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Abstract  

The aim of our study has been to examine the care managers’ attitude to in- service 
training. We also wanted to see which factors the care managers and a member of the 
administrative head think influences this. The question formulations in the study were; 
what does in- service training mean for care managers and the administrative head, what 
was their attitude against it and which assumptions does the administrative head give to 
care managers for in- service training. The study is based on qualitative interviews with 
care managers and with a member of the administrative head. To interpret the material 
we have been using earlier studies, Senges theory of learning organization and Marsick 
and Watkins theory about informal and incidental learning. A main result is that the care 
managers obtain a great deal of possibilities to in- service training, for example 
meetings, educations and courses. The study also shows that the organization priorities 
formal learning while the care managers emphasise learning through interaction with 
other people, for example cohorts, contributors and users. Both care managers and a 
member of the administrative head says that there is a weakness in terms of follow- up 
and assessment. One recurrent topic in these discussions is responsibility, but the 
informants is not united of who’s the responsibility actually is.    
 
Keywords: in- service training, care manager, administrative head and organization. 
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Förord 
 
Under vår studietid kom vi i kontakt med arbetet som enhetschef vilket väckte vårt 
intresse för deras lärande. Vi anade en brist kring lärande i arbetet och ville se hur det 
förhöll sig i verkligheten. Genom studien har vår förförståelse ändrats och vi har fått en 
bredare bild kring lärande både som socionomer och privatpersoner.   
 

Vi vill tacka alla våra informanter för att de har givit oss av sin dyrbara tid. Utan Er 
hade vi inte haft något material att arbeta utifrån. 
 
Tack även till vår handledare Magdalena Damberg som genom god kommunikation 
bistått oss genom hela studieprocessen.  
 
Våra familjer som har stöttat, tröstat och framförallt stått ut med oss under dessa veckor 
– Ni är fantastiska. Tack för att Ni finns.  
 
Slutligen vill vi passa på och tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
/Annika Jansson och Hanna Revelj 
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1 Inledning 
Med detta kapitel vill vi introducera läsaren till vår studie. Vi börjar med en 

introducerande problemformulering för att sedan övergå till det syftet och de 

frågeställningar som ligger till grund för vår studie. Vi avslutar kapitlet med att 

redogöra för de begränsningar vi valt att göra.   

 

1.1 Problemformulering 

”Att arbeta som chef inom äldreomsorgen innebär ett mångfacetterat arbete med ett 

stort ansvar och många olika arbetsuppgifter.” (Hjalmarsson, I. Norman, E. 

Trydegård, G-B. 2003:67) 

Larsson (2008:14, 34) säger att en mellanchefs arbetsuppgifter bl.a. innefattar ansvar för 

personal, verksamhet och ekonomi samt kontakt med brukare och anhöriga. Hon skriver 

också att enhetschefer får påtryckningar från alla håll, dels från överordnande chefer 

och styrande politiker samt från brukare, deras anhöriga och medarbetare. Vidare 

beskriver Larsson att enhetscheferna också har en framträdande roll som samordnare 

mellan olika verksamheter och aktörer. Denna mångfacettering som enhetschefen ställs 

inför ser vi som en av anledningarna till att enhetscheferna behöver lära i arbetet. Vi 

anser att ytterligare erfarenhet och kompetens hjälper enhetschefen att bli bättre i sin 

profession och detta ger ”ringar på vattnet” till vårdbiträdena och till slut gagnar det 

brukaren. Ellström, E, Ekholm, B. & Ellström, P.E. (2003:19) skriver att 1990-talets 

utveckling inom omsorgsarbetet har;  

”inneburit en ökad komplexitet i omsorgsarbetet samt, enligt mångas mening, krav 

på ny eller förändrad kompetens hos personalen.” (Ellström et al. 2003:19)  

Det finns många benämningar på en mellanchef inom vård och omsorgsyrket, t.ex. 

första linjens chef, hemtjänstassistent, enhetschef och omsorgstjänsteman (Larsson 

2008:14). Vi har i vår studie valt att använda oss av benämningen enhetschef då det 

begreppet används av våra informanter. 

 

När en individ anställs som enhetschef besitter denne en viss kompetens genom olika 

utbildningar och egen erfarenhet. Kommunerna idag efterfrågar individer med speciell 

formell kompetens som socionomexamen eller liknande (Törnquist 2004:136). Detta 

kan få till följd att tiden till inskolning på ett nytt arbete minskas. Detta stärks av Larsen 

och Sennemarks (2007:45) rapport som säger att samtidigt som utbildningskraven ökar 

på arbetsmarknaden, har tiden för att skolas in på en ny arbetsplats kortats. De säger 
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också att arbetsmarknaden idag behöver färdigutbildad personal som snabbt kan komma 

in i arbetet. Oavsett var man arbetar har arbetstakten och belastningen ökat för 

individen. Det är av stor vikt att organisationerna och dess arbetare följer med i den 

utveckling som sker i samhället. Abrahamsson et al. (2002:9) skriver att den snabba takt 

som finns på arbetsmarknaden idag gör att kunskap är en färskvara. Vi ser det som att 

enhetscheferna behöver lära i arbetet för att göra ett gott arbete gentemot medarbetare 

och brukare i en tid där förändringar är kontinuerliga. Att lära i arbetet kan också ge 

enhetscheferna kontinuerligt nya tankar och infallsvinklar på arbetet de gör. 

Hjalmarsson et al. (2003:33) skriver att de flesta cheferna i deras studie har en 

betungande och ibland svårhanterlig arbetsbörda. Detta kan få följder som kraftlöshet 

och problem med hälsan. Cheferna betonar dock att arbetet är givande och viktigt 

mycket beroende på uppmuntran de får från medarbetare, brukare och deras anhöriga. 

Ellström et al. (2003:25) skriver att lära i arbetet också kan vara ett sätt att främja ett 

bättre arbetsklimat samt arbeta mot stress och sjukdom relaterad till arbetet. Detta ser vi 

som viktigt för enhetschefen som har en krävande arbetsbörda och ett komplext 

arbetsfält.  

 

Det är viktigt både för individens arbete och för organisationen att de anställda fortsätter 

utveckla sin kompetens i sitt dagliga arbete. Vid verksamheter där det är en hög 

komplexitet som t.ex. inom omsorgsarbete krävs det att förutsättningar ges för lärande i 

arbetet. Detta är dock inte tillräckligt, det är också av stor vikt att de anställa är 

motiverade till och intresserade av att lära i arbetet (Ellström et al. 2003:25). För att 

organisationer ska kunna hänga med i den samhällsutveckling som hela tiden pågår 

måste organisationer lära sig för att bli framgångsrika (Wilson 2008:239). Därför är det 

viktigt att den personliga utvecklingen samt motivationen utvecklas och underhålls. 

Larsen och Sennemarks (2007:42-f) rapport visar att det behövs en förändringsprocess i 

individen för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och för att höja sin kompetens. En 

förutsättning för att detta ska vara möjligt är att tid för reflektion prioriteras i 

organisationen. De skriver vidare att just detta är ett problem på arbetsplatser idag. Vi 

ser reflektion som en viktig faktor för att kunna tillgodogöra sig det lärande i arbetet 

som enhetscheferna har tillgång till. Detta förutsätter att tid och tillfälle ges från 

organisationens sida och att enhetscheferna tar sig tid till detta. När vi i studien 

använder benämningen organisation menar vi den gemenskap där samtliga informanter 

är verksamma på olika nivåer. Wolvén (2000:13) skriver att organisationer i allmänhet 
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brukar benämnas som ”en formaliserad enhet, med gemensamma mål och en viss grad 

av komplexitet.”  

 

I styrdokument, policys och måldokument kring arbetstagare och organisationer blir 

vikten av lärande i arbetet allt mer framträdande. Kompetensutveckling benämns som 

nyckeln till ett givande och lyckosamt arbete (Larsen och Sennemark 2007:17). 

Aronsson och Astwik skriver att:  

”Utbildning, handledning, stöd i olika former, specialisering och fungerande 

återkopplingssystem på arbetsplatsen kan betraktas som verksamma medel för att 

skapa ett bra och dynamiskt förhållande mellan verksamhetens krav och individens 

resurser och förmågor.” (Aronsson & Astwik 2002:15) 

I vår studie har vi valt att använda lärande i arbetet som en benämning för när 

enhetscheferna berikar sig ny kunskap t.ex. via kurser, föreläsningar samt i 

interaktionen med individer de möter. Vi skulle ha kunnat benämna detta lärande med 

kompetensutveckling eller förkovran i arbetet men vi känner att detta är för snäva 

benämningar vilket medför att vi har valt just lärande i arbetet som känns mer 

heltäckande. Som vi visat ovan har enhetscheferna en krävande arbetssituation med 

många arbetsområden och medaktörer. Enhetscheferna har oftast en formell kompetens 

och erfarenhet när de tillträder sitt arbete (Törnquist 2004:136). Det är ändå av vikt att 

de har ett kontinuerligt lärande i arbetet för att möta den ständiga utveckling som sker i 

samhället och i organisationen (Wilson 2008:239). Att lära i arbetet ses mer och mer 

som nyckeln till ett framgångsrikt arbete. Vi ser det därför som viktigt och intressant att 

se hur lärande i arbetet förhåller sig i realiteten, för enhetschefer inom äldreomsorgen.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka enhetschefers resonemang kring förutsättningar 

och inställning till lärande i arbetet. Vi vill också se vilka faktorer enhetscheferna och 

förvaltningsledningen anser påverkar dessa förutsättningar. 

 

Våra frågeställningar i studien är som följer:  

- Vad innebär lärande i arbetet för enhetschefer och förvaltningsledningen?  

- Vilken inställning har enhetscheferna och förvaltningsledningen till lärande i 

arbetet?  

- Vilka förutsättningar till lärande i arbetet ger förvaltningsledningen 

enhetscheferna?  
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- Vad säger de formella riktlinjerna och de policys som finns i organisationen om 

lärande i arbetet? 

 

1.3 Avgränsningar 

I vår undersökning har vi valt att rikta in oss på en representant från 

förvaltningsledningen och enhetschefer inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun. 

Valet att verka inom en och samma kommun beror på att vi vill att enhetscheferna ska 

ha samma förutsättningar och organisatoriska bakgrund. Vi har valt att inte lägga något 

fokus på kön eller etnicitet i vår studie. Det beror på att det inom äldreomsorgen i denna 

kommun endast arbetar kvinnor med svensk bakgrund vilket gjort att det skett en 

naturlig avgränsning i studien. Enhetscheferna är ansvariga för personal inom hemtjänst 

eller särskilda boende i tätort eller utanför. Där gör vi ingen särskillnad eftersom det är 

deras förutsättningar och inställning till lärande i arbetet vi är ute efter i studien.  

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att börja med en bakgrund som belyser enhetschefers 

framväxt, situation, arbetskrav och befattningsbeskrivning. Vi kommer vidare att 

redogöra för tidigare forskning kring organisationer, enhetschefer och lärande i 

arbetet. Slutligen redogör vi för vår studie i relation till den tidigare forskningen.  

 

2.1 Bakgrund 

Under en 50-årsperiod har det hänt mycket kring enhetschefernas arbetssituation. Från 

att i början av 1960-talet ansvarat för cirka fyra vårdbiträden per enhetschef, ligger 

antalet idag ända upp till 80-100 anställda (Törnquist 2004:24). Det skedde även 

byråkratisering av hemtjänstarbetet under 1970-talet där enhetschefen blev en del av en 

hierarkisk organisation som styrs av riktlinjer från politiker. Detta har fått till följd att 

stora delar av de beslut som direkt rör omsorgsarbetet fattas högst upp i den 

organisatoriska hierarkin (Ellström et al. 2003:13). På 1990-talet fick enhetscheferna en 

utökad makt och fler befogenheter. Detta ledde till att deras roll förändrades från att ha 

varit högsta ledningens redskap till att bli en för verksamheten viktig motor. Törnquist 

delar upp enhetschefens arbete i fyra delar; socialt arbete, samverkan, 

verksamhetsansvar och personalledning. Socialt arbete innefattar arbetsuppgifterna som 

är direkt kopplade till brukaren som t.ex. utredning och kontakt med anhöriga. 

Verksamhetsansvar är direkt kopplat till kraven från förvaltningen och de styrande 
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politikerna. Samverkan innebär den kontakt som enhetschefen har med bland annat 

hälso- och sjukvård samt brukarorganisationer. Personalledning innefattar bland annat 

anställning av personal, personalfrågor, handledning och konflikthantering (Törnquist 

2004:24-f). Bilden av ledarskapet har gått från en fokusering på chefen som individ till 

en bild där ledarskapet ses som mer komplext och där det ges en framträdande plats till 

interaktionen med omgivningen. De skriver vidare att 1990-talets utveckling inom 

omsorgen har medfört en stigande komplexitet kring dess arbete och det har även fört 

med sig nya krav på ytterligare eller en förändrad kompetens hos dem som arbetar inom 

omsorgen (Ellström et al. 2003:19,69).  

 

Det var först år 1982 som utbildningen till arbetsledare inom äldreomsorgen startade på 

högskolenivå och den pågick då under två år. 1994 förlängdes utbildningen till minst tre 

år och den första examen kom 1997. Detta innebär att de som arbetar som enhetschefer 

idag har en varierande utbildningsbakgrund. I en proposition till regeringen 1997 

uppmärksammas behovet av kompetensutveckling och fortbildning hos enhetscheferna i 

landet. Under år 2000 var de vanligaste formerna av fortbildning ledarskap, juridik, 

ekonomi och kvalitetsutveckling (Törnquist 2004:114).   

