskaper i bagaget behö-
ver utbildning/lärande som tar hänsyn till skiftande förkunskaper och förmågor. 
Lankard behandlar bl.a. aktionslärande som ett exempel på ett nyare sätt att 
lära. Aktionslärande är en systematisk process där individerna lär sig genom att 
göra enligt Lankard och baseras på tron att lärande kräver handling – handling 
kräver i sin tur lärande. Denna typ av lärande sker enligt principen att det finns 
möjlighet att nå kunskap just när den behövs och att lärandet är resulta-
tet/behållningen – inte problemlösningen som sådan. Det är lärandet som upp-
står i processen att finna problemlösning som skapar grunden för aktionsläran-
de, något som enligt Lankard hjälper individer att svara på förändringar på ett 
effektivt sätt.  

Kjellin (2006) menar att kunskap i vissa hänseenden kan upplevas abstrakt, 
på ett metafysiskt sätt, vilket inte hindrar att den är praktiskt användbar och att 
det är möjligt att använda artificiella modeller i den fysiska världen. Kjellin 
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hävdar att även när kunskapen förefaller illusorisk är den ett sätt att skapa ba-
lans i kaos. Ju mer kunskap som människor har, desto bättre är beredskapen för 
att tåla att kunskapen ifrågasätts utan att gå i försvarsställning och mota bort 
nya idéer. Kunskaper och färdigheter som är inlärda och som inte behöver upp-
rätthållas transcenderas, trycks ner i de mentala hierarkierna, och automatiseras. 
De automatiserade kunskaperna kan konceptualiseras i exempelvis IT-system. 
Att kunskap kan automatiseras ger förmåga till helhetssyn – något som Kjellin 
menar bidrar till att nya kunskaper bereds plats och på sikt låter ett nytt kun-
skapssamhälle växa fram, eftersom kunskapens gräns kontinuerligt ändras.  

Kompetens kan enligt Ydén (2000) gälla individens förmåga och/eller upp-
giftens krav. Formell kompetens för individen är det som förvärvats genom 
formell utbildning och som visas i exempelvis betyg och intyg. Faktisk kompe-
tens är individens samlade erfarenhet. Här är utöver formell kompetens, också 
attityd, engagemang och motivering viktig. Uppgiftens krav på kompetens är 
beroende av uppgift, befattning och situation. Den ena sidan av kompetenskra-
vet är det som föreskrivs/syns i befattningsbeskrivningar, arbetsorder etc. och 
den andra sidan handlar om vad situationen ställer för krav på kompetens, d.v.s. 
vilken förmåga som krävs i en enskild situation. Kombinationen gör att det kan 
vara svårt att i förväg förstå exakt vilka krav på kompetens och förmåga som 
kommer att ställas i en specifik situation. 

Hård af Segerstad m.fl. (1999) definierar kompetens som individers förmåga 
att med hjälp av de personliga kunskaperna och erfarenheterna lösa de uppgifter 
som blir aktuella. Numera krävs inte bara rent kunskapsmässig kompetens utan 
även social kompetens för att kunna lösa problem. I grunden ligger att indivi-
dens personlighet och kompetens är en högst individuell sak.  

4.1.4 Tidigare forskning om lärande och kun-
skap 

I Gulatis (2003) studie undersöktes hur lärare på webbaserade kurser, som i lit-
teraturen ofta beskrivs som ett exempel på informellt lärande, bedömde elever-
na. Närmare bestämt om lärarna tog hänsyn till att ett mera informellt lärande 
möjliggör tillämpande av individuella sätt att lära i högre grad än vid formell 
utbildning. I studien framkom bl.a. att kursledarna inte uppskattade att deltagare 
”tjuvlyssnade” i online-forumen, utan ville se ett aktivt deltagande som ett slags 
”kvitto” på att lärande pågick. Därför skapades kursstrukturer som uppmuntra-
de olika typer av interaktion. Det förutsattes att den som deltog aktivt även lär-
de sig, och att motsatsen lika självklart förelåg – något som tillbakavisades av 
studien. Gulati tolkade undersökningsresultatet som exempel på att alla har sina 
individuella sätt att lära, och att ett passivt deltagande i en online-utbildning kan 
vara att jämföra med ett informellt lärande. Ett passivt deltagande kunde t.ex. 
innebära att ta del av övrigas diskussioner och bidrag, utan att lämna egna 
kommentarer. 

Wang m.fl. (2006) har studerat webbaserat lärande och funnit att desto fler 
varierande metoder för lärande som tillämpas inom online-lärande/e-lärande, 
desto större blir inlärningseffekten hos studenterna. Slutsatserna som Wang 
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m.fl. drar av studien stöder Gulatis (2003) tolkning att individuella lärstilar är 
viktiga variabler vid kunskapsinhämtandet, och att en följd av detta är att större 
uppmärksamhet bör ägnas åt deltagarnas olika lärstilar vid utformandet av ut-
bildningar som ges via webben, d.v.s. online- och e-lärande. 

Reissner (2003) har studerat lärande vid organisatoriska förändringar och 
presenterar en något avvikande uppfattning när det gäller betydelsen av indivi-
duella lärstilars fristående förklaringskraft. Reissner menar att de är otillräckli-
ga när det gäller att förklara den komplexa process som aktiveras vid arbetsrela-
terat lärande, och anser att analys av berättelser är det mest kraftfulla verktyget 
för att kunna se och förstå lärande i olika dimensioner. Detta beror på att det är 
genom berättelser som människor gör världen möjlig att begripa. Enligt Reiss-
ner är den viktigaste länken mellan förändring, berättande och lärande att män-
niskor lär genom meningsskapande, och resultatet visas genom det sätt som hi-
storier berättas på. Historieberättandet visar hur människor uttrycker att de har 
lärt sig något om sig själva, om sina roller och om sin identitet. Genom analys 
av de historier som berättas på en arbetsplats är det därför möjligt att greppa 
den komplexa lärandeprocess som försiggår på arbetsplatsen. 

4.1.5 Highlights  

Nedan presenteras highlights för att fånga essensen i kapitlet. 
Teorier: 

• Informellt lärande refererar till lärande i dagligt liv (Ahmed & Coombs, 
1975). 

• Det finns givande interaktionsmöjligheter mellan formellt, icke formellt 
och informellt lärande (La Belle, 1982). 

• Informellt lärande behöver synliggöras eftersom det är svårare att upptäcka 
och värdera än formellt lärande (Ajello & Belardi, 2002). 

• Tre typer av kunskap kan urskiljas: påståendekunskap, färdighetskun-
skap och förtrogenhetskunskap (Liedman, 2001). 

• Det är skillnad på kunskap (benämningskunskap) och förståelse (Hård 
af Segerstad m.fl., 1999). 

• Aktionslärande uppstår i processen att finna problemlösning (Lankard, 
1996). 

• Automatiserade kunskaper kan konceptualiseras med hjälp av IT-stöd 
(Kjellin, 2006). 

• Kompetens kan gälla individuell förmåga och/eller uppgiftens krav 
(Yden, 2000). 

• Kunskapsmässig kompetens behöver kombineras med social kompetens 
(Hård af Segerstad m.fl., ibid). 

Tidigare forskning: 
• Individuella lärstilar är viktiga att beakta vid lärande (Gulati, 2003, 

Wang m.fl., 2006). 
• Analys av historier som berättas på en arbetsplats möjliggör helhetssyn 

på den komplexa lärandeprocess som försiggår där (Reissner, 2003) . 
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4.2 Teorier och tidigare forskning om deltagande 
och lärande 

Kapitlet presenterar teorier med koppling tilldeltagande: i det livslånga lärandet 
(4.2.1), i ”kunskapsdelande” (4.2.2) samt presenteras tidigare forskning om del-
tagande och lärande (4.2.3) med relevans för uppsatsens undersökning. Slutli-
gen lyfter highlights fram kontentan i kapitlet (4.2.4). 

4.2.1 Deltagande i det livslånga lärandet 

Crowther (2004) menar att det är viktigt att bli på det klara med vad det livs-
långa lärandet egentligen står för, eftersom det är ett begrepp som förändrats 
över tiden – åtminstone om man betraktar det ur perspektivet vuxnas lärande. 
Historiskt sett har deltagande i vuxenutbildning hängt tätt ihop med viljan att 
vara med och skapa ett rättvist och jämlikt samhälle. Detta uppnåddes bl.a. ge-
nom att bryta de barriärer som utestängde vissa grupper från formell utbildning. 
I och med att det livslånga lärandet alltmer blir en strategi, i stället för en poli-
tisk fråga om rättvisa, handlar lärandet mer och mer om att tillägna sig nya livs-
stilar och förmågan att använda moderniteter av olika slag. En effekt av att lä-
randet länkar mer till kulturella aktiviteter än politiska blir enligt Crowther att 
resultaten blir allt svårare att identifiera och mäta. Detta är ett förhållande som 
gör, att det i förlängningen blir svårt att identifiera deltagande och ”icke-
deltagande”. Att dessutom Internet finns som en outsinlig källa till kunskap ut-
manar uppfattningen av deltagande som något distinkt och skilt från det dagliga 
livet. 

Diskussionen om ett livslångt lärande har enligt Crowther (ibid.) stort infly-
tande på hur vuxnas lärande uppfattas och förstås, vad det är, hur det ska mätas, 
vad som är nyttan med det etc. Det finns även en större tydlighet runt det fak-
tum att det är individen själv som ansvarar för att vara kunskapsmässigt uppda-
terad – speciellt när det gäller yrkeskunskaper. Det ökande ansvaret för vidare-
utveckling får ofta konsekvensen att individen ställs inför att, på egen hand, sål-
la bland utbudet av utbildningar och utbildningsmaterial som exempelvis kur-
ser, litteratur, coacher och olika typer av IT-stöd. I detta ligger en otydlighet om 
vad som är ”rätt” kunskap, vilket kan leda till att individen inte klarar uppgiften 
– med en känsla av misslyckande som följd. Crowther menar att utvecklingen 
av det livslånga lärandet leder till att utveckla en ny typ av arbetskraft, som tar 
ansvaret för sin vidareutveckling på arbetet och som även tar på sig skulden för 
eventuella misslyckanden i detta avseende. 

Hård af Segerstad m.fl. (1999) diskuterar nödvändigheten av att lära hela li-
vet, eftersom utvecklingen går så snabbt framåt. Hon poängterar vikten av att 
de studerande/lärande ges kunskaper och förbereds i att själva styra inlärningen 
för att det livslånga lärandet ska bli optimalt. Att ta eget ansvar för detta upp-
levs ofta som frustrerande – åtminstone inledningsvis. Hård af Segerstad m.fl. 
menar därför att den studerande måste acceptera tanken på lärandet som en 
kontinuerlig process. Konsekvensen av ett sådant tänkande blir att ingen, inom 
något yrke, någonsin kan känna sig färdigutbildad utan får ständigt vara beredd 
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på att uppdatera sin utbildning och att följa med i vad som händer i frontlinjen 
av yrket. 

4.2.2 Deltagande i kunskapsdelande 

Drucker (1988) förutsåg i artikeln ”The Coming of the New Organization” da-
gens minskande mellanchefsnivåer och det tvärvetenskapliga arbetssätt som 
ofta präglar företagen. En förutsättning för en sådan förändring av organisato-
riska hierarkier är enligt Druckers resonemang att medarbetarna tar ett ökat an-
svar för att skaffa nya kunskaper allteftersom detta blir nödvändigt samt att hål-
la sig uppdaterade och i sitt fackområdes framkant. Därmed omfattar detta an-
svar även organisationens kunskapsstrukturer som behöver underhållas och 
uppdateras. Viktiga frågor för medarbetarna att ta ställning till är exempelvis: 
Vem är beroende av vilken kunskap och var finns den? Vad kan jag bidra med? 

Dixon (1999) framhåller att diskussionen om kunskapsdelande inom organi-
sationer har fått konsekvensen att åsikter om medarbetarnas kunskaper omvär-
derats. Den tidigare uppfattningen, att endast personer på högre befattningar 
hade kunskaper som var viktiga att ta del av, har fått ge vika till förmån för 
åsikten att allas kunskaper betraktas som värdefulla – eftersom alla är experter 
inom sitt område. Därmed menar Dixon att varje medarbetare är lika viktig som 
deltagare i det informella kunskapsdelandet på arbetsplatsen. 

Lave och Wenger (2001) ger uttryck för ett lärande som omfattar hela män-
niskan och den sociala kontexten, och menar att lärande är en deltagande pro-
cess i en sammanslutning där viss praktik utövas. Till en början är en ny med-
lems deltagande perifert men ökas gradvis efterhand i takt med ett växande en-
gagemang, vilket i sin tur ger högre komplexitet. Lave och Wenger menar att 
det är just genom en ny medlems deltagande i den föreliggande processen, även 
under den tid som nykomlingen själv lär sig hur denna fungerar, som gör att 
praxis vidareutvecklas. Ett legitimt perifert deltagande syftar närmast på förhål-
landet mellan en nykomling och de som redan finns i en viss sammanslutning 
(organisation, företag etc.). Detta speglar även processen som leder fram till att 
en ny person gradvis skolas in i gruppen och i sammanhanget. Lave och Weng-
er poängterar att lärande är integrerat och samtidigt oskiljaktigt från ett socialt 
sammanhang och sociala aktiviteter. Det perifera deltagandet innebär en öpp-
ning eller en väg att nå förståelse genom ökande involvering.  