”Enhetschefernas uppdrag utifrån policydokumenten kan kategoriers i två 

arbetsområden; verksamhetsansvar och personalansvar (personalledning och 

personalutveckling).” (Törnquist 2004:135) 

Larsson (2008:10) skriver att chefsrollen idag är under utveckling, från att vara 

auktoritär och styrd av regler till att vara mer inspirerande och tillgänglig. Kompetensen 

en enhetschef behöver besitta är omskrivet i ett flertal rapporter och texter. Det kan vara 

kunskaper såsom t.ex. arbetsledning, chefsutveckling, samverkanskunskaper och mer 

riktade kunskaper om de brukare deras verksamhet riktar sig emot (Johansson 

2003:118-ff, Larsson 2008:14,34). Vidareutbildning är ett brukligt sätt att möta arbetets 

nya kompetenskrav. Framträdande för ett synsätt som detta är det individuella fokusen 

på lärande. Det är också en stark centrering kring den formella kompetensen (Ellström 

et al. 2003:20). 

 

Socialstyrelsens lägesrapport 2006 (2007:36) visar att kompetensutveckling ofta är 

förenat med det rådande rekryteringsläget. Det kan dels vara ett sätt att behålla den 

personal som redan finns i verksamheten, det kan även vara ett sätt att slippa rekrytera 

ny personal. Dock påvisas i rapporten att det kan vara svårt att få till stånd olika 

möjligheter till utbildning i slimmade kommunala organisationer likt äldreomsorgen. 
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Dessa möjligheter påverkas i hög grad av de ekonomiska resurser som organisationen 

har till förfogande och av tillgången till vikarier. De flesta rapporter och undersökningar 

visar att ledarskapsutbildningar av olika former är det som enhetschefer till stor del 

erbjuds. Socialstyrelsens lägesrapport 2006 (2007:40-f) visar även att intresset för 

speciella kurser, som t.ex. arbetsmiljö- och ekonomiutbildningar, har ökat från cirka 20 

% till cirka 40 % mellan år 2002 och år 2006. I denna rapport kan vi också se att 

nätverksstöd har minskat för att ge mer plats för den mer populära handledningen.  

 

2.2 Tidigare forskning   

Att vidareutveckla sin kunskap och lära sig nya saker är en drivkraft som ofta följer oss 

genom livet. Aspgren et al. (2002:104) skriver att människan lär så länge denne lever. 

Detta innebär att det är viktigt för individen att få möjlighet till lärande i arbetet på sin 

arbetsplats. Det genererar i sin tur en vinst, inte bara för individen själv, utan även för 

företaget och samhället. Lärande i arbetet används på många olika sätt och har olika 

syften.  

 

2.2.1 Vikten av att lärande genomsyrar hela organisationen 

Ellström et al. (2003:23) skriver att ledningen i en verksamhet kan främja eller begränsa 

organisationens möjligheter för lärande i arbetet genom det förhållningssätt de visar 

genom direktiven i det löpande arbetet. Larsson (2008:44) skriver att; 

”Det krävs en helhetssyn på verksamheten, ett aktivt stöd av högsta ledningen, en 

vilja bland olika yrkesgrupper att samverka kring gemensamma mål.” (Larsson 

2008:44) 

Larsson betonar att ett utvecklande arbete måste ha satt sin prägel på organisationens 

samtliga nivåer för att det ska bli varaktigt i längden. För att detta ska bli verklighet 

menar Larsson (2008:44) att enhetschefer behöver stöd från sina chefer för att lyckas 

med sin egen utveckling. Det är också viktigt att organisationen tillåter ett kritiskt 

förhållningssätt kring verksamheterna från de anställdas sida för att stimulera och 

underlätta kunskapsutvecklingen (Ellström et al. 2003:78). Att det frigörs tid i 

verksamheten för att reflektera över det arbetet man gör och för att utveckla den 

kunskap man tagit till sig är angeläget. Det är också centralt att organisationen ger 

möjligheter till medarbetarna att kunna ta tillvara varandras kunskaper. Även lärande, 

dialog och reflektion måste finnas i en organisation för att den ska utvecklas och hålla i 

längden (Larsson 2008:182-f). Även Aspgren et al. (2002:110-f) poängterar att kunskap 
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i sig inte är något om den inte tas tillvara på rätt sätt så att både individer, organisationer 

och samhället får nytta av det. 

 

2.2.2 Inställning, reflektion och personlig utveckling 

Wilson (2004:241-f) skriver att ju mer individerna upplever ledningen rättvis desto mer 

känner de sig motiverade till lärande. Hon tar även upp att den personliga utvecklingen 

och de förändringar som sker fortlöpande är viktiga för att organisationer ska vara 

framgångsrika. Törnquist (2004:160) skriver att organisationen förutsätter erfarenhet 

från det verksamma området och en utbildning när en nyrekryterad chef tillträder sin 

tjänst. De tre enhetscheferna som var nyanställda vittnar ”om hur de ’kastades in’ i 

arbetet utan vare sig handledning eller introduktion”. Deras lärande gick mångt och 

mycket ut på att de själva tog sitt ansvar och var aktiva i denna process. Hjalmarsson et 

al. (2003:67) skriver att endast en av enhetscheferna i deras studie har regelbunden 

handledning och tre stycken har haft grupphandledning provisoriskt. Det råder delad 

mening bland studiens informanter huruvida grupphandledning är bra eller inte. 

Somliga har en önskan att få det kontinuerligt och andra tycker att det är svårt med 

grupphandledningen då medlemmarna i gruppen är på olika nivåer i sitt ledarskap. 

Gemensamt är dock att de allra flesta informanterna vill ha en mentor att bolla tankar, 

idéer och problem med. Det är ingen av dem som någon gång har haft en mentor. 

Flertalet av enhetscheferna i Hjalmarssons et al. studie saknar möjligheter till att kunna 

reflektera, diskutera och få förslag kring problem i arbetet. (Hjalmarsson et al. 

2003:67,83-f). Ellström et al. (2003:45) skriver att det krävs någon form av reflektion, 

dels enskild och dels i grupp, för att möjliggöra en kunskapsutveckling.  

 

2.2.3 Organisationen och dess medlemmar – ett ömsesidigt beroende  

Wolvén (2000:154-f) skriver att människor och organisationen är ömsesidigt beroende 

av varandra. Ledningen i organisationen måste tydligt visa vilka värderingar som finns 

samt vad man prioriterar och eftersträvar för att individerna ska vara engagerade och ta 

ansvar för sitt arbete. Samarbete kring lärande i arbetet är ytterst viktigt för att 

organisationen i sin helhet ska kunna ta till sig lärandet. Detta gör att individerna kan 

träffas och diskutera med varandra för att ge varandra konstruktiv kritik och feedback.  

De enhetschefer Törnquist (2004:161) intervjuat i sin studie säger att de får erbjudande 

om att gå många kurser. De väljer dock att enbart gå på dem som är obligatoriska vilket 

de motiverar med bristen på tid och ork.  
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”Många arbeten utförs under hög intensitet och gör att man förbrukar kunskaper 

och kompetens snarare än återskapar och utvecklar.” (Ellström et al. 2003:36) 

Hjalmarssons et al. (2003:66) studie visar att alla enhetschefer har möjligheter till 

lärande i arbetet, några av informanterna prioriterar dock inte det egna lärandet. Det är 

tidsbrist som gör att enhetscheferna hellre prioriterar uppbyggnaden av de egna 

enheterna före deras individuella kompetensutveckling. Det visar sig också att ingen av 

enhetscheferna beskriver att de har någon individuell kompetensplan. Ellström et al. 

(2003:23) skriver att det är betydelsefullt för lärandet hur ledningens inställning, tankar 

och planer kring de anställdas kompetensutveckling ser ut.  

 

2.2.4 Formella utbildningar som kompetenskrav 

Larsen och Sennemark (2007:17) skriver att lärande i arbetet idag är en lockande 

förmån som arbetsgivare låter sina medarbetarna ta del av. Enligt Aspgren et al. 

(2002:105) är svenska företag och organisationer bra på att låta personal få ta del av 

utbildningar i någon form. Törnquist (2004:135-ff) skriver att det inte står nedtecknat 

någonstans i de kommunala policys hon tagit del av om vilken formell utbildning som 

önskas av en enhetschef. Det läggs större tyngd vid att tydliggöra uppdraget som 

enhetschefen har, än vid vilken kompetens som behövs för att utföra arbetet. 

Kommunerna prioriterar kunskaper inom organisationsutvecklings- och 

ledarskapsområden. Dessa insatser för utbildning hämtas främst från högskolan men det 

har även förekommit lokala utbildningar med samma inriktning. Ellström et al. 

(2003:27) skriver att kompetenskraven traditionellt möts genom vidareutbildning i form 

av kurser av olika slag. De skriver vidare att det stämmer överens med det gängse sättet 

att se lärande, dvs. att det är formell utbildning som gäller när en individ ska förse sig 

med ny kunskap. Även Hjalmarssons et al. (2003:66) studie visar att det är formella 

utbildningar i t.ex. ledarskap och verksamhetsutveckling som prioriteras. Över hälften 

av informanterna i deras studie har gått utbildningar inom dessa områden de senaste 

åren.  

 

2.2.5 Processen kring enhetschefens lärande i arbetet 

Larsson (2008:43-f) skriver att enhetschefer idag arbetar utifrån en mycket komplex 

situation som kräver att de själva besitter en individuell kompetens till förändring. Detta 

innebär att de behöver kunna ifrågasätta det gamla invanda och komma till insikt om 

möjligheterna till en organisationsförändring och även våga initiera detta 

förändringsarbete. För att detta ska vara möjligt krävs att enhetschefen är en del av ett 
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sammanhang, där organisationens olika nivåer samverkar och att de chefer som har en 

högre ställning är ett stöd i enhetschefernas utvecklingsarbete. För att utveckla en 

organisation till fullo och få en hållbar förändring krävs att utvecklingsarbetet går 

igenom alla nivåer. Larsson (2008:52) skriver att ett lärande är viktigt dels för en 

verksamhets utveckling och dels för att den ska kunna fungera på ett önskvärt sätt samt 

med en hög standard. Om en organisation ska behålla god kvalitet i sina verksamheter 

krävs att tid till lärande prioriteras. Att lära sig genom reflektion är möjligt i en 

organisation som är tillgänglig och möjliggörande. Genom interaktionen med andra i 

organisationen ges det tillfällen till dialoger och samarbete vilka kan generera i ett 

produktivt lärande. Hjalmarsson et al. (2003:67) skriver att enhetscheferna i deras studie 

har en mycket varierande kontakt med chefskollegor. Några har en viss kontakt med 

andra chefer inom kommunen och en del har regelbunden kontakt med några få kollegor 

där de diskuterar kring olika förhållanden i arbetet. Ellström et al. (2003:25) skriver att 

en stor del av yrkeskompetensen byggs upp genom att individen lär sig kontinuerligt i 

arbetet de gör dagligen. Forskningen visar att den troligen största källan till lärande sker 

genom den erfarenheten individen får i sitt arbete och genom interaktionen med 

kollegor. 

 
2.2.6 Vår studie i relation till tidigare forskning  

I vår studie har vi valt lärande i arbetet istället för t.ex. kompetensutveckling, vilket har 

fått till följd att det informella lärandet har fått ett större utrymme. I mycket av den 

tidigare forskningen är fokus på det formella lärandet, t.ex. utbildningar och kurser. Det 

framgår dock i flera av resultaten i den tidigare forskningen hur viktigt det är med 

reflektion och interaktion med andra. Den tidigare forskningen visar också att 

organisationen och enhetschefer i mångt och mycket är studerade var för sig. Vi har valt 

att integrera båda parter i en och samma studie för att få ett bredare perspektiv. 

Ytterligare en anledning till integreringen är att vi ansåg att det fanns en risk för 

feltolkning av det empiriska materialet om vi inte valt att involvera både enhetschefer 

och förvaltningsledningen. Ett exempel på detta är att eventuella brister gällande lärande 

i arbetet kunde ha lagts på organisationens ansvar om endast enhetscheferna hade varit 

delaktiga i studien. Det perspektiv vi valt minskar, enligt oss, risken för feltolkningar. 

Integreringen har också möjliggjort för andra aspekter att bli synliga och har givit, för 

oss, oväntade resultat. Om vi hade valt att enbart ha med enhetschefernas syn på 

lärandet i arbetet hade resultatet med stor sannolikhet blivit annorlunda. Med detta 

menar vi att tolkningen av resultatet blivit mer heltäckande genom att det är satt i 
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jämförelse med förvaltningsledningens perspektiv. Det framkommer också i den 

tidigare forskningen att ekonomin ses som en starkt hämmande faktor av flera 

enhetschefer och deltagare medans den i vår studie knappt omnämnts alls. Detta kan ses 

som än mer anmärkningsvärt då detta är gemensamt för både enhetscheferna och 

förvaltningsledningen i vår studie.   

 

3 Metod 

Detta kapitel ska ge läsaren en möjlighet att skapa sin egen uppfattning om den metod 

vi valt, om urvalet vi gjort samt om det sätt vi har valt att gå till väga i vår studie. Vi 

beskriver även hur vi har bearbetat vårt material, de etiska överväganden vi gjort och 

vilken arbetsfördelning vi har haft under arbetets gång. Kapitlet ska även ge dig som 

läsare en möjlighet att bedöma vår studies reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Metodval 

När vi stod inför val av metod hade vi två spår att välja på, ett kvantitativt- eller 

kvalitativt angreppssätt. Båda dessa har som syfte att ge oss en bättre förståelse för 

interaktionen mellan enskilda människor och grupper och för det samhälle vi lever och 

verkar i (Holme & Solvang 1997:76). Till viss del hade det varit möjligt för oss att 

använda en kvantitativ metod i form av enkäter där vi hade nått ut till flera enhetschefer 

och eventuellt fler orter. Vi såg dock en svårighet att få tag på tillräckligt många 

informanter. Detta beroende på enhetschefers fulltecknade schema där de kanske inte 

skulle prioritera vår studie. Denscombe (2009:56) skriver att det är lätt att göra valet att 

ignorera en enkätundersökning man fått skickad till sig. En annan svårighet vi såg med 

ett kvantitativt tillvägagångssätt var att informanten inte skulle kunna beskriva och 

förklara fritt kring de frågeställningar vi hade. Denscombe (2009:56) skriver att en brist 

med enkätundersökningar kan vara att det är mycket svårt att få detaljer och djup i 

informationen från informanterna. Vår intention var inte att göra en statistisk analys av 

vårt syfte, därför valde vi att använda oss av den kvalitativa ansatsen. Vi har erfarenhet 

som enhetschefer dels genom den verksamhetsförlagda utbildningen och dels genom 

vikariat. Det var under denna tid som vårt intresse väcktes för ämnet vi valt för vår 

studie. Det stämmer in i det Holme och Solvang (1997:95,101) skriver att forskarens 

utgångspunkt i den kvalitativa forskningsprocessen är de fördomar och den förförståelse 

som denne har samlat på sig genom egna erfarenheter och utbildningar. Utifrån det är 

det sedan viktigt att skapa sig ett tillvägagångssätt som passar för studien. Trost 
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(2007:23) säger att en kvalitativ studie är passande om vi vill; ”… försöka förstå 

människors sätt att resonera och agera …” (Trost 2007:23).  

 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metod vi anser är bäst lämpad för vår studie är semistrukturerade 

intervjuer där intervjuguiden består av teman med tillhörande frågor (Denscombe 

2009:234, Robson 2002:278). Denna intervjuform Denscombe (2009:234) och Robson 

(2002:278) benämner semistrukturerad kallar Kvale och Brinkmann (2009:19,43) för 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Vi har valt att i vår studie använda oss av den 

förstnämnda benämningen. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en 

intervjuguide med ämnen och eventuella följdfrågor som ska ställas. Möjligheten att 

ändra följden på de teman och frågor intervjuguiden har ger informanten en chans att 

tala mer öppet kring frågorna och risken för missuppfattningar mellan forskare och 

informant minimeras. Genom detta tillvägagångssätt kan forskaren själv styra samtalet 

utifrån frågorna denne har och de svar som fås (Robson 2002:270, 278). 

 

När kvalitativa metoder ska användas är det mycket att tänka på för att intervjun ska bli 

så bra som möjligt. Vi som forskare måste kunna sätta oss in i hur informanten upplever 

intervjusituationen (Holme & Solvang 1997:105). Semistrukturerade intervjuer innebär 

att forskaren vill ha informantens beskrivning av dennes livsvärld för att sedan kunna 

tolka dess innebörd (Brinkmann & Kvale 2009:19). Vi valde denna form för att vi ville 

se vad enhetschefer har för inställning till och upplevelse av lärande i arbetet. 

Brinkmann och Kvale (2009:43) skriver att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att 

använda sig av om syftet är att få fram informantens åsikter och tankar. För att även få 

med organisationens syn på lärande i arbetet har vi valt att intervjua en representant från 

förvaltningsledningen. Holme och Solvang (1997:92) skriver att vi med hjälp av 

djupintervjuer kan få en djupare bild och förståelse för de individer och den 

organisation som studeras.  

 

3.1.2 Tillvägagångssätt 

De första vi gjorde inför vår C-uppsats var att välja ett ämne för studien. Sedan 

påbörjade vi forskningsprocessen genom att läsa relevant litteratur, rapporter och 

avhandlingar för att vi skulle sätta oss in i ämnet och för att underlätta utformningen av 

studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.  
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”Den kvalitativa forskningen påbörjas vanligen genom att undersökaren bekantar 

sig med litteraturen inom området och att forskaren försöker formulera några 

(preliminära) forskningsfrågor.” (Larsson et al. 2005:96) 

När vi hade satt oss in i ämnet kontaktade vi en områdeschef i den kommun vi valt att 

studera. Denscombe (2009:251) skriver att det är viktigt att ha ett godkännande från 

personer som är högre upp i hierarkin om det är i en organisation intervjupersonerna 

finns. Kontakten med områdeschefen tog vi via mail (se bilaga 1) där vi utförligt 

beskrev vad vi skulle göra och vad vårt syfte var. När vi hade fått ett godkännande från 

områdeschefen skickade vi ett mail (se bilaga 2) till samtliga enhetschefer inom 

äldreomsorgen, vilket motsvarar nitton stycken. De som visade intresse för vår studie 

bestämde vi sedan datum, tid och plats med. När tidsfristen gått ut saknades tre 

informanter. Vi valde då att ta kontakt med enhetschefer som inte satt på samma enhet 

som någon av de vi redan fått klartecken från. Anledningen till detta var att vi tänkte att 

de i mångt och mycket skulle kunna ge liknande information. Vi fick positiva svar vid 

dessa kontakter och behövde inte söka vidare bland enhetscheferna. När vi tog kontakt 

sa de att: 

”Javisst ja, det är klart att jag ställer upp. Men det är mycket att göra nu så 

jag glömde bort det.” (Samtal med informant Klara) 

De sex enhetschefer som medverkar i vår studie har olika lång erfarenhet i yrket. De har 

arbetat som enhetschefer mellan två till tolv år. De har också arbetat olika länge i 

kommunen.  

 

I ett senare skede insåg vi att det saknades ett organisationsperspektiv därför bestämde 

vi oss för att intervjua en representant från förvaltningsledningen. Detta berodde på att 

vi ville stärka vårt arbete gentemot studiens syfte. Valet av representant från 

förvaltningsledningen grundade vi i att denne skulle ha en god kännedom om 

enhetschefers verksamhet. Utifrån detta tog vi kontakt med en person via mail (bilaga 1) 

för att undersöka om intresse fanns att delta i studien. Vi vore naiva om vi tror att den 

information vi fått är synonym för alla i förvaltningsledningen. Resultatet hade kunnat 

vara annorlunda beroende på representantens ställning i organisationen, närhet till de 

enhetschefer vi intervjuat och vad denne har för bakgrund.  
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3.1.3 Intervjuguide 

Intervjuguiderna bearbetade vi fram med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar för att få svar på det vi ville undersöka. Det var viktigt för oss att ha en 

bra och genomtänkt intervjuguide, vilket gjorde att vi lade ner mycket tid på dess 

utformning. Intervjuguiderna (se bilaga 3 och 4) består av tre respektive två teman med 

tillhörande frågor. För att vi skulle få reda på att de teman och frågor vi utformat var bra 

genomförde vi provintervjuer på varandra. Trost (2005:51) menar att det är ett bra sätt 

att göra en provintervju för att se om något måste justeras i intervjuguiden. I och med att 

vi har valt att intervjua sex enhetschefer fanns även möjligheten att utesluta den första 

intervjun och ändra intervjuguiden så att den uppfyllde våra krav och förväntningar.  

 

3.1.4 Intervjusituation och miljö  

För oss har det varit viktigt att respektera informantens önskemål, därför fick de själva 

välja var de ville att intervjun skulle äga rum. Vår upplevelse var att detta skapade en 

trygghet hos informanten. Trost (2005:44) skriver att det är viktigt att intervjun äger 

rum i en miljö där informanten kan känna sig trygg. En nackdel med att hålla intervjun 

på informantens kontor är den relativt stora risken att bli störda. Tre av våra intervjuer 

har skett på informanternas kontor och de andra fyra har hållits i andra lokaler som 

informanten valt. Vi upplever att det inte har haft någon betydelse om intervjuerna har 

varit på det egna kontoret eller i annan lokal då vi inte har blivit störda på något av 

ställena. Vi upplevde att samspelet mellan oss som forskare och informanterna blev 

avspänt samt att det kändes mer likt ett naturligt samtal mellan två parter. Vi är dock 

medvetna om det Denscombe (2009:231) skriver, trots att det finns flera likheter med 

ett samtal, innefattar intervjun flera moment som inte förekommer i en konversation. En 

intervju kan aldrig bli ett jämlikt förhållande eftersom en kvalitativ intervju; ”är ett 

specifikt professionellt samtal med en tydlig maktasymmetri mellan forskaren och 

undersökningspersonen.” (Brinkmann & Kvale 2009:48) Detta beror bl.a. på att 

intervjun är styrd av forskaren på flera sätt, t.ex. genom val av ämne, vilka frågor som 

ska ställas och att denne även bestämmer när intervjun ska anses som avslutad 

(Brinkmann & Kvale 2009:49). 

 

Gemensamt för samtliga intervjuer var att vi började med att presentera oss själva, 

bakgrunden till och vårt syfte med studien. Denscombe (2009:255) skriver att syftet 

med denna typ av inledning är att få en avslappnad ton på intervjun. I intervjuerna med 

enhetscheferna gjorde vi hälften av intervjuerna var. Trots att vi, som nämnts ovan, har 
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varit noga med arbetet kring intervjuguiden är det dock viktigt att komma ihåg att våra 

personliga identiteter som forskare påverkar intervjusituationen. Vi har innan 

intervjuerna talat mycket om vikten av att låta informanten tänka efter och se tystnaden 

som något positivt. Detta är inte helt enkelt när vi inte är några vana intervjuare och lätt 

kan bli nervösa. Detta kan få till följd att vi skyndar på frågorna och inte låter 

informanten tänka efter ordentligt. Trost (2005:77) skriver att det är viktigt att ge 

informanten tid till eftertanke och att vänta med svaren, annars kan det lätt bli att 

intervjuaren ställer en fråga som inte har relevans eller är av betydelse. Vi har i våra 

intervjuer gjort vårt bästa för att vänta in tystnaden.  

 

Vi valde att göra intervjuerna med enhetscheferna enskilt och tre stycken var. Att vi 

valde detta tillvägagångssätt har flera orsaker. Vi visste utifrån vår förförståelse att 

enhetschefernas arbetsbörda var stor och förstod att vi skulle få göra våra intervjuer när 

de kunde avvara drygt en timma till vårt förfogande. Detta skulle kunna innebära att 

intervjuerna kunnat krocka och det ville vi inte riskera. Ytterligare en orsak var 

maktaspekten, då vi ville möta informanterna på lika villkor. Trost (2005:71) skriver att 

relationen mellan en informant och en intervjuare är en relation att sträva efter för att 

minimera den maktposition som forskaren har. Makten finns delvis i att forskaren har 

frågorna och på så sätt styr vad denne vill få fram av informanten. I och med att våra 

informanter intervjuas i sin profession är inte maktaspekten lika påtaglig som om vi 

skulle ha intervjuat t.ex. barn eller andra utsatta människor.  

 

I och med vårt val att endast göra en intervju av en representant för 

förvaltningsledningen kände vi att det var relevant att båda två var med under intervjun. 

Detta berodde mestadels på att vi inte ville missa viktiga följdfrågor och 

kompletteringar. Trost (2005:46) skriver att det kan vara artigt och en fördel, vid en 

intervju med en representant från en organisation, att vara två intervjuare. Dessa kan då 

under intervjun komplettera varandra. Vi valde att en av oss inledde intervjun och 

ställde följdfrågorna, medan den andre ställde frågorna och avslutade intervjun. Under 

samtliga intervjuer har vi försökt att tänka på att inte påverka informanten med våra 

åsikter. Trost (2005:114) skriver att detta är viktigt eftersom hela syftet med intervjun är 

att vi vill få fram informantens föreställningar. I efterhand kunde vi se en fördel med om 

vi hade gjort intervjuerna med enhetscheferna två och två. Detta för att minimera risken 

att missa relevanta följdfrågor samt följa upp trådar som blir synliga i mimik och 
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kroppsspråk. Vi ser dock att våra intervjuer är relativt lika och tolkar det som att vår 

intervjuguide har fungerat på det viset vi önskat. 

 

3.1.5 Urval  

Vi valde att göra vår studie i en kommun där vi arbetat, vilket vi tycker har både 

fördelar och nackdelar. Fördelarna vi såg var att vi hade kunskap om kontexten kring 

det område vi skulle studera. Det underlättade även vid introduktionen av studien 

gentemot organisationen och vid sökningen av informanter. De människor vi kontaktade 

hade redan en viss kännedom om vilka vi var vilket vi tror möjliggjorde för några av 

våra intervjuer. Vi hade även kunskap om organisationen och om enhetschefers arbete 

vilket gjorde oss väl förberedda vid intervjuerna. Brinkmann och Kvale (2009:150) 

skriver att forskaren i intervjusituationen behöver intresse för och kunskap om 

forskningsämnet. Nackdelarna vi kan se är att informanterna tog för givet att vi kände 

till vissa saker de relaterade till i studien. Det kan t.ex. vara kurser och dylikt de har 

medverkat vid.  

 

I vår studie kom vi att rikta oss mot en specifik grupp människor där vi som forskare 

redan hade en kännedom om personerna. Vi använde oss då av ett subjektivt urval 

eftersom vi styrde valet av informanter. Denscombe (2009:37) skriver att vid ett 

subjektivt urval väljs informanterna ut efter deras speciella egenskaper. Vi hade innan 

studien börjat en bild av enhetschefernas situation och det gör att vi antog att de har 

värdefull information kring det vi var intresserade av i studien. Denscombe säger även 

att forskaren har ett syfte när undersökningen ska börja och detta speglar hur forskaren 

väljer informanter och företeelser för sin studie. Frågan för forskaren blir:  

’Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller 

företeelser som jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa 

informationen’. (Denscombe 2009:37) 

 

3.1.6 Bearbetning  

Vi valde, efter samtycke från våra informanter, att använda oss av en diktafon vid 

intervjuerna. Det var viktigt för oss dels för att vi gjorde intervjuerna enskilt vilket kan 

medföra att risken för att missa något viktigt i samtalet ökar. Dels kände vi att det är lätt 

att tappa fokus, förbise outtalade nyanser och missa viktiga följfrågor när man samtidigt 

ska anteckna allt som sägs. Robson (2002:239) skriver att en bandspelare underlättar för 
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forskaren att helt och fullt kunna koncentrera sig på intervjun. Även Larsson et al. 

(2005:100) skriver om vikten av att använda sig av bandspelare vid intervjuer av 

kvalitativ art. Detta hjälpmedel innebär att det skrivna materialet blir mer korrekt och att 

forskaren har en stadig grund att stå på i analysarbetet. Bandspelaren möjliggör även för 

att kunna använda ordagranna och utförliga citat i analysdelen. 

 

Transkribering av intervjuerna har skett samma dag som intervjuerna ägt rum. 