Enligt Sveiby och Simons (2002) är det en mycket viktig förutsättning för 
organisationer och företag att deras medlemmar delar med sig av sina kunska-
per till varandra – inte minst då outnyttjade kunskaper står för en av de största 
kostnaderna i ett företag. Att inspirera medarbetarna till att frikostigt dela med 
sig av kunskaper kan exempelvis vara ett effektivt sätt för organisationer att 
inte upprepa gjorda misstag. Dock måste ett delande av kunskaper bygga på 
frivillighet, eftersom kunskapen ligger inbäddad i människor och inte kan be-
handlas som fristående objekt. 
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4.2.3 Tidigare forskning om deltagande och 
lärande 

Björgvinsson och Hillgren (2002, 2006) beskriver ett tvåårigt (2000–2002) 
samarbetsprojekt om Kontinuerligt lärande inom vården (KLIV) mellan Malmö 
Allmänna Sjukhus (MAS) och Rumsstudion på Interactive Institute i Malmö. 
Projektet undersökte möjligheten att använda IT-stöd (video) vid kunskapsöver-
föring mellan personal på sjukhusets intensivvårdsavdelning. Ett viktigt resultat 
från KLIV-projektet är att lärandet inte bara pågick när personal använde fil-
merna, utan även när de gjordes. Personalen, som spelade in filmerna, diskute-
rade och reflekterade över hur olika moment utfördes. Därefter granskades fil-
men tillsammans med kollegor, vilket gjorde arbetssättet synligt – något som 
författarna (ibid.) menar bidrog till en kontinuerlig vidareutveckling av praxis. 

Liimatainen, Poskiparta och Sjögren (1999) beskriver ett delprojekt som 
undersökte på vilket sätt sjuksköterskeelevers kliniska träning var viktig för att 
utveckla den kommande yrkesrollen. Sjuksköterskor spelar av tradition en hu-
vudroll när det gäller att överföra hälso- och sjukvårdskunskaper till patienter. 
Interaktionen som sjuksköterskestudenterna hade med patienterna under prak-
tiken (den kliniska träningen) gjorde att de måste öva sig i hälsofrämjande 
kommunikation och beslutsfattande som hör samman med sådan kommunika-
tion. I situationerna som uppstod vid patientkontakten fick sjuksköterskestu-
denterna en inblick i hur de kan agera för att främja patienternas ”empower-
ment” – det vill säga att hjälpa dem ta kommandot över den egna hälsan och att 
sköta sin egen sjukdom. Delprojektets resultat visar att sköterskestudenternas 
tidigare erfarenhet, kunskap från utbildning och deltagande i den arbetsplats-
förlagda praktiken, i samverkan med den patientkontakt som gavs då samt ett 
eget kritiskt tänkande och reflekterande, hjälpte dem att utveckla sin komman-
de yrkesroll. 

4.2.4 Highlights  

Nedan presenteras highlights från teorier och tidigare forskning för att lyfta fram 
kontentan i kapitlet. 
Teorier: 

• Det livslånga lärandet har blivit en strategi där allt mer ansvar för kompe-
tensutveckling läggs på individen själv så även ansvar för eventuellt miss-
lyckande att hålla sig uppdaterad (Crowther, 2004). 

• Individen har eget ansvar för kontinuerlig vidareutveckling inom yrket 
(Hård af Segerstad m.fl., 1999). 

• Medarbetare måste ta ökat ansvar för att uppdatera sina kunskaper och för 
att upprätthålla organisationens kunskapsstrukturer (Drucker, 1988). 

• Alla medarbetares kunskaper är lika viktiga – oavsett hierarkisk placering i 
organisationen (Dixon, 1999). 

• Lärande är integrerat i ett socialt sammanhang (Lave & Wenger, 2001). 
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• Att dela kunskaper inom organisationer är viktigt men måste bygga på fri-
villighet, eftersom kunskapen är inbäddad hos individer, (Sveiby & Si-
mons, 2002). 

Tidigare forskning: 
• IT-stöd (video) effektiviserade kunskapsöverföring på vårdavdelning och 

gav ett lärande som inte bara pågick när videofilmerna användes utan även 
i samband med att de gjordes (Björgvinsson & Hillgren, 2002, 2006). 

• Att delta i praktik under utbildning ger möjligheter till reflektion och re-
flekterande praktik, d.v.s. tillför viktiga komponenter för utvecklandet av 
sjuksköterskerollen (Liimatainen, Poskiparta & Sjögren, 1999). 

4.3 Teorier och tidigare forskning om organisa-
tion och tid 

I kapitlet presenteras teorier (4.3.1) och tidigare forskning (4.3.2) som tar upp 
tidens betydelse för vårdens organisation och hur IT-relaterad stress kan påver-
ka arbetet i vården samt lyfter avslutningsvis kapitlets highlights (4.3.3). 

4.3.1 Teorier om organisation och tid 

Hallin och Siverbo (2003) beskriver sjukvården som en hierarkiskt uppbyggd 
organisation som styr hur, var och när arbetet ska genomföras. Inom dessa ramar 
bokas patienter och deras behandlingar in, vilket ger en arbetssituation som i hu-
vudsak styrs av andra än arbetstagaren, som exempelvis sjuksköterskan, labbassi-
stenten och läkaren. ”Organisation är ett begrepp som kan användas för att 
beskriva ett företags eller förvaltnings struktur med dess olika enheter och 

chefsnivåer, det vill säga hur det sociala systemet formellt är uppbyggt” (s. 35). 
Hallin och Siverbo (ibid.) menar att landstingens kärnverksamhet bygger på 

medicin- och omvårdnadskunskaper, där medicin står hierarkiskt över omvårdnad 
inom verksamheten. Detta förhållande får konsekvensen att läkaren står högst upp i 
rangordningen; därunder finns sjuksköterskor och andra yrkesgrupper. ”Positionen 
i hierarkin är kopplad till utbildningens längd och status” (s. 55). Förhållandet 
bidrar också till parallella hierarkier: ”Parallellt med den medicinska hier-
arkin existerar en annan hierarki – den administrativa. Den administrativa 

hierarkin är indelad i flera chefsnivåer, till vilka det är kopplat ansvar och 

befogenheter” (s. 57). 
Enligt Hallin och Siverbo (ibid.) påverkar den administrativa styrningen re-

sursfördelningen, tillsättning av befattningar, lönesättning och andra förmåner, 
och har därigenom ett inflytande över den verksamhet som bedrivs. I dessa styr-
ningsprocesser avgörs när, hur och av vem patienterna undersöks och behand-
las. Det är genom besluten i dessa processer och genom personalens tidsan-
vändning som resursfördelningen inom hälso- och sjukvården sker i praktiken. 
Den professionella styrningen bygger främst på kunskapsauktoritet. De med-
lemmar av professionen som uppfattas besitta de bästa kunskaperna inom ett 
område har auktoritet, och påverkar därmed kollegorna och verksamhetens ut-
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veckling. Men även den hierarkiska positionen har betydelse för styrningen. 
Positioner som professor, chefläkare och överläkare underlättar för vederböran-
de att få gehör för sina synpunkter. 

Att tiden har en central roll i verksamheten konstaterades redan av Frederick 
Taylor (1947) (upphovsmannen till ”scientific management” – där människan 
är en utbytbar kugge i maskineriet) som förespråkade sporrande lönesystem 
som ett sätt att motivera underordnade att använda sin tid rätt (ur företagets per-
spektiv).  

Hargreaves (1999) säger om skolan, som har en likartad arbetssituation, att 
”tiden är den grundläggande dimensionen genom vilken den enskilde uppfattar 

och tolkar sitt eget, kollegornas och de överordnades arbete” (s. 107).  
Langefors (1978) skapade den infologiska ekvationen3 för att visa på tidens 

påverkan på informationen. I grunden ligger betydelserna av orden information 
och data. Information är enkelt uttryckt betydelsen av data och det krävs en be-
arbetning för att få den. Bearbetningen sker utifrån begrepp, erfarenhet o.s.v. 
Dessutom tillkommer tidsaspekten – innebärande att samma förhållanden (data 
och personlig bearbetning) i övrigt kan ge olika resultat vid olika tidpunkter. 

Arnetz (Blomkvist, 2006) lyfter problemet med IT-relaterad stress, och me-
nar att stressen hänger samman med ett ökande behov av att vara ständigt upp-
daterad både på arbetet och på fritiden. IT-utvecklingen medger många möjlig-
heter via användning av datorer, mobiltelefoner, personsökare etc. men orsakar 
också stress som påverkar både psykiskt och fysiskt, vilket kan leda till presta-
tionsstörningar och utbrändhet. Det är därför enligt Arnetz speciellt viktigt att 
hitta strategier både för individ och för organisation, så att de negativa konse-
kvenserna kan begränsas. Arnetz menar att arbetsledare och chefer måste agera 
för att skapa rutiner och regler, som minskar den stress som hänger samman 
med att alltid vara nåbar.  

4.3.2 Tidigare forskning om organisation och tid 

Rosenberg (2001) har undersökt kvinnors möjligheter att få högre chefstjänster 
inom Landstinget i Värmland, och hur chefstjänsterna ska vara utformade för 
att locka kvinnor att söka.  Bakgrunden till studien var att ett 15-tal utannonse-
rade chefstjänster fick ett fåtal kvinnliga sökande. Slutsatser från studien är att 
kvinnor tar större ansvar för familj och hem än män i motsvarande position, 
vilket kan vara ett grundläggande hinder för dem att söka tjänsterna eftersom 
chefstjänsterna kräver mycket tid och energi. I studiens förslag till åtgärdslista 
för att få fler kvinnor intresserade av att söka chefstjänster inom Landstinget i 
Värmland märks bl.a. att ”lagom stora” (s. 76) tjänster ska skapas. Anpassning 
av arbetskraven föreslås ske så att de passar småbarnsföräldrar, och att stöd-
tjänster inrättas som hjälper till med städning och barnpassning. En ytterligare 
åtgärd är att de hierarkiska strukturerna i Landstinget rivs till förmån för en 
plattare organisation. 
                                                 
3 Formeln är I = ∫ i(D,S,t) där ”I” är information, ”i” är tolkningsprocess, ”D” är data, ”S” är 
referensram hos mottagaren och ”t” är tid för processen. Uttolkat blir det att information är 
funktionen av tolkningsprocessen data, referensram och tid. 
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Eklund-Selander (2005) har undersökt om det finns samband mellan livsvik-
tiga och traumatiska händelser i en människas liv och utbrändhet samt vilken 
betydelse ett socialt stöd utanför arbetet har på förloppet. Studien visade att 
många i undersökningsgruppen ansåg att ”Stress och höga krav samt brist på 
kontroll, socialt stöd och belöning på arbetsplatsen” (s. 15) förelåg och att bris-
ten på kontroll handlade mycket om att arbetsuppgifterna växte utan att veder-
börande kunde påverka detta på något sätt. I vissa fall hade nerdragningar på 
arbetsplatsen gjort att färre skulle utföra samma arbete som flera tidigare hade 
delat på. Enligt Eklund-Selander fanns det också flera åsikter om att brist på 
uppskattning från ledningens sida upplevdes extra tungt i samband med käns-
lomässig utmattning. Det var också en ofta förekommande kommentar att det 
inte fanns någon att vända sig till för socialt stöd på arbetsplatsen (även om inte 
socialt stöd på arbetsplatsen i sig ingick i studien). Studien kunde för övrigt inte 
belägga att tidigare trauma skulle innebära någon belastande faktor för utbränd-
het i sig. Eklund-Selander (2005) föreslår fortsatt forskning runt frågan om det 
går att finna någon koppling mellan tidigare trauma och utbrändhet, och även ta 
med frågor som rör brist på kontroll i samband med arbetet samt förekomsten 
av socialt stöd och belöningssystem på arbetsplatsen. 

4.3.3 Highlights  

Nedan presenteras highlights från teorier och tidigare forskning för att belysa kapi-
telinnehållet som vi uppfattar har relevans för undersökningen. 
Teorier: 

• Det är genom besluten i vårdprocesserna och genom personalens tidsan-
vändning som resursfördelningen inom hälso- och sjukvården sker i 
praktiken (Hallin och Siverbo, 2003). 

• Motivation kan påverka individen att använda tiden ”rätt”, ur organisa-
tionens perspektiv (Taylor, 1947).  

• Tiden är en grundläggande dimension för uppfattning och tolkning av 
eget, kollegors och överordnades arbete (Hargreaves, 1999).  

• IT kan orsaka stress p.g.a. ökade krav att hålla sig uppdaterad och möj-
ligheter att alltid vara tillgänglig (Arnetz, i Blomkvist, 2006). 

• Tidsaspekten påverkar hur information tolkas (Langefors, 1978). 
Tidigare forskning: 

• Brist på tid är en bidragande faktor till att kvinnor inte söker chefstjäns-
ter i lika stor omfattning som männen (Rosenberg, 2001). 

• Stress på arbetsplatsen är en framträdande faktor vid utbrändhet 
(Eklund-Selanders, 2005). 
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5 Metod och genomförande 

I kapitlet beskrivs uppsatsens metodologiska ansats och de utgångspunkter som 
används vid analys av det empiriska materialet samt undersökningens urval och 
bortfall. Kapitlen beskriver systemteoretisk grundsyn (5.1), vald metod (5.2), 
intervjun som metod (5.3), urval och bortfall (5.4), intervjusamtalet (5.5), bear-
betning, analys och diskussion (5.6), undersökningens reliabilitet och validitet 
(5.7), etiska ställningstagande (5.8) och metodkritik (5.9). 

5.1 Systemteoretisk grundsyn 

Som systemvetare lärde vi oss att se helheter, samband och system. Systemteore-
tiskt är det viktigt att inte göra för snäva avgränsningar. Svensson (1999) menar 
att en holistisk syn handlar om att ”… man relaterar, strukturerar och organise-

rar olika” delar ”av innehållet för att nå fram till en helhetsuppfattning …” 
(s. 76). Holismen handlar även om att fokusera på det som är centralt och att ur-
skilja de viktiga elementen – och förutsätter ett aktivt resonerande för att hitta 
kärnan, eller som Svensson uttrycker det: ”… inriktning på de stora linjerna …” 

(s. 76). Marton och Booth (2000) fångar den holistiska grundsynden i sitt reso-
nemang runt Menons paradox, från Platon, där svaret på frågan ”Hur erhåller vi 
kunskap om världen?” (s. 16) är att det är omöjligt, eftersom detta förutsätter 
att den som ska lära sig redan vet i förväg vad som krävs. Denna paradoxala 
fråga söker ännu ett entydigt svar, men Marton och Booths angreppssätt, där 
gränsen mellan det yttre och det inre suddas ut för att i stället bli en värld, är ett 
sätt att förklara den helhetssyn som även är grundläggande för systemteorin. 

Langefors (1995) framhåller att systemtänkande är holistiskt tänkande: ”In 
fact systems thinking and system theory is a concern with the whole (of some-

thing). Systems thinking is holistic thinking. Systems which have links with each 

other form a larger system; a system is a system of systems” (s. 39). Langefors 
(1978) beskriver system som vanligtvis betydligt mer komplicerade än vad som 
är möjligt att överblicka direkt. Därför behöver stora system brytas ned till 
mindre delsystem för att de ska vara möjliga att överblicka och hantera. Vid 
denna nedbrytningsprocess är det nödvändigt att se till att det överordnade sy-
stemets karaktäristika och egenskaper följer med till de mindre delsystemen. 
Detta krävs för att systemet som helhet ska behålla samma egenskaper även när 
delsystem skapas. I annat fall riskerar ett systems bevekelsegrunder för sin exi-
stens att upphöra i och med att systemet inte längre uppfyller de ursprungliga 
kriterierna. Langefors förhållningssätt till oöverblickbara system är ett exempel 
på att helhetssynen aldrig får förloras i ett arbete med underliggande delar. Sy-
stemtänkandet gör det även möjligt att via delsystemens respektive egenskaper 
bilda sig en uppfattning om systemet som helhet. 

Med en systemteoretisk grundsyn under arbetet med uppsatsen kunde vi se 
delarna och helheten. Därmed minimerades risken för att delar som hör ihop 
skulle tappas bort. 
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5.2 Vald metod 

Vi valde en kvalitativ ansats eftersom det, enligt Backman (1998, s. 47–56), 
passar när undersökningen utgår från att individen/respondenten ingår i om-
världen/vårdinrättningen. Vi använde induktion som metod, då respondenternas 
utsagor utgjorde utgångspunkten för vår undersökning – vilket Backman tar 
upp som en lämplig grund för detta metodval (ibid.). Vi använde öppna, halv-
djupa och halvstrukturerade frågor under intervjuerna. Öppna frågor känne-
tecknas, enligt Andersson (1995), av att det inte finns några färdiga svar att väl-
ja mellan. Halvdjupa frågor kännetecknas av att respondenten inte kan ange 
fakta, men inte heller kräver värderingar eller känslor. Halvstrukturerade frågor 
kännetecknas av att de kan justeras under genomförandet. Bell (1995) framhål-
ler vikten av att tänka på att ”en granskning ska ge läsaren en bild av ’the state 
of the art’, d.v.s. av nuläget (även om det innebär en begränsad bild i ett mind-

re omfattande projekt) och av de viktigaste frågorna inom det ämnesområde 

man studerar” (s. 44). På grundval av ovanstående valde vi att arbeta utifrån en 
systemteoretisk grundsyn med kvalitativ ansats och ett induktivt angreppssätt 
genom öppna, halvdjupa och halvstrukturerade frågor. 

5.3 Intervjun som metod 

Frågorna konstruerades för att skapa en inledning till ett intervjusamtal och leda 
vidare över projektet Lärande väntrum till verksamheten, för att till sist ”landa i” 
synen på eget lärande. Respondenterna informerades i förväg om att intervjun 
skulle handla om projektet och dess resultat. Vår centrala frågeställning om sy-
nen på det egna lärandet placerades sist. Kvale (2006, s. 107–108) beskriver ett 
motsvarande tillvägagångssätt fast gällande gymnasieelever. I Kvales exempel 
hade rektor gett sitt samtycke, eleverna slapp lektionstid och trodde sig svara på 
frågor om skolsituationen, fast det egentliga syftet var att se elevernas inställ-
ning till betygen. I vår intervjuguide formulerade vi fyra frågor utöver de inle-
dande om respondentens namn, yrke, ålder och kön (d.v.s. bakgrundsinforma-
tion och uppvärmning): 

• Berätta om hur du upplevde/ser på/tänker om projektet 
o ditt eget deltagande/icke deltagande i projektet 
o andra deltagare i projektet (personalkategorier) 
o filmer 
o bildspel 
o filmernas och bildspelens påverkan på personalen 
o filmernas och bildspelens påverkan på patienterna. 

• Berätta om din syn på arbetsmiljön 
o allmänt  
o i samband med projektet. 

• Hur ser du på din egen kompetensutveckling? 
• Lärde du dig något i/av/under projektet eller av dess resultat 

(filmer/bildspel)? 
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5.4 Urval och bortfall  

De personer som ingick i undersökningen var verksamma vid två av de vårdin-
rättningar som har medverkat i projektet. Urvalet gjordes enligt principen att 
alla som deltagit i projektet tillfrågades om de ville medverka och att lika stort 
antal av Ej deltagare tillfrågades om samma sak. Med Deltagare avsågs an-
ställd på vårdinrättningen som deltagit aktivt i arbetet med Lärande väntrum. 
Med Ej deltagare avsågs anställd på vårdinrättningen som ej hade deltagit aktivt 
i arbetet med Lärande väntrum, men som berörts av projektresultatet. Detta kan 
innebära att de har kunnat visa filmer, som tagits fram under projektet, för pati-
enter eller att de har sett bildspelen i väntrummen. Eftersom respondenterna var 
verksamma inom vården, där tid kan anses vara en bristvara, ansåg vi det mest 
lämpligt att förankra tidsbehovet och deltagandet hos respektive chef. På vård-
inrättning A hjälpe en chef oss att hitta Ej deltagare, på vårdinrättning B valde 
vi ad hoc Ej deltagare vid besök. Förankringen hos ansvarig chef underlättade 
troligtvis för berörd personal att gå ifrån sina sedvanliga arbetsuppgifter en 
stund. Respondenterna kom från olika yrkeskategorier inom vårdinrättningarna. 
Där fanns läkare, specialistsjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska, läkar-
sekreterare och laboratorieassistent. Alla intervjuade är kvinnor i åldern 45 till 
61 år – inga män deltog på någon vårdinrättning trots att de gavs möjlighet. In-
tervjuerna genomfördes inom vårdinrättningarnas lokaler under december 2005 
till maj 2006.  
 
Tabell 1: Visar hur många personer som deltog i undersökningen 

 Har tillfrågats 
om intervju 

Har medverkat 
vid intervju 

Bortfall 

Deltagare i 
Lärande väntrum 

 
8 

 
7 

 
1 

Ej deltagare i  

Lärande väntrum 

 
7 

 
7 

 
0 

 
Bortfallet (se tabell 1) var minimalt då endast en projektdeltagare nekade till att 
låta sig intervjuas. Vederbörande ansåg sig inte kunna avsätta tid att delta på 
grund av upplevd hög arbetsbelastning och tidspress. 

5.5 Intervjusamtalet 

Under vår genomgång av tidigare forskning uppmärksammade vi narrationens 
betydelse (Reissner, 2003) när det gäller att få tillgång till respondenternas upp-
levelser. Det blev ett sätt att inte låta våra frågor fokusera alltför starkt på läran-
det, och på vad respondenterna trodde att vi förväntade oss att de skulle svara. 
Vi ville att de skulle berätta om projektet som helhet utifrån några få frågor (se 
5.3 ovan). Intervjuerna genomfördes mer i samtalsform än som ren intervju, 
och frågeställningarna omformulerades för att passa den enskilda intervjun vid 
varje enskilt tillfälle. Enligt Thång (1984) är det inte bara den som intervjuar 
som utför tolkning. ”Den intervjuade tolkar eventuella värderingar hos inter-
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vjuaren, vad denne så att säga är ute efter” (s. 116). Här är det på sin plats att 
tänka på att frågornas formulering lämnar ord som arbetsmiljö, kompetensut-
veckling och lärande öppet för respondentens tolkning och värdering. Att inte 
ge definitioner var ett medvetet val, eftersom vi efterfrågade respondentens 
egen uppfattning utan begränsningar. Lantz (1993) har beskrivit olika former av 
intervjuer och vi menar att den riktat öppna intervjun bäst motsvarade vårt upp-
lägg. ”En vid fråga belyses med frågeområden. Intervjuaren följer upp inom 
områdena. Respondenten fördjupar sig i det som intervjuaren finner menings-

fullt” (s. 21). Avseende tolkningen tog vi fasta på Lantz konstaterande att olik-
heterna i svaren är en fördel för förståelsen. 

Under intervjuerna var vi så följsamma som möjligt till vårdinrättningarnas 
och respondenternas behov. Detta innebar bl.a. att respondenternas förslag till 
intervjutider accepterades av oss. Med förståelse för de stressiga villkor som 
vårdpersonal upplever ville vi inte orsaka extra anspänning inför och under in-
tervjun utan avstod från bandinspelning, dels för att intervjusituationerna var 
ovana för respondenterna, dels för att vi 
hade uppfattat att bandupptagning skulle 
inverka menligt på viljan att delta hos 
vissa intervjusituationer. Intervjuerna 
genomfördes gemensamt av oss. De va-
rade i genomsnitt 30 minuter per respon-
dent och varierade från 20 minuter till 80 
minuter. Vi förde båda anteckningar un-
der intervjuerna, och renskrev därefter 
noteringarna innan de jämfördes och 
sammanställdes (se figur 5). Det fanns 
inga motstridiga uppgifter i respektive 
anteckningsmaterial. 

Figur 5: Anteckningsprincip under intervju. 

En viktig fördel med att vi båda var närvarande vid intervjuerna var att det gick 
att få till ett samtal snarare än en utfrågning. Detta upplevde vi som en fördel då 
vi visste att respondenterna var stressade, dels av vetskapen att de egentligen 
borde ha deltagit i det ordinarie arbetet på vårdinrättningen, dels av att de inte 
var vana vid att intervjuas. En annan fördel med att vi båda antecknade och 
kunde undvika att använda bandspelare under intervjuerna, något som vi upp-
fattade skulle ha ökat respondenternas stress – vi hann anteckna tillräckligt bra, 
utan att vi tappade tråden i samtalet. I Kvale (2006) tas upp att bandade inter-
vjuer som skrivs ut inte nödvändigtvis ger den hundraprocentiga tillförlitlighet 
som det är lätt att tro. Kvale varnar för att uppfatta ”intervjuerna som utskrifter 
/…/ Intervjuer är levande samtal” (s. 166). Det har enligt Kvale visat sig att 
utskrifter blir olika beroende på vem som skriver ut dem, eftersom utskriften 
bygger på tolkning. En övergång från det talade språket till det skrivna har 
många svårigheter när det gäller att förstå kontexten där uttalandet gjordes. 
Nackdelen med att inte banda intervjuerna och skriva ut dem ligger möjligen i 
att vi härmed stängde dörren för vissa metodologiska angreppssätt, där det är 
nödvändigt att utgå från en mera fullständig text, exempelvis grundad teori och 

Alla respondenters utsagor

Jämförelse

av skrivet

material

Renskrift

Leif

Renskrift

Siw

Fråga

Samtal

Svar

Berättelse
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fenomenografi. 

5.6 Bearbetning, analys och diskussion 

Vårt samlade data bearbetades och strukturerades till empiriresultat, som ge-
nom analys ställdes mot teori och tidigare forskning. Detta gav underlag till 
diskussionen. Kvale (2006) menar att analysen inte är ett ”… isolerat stadium 

utan genomsyrar en hel intervjuundersökning…” och att ”… ett erkännande av 
tolkningens genomgripande betydelse under hela intervjun kan motverka den 

återkommande tendensen att överbetona analysen som det enda sättet att finna 

intervjuns mening…” (s. 185–186). 

Datat Bearbetad

Teori

Tidigare

forskning

Analys

Empiri-

resultat

Dis-

kus-

sion

 

Figur 6: Bearbetning, analys och diskussion. 

Datat strukturerades i nio mönster, som går från ett yttre synsätt om projektet 
till ett djupare om det egna lärandet i projektet. Mönstren avsåg: 

1. projektet 
2. andra deltagare/kollegor 
3. filmer 
4. bildspel 
5. filmers och bildspels påverkan på personalen 
6. filmers och bildspels påverkan på patienterna 
7. arbetsmiljön 
8. kompetensutveckling 
9. upplevt eget lärande. 

Bearbetningen skedde genom att intervjusvaren renskrevs av var och en av 
oss. Därefter gjorde vi en jämförelse av våra respektive utskrifter, och diskute-
rade olikheter i det skrivna för att se om det fanns olikheter i utsagorna eller om 
det var olika sätt av oss att utrycka samma ”fakta”. De olikheter som fanns var 
av språklig karaktär – inte innehållsliga. De samlade avstämda svaren blev vårt 
data och därmed underlag för analys (se figur 6). Enligt Kvale (2006) har fors-
karen ”ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta 
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perspektiv. Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer 

och relationer som inte omedelbart framträder i en text” (s. 182). 
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Figur 7: Från data till diskussion. 