Intervjuerna bandades vilket gjort att vi spelat upp intervjuerna och skrivit ner dem 

ordagrant för att återge det personen sagt på ett så bra sätt som möjligt. Om det har varit 

markanta pauser har vi noterat det i det transkriberade materialet. Vi har dock valt att 

inte skriva ner harklingar, suckar och andra liknande detaljer. Brinkmann och Kvale 

(2009:197) skriver att trots avsaknaden av generella former eller koder för intervjuns 

utskrivning ska man bestämma huruvida pauser, betoningar och uttryck som suckar och 

skratt ska anges. Vi har valt att göra texten mer förståelig och lättläst när vi i resultatet 

har citerat informanterna. Vi har dock varit noga med att inte ändra något som berör 

betydelsen och meningen i texten. Denscombe (2009:262) skriver att många gånger är 

det nödvändigt att forskaren rekonstruerar texten som skrivits ner från den bandade 

intervjun. Detta för att materialet ska bli mer begripligt för personer som inte närvarat 

vid intervjun.  

 

När intervjuerna var transkriberade och klara skickade vi ut en förfrågan (se bilaga 5) 

till studiens informanter om de ville läsa igenom respektive intervju innan analysarbetet 

påbörjades. Holme och Solvang (1997:140) skriver att forskarna bör fråga 

informanterna om de vill ta del av det transkriberade materialet. Detta ger dem en 

möjlighet att se om materialet har återgivits på ett riktigt sätt samt rätta till eventuella 

missuppfattningar. Två av informanterna ville läsa materialet innan vi började med 

analysen. Det blev dock inga ändringar utan det transkriberade materialet kunde 

användas i sin helhet.   

 

Trost (2005:132) skriver att kategorisering av materialet och att finna nyckelord är ett 

bra och användbart sätt att handskas med kvalitativt material. Det här arbetssättet menar 

han ger forskaren idéer att kunna använda i analysen. Vi har på det sätt Trost beskriver 

kategoriserat vårt material i fem teman med tillhörande underrubriker. Dessa teman är;  

1. Vad menar enhetschefer med lärande och hur viktigt är det  

2. Möjligheter till lärande och vad som prioriteras 
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3. Helhetssyn och central styrning av lärande  

4. Bristen att tillvarata kunskapen  

5. Ansvar – ditt eller mitt 

Dessa teman var också till hjälp för oss i studiens resultatredovisning då de 

möjliggjorde för att vi på ett smidigt sätt kunde handskas med materialet i relation till 

tidigare forskning och teori. Larsson et al. (2005:107) skriver om utmaningen i att skapa 

en resultatbild som är begriplig och tydlig, utifrån kvalitativa data. Han beskriver en 

princip som är viktig och som kan ge bra ledning. Den innebär att man gör analysen 

kring några utvalda teman som kan knytas kring syftet och frågeställningarna i studien. 

För att underlätta för läsaren har vi valt att benämna informanterna vid fingerade namn. 

Dessa är Annelie, Birgit, Klara, Lena, Maria och Siv. Representanten från 

förvaltningsledningen benämner vi förvaltningsledningen.  

 

Det har varit ett komplicerat arbete att välja teori för att förstå vårt empiriska material. 

En tanke var att välja en socialpsykologisk infallsvinkel. Fokus hade då blivit på 

individen kontra t.ex. arbetsgruppen och det var inte det vi ville belysa. Med en 

konstruktivistisk infallsvinkel hade vi fått se vilka konstruktioner som ligger bakom 

individens möjligheter till lärande men där hade individen kommit i skymundan. Vi 

kände att någon teori om organisationer kunde vara ett alternativ. Det fanns flera att 

välja på och vårt val föll på Senges teori om den lärande organisationen. Denna valde vi 

att stärka med hjälp av Marsick och Watkins teori om lärande i arbetet.  

 

3.2 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet    

Det är viktigt att ha ett kontrollerande perspektiv genom hela studien på det arbete vi 

gör. Av tradition sker detta med hjälp av fyra bedömningsgrunder; validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och objektivitet. Validiteten visar på giltigheten och trovärdigheten i 

studien, dvs. undersöker den valda metoden det som studien säger ska undersökas. 

Reliabiliteten i studien ska visa tillförlitlighet och pålitlighet, dvs. kan resultatet återges 

av andra forskare vid ett annat tillfälle. När forskningsfynden kan appliceras på hela 

eller en större del av populationen är generaliserbarheten hög. Objektiviteten i en studie 

syftar till forskarens påverkan och neutralitet i forskningsprocessen (Denscombe 2009: 

378-f, 383, Brinkmann & Kvale 2009:263-f, 280).  

 

Genom hela studien har det varit viktigt för oss att diskutera och reflektera över det 

arbete vi gjort. Vi har haft som ambition att beskriva, förklara och ge läsaren en 
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helhetssyn som ska ge denne möjlighet att bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten i 

vår studie. Genom en kvalitativ metod som intervju stärks vår studies validitet eftersom 

våra frågeställningar och teorietiska förståelse bäst blir besvarade genom en kvalitativ 

ansats. Att kontrollera validiteten i de intervjuer som vi har gjort är inte okomplicerat då 

vi i vår studie frågar om informanternas personliga erfarenheter och uppfattning. 

Denscombe (2009:265) skriver att forskaren inte är någon tankeläsare. Vilket, enligt 

honom, medför att det är svårt att kontrollera om informanten talar sanning när 

intervjufrågorna rör dennes erfarenheter, känslor och uppfattningar.  

 

Vad det gäller generalisering skriver Brinkmann och Kvale (2009:280-f) att en vanlig 

kritik mot forskning med hjälp av intervjuer är att generalisering inte kan bli möjligt på 

grund av för få informanter. De ställer sig då frågan ’Varför ska man generalisera?’ 

(Brinkmann & Kvale 2009:281). Att vår studie skulle kunna vara giltig för en större 

population och genom en längre tid ser inte vi som möjligt. Vad gäller objektivitet 

ställer sig Brinkmann och Kvale (2009:260) frågan om empiriskt material sprunget ur 

intervjuer kan vara objektivt. De skriver vidare att informanterna i kvalitativa intervjuer 

ges en möjlighet till att kunna opponera sig emot bakgrunden till forskarens 

frågemanual. Trost (2005:114) skriver att följdfrågor är viktiga för att stärka och öppna 

upp för trovärdighet till materialet. Vi har försökt att vara så neutrala som möjligt i 

mötet med informanterna där det varit av stor vikt för oss att inte ställa ledande frågor. 

Vi har också försökt att se och tolka vårt resultat samt att göra vår analys så fri från vår 

förförståelse som möjligt. Detta har möjliggjorts genom att vi diskuterat och pratat 

mycket kring det empiriska materialet och försökt se det från olika vinklar.  

 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

”Vi kan inte komma undan det faktum att en forskning, som har människor och 

samhälle som sina studieobjekt, också innebär etiska problem.” (Holme & Solvang 

1997: 32) 

Detta blir extra tydligt för oss som valt en kvalitativ infallsvinkel på vår studie. Vi har 

med denna studie berört många människor, mer eller mindre och på olika sätt. Det har 

varit av stor vikt för oss att från allra första början ha ett etiskt tänkande med i vår 

process. Som vägvisare har vi haft vetenskapsrådets fyra krav för etiska överväganden; 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2004:6).  
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Samtycke och information har varit viktigt i samtliga kontakter med informanterna i vår 

studie. När vi kontaktade dem var vi noga med att informera om vilken utbildning och 

skola vi kom ifrån. Vi berättade sedan om vår studie och deras roll i densamma. I och 

med att vi valde att intervjua enhetschefer började vi med samtycke hierarkiskt, det vill 

säga ända uppifrån områdeschefen. Detta för att dels vara öppna med vår studie och dels 

för att informanten skulle ha möjlighet att göra intervjun på arbetstid om denne så 

önskade. Det var också viktigt för oss att göra informanterna medvetna om att deras 

medverkan helt och hållet var frivillig och att möjligheten att avsäga sig deltagandet 

fanns genom hela studiens gång. Vi informerade också om möjligheten att avbryta 

intervjun eller att hoppa över en fråga. I Vetenskapsrådets rekommendationer (2004:7-

ff) kan vi läsa att forskaren ska inhämta informanternas samtycke och informera om 

deras uppgift i studien. Vidare ska informanterna upplysas om att det är helt frivilligt 

och att de när som helst kan meddela om de inte längre vill vara med i studien.  

 

När det gällde konfidentialitetskravet valde vi att avidentifiera den kommun där de är 

verksamma samt arbetsplatserna de arbetar på. Vi valde även att de skulle ta kontakt 

med oss och inte gå via någon annan i organisationen. Vilket fått till följd att ingen 

annan än vi vet vem som medverkat, om de inte själva valt att tala om det. Det kändes 

extra angeläget för att informanterna skulle kunna vara ärliga och säga vad de tycker. 

Holme och Solvang skriver att; 

”Tystnadsplikten måste följas strikt, och vi måste säkerställa att andra personer inte 

kan få reda på vem den enskilde svarspersonen är.” (Holme & Solvang 1997:32) 

Vi är dock medvetna om att studien görs i en mellanstor kommun där risken är större att 

en person kan kännas igen trots avidentifiering.  

 

Vad det gäller nyttjandekravet kände vi inte att det ämne vi behandlar är av den art att 

det skulle väcka något för oss, och berörda informanter, negativt intresse hos 

utomstående grupper. Vi ser snarare att denna studie kan vara till hjälp för 

organisationen vi varit i kontakt med. Forskningsmaterialet är till för oss, våra 

informanter och för de som läser vår studie och ska inte användas i något annat syfte. 

Vetenskapsrådet (2004:14) skriver att: ”Uppgifter insamlade om enskilda människor får 

endast användas för forskningsändamål.” 

 

Vi har haft flera diskussioner kring etiska dilemman i vår studie. Det har varit av stor 

vikt för oss att informanten kan känna och lita på att den kunskap vi får, utöver det som 
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är intressant för studien, stannar hos oss och inte går vidare i organisationen där de 

arbetar. Det är både en fördel och en nackdel att informanterna känner oss mer eller 

mindre väl sedan tidigare. Vi tror inte att det har hämmat informanterna på något vis 

och det kan vara en fördel. En nackdel kan vara att vi har fått reda på mer än vi kanske 

hade fått om vi varit helt okända för dem. Vi har fått information om detaljer som ligger 

utanför studiens syfte och kring detta har vi diskuterat och talat mycket. Det har varit 

viktigt för oss att få tala ut kring våra roller (forskaren, privatpersonen, enhetschefen) 

och skillnaden mellan dessa för att vara professionella i våra roller. Vi känner dock att 

vi har kunnat hantera detta på ett bra vis och är säkra på att informationen vi fått som är 

utöver vårt syfte stannar hos oss.  

 

3.4 Arbetsfördelning 

Vi har både var för sig och gemensamt sökt relevant material för vårt arbete. 

Tillsammans har vi arbetat fram syfte och frågeställningar. Problemformuleringen har 

Annika haft huvudansvaret för. Hanna har bidragit med relevanta referensanvisningar 

och är delaktig i utformandet. Vad gäller metodavsnittet, avsnittet om validitet och 

reliabilitet, samt forskningsetiska överväganden började vi med att ansvara för olika 

delar men allt eftersom arbetet förlöpte blev det mer ett gemensamt projekt. Den 

tidigare forskningen har vi delat upp i två delar där Hanna har läst och skrivit kring 

litteratur som rör organisationer och Annika har läst och skrivit om avhandlingar. Vi har 

sedan gemensamt sammanställt det vi producerat.  

 

Teoriavsnittet har vi delat på följande vis, Annika har ansvarat för texten kring formellt, 

informellt och oavsiktligt lärande och Hanna har ansvarat för texten kring den lärande 

organisationen. Resultat, analys och diskussion var de delar av studien där vi kände att 

det var av yttersta vikt att vi gjorde det tillsammans för att minimera risken för 

missförstånd och feltolkningar. Hanna har verkställt arbetets formalia utifrån det vi 

gemensamt har bestämt. Det har varit mycket viktigt för oss att hela tiden få bekräftelse 

från varandra kring det vi skrivit. Detta har medfört att vi har träffats flera gånger i 

veckan för att knyta samman samt få en helhet och förståelse kring vår text. Vi står 

gemensamt bakom den text vi producerat. 

 



 24 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta teoretiska kapitel har vi valt att dela upp i två delar. Den första delen har sin 

grund i teorier kring organisation, där vi valt ut teorin om den lärande organisationen. 

Den andra delen ger oss en teori kring lärandets olika delar. Vi avslutar detta kapitel 

med att förklara varför vi valt dessa teorier.  

 

4.1 Organisationsteori 

Det finns idag många organisationsteorier att välja bland, t.ex. byråkratiteorin, Scientific 

management och Human Relations. Valet beror ofta på vilken typ av organisation som 

önskas studera eller om det är en speciell händelse som ska undersökas (Wolvén 

2000:16,24). Den organisationsteori vi valt är Senges teori om lärande organisationer. 

Han använder sig av fem komponenter för att förklara lärande organisationer. Dessa är 

systemtänkande, personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och 

teamlärande (Senge 1990:6-ff).  

 

4.1.1 Den lärande organisationen 

Senge (1990:3-f) betonar att helhetssynen i en organisation måste finnas för att den ska 

lära. Han menar att individerna i organisationen måste vidareutvecklas hela tiden för att 

nå mål och söka kunskap. Grunden i den lärande organisationen ligger i att människor 

har ett behov av att lära. Hela den lärande organisationen handlar om att se de fem 

komponenterna som delar i en helhet. Det är när dessa fem komponenter, 

systemtänkande, personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och 

teamlärande samverkar som den lärande organisationen fungerar som bäst (Senge 

1990:69). 