Bearbetningen ledde fram till 21 teman som kunde förpackas inom tre grupper: 
vårdinrättningarna, projektet och Lärande väntrum (resultatet av projektet). 
Vårdinrättningarna avsåg den ordinarie verksamheten och innehöll tid, profes-
sion och verksamhet som kategorier. Tid samlade brist på tid, stressig arbetssi-
tuation och projekt tillkommer utöver detta. Profession samlade olika yrkes-
gruppers olika roller i verksamheten inom vårdinrättningen. Verksamhet samla-
de arbetsmiljön och kompetensutveckling inom vårdinrättningens ordinarie 
verksamhet. Projektet Lärande väntrum avsåg den verksamhet som bedrevs 
inom projektet, och innehöll projektarbetet, kollegors lärande och eget lärande. 
Projektarbetet samlade företeelser som arbetet med bildspel och filmer, positivt 
med projektarbetet samt kompetensutvecklande. Kollegors lärande samlade po-
sitiv och negativ påverkan på kollegorna som respektive intervjuad hade upp-
märksammat. Eget lärande samlade positivt och negativt egenuppfattat lärande 
samt i intervjuerna visat lärande. Lärande väntrum, d.v.s. resultatet av projektet 
och därmed en ny verksamhet som vårdinrättningen kommer att bedriva, avsåg 
bildspel och filmer samt deras eventuella nytta för verksamheten (se figur 7). 
Det empiriska resultatet redovisades med exempel från respondenternas utta-
landen och med tabeller som visar antal respondenters syn inom kategorierna. 
Denna kvantitativa beskrivning tog vi med för att visa omfattningen (eller var 
tyngdpunkten låg) av de åsikter/synpunkter som respondenterna hade framfört, 
vilket inte innebar att vi tillämpat kvantitativ metod på vår undersökning. 

Analysen genomfördes genom att empirins åtta kategorier ställdes mot teori-
er och tidigare forskning, vilket förankrade vårt empiriska resultat. Därigenom 
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förstärktes eller försvagades våra åtta kategorier. Den helhetsbild som framkom 
låg som underlag för vår diskussion som skedde inom de åtta kategorierna. I 
resultatet samlades dessa åtta till de tre grupperna från empirin. 

5.7 Undersökningens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, mätningens tillförlitlighet/mätprecision, innebär att man ska kunna 
göra om undersökningen vid en ny tidpunkt och då få samma resultat enligt 
Trost (1994). Bell (1993) anser att reliabiliteten kontrolleras vid frågeformule-
ring och i samband med intervjun, medan Kvale (2006) framhåller att under-
sökningens reliabilitet även ska gälla utskrift och analys. När det gäller utskrif-
terna menar Kvale (2006) att utskrifter av bandade intervjuer, som vanligen an-
ses som helt tillförlitliga källor, inte är helt komplikationsfria utan är förenade 
med en rad tekniska och metodiska problem, där olika personer som skriver ut 
samma text kan få olika versioner beroende på skilda tolkningar av exempelvis 
pauser, förändringar i röstlägen, var en mening slutar respektive börjar och om 
ljudet är tekniskt av så bra kvalitet att varje ord, suck eller röstlägesförändring 
framgår. I vår undersökning genomfördes intervjuerna på samma sätt vid alla 
tillfällen – på ostörd, avskild plats, under samtalsliknande form med två perso-
ner som båda frågade/intervjuade och förde anteckningar. Utskriftens reliabili-
tet försäkrade vi genom att båda förde anteckningar och skrev rent dessa helt 
oberoende av varandra. Sammanställningen visade mycket god överensstäm-
melse mellan respektive version. Inga motstridiga uppgifter fanns, utan de få 
avvikelser som vi fann handlade om att fler detaljer tagits med. Vid analysen av 
respondenternas svar bearbetades dessa enligt de steg som redovisats utförligt i 
kapitel 5.6. Återupprepningsmöjligheter finns därmed för intervjun, bearbet-
ningen och analysen. 

Validiteten, mätinstrumentets giltighet, hos en undersökning handlar enligt 
Bell (1993) om att frågorna mäter det de är avsedda att göra och inte något an-
nat. Kvale (2006) diskuterar validitet i samband med utskrift av intervjuer och 
menar att ”… utskrifter är avkontextualiserade samtal /…/ liksom topografiska 

kartor är abstraktioner av det ursprungliga landskap som de härletts från. Kar-

tor framhäver vissa aspekter av landskapet och utelämnar andra …” Kvale 
konstaterar vidare att: ”Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig 
till skriftlig form” (s. 152) och menar att syftet därmed kan komma att påverka 
omvandlingen. Intervjuns validitet är god genom våra erfarenheter, kunskaper 
och den är även god när det gäller hur vi har arbetat med våra anteckningar. 
Avseende kontroll framhåller vi vårt systemperspektiv. Avseende ifrågasättan-
de anser vi att innehåll och syfte har kommit i första ledet. Avseende teoretise-
ring kan framhållas Siws långa erfarenhet, cirka 20 år som läkarsekreterare, av 
olika vårdinrättningar och olika vårdpersonalkategorier samt hennes deltagande 
i projektet Lärande väntrum. Båda delarna har gett värdefull kunskap om orga-
nisation, funktion och beteende. Avseende det kommunikativa framhålls Siws 
erfarenheter av yrkesspråket och förståelse för organisationen. Avseende det 
pragmatiska har vi sett resultaten av det lärande som har skapats i projektet, 
d.v.s. film och bildspel. 
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5.8 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets (VR, 2006) etiska regler pekar ut individskyddets fyra hu-
vudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att ange att intervjuerna ingår i 
vårt arbete med C-uppsats i pedagogik. 

Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att påpeka frivilligheten och accepte-
ra nekande svar. En av deltagarna avböjde intervju vilket vi accepterade. 

Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att vårdinrättningarna är av-
identifierade och respondenternas yrkestillhörighet inte avslöjas i svaren för att 
inte en enskilds uttalande ska kunna spåras. Vi har inte heller tagit med till vårt 
data (respondenternas utsagor) sådana uttalanden som skulle ha kunnat knyta en 
viss person till detta, exempelvis beroende på att somliga respondenter i vissa 
svar avslöjade specifika yrkeskunskaper. I samtliga fall där detta varit aktuellt, 
och vi inte har hittat någon möjlighet att helt avidentifiera, har vi lyft ut dessa 
svar från datat även om de skulle ha varit intressanta i sig. De två vårdinrätt-
ningarna (A och B) som deltog i undersökningen hanteras som en helhet och 
särskiljs inte i någon redovisning. Om de särredovisades kunde det leda till att 
de lättare kunde identifieras och därmed också vilka respondenter som har del-
tagit i intervjuerna. Av samma anledning valde vi att inte ange åldrar och yrkes-
roller beträffande de enskilda respondenterna. Kombinationen av uppgifter om 
vårdinrättning, ålder och yrkesroll skulle ge tydliga ledtrådar till en enskild per-
son, vilket vi med vår hantering av datat har undvikit. 

Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att vi kommer att använda det insam-
lade materialet endast som material till denna uppsats. 

Det fanns faktorer som vi inte kunde påverka och dessa handlar främst om 
tidsbristen hos de vårdinrättningar som vi fann relevanta att ha med i undersök-
ningen. Det var svårt att klämma in intervjuerna för den personal som vi skulle 
intervjua. 

5.9 Metodkritik 

Urvalet av respondenter gjordes delvis av en chef när det gäller Ej deltagare i 
projektet, vilket kan påverka vilka personer som deltar och hur dessa personer 
svarar på våra frågor. För att undvika detta hade vi själva kunnat gå runt och 
frågat olika personer om deras vilja att svara på frågor om projektet. I så fall 
hade vi först behövt förankra detta hos ledningen och deras godkännande skulle 
sedan behövt delges personalen.  

Intervjuerna dokumenterades med anteckning, inte inspelning, vilket har 
medfört att vi inte har ordagranna data att analysera och att vi därmed kan ha 
missat något viktigt. Men å andra sidan hade vi en hanterlig datamängd att an-
vända oss av i vår bearbetning. Med inspelning hade också pauser, tvekan o.s.v. 
kunnat ha uppmärksammats och tagits med, fast det hade blivit en annan typ av 
bearbetning än den som vi avsett att göra. 

Vår förförståelse och bakgrund (inom vård, IT och projekt) kan medföra risk 
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för förutfattade åsikter och tolkningar som bygger på våra åsikter – inte på re-
spondenternas. Vi har varit medvetna om dessa risker och garderat oss mot det-
ta genom försiktiga tolkningar vid bearbetningen av datat. 

Generaliserbarheten av resultaten är en mycket intressant fråga. Ser vi på de 
tre empirigrupperna är dessa ur ett projektperspektiv generella och kan med vår 
förförståelse ses som stödjande den grundläggande modellen för projekt. Där 
framkommer alltid ordinarie verksamhet, projektet och resultatet, vilket också 
blev fallet i vår empiri efter bearbetningen. Vårdinrättningsgruppen borde kun-
na vara generell för landstingsägda vårdinrättningar, åtminstone till ganska stor 
del. Projektgruppen borde också kunna ses som en möjlighet till generaliser-
barhet med tanke på att många projekt innehåller upplevelsen av arbetet samt 
eget och andras lärande under projekttiden. När det gäller projektresultatet, 
d.v.s. det lärande väntrummet, är det inte lika självklart att det går att generali-
sera, men däremot skulle det kunna användas som inspiration till andra projekt 
och projektresultat. 
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6 Empiriskt resultat 

Kapitlet presenterar resultatet av intervjusamtalen. Efter bearbetning av datat 
ser vi tre grupper av kategorier som framträder tydligt. Dessa är vårdinrättning-
ens ordinarie verksamhet (6.1), projektet Lärande väntrums genomförande 
(6.2), användningen av Lärande väntrum för bildspel och filmer (6.3) samt till 
sist en sammanfattning (6.4). Den kursiverade texten markerar respondenters 
utsagor. 

6.1 Vårdinrättningens ordinarie verksamhet 

Vårdinrättningens ordinarie verksamhet har tre delar, som har utkristalliserats 
från materialet. Tidsbrist och/eller en stressig arbetssituation, professionens in-
verkan och om/hur den ordinarie verksamheten har påverkats. 
 
Tabell 2: Antal som anger tidsbrist 

Antal Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Tidsbrist 7 3 

 
Den dagliga patientverksamheten ger inte utrymme för att hinna med något an-
nat, även vårdverksamheten upplevs som mycket stressig. Alla Deltagare och 
några ur gruppen Ej deltagare (se tabell 2) ger uttryck för att tiden inte räcker 
till – samtidigt som det framkommer att det trots detta är bra att arbeta med pro-
jekt: 
 

Projektet tar tid som inte finns men det är bra med den här typen 

av projekt ändå.  

 
Tabell 3: Antal som anger professionens inverkan 

Antal Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Profession 7 5 
 
Att professionen inverkar på respondenternas förhållningssätt till sina, och kol-
legornas, respektive roller och åtaganden i verksamheten synliggörs i under-
sökningen. Nästan alla respondenter (se tabell 3) uttrycker detta på något sätt. 
Det framkommer uppfattningar om att det ligger i sköterskornas roll att infor-
mera patienter och anhöriga om allt som rör vårdsituationen:  
 

Att informera patienter och att fundera ut hur det görs bäst ligger i 

sköterskornas profession.  
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Filmer och bildspel uppmärksammas som en ny informationskanal som kan 
vara till nytta för vårdinrättning, patient och anhörig: 
 

Projektet har verkligen tydliggjort vikten av information.  

 
Tabell 4: Antal som angav påverkan på den ordinarie verksamheten 

Antal 
Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Arbetsmiljön postivt påverkad 2 2 
Arbetsmiljön ej påverkad 4 3 
Kompetensutveckling 5 2 
 

När det gäller lärande i den ordinarie verksamheten (se tabell 4) anser sju re-
spondenter att det inte varit någon påverkan alls medan fyra av de vi intervjuat  
menar att projektet har påverkat arbetsmiljön positivt: 
 

Arbetsmiljön påverkas positivt på så sätt att man har fler möjlighe-

ter att ge patienterna information och då vet man att den blir mer 

heltäckande. Det minskar stressen och oron över att inte patienter-

na fått veta allt de behöver. 

 
När det gäller kompetensutveckling framhålls att det är olika förutsättningar för 
olika personalgrupper:  
 

Olika personalkategorier har olika möjlighet.  

 
Det framkommer åsikter om att läkarna har större möjligheter än sköterskorna, 
som i sin tur har större möjligheter än undersköterskorna:  
 

Få har möjlighet att delta p.g.a. de ekonomiska begränsningarna. 

Olika personalkategorier har olika möjlighet. Det finns intressant 

utbud. 

 

En åsikt som synliggörs under flera av intervjuerna är att det generellt sett finns 
små möjligheter till någon kompetensutveckling på arbetstid, men att det vore 
önskvärt om det fanns fler tillfällen till sådan och att medverkan i projektet 
Lärande väntrum i vissa fall kunde vara kompetensutvecklande: 
 

Kan vara kompetensutvecklande för dem [sköterskorna] som håller på 
mycket med att informera patienterna – ger andra möjligheter och 

skapar mångfald i informationen, vilket det finns ett behov av. 
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6.2 Projektet Lärande väntrums genomförande 

Projektet Lärande väntrums verksamhet består av tre delar, som har blivit tydli-
ga i materialet – projektarbetet som sådant, kollegors lärande i samband med 
projektet samt eget lärande under och efter projektet. 
 
Tabell 5: Antal som anger att de har positiv inställning till projektarbetet 

Antal 
Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Projektarbetet positivt 7 5 
Kompetensutvecklande 3 1 
 
När det gäller projektarbetet framhåller nästan alla (se tabell 5) att det har varit 
bra, nyttigt, roligt, intressant, positivt eller kompetensutvecklande att delta i el-
ler iaktta projektet och arbetet i det:  
 

Roligt att det händer något. Det är bra med samverkan med andra 

än de egna. 

 

Dock framkommer också negativa åsikter – alla anser inte att projektet har 
medfört något positivt. Hos en och samma respondent kan det ändå flaggas upp 
för att projektet i sig kunde ha varit bra om det bara hade ägnats åt andra saker 
än vad som nu var fallet: 
 

Tycker att det varit mycket bättre om projektet arbetat med andra 

saker.  

 
Tabell 6: Antal som anger att kollegors lärande har synliggjorts 

Antal 
Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Kollegors lärande 2 2 
 

Det finns en del respondenter som tar upp kollegors lärande under projektet. 
Några Deltagare och Ej deltagare (se tabell 6) anser sig ha märkt att kollegor 
har lärt sig något under projektets gång och att deras nya kunskaper har synlig-
gjorts för andra. Det finns dock även antydanden om att kollegorna inte har lärt 
sig något: 
 

Ingen påverkan på personalen. 

 

I enstaka fall framkommer att respondenter tyckte sig uppfatta att kollegor i 
olika professioner hade olika stort intresse för projektet:  
 

Läkarna var inte så intresserade. 
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Tabell 7: Antal som anger ett eget lärande 

Antal 
Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Uppfattat eget lärande 6 3 
Visat eget lärande 4 3 
 

När det gäller att uppfatta eget lärande i samband med projektet (se tabell 7) 
anser de flesta deltagarna att det har lärt sig något av projektarbetet. Det lärda 
kan vara ny programvara, t.ex. PowerPoint, digitalkamerafotografering, nya 
informationskanaler och nyttan av tekniska lösningar:  
 

Det egna lärandet har handlat mycket om att bli bra på PowerPo-

int och bildhantering.  

 
Att eget lärande skedde under projektet är något som nästan hälften av respon-
denterna i gruppen Ej deltagare instämmer i: 
 

Jag har framför allt lärt mig att tekniken är viktig att utnyttja. Det 

har jag lärt mig genom att iaktta projektet även om jag inte deltog 

aktivt. 
 

Förutom det lärande som tagits upp ovan anger respondenter också samverkan 
och förståelse för andra personalgrupper och deras arbetssituation: 
 

Mycket människokännedom får man också av att jobba i sådana 

här projekt. 

 

I några enstaka fall angavs att inget eget lärande hade ägt rum, samtidigt som 
respondenterna i sina utsagor antyder ett visst lärande. En sådan antydan om 
lärande kan innebära att respondenterna synliggör att de i samband med projek-
tet har fått kännedom om exempelvis nya sätt att informera patienter: 
 

Nej men projektet har inte varit bortkastad tid. Man kan göra 

andra bildspel och det är ett nytt sätt att informera om sådant pati-

enterna ofta frågar om. 

 

Ytterligare en aspekt på eget lärande som tas upp av en respondent är att pro-
jektet förmedlat kunskap, även om det inte har tillfört något för den egna kun-
skapen: 
 

Projektet har inte ökat den egna kunskapen, snarare förmedlat 

kunskap.  
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6.3 Användningen av Lärande väntrum för bild-
spel och filmer 

Lärande väntrum som används inom vårdinrättningen och är det resultat som 
projektet ville uppnå. Här återfinns två delar, dels patienters och anhörigas situ-
ation när de besöker vårdinrättningarna, och dels bildspel och filmer som verk-
tyg för informationen. 
 
Tabell 8: Antal som anger att produkten har påverkat patienten 

Antal 
Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Patienter tittar 6 6 
Patienter lär sig 5 4 
 

Nästan alla respondenter har sett att patienter och anhöriga tittar på bildspelen 
(se tabell 8):  

 
Bildspelet tittar patienterna på, inga direkta kommentarer. Jag ser 

nyttan för nya patienter. De redan befintliga patienterna vet redan. 

 

Ungefär hälften av respondenterna anser att patienterna och deras anhöriga lär 
sig av att se på bildspelen: 
 

Bildspel och filmer kan tillföra information till patienter och anhöriga. 

 
Det förekommer även utsagor som tar upp att patienterna inte verkar titta på 
bildspelen och i något fall görs försök att förklara vad det kan bero på att inte 
bildspelen uppmärksammas: 
 

Patienterna tittar inte, vad jag har sett när jag passerat väntrum-

men. Kan vara för vanligt med bildspel i alla sammanhang och 

därför uppmärksammas det inte. 

 
Att patienterna ser filmerna ifrågasätts inte, något som uppges bero på att fil-
merna visas av personal och därmed vet man att patienter/anhöriga tittar och 
förutsätts även lära sig: 
 

Patienterna tittar inte så mycket [på bildspelen i väntrummen] – 
därför ingen påverkan. Fast när det gäller filmerna så är det en 

annan sak – där är personal med och tittar.  

 
Tabell 9: Antal som kommenterar produkten 

Antal 
Tema 

Deltagare Ej deltagare 
Konsekvenser 5 4 
Nytta 1 1 
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När respondenterna uttalar sig om produkten (projektet Lärande väntrums resul-
tat), det vill säga bildspel och filmer som verktyg för information, framhålls att 
de uppfattas ge nytta (se tabell 9): 
 

För patienterna är en viktig del att informationen som ges via bild-

spel och filmer kan hjälpa till att avdramatisera besöket, behand-

lingen och sjukdomen. Kan märka en ökad kunskap hos patienterna 

efter att första filmen börjat användas. 

Respondenter uttrycker att det finns behov av fler bildspel och filmer. Samtidigt 
framgår att det krävs kunskaper för att fortsätta arbeta i projektets anda:  
 

Skapar behov av fler typer och sorter. Behövs någon med kunnande 

för en fortsättning. 

 
För att det fortsatta arbetet ska fungera när vårdinrättningarna tagit över för-
valtningen av projektresultatet krävs en plan för det fortsatta arbetet. Exempel 
på problem som lyfts fram i sammanhanget är att det saknas föreskrifter för hur 
det ska gå till att utveckla nya bildspel och filmer: 
 

Fastställda regler bör finnas för hur, vem och vad. 

 
Samtidigt påpekas att underhåll av de i projektet skapade bildspelen måste gö-
ras och att det måste finnas tid avsatt för att detta ska fungera praktiskt: 
 

Tidsbrist gör det svårt att underhålla bildspel och att skapa nya. 

 
Under intervjuerna framkommer utsagor som lyfter fram den nytta som vårdin-
rättningarna har av bildspelen: 
 

De [bildspel] är ett bra sätt att presentera verksamheten.  
 

Filmerna kan vara en viktig pusselbit för patienternas lärande och 

de kan förstärka andra informationsåtgärder.  

6.4 Sammanfattning 

Upplevd tidsbrist men bra och nyttigt med projektet Lärande väntrum anser re-
spondenterna. Det kan vara kompetensutvecklande och det finns ett lärande 
med i projektdeltagande men även för vissa andra, Ej deltagare, som lär sig av 
att se vad som pågår i projektet och av att ta del av produkten, dvs. det lärande 
väntrummet. 
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7 Analys 

I kapitlet görs en analys av empiriresultatet ställt mot teori och tidigare forsk-
ning. Utifrån empiriresultatet bibehålls grupperingsindelningen med vårdinrätt-
ningens ordinarie verksamhet (7.1), projektet Lärande väntrums genomförande 
(7.2), användningen av Lärande väntrum för bildspel och filmer (7.3) samt till 
sist en sammanfattning (7.4). Den kursiverade texten markerar utsagor från re-
spondenter. 

7.1 Vårdinrättningens ordinarie verksamhet 

Inom empiriresultatgruppen Vårdinrättningens ordinarie verksamhet synlig-
gjordes tre kategorier. Dessa är tidsbrist (7.1.1), profession (7.1.2) och verk-
samhet (7.1.3). 

7.1.1 Tidsbrist 

I vår undersökning framkommer att många av respondenterna i gruppen Ej del-
tagare inte hade tid samt att flera i gruppen Deltagare egentligen inte hade tid 
att delta i projektet, eftersom de upplevde att tiden inte räckte till för det ordina-
rie arbetet. Personal på vårdinrättningarna anger att de hade tidsbrist i sin ordi-
narie verksamhet och upplevde stress i sitt arbete. Eftersom projektet Lärande 
väntrum tillkom utöver det vanliga arbetet blev det ytterligare en stressfaktor 
som poängterade tidsbristen. 

Enligt Hallin och Siverbo (se kapitel 4.3.1) är styrningen inom vården spe-
ciell eftersom den förekommer på olika nivåer. Exempelvis sköts tidsplanering 
på en administrativ nivå – något som i praktiken innebär att den personal som 
har patientkontakten sällan är samma personal som bokar in tiden för patienten. 
En administrativ styrning påverkar när, hur och av vem patienter undersöks och 
behandlas. Tiden är ett sätt att tolka sitt eget, kollegors och överordnades arbe-
te. Enligt Hallin och Siverbo finns en styrning på flera nivåer, något som kan 
leda till att personalen upplever bristande egenkontroll över arbetstidens upp-
läggning. Styrning på den professionella nivån bygger på kunskapsauktoritet 
som innebär att högre position ger mer inflytande och handlar enligt Hallin och 
Siverbo mera om att ha auktoritet att påverka kollegor och verksamhetens ut-
veckling än för att styra tidsanvändningen. Eklund-Selanders (se kapitel 4.3.2) 
forskning har visat ett starkt samband mellan stress och brist på kontroll över 
den egna arbetssituationen. 

I vår undersökning framkommer att tidsaspekten påverkar hur personalen 
löser sina arbetsuppgifter, och att den även inverkar på deras inställning till pro-
jektet och projektdeltagandet. Langefors (se kapitel 4.3.1) påpekar att tiden har 
stor inverkan på hur individer tolkar information och hur data bearbetas. Perso-
nal på vårdinrättningarna anger exempelvis att projektets resultat skulle kunna 
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medverka till att arbetet på sikt blev mindre stressigt, eftersom det nya informa-
tionssättet kräver mindre personalinsats när det grundläggande arbetet med att 
skapa materialet är gjort. Samtidigt uttrycker en individ att stressen ökar när 
projektet kräver ”… tid som egentligen inte finns”. 

7.1.2 Profession 

I vår undersökning är det flera respondenter som på något sätt berör att det lig-
ger i sköterskornas profession att informera patienter. I enstaka fall framgår att 
läkarna inte var speciellt intresserade av projektet Lärande väntrum och dess 
fokus på att framställa digital patientinformation – ”läkare har ifrågasatt beho-
vet av informationen, sköterskor och undersköterskor är vana att informera pa-

tienter”. Dessutom anses inte läkarna ha samma behov av att visa upp sig som 
sköterskorna. En annan skillnad mellan professionerna som tas upp är att läkar-
na sysslar med diagnos och åtgärd och sköterskorna mera med information. 

Liimatainen, Poskiparta och Sjögren (se kapitel 4.2.3) tar upp att det är en 
traditionell uppgift för sjuksköterskor att överföra hälso- och sjukvårdskunska-
per till patienter och att detta är ett viktigt bidrag till patienters empowerment. 
Detta är något som sjuksköterskeelever får delta i redan under sin utbildning i 
samband med klinikförlagd praktik.  

Hallin och Siverbo (se kapitel 4.3.1) beskriver sjukvårdens hierarki med 
styrning på flera nivåer där kunskapsauktoritet utgör grunden för den professio-
nella styrningen samt lyfter fram sambandet mellan position och möjlighet att 
få sina åsikter hörda. Dixon (se kapitel 4.2.2) menar att en organisations alla 
medarbetares kunskaper är lika mycket värda eftersom alla är experter inom sitt 
fält.  

I vår undersökning visar det sig att olika yrkesgrupper inledningsvis har 
olika inställning till nyttan med projektet Lärande väntrum men att negativa 
åsikter ändrades under projektets gång. ”Det var väldigt mycket motstånd till 
projektet i början, flera grupper som tyckte att det var onödigt. Det är en in-

ställning som ändrats.” 

7.1.3 Verksamhet 

Vår undersökning visar att det förekommer skiftande åsikter hos den personal 
som vi intervjuade om huruvida arbetsmiljön påverkats av projektet eller inte. I 
de fall respondenterna tycker att arbetsmiljön har påverkats är det i positiv rikt-
ning. ”Arbetsmiljön påverkades positivt på så sätt att man har fler möjligheter 
att ge patienterna information och då vet man att den blir mer heltäckande.” 

Det finns inga åsikter om att arbetsmiljön påverkats negativt. 
Flera respondenter ger uttryck för åsikten att möjligheten att få delta i kom-

petensutveckling är olika beroende på personalgruppstillhörighet och att det är 
brist på ekonomiska resurser som är största skälet till att inte kompetensutveck-
ling sker i större utsträckning. Några respondenter ger uttryck för uppfattningen 
att kompetensutveckling innebär att delta i en kurs. Men det finns också något 
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exempel på att interna informationstillfällen på vårdinrättningen jämställs med 
kompetensutveckling.  

Några av respondenterna anser att deltagande i projektet Lärande väntrum 
kan räknas som kompetensutvecklande, men anger också att det är problema-
tiskt att vara närvarande på arbetsplatsen och inte delta i det ordinarie arbetet. 
”När man är på kurs är man borta från jobbet och då är det OK. När man ar-
betar i projektet är man på plats och ”frånvaro” är inte OK.” Taylor (se kapi-
tel 4.3.1) tar upp arbetsgivarens möjligheter att styra medarbetarna så att de bi-
drar maximalt till verksamhetens bästa. Svanberg Hård (se kapitel 4.1.2) anser 
att formellt lärande tillmäts ett högre värde och att tid för informellt lärande be-
traktas som tillåtet att dra ner på i betydligt större utsträckning.  