 

Det är systemtänkandet som fogar samman komponenterna till en helhet. För att 

individer ska kunna se helheten måste det finnas motivation till att sätta sig in i hur 

delarna påverkar varandra (Senge 1990:12). Systemtänkandet benämner Senge 

(1990:69) den komponent som hjälper oss se bakomliggande mönster i situationer. Allt 

måste ses som en helhet, det går inte att se delarna var för sig. Individerna i 

organisationen är alla delar med ett eget ansvar för att skapa sig en framtid. Att 

individen ser sig själv i relation till omvärlden skriver han är grunden till den lärande 

organisationen. Individen upptäcker att dennes handlingar är delar i en helhet till att 

t.ex. problem uppstår.  
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I det personliga mästerskapet tar individen sikte på vad som är viktigt för denne själv 

och försöker förverkliga de målen (Senge 1990:7). Personligt mästerskap är en process 

som pågår hos människor hela livet och det handlar om ett lärande och växande för 

individen. De individer som har ett personligt mästerskap i sig är de som alltid har 

inställningen till att vilja lära sig mer. Det är ur den viljan organisationens utveckling tar 

fart. Dessa personer har även insikt om vad som är deras begränsningar och brister. De 

tar också ett större ansvar vad gäller egna initiativ och engagemang. Individer som 

utvecklar personligt mästerskap är alltid inställda till att lära sig mer. Denna förmåga 

hos organisationens medlemmar är viktig för hela organisationens utveckling. Detta gör 

att organisationer är intresserade av att ha individer som har kommit en bit i sitt 

personliga mästerskap (Senge 1990:141-f). Senge (1990:7) menar att det idag finns 

mycket outnyttjade resurser i företag därför att inte kompetensen bland individerna tas 

tillvara. Mycket hänger på hur organisationen ger möjligheter till lärande och 

uppmuntrar till att ta tillvara på lärandet. När organisationer erbjuder lärande i form av 

t.ex. utbildningsdagar ligger ett ansvar hos organisationen att ta till vara på de lärande 

individerna tar till sig (Senge 1990:145-f).  

 

Tankemodeller handlar om att hitta forum och strukturer för att idéer och åsikter ska 

kunna ventileras med varandra (Wolvén 2000:152). Senge (1990:175-f) skriver att det 

inte är brist på idéer i organisationer utan svårigheten ligger i sättet att tänka. Vi är 

styrda av vårt beteende och våra upplevelser i vårt sätt att tänka och många gånger är vi 

inte medvetna om det. För att tankemodeller ska vara en fungerande komponent i den 

helhet som den lärande organisationen beskrivs som, måste det i organisationen finnas 

en vilja att lära sig nya saker och man måste våga förändra organisationens arbetssätt. 

De tankemodeller som finns måste lyftas fram för att vi ska kunna revidera och ändra 

den bild vi har.  Individerna i organisationen måste synliggöra sina egna tankemodeller 

och även andras. Detta för att inte tanken ska blockera utvecklingen till att se 

möjligheterna (Senge 1990:203). Senge (1990:187) skriver även att det individer får 

utbildning i måste kopplas till den nuvarande verksamheten för att den ska vara 

verksam.   

 

Gemensamma visioner är en av komponenterna som handlar om att utmana tänkandet 

till att få en gemensam vision och skapa ett engagemang. Det handlar om att identifiera 

vad organisationen står för och tillsammans i organisationen lyfta fram varandra för att 

stärka individernas och organisationens identitet. Det ger organisationen mål att sträva 
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efter tillsammans, samtidigt som motivation skapas hos individerna (Wolvén 2000:151-

f). Detta sätt menar Senge (1990:206-ff) skapar grund för samhörighet och samverkan i 

organisationen. De gemensamma visionerna fungerar som mål för utveckling i 

organisationen. Mycket beror på att det är samma bild som alla i organisationen 

upplever och samtliga bidrar beroende på vad man har för personligt engagemang till 

visionerna. Den gemensamma visionen i organisationen skapar tillit och mod till 

samverkan. Visionen gör att det finns något att samverka för och samlas kring vilket 

skapar en gemensam identitet. 

 

I teamlärande är det de olika arbetsgrupperna i en organisation som utgör grunden för 

organisationsutvecklingen. Det är viktigt att gruppers förutsättningar är väl uttalade för 

att varje individs kompetens ska komma till uttryck och gruppens prestationer bli så bra 

som möjligt (Wolvén 2000:151). Senge (1990:236-f) skriver att den mesta utvecklingen 

som sker i organisationer sker i grupper, detta menar han beror på att människor för att 

lyckas behöver varandra. Den kunskap som sprids mellan individer påverkar 

organisationen mer än den kunskap enskilda individer lär sig. Teamlärande handlar även 

om diskussion och dialog där man lyssnar till varandras tankar och framför egna åsikter 

samt skapar tillfällen för reflektion. När detta fungerar utvecklas organisationen framåt.    

 

4.2 Lärande i arbetet 

I arbetslivet kan man utveckla sitt lärande på olika sätt genom flera arenor. Det finns 

interna personalutbildningar och kurser via olika utbildningsformer, som t.ex. högskola 

och komvux. En stor del av lärandet sker i interaktionen med arbetskamrater, klienter 

och samarbetspartners (Abrahamsson et al. 2006:249). Att lära sig på sin arbetsplats 

handlar i hög grad om; 

”relationer mellan människor, om hur attityder och inställningar formas, om makt, 

inflytande och underordning, dvs. faktorer som kan vara mer subtila, svårfångade 

och till och med osynliga.” (Abrahamsson et al. 2006:250) 

Lärande i arbete kan ske på flera olika plan. Abrahamsson et al (2006:252) skriver att 

det är viktigt att belysa hur man fördelar den tid man har tillgodo för de olika former av 

lärande som finns på en arbetsplats. 
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4.2.1 Formal-, informal- och incidental learning  

Marsick och Watkins (1990:12) delar upp lärandet i tre grupper; formellt-, informellt- 

och oavsiktligt lärande, där den sistnämnda är en subgrupp till det informella lärandet. 

Ett talande citat för hur denna uppdelning ser ut är: 

”Formal learning is typically institutionally sponsored, classroom-based, and 

highly structured. Informal learning, a category that includes incidental learning, 

may occur in institutions, but it is not typically classroom-based or highly 

structured, and control of learning rests primarily in the hands of the learner. 

Incidental learning, a subcategory of informal learning, is defined by Watkins as a 

byproduct of some other activity, such as task accomplishment, interpersonal 

interaction, ...” (Marsick & Watkins 1990:12)  

Marsick och Watkins (1990:3-ff) skriver att det är var och ens eget ansvar på en 

arbetsplats att lära sig. De vill lyfta fram det informella och oavsiktliga lärandet då de 

tycker att det ofta utelämnas i förklaringar kring utbildningar och utveckling. De 

betonar vikten av dessa två när man ska lära sig utanför ett klassrum, mycket beroende 

på att de har ett perspektiv utifrån individen som lär sig och inte från den som lär ut. 

Marsick och Watkins (1990:4-f) tror att företag tar bort fokus från de naturliga 

möjligheterna till att lära genom dagliga händelser på arbetsplatsen när de framhäver 

hur man bäst organiserar sitt lärande. Gemensamt för informellt- och oavsiktligt lärande 

är att båda sker i den dagliga verksamheten och utan någon större grad av struktur eller 

form. Det är också en nödvändighet i båda dessa att individen är uppmärksam (Marsick 

& Watkins 1990:12-f). Skillnaden mellan dessa båda är att det informella lärandet kan 

innefatta flera tillfällen som liknar det som sker i ett klassrum då det till viss del är 

planerat men inte lika strukturerat in i minsta detalj som det formella lärandet (1990:7).  

 

Informellt lärande är till stor grad upplevd och sker inte på institutioner såsom t.ex. 

högskolor. Exempel på informellt lärande kan vara nätverksarbete, coachning, 

mentorskap och utvecklingssamtal. En organisation kan avsiktligt stimulera ett 

informellt lärande men fallet kan också vara det motsatta. Det vill säga att 

organisationen inte alls främjar den sortens lärande. Människor kan lära informellt 

genom interaktionen med andra. Detta förutsätter dock att individen är öppen för 

förändringar och att de är villiga att se saker med andra ögon (Marsick & Watkins 

1990:7,12). Det centrala i det informella lärandet är hur individen kan lära sig mer 

effektivt utifrån sina erfarenheter. Det kan dock finnas svårigheter för individen att se 

ett samband mellan det denne lär sig i klassrummet, det vill säga det formella lärandet 
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och det individen gör på arbetet. Ett mer naturligt och informellt sätt att lära kan vara att 

hjälpa människor att analysera kontexten där problemet har sitt ursprung. Med hjälp av 

denna analys och reflektion kan man finna lösningar som kan hjälpa individen att göra 

sitt arbete på ett annat sätt (Marsick & Watkins 1990:52).  

 

Oavsiktligt lärande är en följd av andra aktiviteter, såsom t.ex. influenser från 

arbetskontexten, mellanmänskliga interaktioner och genom att individen lyckas eller 

misslyckas med olika saker denne företar sig. Oavsiktligt lärande sker dagligen hos 

människor genom deras vardagliga upplevelser. Det kan äga rum var och när som helst, 

men oftast är vi inte medvetna om det då den tas för given och är involverad i andra 

aktiviteter. Exempel på oavsiktligt lärande kan vara antagande, övertygelser och dold 

undervisning från det formella lärandet. Ett oavsiktligt lärande kan även innebära att 

människor lär genom de misstag de gör. Dessa är bra verktyg för att lära sig något, på 

grund av att misstag ofta får människor att känna sig svaga. Genom att reflektera över 

misstag som begåtts minimeras risken att göra dem igen. Ett annat oavsiktligt lärande är 

att lära genom en serie dolda mellanmänskliga experiment. Ett exempel på detta kan 

vara att en enhetschef testar sina gränser gentemot en ny chef genom att be om saker 

och sen ser vilket resultatet blir (Marsick & Watkins 1990:6-f,13). Detta är något som 

enhetschefen gör utan att reflektera över att det kan vara ett sätt att lära sig något.  

 

Marsick och Watkins (1990:3,12) lägger mindre vikt vid att förklara det formella 

lärandet. Det används mer som en hjälp till att konkretisera det informella och 

oavsiktliga lärandet. Det formella lärandet är enklare att förklara och mer självklart än 

de andra två formerna av lärande. Här finns det en struktur och bestämda ramar för hur 

utbildningen ska se ut. Det kan till exempel vara tydligt strukturerade seminarier och 

kurser på till exempel högskola och komvux.  

 

4.2.3 Teoriernas koppling till vår studie 

Vårt val av teorin den lärande organisationen bygger på att den på ett bra sätt belyser 

både individen och organisationen denne verkar i. Att se organisationen vi studerat 

utifrån den lärande organisationen ger oss en bra grund för att analysera och tolka 

resultatet. Vi anser att den lärande organisationen har flera delar som kan medverka till 

ett bra och verkningsfullt lärande i arbetet. Det finns inte mandat hos oss att göra 

organisationen i vår studie till en lärande organisation. Vi ser dock att den har delar av 

en lärande organisation vilket ger den potential att vidareutveckla detta om intresse 
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finns hos organisationen. Marsick och Watkins teori om informellt och oavsiktligt 

lärande är en bra teori för att synliggöra det informella och oavsiktliga lärandet. Den 

visar också hur det formella lärandet kan tas tillvara på ett mer effektivt vis. Detta 

tycker vi är av stor vikt eftersom interaktionen med andra är en stor del av en individs 

lärande.  

 

5 Empiriskt material 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska material vi samlat in utöver våra intervjuer. 

Representanter från förvaltningsledningen och personalkontoret i studiens kommun har 

försett oss med detta material.   

 

5.1 Kommunens ledningspolicy 

I kommunens ledningspolicy kan vi läsa om vikten att skapa en enhetlig syn på både 

medarbetarskap och vad omvärldens förändringar betyder och innebär för kommunen. 

En god, sund och utvecklande organisationskultur ger oftast beständiga resultat och 

effekter både vad det gäller interna och externa relationer. Det krävs dock att 

individernas olikheter vad gäller personlighet, kompetens, förmågor och intressen 

accepteras. Detta ger individerna möjligheten att komplettera varandra och på det viset 

skapa en helhet. Blir detta en väl fungerande enhet blir alla vinnare såsom t.ex. chefer, 

personal samt medborgare. Ledarskapet och dess kultur påverkar och påverkas av de 

övriga områdena såsom t.ex. visioner, styrprinciper och strukturer. Begreppet styrning 

definieras som någonting med sikte på organisationen, dess process, struktur och 

principer. För att få till en god styrning behövs en strategisk analys och planering, 

samordning och genomförande samt uppföljning och utvärdering.  

 

Ledningsfilosofin i kommunen bygger på en kultur där egenskaper som öppenhet, mod 

och uppriktighet skall uppmuntras i syftet att skapa trivsel, arbetsglädje samt en 

ömsesidig respekt och ett förtroende för varandra. Kommunens syn på ledarskap 

innebär att de vill att flera olika roller ska integreras utifrån den situationsbaserade 

ledarskapsmodellen. Det är även viktigt för kommunen att ha ett utvecklingsperspektiv 

som främst inbegriper ledarutveckling vilken syftar till att kontinuerligt möjliggöra för 

lärande och utveckling både på individuell- och organisationsnivå. Detta sker genom 

aktiviteter som t.ex. olika typer av strategiskt seminarium och workshops, externa och 
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interna ledarutvecklingsprogram, jobbrotation på organisationens olika nivåer samt 

mentorskap i syfte att utveckla både den enskilda individen och organisationen.  

 

5.2 Information från en representant på personalkontoret 

Enligt representanten har kommunen inte några direkta riktlinjer angående 

kompetensutveckling. Det pågår dock ett projekt som handlar om att överföra 

kompetens från erfarna ledare till nyrekryterade chefer vid det väntade 

generationsskiftet. Målet för 2010 är att 50 % av alla kommunens anställda ska ha en 

individuell kompetensplan. Alla nyanställda chefer skall genomgå en chefskörkortskurs 

som består av sexton delar. Även regionförbundet sydost har 

ledarskapsutvecklingskurser som pågår under ett par år. Där finns ett antal platser som 

är tilldelade hela regionen och alla chefer som tillhör där. Dit kan man inte söka själv 

utan blir utvald av socialchefen. Samtliga enhetschefer blir inbjudna till aktivitetsdagar 

ett par dagar per år där specifika ämnen behandlas. Det arrangeras också motiverande 

föreläsningar ett par gånger per år där enhetscheferna blir inbjudna. Ledningen ser dessa 

aktiviteter som obligatoriska men deltagandet är inte 100 % utan snarare 70-80 %.  

 

5.3 Beskrivning av formella kurser som enhetscheferna erbjuds 

I denna del beskriver vi de formella kurser som enhetscheferna har tagit upp under 

intervjuerna. Chefskörkortets huvudperspektiv är att leda och utveckla dels medarbetare 

samt verksamheten och hur de politiska målen uppnås i samverkan mellan politiker och 

tjänstemän. Syftet och målet med utbildningen är att ge cheferna en kunskap i de 

kommunövergripande regelsystemen och styrdokumenten som påverkar verksamheten. 

Det är också ett sätt att gentemot chefstjänsterna skapa en attraktionskraft. Den innebär 

också att ledarskapet inom kommunen kvalitetssäkras och möjlighet ges till att skapa 

nätverk med andra chefskollegor i kommunens andra förvaltningar. Genom chefskör-

kortet blir deltagarna tryggare i sin chefsroll och får en bra information om kommunens 

organisation och dess kultur. Av cirka 2 900 anställda i kommunen har cirka 700 

stycken gått dialogutbildningen. Det är en förståelsebaserad utbildningsmodell som 

pågår i tre dagar. Dialogen är ett sätt att förhålla sig och öka förmågan att tänka 

tillsammans. Den är indelad i följande tre block; hur man fungerar som individ i 

tänkande och i kommunikation, våra olika roller i grupp och hur vår personlighet 

påverkar våra upplevelser av andra människor och av organisationen vi arbetar inom 

och slutligen hur vi kan förändra system och organisationer. Stora chefsgruppen 

(tidigare hundragruppen chefer) är en grupp bestående av chefer från kommunens alla 



 31 

förvaltningar. Två till tre gånger om året anordnas heldagsträffar. Dessa träffar leds av 

kommundirektören och de består av information samt fortbildning kring olika områden.  

 

5.4 Sammanfattning kring empiriskt material  

I det empiriska materialet från policys, förvaltningsledningen och representanten från 

personalkontoret kan vi se att huvudfokus ligger på det formella lärandet. Det är olika 

kurser i chef- och ledarskap samt fortbildning i form av heldagsträffar kring samma 

ämne. Kommunen erbjuder även dialogen som också den är en formell utbildning, som 

möjliggör för ett informellt lärande genom att individerna får tillgång till ett verktyg att 

förhålla sig och öka förmågan till ett gemensamt tänkande. Det finns även tankar kring 

att ta tillvara på individers olikheter för att möjliggöra att medarbetarna kompletterar 

varandra. Vår tolkning är att det kraftiga fokus som finns på det formella lärandet strålar 

ut och genomsyrar verksamheterna ner till enhetscheferna. Detta kan vara en anledning 

till att enhetscheferna tycker organisationen framhäver lärandet som sker via 

utbildningar och kurser.  

 

6 Resultat och analys   

Vi kommer i detta kapitel redovisa det empiriska material vi har samlat in. Vi har som 

analysverktyg för samtliga av våra intervjuer valt fem teman. Dessa är; vad menar 

enhetschefer med lärande och hur viktigt är det, möjligheter till lärande och vad som 

prioriteras, helhetssyn och central styrning av lärande, bristen att tillvarata kunskapen 

samt ansvar – ditt eller mitt. Dessa analyseras och diskuteras med hjälp av studiens 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att integrera resultat och 

analys där vi i varje tema redogör för resultatet och analys tillsammans. Detta för att få 

en bredare och klarare bild av varje temaområde. Kapitlet avslutas med en redovisning 

av slutsatser vi kommit fram till. 

 

6.1 Vad menar enhetscheferna med lärande och hur viktigt är det 

Vad lärande i arbetet egentligen innebär är olika beroende på vem man frågar. 

Informanterna i studien har beskrivit det på flera olika sätt men flertalet var överens om 

att lärande i arbetet är något som ständigt pågår och i mångt och mycket sker i samspel 

med andra. Detta sätt att lära tolkar vi likt det Marsick och Watkins (1990:12-ff) 

benämner oavsiktligt lärande. Det är något som sker i individens dagliga verksamhet 

och kräver ingen struktur. Några av informanterna uttrycker det så här: 
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”…det första jag tänker på är nog kanske att man lär sig någonting för varje dag 

som går. Det är ju faktiskt så. Alltid någonting nytt, erfarenheter skulle jag vilja 

säga. Det är ett lärande och det är nog den största biten.” (Siv) 

”I övrigt är det ju kontakten men kollegor och medarbetare och där emellan händer 

det ju alltid nya saker om man väljer att se det, även om det är rätt så lika varje dag, 

det beror på vad man har för inställning att se det. Givetvis samma sak är det ju 

mot brukarna som mot kollegor och medarbetare. Det är precis vad man väljer att 

ta in av alla möten man har varje dag med människor.” (Birgit) 

En av enhetscheferna lyfte fram vikten av det formella lärandet (Marsick och Watkins 

1990:12) t.ex. studier vid högskola och universitet med hög struktur och bestämda 

ramar.  

”Jag vill ju lära mig och det jag lär mig vill jag främst lära mig vid … universitet.” 

(Birgit) 

Aspgren et al. (2002:104) skriver att det är viktigt för individen att få möjlighet till 

lärande i arbetet och att det är något individen gör genom hela livet. Även Senge 

(1990:142) betonar att individens lärande är en process som pågår hela livet. Detta ingår 

i det personliga mästerskapet som till viss del handlar om lärande och växande för 

individen. Vår tolkning av det informanterna säger är att det är svårt att sätta ord på vad 

lärande i arbetet egentligen innebär. Resultatet visar att så gott som alla informanter 

nämner att lärandet sker dagligen och i interaktion med andra. Det är både ett informellt 

och oavsiktligt lärande (Marsick och Watkins 1990:12) vilket kan vara anledningen till 

att det är svårt att finna ord för det. Detta säger egentligen ingenting om vad 

informanterna lär sig och om de faktiskt lär sig någonting.  

 

Som vi kunde se ovan är det inte alltid lätt att precisera vad lärande i arbetet är. Något 

samtliga informanter dock är eniga om är att lärandet i arbetet är mycket viktigt och det 

är även en förutsättning för att kunna komma vidare i sin utveckling och i sitt arbete. 

”Ja, det är ju viktigt för man lär sig ju saker hela dagarna. Den ena dagen är ju inte 

den andra lik. Det händer ju och sker saker och förändringar hela tiden.” (Lena)   

En del av informanterna säger att de inte alltid är medvetna om denna process. Det kan 

delvis bero på att individer många gånger tänker lärandet som något större man borde 

vara mer medveten om när det sker. Vilket bekräftas av Marsick och Watkins (1990:52) 

som skriver att ett oavsiktligt lärande hos människor sker hela tiden. Dessa aktiviteter är 

ständigt pågående vilket får till följd att vi inte är medvetna om dem utan tar de för 
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givet. Ett sätt att synliggöra detta lärande är att reflektera över situationer och händelser. 

Siv säger:  

”… jag tror nog att många sådana här saker som kurser, seminarier, att man pratar 

med kollegor och alltihopa att visst påverkar det, men det påverkar på ett sånt vis 

att man inte märker något. När jag tänker tillbaka på när jag började som 

enhetschef och nu när jag har jobbat i fem år, då kan jag ju förstå att visst dom här 

sakerna har ju haft betydelse men man kan ju inte riktigt säga att de har det just för 

stunden när man går på en föreläsning eller när man sitter och pratar med en 

kollega. … det är först efteråt som man förstår att ja, nu agerar jag på det här viset 

och det är kanske på grund av mina erfarenheter eller det jag har hört.” (Siv)  

Samtliga informanter betonar vikten av öppenhet för att lärande i arbetet ska komma till 

stånd. Öppenhet är även en del i kommunens ledningsfilosofi. Ledningen vill att 

öppenheten ska finnas för att skapa arbetsglädje och trivsel i arbetet. Marsick och 

Watkins (1990:12) skriver att genom interaktionen med andra lär sig individen både 

informellt och oavsiktligt. För att detta ska vara verksamt måste dock individen vara 

öppen och beredd på att bredda sin syn. Hur informanterna ser på öppenhet är mycket 

personligt. Det kan t.ex. vara att ta tillvara på kollegors, sjuksköterskor och 

arbetsgruppens kunskap samt att kunna ta feedback och konstruktiv kritik från kollegor 

och chef.  

”Det innebär för mig en medvetenhet… att kunna stanna upp och fråga och förstå. -

-- Om någon säger någonting så vill jag ändå att man ska kunna reflektera kring det 

och föra en dialog.… det är inte alltid medvetet… Fast det handlar om att vara 

öppen för lärandet.” (Maria) 

Förvaltningsledningen däremot ställer sig frågande till att enhetscheferna inte använder 

sig mer av varandra, t.ex. som åskådare under och bollplank efter ett personalmöte. Vi 

ser det som att förvaltningsledningen anser att det är enhetschefernas eget ansvar och 

intresse att använda sig av varandra kollegor emellan på ett verkningsfullt sätt. Frågan 

är om enhetscheferna är medvetna om och tänker kring detta på samma sätt som 

förvaltningsledningen? 

 

6.2 Möjligheter till lärande och vad som prioriteras  

Samtliga informanter säger att de har möjlighet till lärande i interaktionen med kollegor, 

medarbetare, brukare och dess anhöriga. En av enhetscheferna lyfter fram lärandet hon 

fått genom att vara handledare till en socionomstudent. Förvaltningsledningen säger att 

handledning är något alla enhetschefer erbjuds. Flera av enhetscheferna nämner 
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handledning. Några nämner fördelen med att det är frivilligt och att de själv får välja 

vilken form de vill ha, enskilt eller i grupp. Enhetscheferna berättar att de får erbjudande 

att gå på flera olika utbildningar, t.ex. enstaka kursdagar, dialogutbildningen, stora 

chefsgruppen och chefskörkortet. Detta stämmer delvis överens med kommunens 

ledningspolicy som säger att deras utvecklingsperspektiv bl.a. ska innehålla 

kontinuerligt lärande på både individuell och organisationsnivå. Detta överensstämmer 

med det Törnquist (2004:135-ff) skriver att kommunerna prioriterar kunskap inom 

ledarskaps- och organisationsutvecklingsområden. Aspgren et al. (2002:105) skriver att 

organisationer är duktiga på att låta sin personal vidareutveckla sig via utbildningar. 

Övervägande delen av enhetscheferna tycker att deras möjligheter till lärande i arbetet 

påverkar deras arbete i positiv bemärkelse.  

”Jag blir ju stärkt i min roll som chef. … Ju mer man lär sig desto starkare blir 

man, med mer kunskaper och så.” (Lena) 

Aspgren et al. (2002:104), Larsen och Sennemark (2007:17) och Wilson (2004:241) 

skriver att när individen får möjlighet till lärande i arbetet blir detta en vinst både för 

enhetschefen i dennes arbete och för organisationen. Det kan även vara ett sätt för 

organisationen att behålla kompetent personal. Flertalet informanter säger att de finns 

möjligheter att själv önska och styra över de utbildningar de vill gå. Enhetschef Klara 

säger så här om sina möjligheter; 

”… önskemål har jag möjlighet att lägga och jag känner nog att skulle det dyka upp 

ett bra alternativ skulle min chef inte tveka om det finns ekonomiska möjligheter, 

… Känner jag att jag behöver något för mitt ledarskap så är chefen öppen för det  

… det tycker jag.” (Klara)   

Detta kan t.ex. ske genom utvecklingssamtalen enhetscheferna har med sin chef. Där 

kan de lyfta fram viktiga aspekter kring sitt lärande samtidigt som de känner att de blir 

sedda och tagna på allvar. Wilson (2004:241-f) skriver att inställningen medarbetarna 

har till ledningen i organisationen påverkar deras inställning till lärande. Hon påtalar 

också att det är viktigt med kontinuerliga förändringsprocesser och utveckling för 

individen. Att de flesta enhetscheferna har en vilja att påverka sitt lärande tolkar vi som 

att de har en del av personligt mästerskap i sig. Senge (1990:142) skriver att människor 

som har en positiv inställning till fortsatt lärande besitter en del av det personliga 

mästerskapet. Angående enhetschefernas möjligheter att påverka sitt lärande säger 

förvaltningsledningen att: 



 35 

”De har nog ganska stora möjligheter att påverka. … Jag tänker på att kommer de 

till mig och säger att det här skulle jag behöva så ser vi nog till att de får det. Jag 

tänker på det öppna erbjudandet som finns med handledare som ju är väldigt öppet 

som jag inte har nekat någon.” (Förvaltningsledningen) 

När enhetscheferna vill åka på en utbildning på annan ort ser förvaltningsledningen det 

som effektivt och att det kan bidra till något bra för den enskilda individen. Detta gäller 

inte vid utbildningstillfällen som riktar sig till fler individer. Vid dessa tillfällen anser 

förvaltningsledningen att det är bättre att ta hem föreläsare till kommunen då det visat 

sig vara mer effektivt. Resultatet visar att kommunen är öppna och möjliggör för 

lärande i arbetet. Detta sker dels genom utbildningar individen väljer själv och dels 

genom centralt styrda kurser och föreläsningar. Det är dock personligt i vilken 

utsträckning enhetscheferna tar till sig dessa erbjudanden. Tolkningen vi gör är att 

förvaltningsledningen föredrar utbildningar på hemmaplan för att det sparar en hel del 

pengar samtidigt som det möjliggör för fler individer att deltaga. Närheten kan också 

underlätta en större kontroll över vad som sker i klassrummet och kring aktiviteterna 

utanför.     