7.2 Projektet Lärande väntrums genomförande 

Inom empiriresultatgruppen Projektet Lärande väntrums genomförande synlig-
gjordes tre kategorier. Dessa är projektarbetet (7.2.1), kollegors lärande (7.2.2) 
och eget lärande (7.2.3). 

7.2.1 Projektarbetet 

Vår undersökning visar att de flesta respondenterna upplever att det är positivt 
med projektet och att det ger flera möjligheter att utveckla patientinformation 
på nya sätt. Dessutom uppger flera personer i den intervjuade personalen att det 
är inspirerande med den samverkan som fanns mellan projektets andra intres-
senter, som var ortens högskola och en av folkhögskolorna. ”Positivt med sam-
arbetspartner utifrån som ser med friska ögon.”  

Lave och Wenger (se kapitel 4.2.2) tar upp det perifera deltagandet och hur 
nya medlemmar efter hand kommer in i en viss sammanslutnings samhörighet 
och samverkan. Under tiden som denna process pågår bidrar nykomlingarna till 
att det vedertagna beteendet (arbetssättet) kommer i dagen. Den process där de 
nya medlemmarna lite i taget förstår sammanhang och blir mer och mer enga-
gerade i det som pågår är ett lärande förknippat med socialt sammanhang och 
social aktivitet. När nya personer gradvis kommer in i en grupp påverkas kun-
skaperna och den praktik som utövas i gruppen.  

Det finns i vår undersökning en nöjdhet med att vårdinrättningarna i sam-
band med projektet har hittat flera informationsmöjligheter. Alla respondenter 
som har deltagit i projektet tycker att projektet var intressant och nyttig; något 
som drygt hälften av dem som inte deltagit instämde i. Det som uppfattas nega-
tivt är svårigheten att hinna med att engagera sig, eftersom det redan är svårt att 
hinna med de egna ordinarie arbetsuppgifterna. ”Skulle behöva avsätta mer 
samlad tid till projektet, nu har jag tagit pauserna.” 
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7.2.2 Kollegors lärande 

Under intervjuerna på vårdinrättningarna framkommer i vissa fall åsikter om 
kollegors lärande i samband med projektet Lärande väntrum. Det som framför 
allt tas upp är att de som har deltagit aktivt troligen har lärt sig en del – som att 
det finns nya sätt att skapa patientinformation, och för att skapa informationen 
lärde de sig även att hantera olika IT-program. Lankard (se kapitel 4.1.3) be-
skriver aktionslärande. Det är ett lärande som sker under problemlösning och 
uppstår i processen med att lösa en viss uppgift, utan att vara själva lösningen 
på problemet.  

En respondent framför åsikten att det finns de som deltagit utan att lära sig, 
samtidigt som det finns personal på vårdinrättningarna som inte deltagit i pro-
jektet men som ändå verkar ha lärt sig något av det – exempelvis att det finns 
nya informationssätt. En respondent tycker att den personliga kunskapen har 
synliggjorts hos andra. 

Gulati (se kapitel 4.1.4) tar upp individuella lärstilars betydelse med konten-
tan att det är riskabelt att som utomstående söka tecken på att lärande sker hos 
andra. I Gulatis undersökning letade lärare på webbaserade kurser efter synbara 
tecken på deltagande hos studenter. Lärarna drog slutsatsen att de som var akti-
va också förutsattes ha lärt sig mera än de som varit passiva. Gulatis undersök-
ning tillbakavisade lärarnas slutsatser med konstaterandet att olika personer har 
olika sätt att lära, och att värdera lärande på grundval av att enbart betrakta de-
ras aktiva eller passiva deltagande i aktiviteter ger inte information om ifall 
lärande har skett eller inte.  

Wang (se kapitel 4.1.4) delar Gulatis uppfattning om att lärstilar är indivi-
duella. Reissner (se kapitel 4.1.4) är delvis av en annan mening och anser att 
individuella sätt att lära inte ger tillräcklig information för att förklara den 
komplicerade process som lärandet utgör, utan föredrar analys av berättelser för 
att få information om lärande. 

Ajello och Belardi (se kapitel 4.1.1) anser att ett lärande som är inbäddat i 
olika aktiviteter där inte avsikten uttryckligen varit att få till stånd ett lärande 
kan vara mycket svårare att upptäcka och uppskatta, vilket exempelvis kan in-
nebära problem när det gäller att identifiera nyckelkompetenser i en organisa-
tion. 

7.2.3 Eget lärande 

Vår undersökning tar upp respondenternas uppfattning om eget lärande under 
och efter projektet Lärande väntrum och här fanns alltid en åsikt. Förutom en 
person uppger samtliga personer som deltagit i projektet att de hade lärt sig nå-
got och nästan hälften av de som inte deltagit tyckte också att de hade lärt sig 
något i samband med projektet. ”Man lär sig alltid något även om man inte fat-
tar det just då.” 



 45 

Det finns teorier för att urskilja olika typer av lärande som formellt lärande, 
icke formellt lärande och informellt lärande. Enligt Ahmed och Coombs (se ka-
pitel 4.1.1) är informellt lärande sådant lärande som sker genom interaktion i 
det dagliga livet. Denna uppfattning delas av Ajello och Belardi (se kapitel 
4.1.1) som anser att ett informellt lärande inte är planerat och därför kan vara 
svårt att upptäcka och uppskatta. La Belle (se kapitel 4.1.1) menar att de tre oli-
ka lärandetyperna inte förekommer helt oberoende utav varandra, utan anser att 
det finns interaktionsmöjligheter och relationer mellan dem. Även Svanberg-
Hård (se kapitel 4.1.2) framhåller att formellt och informellt lärande samexiste-
rar och därför borde ges möjlighet att stötta varandra i större utsträckning för att 
stimulera det självständiga lärandet som är viktigt för livet efter skolan. 

Det finns respondenter i vår undersökning som menar att de inte lärt sig så 
mycket nytt när det gäller yrket, utan lärandet som kommit till stånd genom 
projektet Lärande väntrum har främst inneburit förståelse för att det finns andra 
sätt att informera patienter på än vad som tillämpats tidigare. Lärandet har ock-
så gällt kunskaper i att hantera IT-program som presentationsprogram (Power 
Point) och bildredigeringsprogram (Photoshop) för att kunna göra bildspel. När 
det gäller lärande runt filmerna har det handlat om olika typer av förberedelser 
som exempelvis manusskrivande. I samband med manusförfattandet var det 
nödvändigt att tänka igenom vilka fakta som skulle vara med. ”Det var ganska 
svårt och jäktigt att veta hur man skulle förbereda sig och vad som skulle vara 

med och inte i filmen.”  
Liedman (se kapitel 4.1.3) tar upp skillnader mellan de tre typerna av kun-

skap – påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Påstå-
endekunskapen innebär att kunna teorin bakom kunskapen. Färdighetskunskap 
bygger på en kombination av teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning. 
Förtrogenhetskunskap är en typ av kunskap som en person utvecklar genom 
längre erfarenhet och som även medger överblick och tolkning av en aktuell 
situation, där vederbörande vet vad som behöver göras utan att kunna motivera 
problemlösningen med ett fullständigt teoretiskt resonemang.  

Hård av Segerstad m.fl. (se kapitel 4.1.3) skiljer på kunskap (benämnings-
kunskap) och förståelse för helheter, och menar att den aktuella tidsandan gör 
att dessa olika aspekter av kunnande värderas olika. En av respondenterna ut-
trycker att: ”Vissa saker trodde man det var viktigt att trycka på men sen när 
man såg filmen så kändes det annorlunda /…/ Har inte lärt mig något som jag 

inte kunde rent medicinskt.” 
Kjellin (se kapitel 4.1.3) påstår att automatiserade kunskaper (som redan är 

inlärda och inte behöver upprätthållas) förpassas till djupare mentala hierarkier 
men kan begreppliggöras med hjälp av IT. Att kunskaper automatiseras innebär 
enligt Kjellin att ny kunskap kan tas in och på sikt medverka till att samhällets 
samlade kunskapsgräns ändras (utökas). I vår undersökning ger några av de in-
tervjuade personerna uttryck för att projektet hade förmedlat kunskap och ut-
trycker att: ”Nya saker ger nya tankar och att man kan testa nya saker”. 

Ydén (se kapitel 4.1.3) menar att kompetens har två olika sidor – en som 
avser en viss formell kompetens som utgår ifrån formella utbildningskrav, och 
en faktisk kompetens som hör ihop med individens erfarenhet. Detta är att be-
trakta som olika pusselbitar som beroende på innehåll avgör vad en viss person 
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gör i en viss situation. Hård af Segerstad m.fl. (se kapitel 4.1.3) gör en liknande 
definition av kompetens och menar att den består av både personliga kunskaper 
och erfarenhet, som dessutom behöver kompletteras med social kompetens. I 
vår undersökning framkommer att några av respondenterna ansåg sig ha lärt sig 
nya saker om sig själva, om andra och om hur grupper fungerar: ”Jag har också 
lärt mig massor om hur människor i gruppen fungerar och hanterar nya saker 

som exempelvis attityder och motstånd”. 

Drucker (se kapitel 4.2.2) tar upp behovet av att medarbetare håller sig upp-
daterade inom sina respektive områdens framkant samt även tar ansvar för att 
organisationens kunskapsstrukturer underhålls och uppdateras i den takt som 
behövs med organisationens bästa för ögonen. I detta ingår att individen tar sitt 
eget ansvar och funderar över hur den egna kunskapen kan komplettera hel-
hetsbilden på bästa sätt. En av respondenterna i vår undersökning uttrycker att 
det kan vara svårare eller lättare att få kompetensutveckling beroende på vilken 
personalkategori vederbörande person tillhör: ”Det krävs eget initiativ om det 
ska bli något”.  

I vår undersökning framkommer att det fanns personer som inte deltagit i 
projektet som inte tyckte att de hade lärt sig något av projektet – men samtidigt 
ger de uttryck för att de har lärt sig något. ”Nej, jag har inte lärt mig något /…/ 

Man kan göra fler bildspel och det är ett nytt sätt att informera om sådant som 

patienterna ofta frågar om.” Det finns respondenter som inte deltagit men som 
ändå tycker att de har lärt sig något, som exempelvis att det finns tekniska möj-
ligheter som är viktiga att utnyttja. 

Informellt lärande är enligt Ajello och Belardi (se kapitel 4.1.1) ofta svårt 
att upptäcka och kan lätt förbli osynligt. Detta kan både utgöra ett hinder för 
kompetensutveckling och göra det svårare att upptäcka nyckelkompetenser 
inom organisationen.  

7.3 Användningen av Lärande väntrum för bild-
spel och filmer 

Inom empiriresultatgruppen Användningen av Lärande väntrum för bildspel 
och filmer, d.v.s. projektets resultat, synliggjordes två kategorier. Dessa är pro-
dukten (7.3.1) och nyttan med produkten (7.3.2). 

7.3.1 Produkten 

Vår undersökning gjordes när projektet Lärande väntrum var avslutat; därför 
kunde den inkludera produkten som är projektets resultat. I det här fallet är pro-
dukten det lärande som bildspel och filmer bidrar med till patienter/anhöriga/ 
närstående samt personal på vårdinrättningarna. I produkten ingår även de bild-
spel och filmer som skapades under projektet. När personal vid vårdinrättning-
arna fortsätter att utarbeta fler bildspel och filmer är dessa inte projektets pro-
dukter utan en fortsättning i den ordinarie verksamhet som har mottagit projek-
tets resultat. Lärandet är centralt för produkten. Något som kan härledas till pro-
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jektets mål (se kapitel 2.1) anges vara skapandet av ett Lärande väntrum där 
patienter/anhöriga/närstående ges möjlighet till ett lärande. Vid intervjuerna 
framkommer åsikter om patienternas/anhörigas/närståendes lärande.  

Det finns respondenter som uttrycker att patienter/anhöriga/närstående tittar 
på filmer och bildspel samtidigt som deras utsagor visar att de inte tror att detta 
har medfört någon påverkan. En respondent ger uttryck för detta på följande 
sätt: ”De har inte lärt sig direkt men patienterna tittar på bildspelet.” 

Flera av respondenterna i vår undersökning uppger att patienter, deras anhö-
riga och närstående tittar mycket på bildspel och filmer, och att det ger dem in-
formation som dels kan medverka till att avdramatisera besöket och eventuell 
behandling, dels gör att patienterna är bättre förberedda inför läkarkontakten. 
”Jag märkte en ökad kunskap hos patienterna efter att första filmen börjat an-

vändas.” 

Crowther (se kapitel 4.2.1) tar upp problemet med att deltagande och icke 
deltagande i lärande kan vara svårt att konstatera och att resultat av lärande blir 
allt svårare att mäta eftersom det livslånga lärandet har förändrats över tiden. 
En respondent i vår undersökning menar att: ”Jag ser nyttan för nya patienter”. 

Liedman (se kapitel 4.1.3) diskuterar personlig och opersonlig kunskap, där 
den opersonliga sidan av kunskap är förutsättningen att överföra kunskap mel-
lan individer. 

Gulati (se kapitel 4.1.4) belyser problemet med att försöka bedöma om ett 
lärande sker hos andra genom att betrakta och värdera om de personer man be-
dömer agerar på ett aktivt eller passivt sätt. I vår undersökning ger en respon-
dent uttryck för en liknande bedömning. ”Patienterna tittar inte så mycket på 
bildspelen. Därför tror jag inte att de påverkas av bildspelen.” 