 

Förvaltningsledningen säger sig prioritera lärandet i mötet med andra. De anser att det 

är effektivt och ger mest tillbaka till individen. De vill att enhetscheferna ska ta tillvara 

på varandras kunskaper och bjuda in till reflektioner kring det egna arbetssättet. Vi 

liknar detta vid det Senge (1990:69) benämner med ett systemtänkande som handlar om 

att individen ser sig själv som del i en helhet där alla bär ansvar. Detta tolkar vi som att 

enhetschefer som ser sig själva som en del i ett system lättare kan ta feedback och 

konstruktiv kritik från kollegor då de kommer till insikt om att de tillhör samma helhet. 

Enhetscheferna känner inte att förvaltningsledningen prioriterar lärandet i mötet med 

andra på det sätt som de uttrycker det. De är eniga om att organisationen inte prioriterar 

och lyfter fram interaktionen mellan enhetschefer och samarbetspartners. De flesta av 

enhetscheferna tycker att förvaltningsledningen lyfter fram det som mer liknar ett 

formellt lärande (Marsick & Watkins 1990:12). På frågan vad organisationen prioriterar 

säger informant Maria att: 

”Skolan det man har med sig från början, tror jag prioriteras. För det andra är inte 

lika medvetet och inte lika konkret man har inte ens bestämt att det andra ska 

finnas.” (Maria) 

Detta visar på den osäkerhet som finns kring det informella och oavsiktliga lärandet 

både hos organisationen och hos enhetscheferna. Vår tolkning är att det formella 
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lärandet prioriteras och att förvaltningsledningens ambition att öka det informella 

lärandet i verksamheterna inte har lyckats sprida sig till enhetscheferna. Med detta 

menar vi att förvaltningsledningen troligen bara får till sig vad enhetscheferna saknar 

och önskar vad gäller formell utbildning. Denna diskrepans kan bero på bristen på 

kommunikation och reflektion kring vad enhetschefernas lärande egentligen innebär och 

vad det ska innefatta.  

 

6.3 Helhetssyn och central styrning av lärande  

Samtliga informanter talar om organisationens eller kommunchefens strävan om en 

helhetssyn i lärandet. Larsson (2008:44) betonar att lärande i arbetet måste genomsyra 

hela organisationen för att det ska vara varaktigt över tid. Vi anser att den organisation 

vi studerat börjat arbeta i linje med detta då de vill arbeta över förvaltningsgränserna. 

Från ledningens håll är det framförallt stora chefsgruppen och chefskörkortet som bidrar 

med att chefer över olika förvaltningar får möjlighet att träffas för att utbyta 

erfarenheter. Detta är ett sätt från kommunens sida att ge cheferna möjligheter att stärka 

sina chefsroller och lära av varandra. Enligt representanten på personalkontoret ska alla 

nyanställda chefer i kommunen gå kursen chefskörkortet. Hos enhetscheferna är det 

delade åsikter om chefskörkortet beroende på att flera tycker sig redan ha kunskapen 

som förmedlas. Det finns dock en enighet bland enhetscheferna om att satsningen 

kommunen gör är god och att arbetet som läggs ner kan ge resultat. Maria och 

förvaltningsledningen säger så här om chefskörkortet: 

”Det har ju verkligen varit en lärandeprocess, alltså det handlar ju om att lära känna 

sig själv, på ett helt annat sätt, med chefsögon. --- Så den har varit fantastisk den 

utbildningen, den har varit jättebra.” (Maria) 

”…chefskörkortet är ju ett jättelärande som man drar igång för nya chefer och de 

som inte varit chefer så länge och också erbjudande till andra.” 

(Förvaltningsledningen) 

Att skapa en helhet och arbeta över förvaltningsgränserna får till följd att de 

obligatoriska kurser och föreläsningar som ges ska gälla samtliga chefer i kommunen. 

Detta har skapat en otillfredsställdhet och frustration hos flera enhetschefer. Törnquist 

(2004:161) skriver att enhetscheferna i hennes studie väljer att enbart gå de kurser som 

är obligatoriska och att detta beror på bristen på ork och tid. Vi jämför detta med det 

informanterna säger att det är slöseri på energi och tid att gå kurser och föreläsningar 
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som de själva inte valt. Vår tolkning är att enhetscheferna kanske väljer bort en för dem 

adekvat kurs p.g.a. de obligatoriska föreläsningarna. 

”… hundragruppen chefer, men det jag kan känna är att det inte alltid stämmer mot 

det jag skulle vilja ha, det är väl det som är att man inte riktigt är motiverad när 

man går dit, det kan jag känna att mycket av det som styrs uppifrån det är inte alltid 

jag känner att det är bra att man har nytta av det…” (Annelie) 

Enhetscheferna är dock kluvna kring detta med stora chefsgruppens föreläsningar. De 

säger dels att det är bra att träffa andra chefer inom andra förvaltningar och byta 

erfarenheter och lära av dem. Samtidigt känner de en frustration över att alla ska få 

samma utbud då de dels är olika som individer och dels har olika profession. 

Enhetscheferna känner att det är irrelevant att gå på en kurs som t.ex. riktar sig mot 

rektorer. Detta stärks av Senge (1990:187) som skriver att de utbildningar som 

individen går måste vara knutna till individens aktuella verksamhet för om så inte är 

fallet, blir lärandet inte effektivt. Obligatorisk medverkan på utbildningar som dessa 

stämmer inte överens med det som står i kommunens ledningspolicy att; individernas 

olikheter i personlighet, förmågor, kompetens och intressen ska accepteras. Kommentar 

kring detta är: 

”Vi är ju alla individer då ska man fortsätta att vara det och inte slå ut ett lärande på 

alla att alla ska göra samma.” (Siv) 

Några av enhetscheferna har anammat kommunchefens tanke med stora chefsgruppen, 

dvs. att lära av varandra över förvaltningsgränserna. De säger att dagarna kan ge något 

trots att de redan har kunskap kring ämnet som behandlas genom interaktionen med 

chefer från andra förvaltningar. Informanten Birgit säger:  

”Jag har gjort många av de här sakerna som är på utbildningarna, … Men sen är det 

ju nya människor och det är gentemot dem man lär sig något.” (Birgit) 

Om enhetscheferna inte tycker att kursen eller föreläsningen är bra påverkar det också 

hur man tar till sig den. Det är viktigt att ha intresse i det man ska lära sig. Vi tolkar det 

som bristen på en gemensam vision skapar en diskrepans kring vilka 

utbildningstillfällen som är relevanta för enhetscheferna. Wolvén (2000:151-f) skriver 

att det är viktigt i den gemensamma visionen att tydliggöra för organisationens 

ståndpunkt och lyfta fram varandra för att stärka den gemensamma identiteten. Vi ser 

det som att organisationen har en stor och viktig roll i denna process. Även om det finns 

mål och visioner från ledningshåll blir dessa verkningslösa om de inte genomsyrar hela 

verksamheten. Wolvén (2000:155) förstärker detta ytterligare när han skriver att 
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organisationsledningen måste visa en tydlighet kring värderingar, prioriteringar och vad 

som eftersträvas. Detta för att individerna ska kunna engagera sig och ta enskilt ansvar.  

Detta stämmer bra överens med det vi kan se i resultatet att det finns en kluvenhet hos 

enhetscheferna kring dessa utbildningar. En diskrepans blir tydlig mellan 

förvaltningsledningens och enhetschefernas syn på chanserna till informellt och 

oavsiktligt lärande. Detta menar vi beror på att förvaltningsledningen har en tanke med 

stora chefsgruppen och chefskörkortet att möjliggöra för ett informellt lärande som inte 

alla enhetschefer riktigt tagit till sig eller känner till. Vi tolkar det som att några 

enhetschefer ser stora chefsgruppen och chefskörkortet som en möjlighet till endast ett 

formellt lärande, att ytterligare ta till sig teoretisk kunskap inom ett specifikt område. 

De öppnar inte upp eller har fått en insikt för möjligheten att se det informella lärandet 

som dessa kursdagar också kan bidra till genom interaktion med chefer på andra 

förvaltningar. Resultatet påvisar i och med detta att organisationen behöver skapa 

redskap för att synliggöra ut till alla nivåer de möjligheter som ges till informellt 

lärandet. 

 

6.4 Bristen att tillvarata kunskapen 

Informanterna i studien upplever en stor brist hos organisationen vad gäller att ta tillvara 

på lärandet i organisationen. När enhetscheferna varit på någon utbildning saknar de en 

återkoppling och feedback kring detta, dels från kollegor och dels från organisationen. 

Samtliga informanter är rörande överens om att det finns mycket kunskap i 

organisationen som inte tas till vara på ultimata sätt. Enhetscheferna påtalar också att 

det finns en brist i att ta tillvara på de olikheter och varierande kunskaper som 

individerna har. Informanten Annelie uttrycker det på följande vis:  

”Men jag tycker inte att vi tar tillvara på varandras olikheter. Man skulle kunna lära 

mycket mer av varandra, någon är bra på det och någon annan på det. Jag tror man 

skulle kunna dra nytta av det och att någon får vara duktigare än någon annan, och 

det tycker inte jag att organisationen är så bra på.” (Annelie) 

Wolvén (2000:154) trycker på vikten av samverkan i organisationen för att uppnå 

lärande i sin helhet. Denna samverkan lägger grund för att individerna ska kunna ge 

varandra kritik och feedback. Bristen från organisationens sida kan dels gälla lärandet 

som redan finns hos enhetscheferna och dels det nya lärandet som enhetscheferna får till 

sig genom kurser, föreläsningar och genom egen research. Vi tolkar det som att det 

finns en avsaknad av tankemodeller i den organisation vi studerat. Med detta menar vi 

den lärande organisationens tankar kring forum och struktur som inbjuder till att 
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individen ska få möjlighet att ventilera åsikter och idéer. Detta kräver att organisationen 

har viljan till förändring och att de inte är rädda för att skapa annorlunda arbetssätt 

(Wolvén 2000:152, Senge 1990:175-f). När en informant fick förtydliga kring 

organisationens sätt att ta tillvara på lärandet man får svarade hon: 

”Ja, det tycker jag, åker vi på en kurs eller något så är det ju aldrig någon som 

frågar åh hur var det…” (Annelie) 

Ytterligare en informant har beskrivit på följande vis, vad gäller organisationens 

förmåga att ta tillvara på lärandet de har tillfört sig genom kurser.  

”Jag känner att det är mitt ansvar att ta med mig det hem och jobba med det. Om 

det är något riktigt relevant. Men man knyter inte ihop på något sätt. --- Den tiden 

tar vi oss inte eller har vi inte, den har försvunnit lite.” (Klara) 

Larsson (2008:52) menar att en organisation som är öppen och skapar möjligheter ger 

en bra grund för reflektion. Att göra detta tillsammans med andra i organisationen ger 

tillfälle till åsiktsutbyte och samarbete, som i sin tur kan generera lärande. Resultatet i 

vår studie visar att organisationen brister i att ta tillvara på de kunskaper och olikheter 

som finns. Vår tolkning är även att enhetscheferna delvis brister i det egna ansvaret när 

de inte använder sig mer av sina kollegor än de gör. Samtliga informanter säger att de 

har några som de arbetar närmare och ventilerar problem med. Att de inte utnyttjar mer 

än ett par kollegor kan bero på ett flertal faktorer. Det kan t.ex. vara en rädsla att visa 

sig svag gentemot kollegor, att individen har svårt att ta feedback och konstruktiv kritik 

samt att det inte uttalat inbjuds till detta arbetssätt från förvaltningsledningen.  

 

Förklaringen förvaltningsledningen har till bristen att ta tillvara på lärandet är den 

snabba takt organisationen håller och att de kanske har mer bråttom än de behöver. Det 

finns brister i att kunna stanna upp och tänka efter ett steg längre innan de agerar. 

Följande citat belyser organisationens brister med att följa upp och utvärdera:  

”Det gör vi jättelite, det är vår jättedåliga sida. Det är som det här med utvärdering 

det handlar om återkoppling. Och där är vi jättedåliga. Det skulle vi kunna göra 

jättemycket mer utav. Och det är det vi ständigt återkommer till att vi gör det och 

så följer vi inte upp det. Vi har ändå hyfsat hållit i dialogutbildningen och 

jobbpuzzlet, men det är en ansträngning att hålla i det.” (Förvaltningsledningen) 

Saknar organisationen verktyg till att ta tillvara på kunskapen som finns och kommer in 

i organisationen blir denna verkningslös. Detta stärker Aspgren et al. (2002:110-f) som 

säger att kunskapen i sig inte är värd någonting om den inte tas om hand på ett sådant 
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sätt att den gagnar både individer och dess organisation. Maria kommenterar detta på 

följande vis:  

”Det finns begränsningar i den bemärkelsen att man inte har återkopplingen 

tillsammans och att man inte pratar om det och kanske har en uppföljning på 

lärandet. För lärandet är ju en process som måste hållas medveten annars 

försvinner den ju. Om man inte använder den så finns den ju inte mer.” (Maria) 

Ett sätt att stanna till och dra ner på takten är att ta tid till reflekterande möten. Flera 

enhetschefer tryckte på vikten att träffas i mindre grupper för att lärandet och 

interaktionen med andra enhetschefer skulle bli riktigt verkningsfullt. Det finns tillfällen 

då de träffas i mindre grupper, men även gånger då de är runt 20 stycken. I de mindre 

grupperna säger flera av enhetscheferna att de får möjligheter till att reflektera och byta 

erfarenheter medan de större mötena känns mer som informationstillfälle. En informant 

uttrycker det så här:  

”Det händer ju att man träffar de andra också men det blir ju inte på samma sätt. Är 

vi så många som 19 stycken då blir det ju mer, ja det blir ju inte den där riktiga 

dialogen med varandra.” (Siv) 

Vikten av att lära av varandra i grupper benämner Senge (1990:236-f) teamlärande. Han 

ser detta som en möjlighet till att lyckas genom att kunskapen sprids mer effektivt. 