Reissner (se kapitel 4.1.4) anser att det är genom meningsskapande som 
människor lär sig bäst och att det är genom att analysera hur historier berättas 
som det är möjligt att förstå om människor har lärt sig något. I vår undersök-
ning förekommer åsikten att det märks en ökad förståelse/kunskap hos patien-
terna efter att de har tittat på filmerna. Patienter/närstående/anhöriga ser oftast 
filmerna tillsammans med en sköterska. Detta ger möjlighet till diskussion och 
frågor i anslutning till materialet. ”Patienter vill gärna titta på filmerna /…/ de 

kommer på saker att fråga om.” 

7.3.2 Nyttan med produkten 

Med nytta avser vi, förutom lärandeaspekten som vi har behandlat ovan, att per-
sonalen genom projektet fått kännedom om och/eller kunskaper i nya sätt att 
skapa material för att informera patienter/anhöriga/närstående i avsikt att ge 
förutsättningar för ett lärande som hör samman med att ta större ansvar för egen 
hälsa och för att vara aktiv när det gäller att sköta eventuell egen sjukdom.  

I undersökningen lyfts frågan om fortsättningen efter projektet när vårdin-
rättningarna tagit över ansvaret för att driva arbetet vidare i egen regi. Här upp-
lever personalen otydligheter när det gäller framtida planering, och flera anger 
att de önskar att detta hade varit en del som projektet Lärande väntrum fäst stör-
re vikt vid. ”Det finns ingen plan för hur man ska göra om man får nya idéer 
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om bildspel eller filmer – det hade varit bra om det funnits.” 

Under projektets gång har det enligt respondenternas svar skapats ett behov 
av att använda bildspel och filmer. ”Skapar behov av mer, fler typer och sor-
ter.” Det framkommer att projektets produkt är till nytta för verksamheten på 
vårdinrättningarna. Detta har uttryckts av respondenter under intervjuerna. ”Kli-
niken har haft stor nytta av projektresultatet”. 

7.4 Sammanfattning 

Respondenterna upplever att de har tidsbrist i sin dagliga arbetssituation. Olika 
yrkesgrupper har olika syn på Lärande väntrum. De framhåller att kompetens-
utveckling på arbetsplatsen inte är lika accepterat som motsvarande utanför ar-
betsplatsen. Respondenterna är nöjda med att projektet genomfördes på vårdin-
rättningarna. Man har även uppmärksammat vissa kollegors lärande likväl som 
sitt eget lärande. Att använda filmerna och bildspelen anses vara till nytta för 
verksamheten och för patienterna. 
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8 Diskussion 

I kapitlet diskuteras undersökningen. Utifrån analyskapitlet bibehålls kapitelin-
delningen med vårdinrättningens ordinarie verksamhet (8.1), projektet Lärande 
väntrums genomförande (8.2), användningen av Lärande väntrum för bildspel 
och filmer (8.3), slutsatser (8.4) och förslag till fortsatt forskning (8.5).  

8.1 Vårdinrättningens ordinarie verksamhet 

Inom gruppen Vårdinrättningens ordinarie verksamhet synliggjordes tre katego-
rier. Dessa är tidsbrist (8.1.1), profession (8.1.2) och verksamhet (8.1.3). 

8.1.1 Tidsbrist 

Vi ser i undersökningen att det finns ett samband mellan tidsbrist gällande de 
ordinarie arbetsuppgifterna och en känsla hos både Deltagare och Ej deltagare i 
projektet Lärande väntrum att det inte finns den tid till medverkan i projektet 
som egentligen fordras för att det skulle komma helt till sin rätt. Flera av re-
spondenterna tror att en fortsatt tillämpning av det arbetssätt som initierats un-
der projektet på sikt kan leda till att stressen minskar i den ordinarie verksamhe-
ten. Något som kan upplevas paradoxalt är att det inte finns tid för att skapa en 
situation som sparar tid i längden. Vi anser att tidsbristen påverkade inställ-
ningen till projektet; vi uppfattade att stresskänslan var påtaglig för den perso-
nal som valde att delta i Lärande väntrum trots att de egentligen inte hann. Det-
ta medförde att de fick göra mycket arbete på egen tid, exempelvis under pau-
ser, raster eller helt utanför den ordinarie arbetstiden. 

Vården är en gammal strikt hierarkisk organisation som jobbar på invant sätt 
– ofta med minskande anslag allt eftersom tiden går. Detta i sig skapar stress, 
viss brist på engagemang (inte mot patient), irritation och motsättningar inom 
verksamheten. När projekt kommer in i en sådan verksamhet kan det ses som 
en belöning för dem som deltar och som en brist på belöning för dem som inte 
deltar. Projektet tar tid från den ordinarie verksamheten och skapar alltför ofta 
konflikt mellan deltagande och icke deltagande personal, som ska lösa de från-
varandes uppgifter utöver sina egna. Den gamla organisationen i kombination 
med de nya förutsättningarna skapar alltså vid omställningen en stress hos de 
inblandade. 

8.1.2 Profession 

Respondenterna anser att området patientinformation ligger närmare sköters-
korna än läkarna. Dessa informerar också patienter men av tidsmässiga skäl fo-
kuseras deras insatser på att diagnostisera och behandla. Sköterskorna har enligt 
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ett liknande resonemang också andra åtaganden än att informera och deltar både 
vid undersökning och vid behandling. Respondenterna upplever i flera fall att 
läkarna inte var lika intresserade som sköterskorna att delta i arbetet med att 
skapa patientinformation i samband med att projektet Lärande väntrum genom-
fördes. Tolkningen var ofta att informationsaspekten inte var läkarnas (främsta) 
intresseområde och att de inte heller hade samma behov av att visa upp sig som 
sköterskorna. Ändå kan vi konstatera att läkarna har deltagit och att de exempel-
vis la sista handen vid filmernas informationsinnehåll och agerade i filmerna. 

De vanligaste teorierna om olika typer av kunskap har visat på värdet av ett 
teoretiskt kunnande i kombination med praktisk erfarenhet för att nå förståelse 
av sammanhang och se helheter. Detsamma gäller teorierna om lärande och den 
presenterade ”tidigare forskningen”, som är samstämmig när det gäller att 
framhålla betydelsen av att formellt och informellt lärande kombineras och till-
låts stödja varandra. För att skapa bildspel och filmer förstår vi att det har varit 
nödvändigt med teoretiska kunskaper i grunden och att dessa har kompletterats 
med erfarenhet av exempelvis vad patienter brukar fråga om, vad som kan vara 
svårt att förstå eller vad som ofta är oroande före besök och undersökning 
och/eller behandling. Vi menar att den personliga kunskapen som nämns i teo-
rin fanns hos personalen som arbetade med bildspel och filmer. Den opersonli-
ga kunskapen, som är förutsättningen för att kunna överföra kunskap mellan 
individer (se Liedman, kapitel 4.1.3) var intressant i sammanhanget, eftersom 
projektet handlade om att överföra kunskaper mellan individer. Automatiserade 
kunskaper som Kjellin (se kapitel 4.1.3) beskriver som inlärda och transcende-
rade kan konceptualiseras exempelvis med hjälp av IT-stöd – något som projek-
tet visar prov på genom att personalens, i vissa fall automatiserade kunskaper, 
gestaltas i bildspel och filmer. 

Alla är experter inom sina olika yrkesområden och därför har också alla per-
sonalkategoriers åsikter varit av värde vid arbetet med informationsmaterialet. 
Dock har den kunskapsauktoritet, som enligt vissa teorier finns i vården, kunnat 
skönjas i samband med projektet, eftersom det exempelvis framkommer att lä-
karna haft sista ordet när det gäller medicinsk information i samband med fil-
merna. När det gäller övrig information har varje grupp bidragit med det som 
den gruppen varit mest yrkesmässigt involverad i.  

Yrkesgruppernas inbördes relationer och deras olika arbetsuppgifter finns 
som en realitet och påverkar det dagliga arbetet. Omställningen som pågår, med 
exempelvis förändrat sätt att informera patienter, som kan orsaka förändrade 
relationer och hierarkier förefaller ha skapat en oro och en osäkerhet för perso-
nalen och för deras roller. Att intresse till ett projekt och dess resultat är olika 
för olika yrkesgrupper tycker vi är ganska självklart och bör därmed inte utgöra 
något problem vid en fortsättning i projektets anda. 

8.1.3 Verksamhet 

Vi har förstått att verksamheten har påverkats av projektet, inte minst under 
projektets genomförande, när projektet tog tid från den ordinarie verksamheten 
och gjorde att den personal som deltog fick annat att tänka på utöver de vanliga 
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arbetsuppgifterna. Personal som inte deltog kan i vissa fall ha uppfattat att pro-
jektet prioriterades före patienter och dagliga rutiner. En slutsats som man kan 
dra är att introduktionen av ett projekt är av stor betydelse. Både chefer och 
medarbetare i den ordinarie verksamheten måste förstå värdet av, eller åtmin-
stone skälen till, att projektet genomförs. Om inte en sådan förankring uppnås 
är projektet svårare att acceptera/ta till sig för personal som påverkas av genom-
förandet – utan att riktigt förstå dess grunder. Möjligen borde projektet ha in-
förts i de berörda verksamheterna på annorlunda sätt men samtidigt är det ett 
ofrånkomligt faktum att personalen redan hade fullt upp och att projektet ställde 
krav på engagemang som inte hanns med inom den ordinarie tjänsten. Det fanns 
inte heller resurser att förstärka personalmässigt utöver de två personer som med-
verkade från huvudprojektet. Det troliga är att projektet hade genomförts på sam-
ma sätt som nu skedde även om det hade introducerats tydligare – möjligen med 
en större förståelse hos vissa grupper. 

Under projektets gång förefaller flera personer, både Deltagare och Ej delta-
gare, ha blivit medvetna om att projektets genomförande förde med sig ett 
lärande, jämförbart med kompetensutveckling inom de berörda områdena. Des-
sa områden är kännedom om andra informationsmöjligheter, än de som redan 
tillämpades, kunskaper i att arbeta med IT-program för att skapa bildspel, samt 
kännedom om hur filmer planeras och genomförs. Nästan alla intervjuade per-
soner upplevde att de inte ges möjlighet att delta i kompetensutveckling i den 
utsträckning som de skulle ha önskat, och menade att detta främst hade ekono-
miska orsaker. Det fanns inte medel att använda för ändamålet. Detta gör att vi 
anser att det är speciellt intressant att personalen upplevde projektdeltagandet 
som en sorts kompetensutveckling, och att liknande projektdeltagande framle-
des kanske kommer att upplevas som ett lärande. Det är i så fall en inställning 
som vi tror kan innebära att det blir lättare, för samtliga på arbetsplatsen, att 
acceptera att projektdeltagare sysslar med annat än det vanliga arbetet samtidigt 
som de är närvarande på arbetsplatsen.  

Arbetet med att ta fram nya bildspel, och eventuellt filmer, skulle kunna in-
verka på verksamheten så att nya arbetssätt kommer fram, som ett resultat av 
denna process. När bildspel och filmer arbetas fram så blir det naturligt att även 
diskutera det nuvarande arbetssättet och flödet inom vårdinrättningen – något 
som kan leda till en vidareutveckling av praxis. 

Ganska små möjligheter till kompetensutveckling i en utsatt verksamhet kan 
skapa en negativ arbetsmiljö. Detta kan även ske genom förändringar och nya 
arbetsuppgifter. Projekt som ”stör” verksamheten kan också påverka arbetsmil-
jön negativt. Vi finner det intressant att det i undersökningen inte framkom någ-
ra negativa kopplingar mellan projektet och arbetsmiljön. Det kan bero på att 
projektet var ganska litet och inte störde så mycket att det uppfattades som ett 
problem. 
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8.2 Projektet Lärande väntrums genomförande 

Inom gruppen Projektet Lärande väntrums genomförande synliggjordes tre ka-
tegorier. Dessa är projektarbetet (8.2.1), kollegors lärande (8.2.2) och eget 
lärande (8.2.3). 

8.2.1 Projektarbetet 

Den samlade åsikten om projektarbetet har varit till största delen positiv – spe-
ciellt om vi bortser från att projektet tog tid från det ordinarie arbetet. Det som 
har uppskattats mest verkar vara insikten i att det finns nya sätt att informera 
patienter/anhöriga/närstående och att tillämpandet av projektets idéer kan leda 
till att arbetsuppgifterna blir mera omväxlande. Detta kan på sikt medverka till 
att arbetet kan bli mindre stressigt eftersom det nya informationsmaterialet kan 
avlasta och exempelvis minska telefonförfrågningar/-rådgivning. Ytterligare 
tidsbesparingar skulle kunna ske i och med att patienterna ges möjlighet att för-
bereda sig bättre inför samtalet med läkaren. Besök på vårdinrättningarna kan 
avdramatiseras, speciellt för nya patienter, något som kan inverka positivt på 
arbetsmiljön. Dessa möjligheter till förändring på arbetsplatsen och av arbetssi-
tuationen har möjliggjorts genom projektet. Detta verkade personalen vara 
medveten om och har förmodligen påverkat deras, som vi uppfattat, positiva 
inställning till projektet. En uppfattning som vi tror kan ha förstärkts efter att 
projektet har avslutats. 

Det är ganska vanligt att projektdeltagare upplever det positivt att delta i ett 
projekt. Det är något nytt, spännande och som bryter av det dagliga arbetet. 
Vilket vi uppfattar gällde även för deltagandet i projektet Lärande väntrum. 

8.2.2 Kollegors lärande 

Det har framkommit åsikter om kollegors lärande under intervjuerna – både så-
dant som kan anses positivt som att kollegor lärt sig, och sådant som kan tyckas 
negativt som att kollegor trots projektdeltagande inte verkar ha lärt sig något. 
Vi förhåller oss tveksamma till åsikter om att kollegor inte förefaller ha lärt sig 
något och kopplar vår tveksamhet till de teorier och den tidigare forskning som 
vi har presenterat. Där har det konstaterats att det finns risker med att iaktta per-
soners beteende, för att se om de verkar vara aktiva eller passiva under lärandet, 
och därmed dra slutsatser om ett lärande pågår eller inte. Lärstilar kan, enligt de 
teorier och den tidigare forskning som tagits upp, vara högst individuella och vi 
tror att de uttalanden som gjorts avseende huruvida kollegor lärt sig eller inte 
bygger på tämligen lösa grunder. Särskilt när det gäller åsikter om att någon 
inte har lärt sig. I de fall det finns åsikter om att kollegor har lärt sig något så 
tror vi antagandena kan bygga på att kollegorna bevisat sitt lärande genom att 
exempelvis ha arbetat med IT-programmen. Dessutom framhålls det i teorierna 
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att informellt lärande generellt sett är svårt att urskilja och att uppskatta. Vi vill 
därför lyfta att det finns risker med att försöka värdera andras lärande. 

Ett informellt lärande sker hela tiden – så även i ett projekt. Detta borde in-
nebära att alla som deltagit i ett projekt har lärt sig något. Likväl som de som 
hör talas om projektet skulle ha kunnat lära sig något. Vi tycker att det är intres-
sant i vår undersökning inte alla har upptäckt det lärande, som vi anser har syn-
liggjorts. Detta kan bero på hur olika individer definierar lärande men förklar-
ingen skulle också kunna ligga i skillnaden mellan det formella och det infor-
mella lärandet. 

8.2.3 Eget lärande 

Det egna lärandet är det som respondenterna har haft lättast att uttala sig om – 
eftersom det gällt uppfattningen av det egna lärandet. Vår avsikt har inte varit 
att försöka konstatera om och i vilken utsträckning lärande faktiskt har skett 
utan vårt intresse har varit att ta del av respondenternas uppfattningar. Alla Del-
tagare anser att de har lärt sig något men även flera av dem som tillhör gruppen 
Ej deltagare tycker att de har lärt sig av projektet. Detta har vi valt att se som 
exempel på individuella lärstilar, något som exempelvis kan medföra att den 
som har varit intresserad av projektet mycket väl kan ha tagit tillfället i akt att 
snappa upp kunskaper - även om vederbörande inte har deltagit aktivt i projek-
tet. Dessutom finns en förförståelse hos oss, när det gäller projektgenomföran-
det av Lärande väntrum, eftersom Siw har deltagit från huvudprojektets sida. 
Detta medförde att vi, redan innan vår studie påbörjades, visste att de personer 
som har deltagit i projektet var duktiga på att informera sina kollegor på respek-
tive vårdinrättning om projektets avsikt. En del av dem har även under arbetets 
gång visat intresserade kollegor, som inte deltagit i projektet, hur det fungerade 
rent praktiskt att producera det nya informationsmaterialet. Här kommer även 
social kompetens in i bilden och en förståelse för hur grupper fungerar eftersom 
det är nödvändigt att hitta en balans mellan att inte tränga sig på med tidskrä-
vande aktiviteter i ett redan tidspressat läge och att uppfatta intresse samt ge 
möjlighet för den intresserade att få insikt i projektarbetet.  

I dagens samhälle förväntas individer alltmer ta ansvar för att hålla sig upp-
daterade inom sitt yrkesområde. Ett sådant ansvar kan även omfatta att under-
hålla organisationens samlade kunskapsstruktur. Vi anser att personalens för-
måga att dela kunskaper i samband med projektet Lärande väntrum är ett ex-
empel på när medarbetare tar ansvar för sitt eget men även organisationens 
kunskaper och därför även ser till att uppdatera kollegor, som inte medverkar i 
projektet. Dock bygger detta på att det finns ett intresse från kollegornas sida 
och här kommer ansvaret för att uppdatera de egna kunskaperna in i bilden. 

Att en person uppfattar att lärande har skett under projektdeltagande, alterna-
tiv att lärande har skett även om inte aktivt deltagande förelegat, kan härröra 
från individuella uppfattningar om lärande. Detta kan ge oss en uppfattning om 
hur en individ ser på arbetsplatsrelaterat lärande – om lärande ses som att gå på 
kurs eller om lärande ses som att göra något nytt ger två helt olika bilder av in-
dividens preferenser i frågan formellt kontra informellt lärande.  
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8.3 Användningen av Lärande väntrum för bild-
spel och filmer 

Inom gruppen ”Användningen av Lärande väntrum” för bildspel och filmer, 
d.v.s. projektets resultat, synliggjordes två kategorier. Dessa är produkten 
(8.3.1) och nyttan med produkten (8.3.2). 

8.3.1 Produkten 

Projektet Lärande väntrum har resulterat i en produkt där bildspel och filmer är en 
konkret fysik del och det lärande som informationsmaterialet ger en annan, mera 
abstrakt del. Båda medverkar till att uppfylla projektets mål som är att bidra med 
lärande till patienter/anhöriga/närstående. Under projektet har det visat sig att även 
personal, vid de inrättningar som ingick i projektet, har omfattats av lärandet. 

Patientlärande var det som projektet Lärande väntrum enligt målformule-
ringen ämnade fokusera på och därför ansåg vi att det var intressant att ta med 
uppfattningar om patientlärande hos våra respondenter. När det gäller hur de 
bedömde att patienterna lär sig eller inte lär sig så har vi upptäckt att liknande 
resonemang föreligger som vid värdering/bedömning av kollegors lärande. Per-
sonalen har antingen sett att patienterna har tittat på bildspelen eller så har de 
inte sett dem titta, och utifrån dessa iakttagelser har bedömningen av patientlä-
randet skett. Har inte respondenten sett patienterna titta på bildspelen så har det 
utgjort grund för uppfattningen att patienterna inte har påverkats av bildspelen 
och vice versa. Här tycker vi att det åter är på sin plats att framhålla olika lärsti-
lars betydelse och att informellt lärande (lärande i dagligt liv som exempelvis 
genom information i väntrum) ofta är svårt att upptäcka. Detta gör att det kan 
vara lätt att dra förhastade slutsatser om andras lärande och kunskaper – eller 
kanske snarare om att det inte skett något lärande hos andra. 

Patientlärande i samband med filmerna har utifrån respondenternas utsagor 
baserats på kommunikation med patienterna. Detta beror på att patienterna har 
sett filmerna tillsammans med personal i de allra flesta fall. Detta har gjort att 
den berörda personalen och patienterna har fört en dialog, där det varit möjligt 
att konstatera att filmens information har bidragit till en ökad kunskap. Vi håller 
med om att detta troligen har bidragit till att personalen haft ”mer på fötterna” 
när de bedömt att filmen bidragit till större kunskap hos patienterna. 

Produkten Lärande väntrum är till för att nå patienter/anhöriga/närstående 
med information i en situation där de ändå måste befinna sig i väntan. Rätt an-
vänt kan Lärande väntrum ge målgruppen information, trygghet, inspiration och 
en upplevelse av positivt bemötande. Men om det lärande väntrummet inte 
sköts innebär det gammal och felaktig information, som skapar motsatsen till 
det önskade. Målgruppen ser i stor utsträckning på bildspelen – vilket kan vara 
ett bevis på torftiga väntrum, felaktig kundsyn (att väntrum finns) eller ett bevis 
på att bildspelen presenterar intressant information. Vår undersökning visar (ut-
ifrån respondenternas syn) att insatserna nådde fram till målgruppen. För att 
Lärande väntrum ska fungera krävs en genomtänkt hantering, vilket saknas i 
dagsläget och därför kan ge motsatt effekt. 
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8.3.2 Nyttan med produkten 

Projektets nytta kan ses utifrån två olika lärandeaspekter – dels den som disku-
terats ovan, som rör patientlärande, och dels personalens lärande som hör ihop 
med att de fått insikt i andra sätt att informera och kunskaper i att använda IT-
program för att skapa information på annat sätt än förut. Nyttan kan också fin-
nas i att vårdinrättningarna efter projektet fortsätter på den inslagna vägen och 
genom att arbeta med nya informationsmetoder, som bildspel och filmer, kan 
personalens upplevda tidsbrist minska. Detta kan på sikt leda till att personalen 
upplever mindre stress. För att detta ska kunna ske måste personalen ges extra 
tid (eventuellt med hjälp av extrainsatt personal) under en övergångstid så att 
det blir möjligt att arbeta fram det material som krävs. Dessutom får inte perso-
nalneddragningar göras i motsvarande takt, som tidsvinster kan räknas hem, 
eller arbetsuppgifter tillkomma utöver de som redan finns. Om personalen ock-
så får möjlighet att lära varandra att arbeta med bildspel och liknande digitalt 
material, som även kan läggas ut på Internet, innebär det ett informellt arbets-
platslärande som kan vara en del i kompetensutveckling för personalen. I sam-
band med utformandet av informationsmaterial är det en naturlig del i proces-
sen att reflektera över rutiner och arbetssätt. Detta kan leda till nytta genom att 
praxis vidareutvecklas kontinuerligt. 

Rätt använt kan Lärande väntrum tillföra nytta till patient/närstående/anhörig 
i form av uppdaterad, korrekt och begriplig information presenterad på ett för 
målgruppen anpassat sätt. Därmed kan vårdinrättningen få nytta i form av 
minskad individuell information, något som på sikt kan innebära en tidsbespa-
ring. 

8.4 Slutsatser 

Våra slutsatser från undersökningens tre områden, som också är helt i överens-
stämmelse med hur projekt i allmänhet ser ut och fungerar, pekar åt det positiva 
hållet. Ett projekt ska skapa ett resultat som levereras till den verksamhet som 
beställde det. Resultatet ska sedan användas i verksamheten och bli en del av 
den. Verksamhet på vårdinrättning har en strikt indelning av yrkeskategorier 
och nivåer, vilket starkt påverkar individen och dennes möjligheter. Här kan 
projekt ge en möjlighet till samverkan och överbryggande av hierarkiska nivåer. 
Projektet Lärande väntrum upplevdes positivt och medförde ett delvis synliggjort 
informellt lärande för Deltagare såväl som för Ej deltagare. Produkten Lärande 
väntrum kan rätt skött skapa nytta för verksamheten och för målgruppen. 

Vår förförståelse om personalens tidsbrist bekräftades av att flera responden-
ter framhöll detta i våra intervjusamtal. Upplevelsen av tidsbrist påverkar verk-
samheten, både den ordinarie och tillfälliga projekt (d.v.s. alla projekt), nega-
tivt. Vid planering av projekt och nya arbetsuppgifter är det viktigt att ta med 
detta i beräkningen. Genom att markera medvetenhet och förståelse för upplevd 
tidsbrist hos personalen kan arbetet underlättas. 

Aktivitetsteorin ser vi som en bra modell för att beskriva projektarbetet, an-
vändandet av dess resultat samt kopplingen till ordinarie verksamhet. Den bild 
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som kan ges med hjälp av aktivitetsteorin ger en visualisering av situationen 
och en förståelse för helheten. Detta stämmer också med vår systemteoretiska 
grundsyn. Att visualisera kan vara ett sätt att förankra projektarbete och pro-
jektresultat i den ordinarie verksamheten och samtidigt tydliggöra sambanden 
dem emellan. Den förankring och förståelse som uppnås hos personalen kan 
underlätta arbetet. 

Våra slutsatser om det informella lärandet som sker inom ett projekt är att 
det inte värderas av deltagarna eller deras arbetskamrater som likvärdigt ett for-
mellt lärande. Vid ett formellt lärande är deltagaren frånvarande från sin arbets-
plats och har en acceptans för detta av sin omgivning. Vid projekt och ett in-
formellt lärande är deltagaren närvarande på sin arbetsplats och förväntas utföra 
sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta medför att deltagande i ett projekt kan upp-
levas som en belastning och även om det utförs vid sidan om ordinarie arbete 
kan det uppfattas konkurrera med det ordinarie arbetet. Genom att synliggöra 
det informella lärande till icke formellt eller formellt lärande kan acceptans ska-
pas för lärandedelen i projekt. 

Ser vi tillbaka på vårt arbete kan vi konstatera att det inte finns några skarpa 
gränser mellan formellt, icke formellt och informellt lärande. Genom att tydlig-
göra lärandet suddas dessa gränser ut ytterligare. I den typ av verksamhet inom 
Landsting som vårdinrättningarna representerar, med stor avsaknad av formellt 
lärande, kan det genom synliggörande av icke formellt och informellt lärande 
skapas möjligheter till kompetensutveckling, som accepteras av personal och 
ledning. Genom att göra detta i projektform tillämpas principer från ”learning 
by doing” och dessutom skapas ett projektresultat som (förhoppningsvis) är till 
nytta för verksamheten. Om inte projektets resultat tillför nytta kan skälet ligga 
i projektets målformulering och planering snarare än i hur det genomförts. 

Den systemteoretiska grundsyn som vi har haft med oss i arbetet har bidragit 
till att behålla helhetssynen utan att tappa de ingående delarna (som vi har be-
skrivit ovan). Helhetens betydelse i detta fall är se projektet inte bara som ett 
extra arbete för personalen utan något som utöver projektet och produkten (pro-
jektets resultat) tillför kompetensutveckling för deltagare och Ej deltagare, lik-
väl som det pekar på att detta inte synliga lärande kan synliggöras och därmed 
formaliseras. 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

Med utgångspunkt från vårt nu avslutade arbete kan vi se många möjligheter till 
fortsatt forskning. Här kommer några förslag. 

• Genom användande av intellektuella kapitalet visa individens infor-
mella kunskap och lärande 

• Sjukvårdens användande av projekt som kompetensutveckling 
• Professionsaspekter på lärande inom sjuk- och hälsovård 
• Informellt lärande mellan sjuksköterskor på samma vårdinrättning 
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