Detta beroende på att den passerar både gruppen och den enskilda individen. Att arbeta i 

mindre grupper kan ses som både positivt och negativt. Vi tolkar det som att 

anledningen till att enhetscheferna vill arbeta i mindre grupper beror på att det är lättare 

att komma till tals, reflektera och lyfta upp eventuella problem. Enhetscheferna ser olika 

på hur viktigt det är att ibland träffas i smågrupper. Vi tolkar det som individernas 

personligheter påverkar hur mycket de vågar ta för sig och får ut av ett möte i en större 

grupp. Dock är det tydligt att samtliga informanter har en eller ett par kollegor de har en 

närmre kontakt med. En nackdel vi ser med att arbeta i mindre grupper är risken att den 

enskilda gruppen blir för stark samt sammansvetsad och att tillhörigheten till hela 

chefsgruppen blir svagare. Det blir även svårare för organisationen att implementera sin 

vision om en helhetssyn i små starka grupper. Det blir tydligt att önskan att arbeta mer i 

mindre grupper inte riktigt stämmer överens med kommunchefens vision och önskan 

om ett bredare samarbete. Denna diskrepans kan medföra ett motstånd då individerna i 

organisationen inte har ett gemensamt mål. 
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Mentorskap och en lugn introduktion är också faktorer som medverkar till att stanna 

upp och ge tid till bl.a. reflektion. Några av informanterna tog även upp begränsningen 

med att inte ha en mentor och någon bredvidgång när man kommer som nyanställd 

enhetschef. Törnquists (2004:160) studie visar på samma problematik. Även 

Hjalmarssons et al. (2003:67) studie visar att ingen av informanterna har haft någon 

mentor, det är dock något de flesta önskar. De nyanställda enhetscheferna förutsätts 

kunna arbetet utifrån tidigare erfarenhet och får därför börja direkt utan varken 

introduktion eller mentor. Informanterna i vår studie säger att detta försvårar arbetet 

med att komma in i organisationens arbetssätt och rutiner. Det tar också mycket tid för 

enhetschefen att ringa och fråga om småsaker och detaljer de mycket lätt och snabbt lärt 

sig om de haft en mentor. En av enhetscheferna uttrycker sig så här: 

”… jag hade i bästa fall två bredviddagar när jag kom hit, och ingen mentor och 

ingen handledning och ingen bredvidgång.” (Birgit) 

Det står dock att läsa i kommunens ledningspolicy att utvecklingsperspektivet ska 

innefatta mentorskap i syfte att utveckla både den enskilda individen och 

organisationen.  

 

6.5 Ansvar – ditt eller mitt 

Vad individen får till sig för lärande i arbetet handlar till viss del om vad de själva väljer 

att prioritera och vad de tar för ansvar. Förvaltningsledningen säger att de ser 

enhetscheferna prioritera på olika sätt hur de lär sig och att alla har olika stort intresse 

för att göra det. Detta kan enligt förvaltningsledningen bl.a. bero på hur modig man är 

som person att våga be om samt ta emot feedback och kritik. Vi tolkar det som att den 

gemensamma visionen Senge (1990:206) skriver om är olika långt utvecklad dels i 

individerna och dels i organisationen. Det finns inte fullt ut en gemensam bild som gör 

att individerna har tillräckligt med mod och tillit för att samverka. Några av 

enhetscheferna betonar vikten av det egna ansvaret vad gäller deras lärande. Flertalet av 

informanterna säger att det är viktigt att ha en egen tanke om vad som ska prioriteras för 

dennes arbete. Det handlar om ett intresse för att utvecklas. En av enhetscheferna 

beskriver det så här; 

”… ja får ju ta tag i saker själv. Hitta information, alltså leta, man får ingenting 

serverat, det är det som gäller för det svänger fort och ändras mycket så det gäller 

och agera och hänga på själv.” (Klara) 
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Marsick och Watkins (1990:3) understryker det egna ansvaret när det gäller att lära sig i 

arbetet. Informanterna som betonar det egna ansvaret är också de som tycker 

begränsningarna kring lärandet i arbetet är få. I vår tolkning har dessa individer kommit 

långt i sin självkännedom då de har insikt om sina svagheter och styrkor. De tar även ett 

ansvar genom egna initiativ och engagemang. Senge (1990:142) skriver att individer 

som alltid är inställda på att lära sig mer och tar ansvar utvecklar ett personligt 

mästerskap som är av stor vikt för organisationens utveckling.  

 

Även om många av enhetscheferna talar om att de har eget ansvar att lära sig i arbetet 

talar de även om att ansvaret samt intresset även ligger hos organisationen. En 

samverkan mellan enhetscheferna och organisationen kring de enskilda individernas 

lärande är något att eftersträva. En del enhetschefer talar om vikten av att gentemot sin 

chef lyfta fram vad denne behöver för att göra ett gott arbete. Lika viktigt säger några av 

enhetscheferna att det är för organisationen att återkoppla till enhetscheferna. I vår 

tolkning stämmer detta väl överens med det Wolvén (2000:155) skriver att det finns ett 

ömsesidigt förhållande mellan individerna och organisationen där de är beroende av 

varandra. Några enhetschefer uttrycker sig på detta sätt angående det egna ansvaret: 

”Man måste ta väldigt mycket ansvar. Det är ju ett givande och tagande, jag menar 

har man inget intresse då får man ju ingenting uppifrån heller. Och det är ju ett eget 

ansvar.” (Lena)  

Förvaltningsledningen nämner ansvaret som;  

”… om man inte tar in nyheterna, andras åsikter, om man inte tar det som ett 

lärande då är man ju fast…” (Förvaltningsledningen)  

Intervjuerna visar att enhetscheferna ser olika på detta med ansvar beroende på hur de 

arbetar och hur de är som personer. Det blir också tydligt hur viktigt det är att 

organisationen öppnar upp och är positivt inställda till de anställdas lärande i arbetet. 

Endast två informanter säger att det inte finns något som begränsar deras lärande och 

alla informanter är eniga om vikten av att prioritera. Några säger dock att bristen på tid 

och ork kan begränsa. Vilket stärks av Törnquists (2004:161) och Hjalmarssons et al. 

(2003:66) studier. Informanten Siv beskriver bristen på ork på följande vis: 

”Ja det skulle väl vara den egna orken då, ibland vill man mer än vad det finns ork 

till. Man önskar att det fanns lite mer energi i kroppen ... Jag tror nog att det går i 

vågor faktiskt. Dels beror det ju på om det är stökigt i ledningen, då blir det ju 

stökigt hos oss också, och dels beror det ju på hur man är som person.” (Siv) 
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Larsson (2008:183) skriver att det är mycket viktigt att tiden finns för att individerna i 

organisationen ska kunna reflektera och utveckla sin kunskap. Detta menar hon är 

viktigt för att organisationen ska hålla i längden. Birgit är en av dem som verkligen 

tycker att detta är en begränsning för lärande i arbetet.  

”Vi har ju redan haft olika utbildningsdagar … men det är ju inte lätt om man har 

mycket att göra, det är ju den snabbaste vägen att ta död på inlärning och reflektion 

om man har för mycket att göra.” (Birgit)  

 

I den kommun studien gjorts blir alla enhetschefer erbjudna handledning. Det finns 

möjlighet att gå både enskilt samt i grupp men det är inte alla som tackar ja till detta 

erbjudande. Ett annat bra sätt att få mer tid och ork är enligt förvaltningsledningen att ta 

sig tid till reflektion och eftertanke. Detta då gärna i samverkan med någon kollega då 

det blir mer produktivt. Förvaltningsledningen uttrycker det så här:  

”Och det är svårt att få till det, det är ganska många underställda man har och det är 

fortfarande för många, men ändock så tror jag att man får så mycket mer energi. 

Jag fyller ju på med någonting som får mig att göra ett bättre jobb också. … Vi har 

ju massor som ligger som ska göras och massor med samtal men jag vet att om jag 

inte gör detta så har jag ännu mer.” (Förvaltningsledningen) 

Förvaltningsledningen tycker att enhetschefernas eget ansvar brister ibland då de inte 

alltid prioriterar att medverka på utbildningsdagarna organisationen dels erbjuder och 

dels säger är obligatoriska. Informationen från personalkontoret visar att deltagandet är 

ca 70-80 %. Förvaltningsledningen ser dessa utbildningar som en möjlighet till lärande i 

arbetet och ett tillfälle till att träffa varandra som chefer. Förvaltningsledningen säger: 

”De som inte går chefskörkortet blir också erbjudna men då är det två som svarar 

att de vill. Och då är det jätteduktiga människor som kommer hit på hemmaplan. 

Då kan jag bli lite konfunderad att man inte försöker avsätta den här tiden. Det 

ligger ändå över en månad framåt i tiden. Det borde inte vara något problem, att det 

här vill jag gå på det här vill jag göra. Det borde vara intressant.” 

(Förvaltningsledningen) 

Resultatet visar att bristen på tid mycket beror på personliga faktorer som t.ex. hur 

enhetscheferna lägger upp sitt arbete och vad de prioriterar. Vidare blir det tydligt att 

många enhetschefer ser sitt eget ansvar som viktigt vad gäller lärande i arbete. Vi tolkar 

att dessa enhetschefer känner sig trygga i sin roll och att de utvecklat förmågan att lägga 

upp och prioritera sitt arbete på ett för de effektivt sätt. Skillnaderna i de yttre 
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förutsättningarna enhetscheferna har t.ex. handledning, arbetstid, ekonomi och 

arbetsgrupper tolkar vi inte skiljer sig i sådan grad att detta skulle påverka 

enhetschefens tid till lärande i arbetet. Om valet att tacka nej till handledning har något 

med bristen på tid att göra har vi inte fått fram i vår studie. Vår tolkning är dock att 

handledning kan vara ett bra forum att ventilera problem angående tid och ork. Förutsatt 

att handledningen är givande för individen och ses som ett hjälpmedel i arbetet.  

 

Att individen själv ska ta ett stort ansvar för sitt lärande i arbetet kan vi se utifrån två 

perspektiv, dels som att förvaltningsledningen visar en tillit och ett förtroende för 

enhetscheferna att de införskaffar och tar till sig kunskap som är adekvat för dem. Den 

andra tolkningen är att förvaltningsledningen ger frihet under ansvar för att inte själva 

behöva ta tid i anspråk för varje enskild individs kunskapsutveckling. Detta är dock 

under förändring vilket visar sig när representanten på personalkontoret säger att målet 

för 2010 är att hälften av alla medarbetare ska ha en individuell kompetensplan. Detta 

kan ses som en bra förstärkning för de informanter som inte tycker att den egna viljan 

och intresset blir tillgodosett.  

 

6.6 Slutsatser  

Studien visar att samtliga informanter ser lärande i arbetet som något mycket viktigt och 

ständigt pågående. Vi kan också se att enhetscheferna får många möjligheter till lärande 

i arbetet och de flesta tycker att de kan påverka detta. De säger dock att de ibland känner 

sig beordrade att gå kurser som för dem upplevs irrelevanta. För de flesta informanterna 

innebär lärande i arbetet det vi benämner informellt- och oavsiktligt lärande. Vi, liksom 

informanterna, upplever att organisationen prioriterar formellt lärande. Detta stöds inte 

av förvaltningsledningen som exempelvis anser att de prioriterar lärandet mellan 

individer. Slutsatsen vi kan se är att det formella och informella lärandet är beroende av 

varandra. För att komma vidare i sitt arbete och följa med utvecklingen behövs en 

teoretisk bakgrund, vilket organisationen prioriterar, men för att denna ska bli 

verkningsfull behöver den förankras med hjälp ett informellt lärande. Trots att både 

förvaltningsledningen och enhetscheferna lyfter fram vikten av det informella lärandet 

fungerar inte samverkan mellan de båda formerna av lärande i organisationen. Marsick 

och Watkins teori kan här vara ett hjälpmedel för att interaktionen mellan dessa båda 

ska bli verksamma. De trycker på vikten att förankra kunskapen man får via 

utbildningar i den direkta verksamheten.  
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Genom samtliga teman i studien kommer vi ofrånkomligt in på ansvar. Kommunen 

erbjuder utbildningstillfällen och har enhetschefsmöten vilket visar att de tagit ansvar 

gentemot organisationen och enhetscheferna. Att kurserna är relevanta för utvecklingen, 

ledarskapet och individerna visar ett ansvar gentemot politiker och policys. När 

enhetscheferna till stor del går på kurser med obligatorisk närvara och till viss del letar 

reda på för dem viktiga kurser visar detta på deras ansvar. Enhetscheferna besitter och 

får till sig ny kunskap kontinuerligt och känner att organisationen är dåliga på att ta 

tillvara på detta. Resultatet visar även på brister vad gäller ansvar. Enhetscheferna och 

förvaltningsledningen tar ej tillvara på kunskapen som finns i organisationen. 

Enhetscheferna tycker att organisationen brister i detta och förvaltningsledningen ser 

brister både från ledningen och bland enhetscheferna. I detta synliggörs en oenighet 

kring vems ansvar det egentligen är att ta tillvara på kunskapen. Enhetscheferna har ett 

eget ansvar för sitt lärande i arbetet. En del har inte en insikt i sitt ansvar att säga och 

visa gentemot ledningen vad de önskar för lärande.     

 

Studien visar tydligt att det är interaktionen med kollegor, medarbetare och brukare som 

är den största källan till lärande. Resultatet visar att det finns behov att bli bekräftad och 

sedd av någon och här ligger kollegor nära till hands. Trots detta ägnar både 

enhetscheferna och förvaltningsledningen förvånansvärt lite tid till att reflektera över 

vad lärande i arbetet egentligen är och hur man bäst tar till vara på det. Detta kan 

indirekt få till följd att lärandeprocessen hämmas. Vi ser även att en del av 

enhetscheferna låtit det informella lärandet ta över på bekostnad av det formella. De är 

trots detta inte helt öppna för att använda sig av det informella lärandet till fullo utan det 

begränsas till stor del kring ett fåtal kollegor. Förvaltningsledningen säger att lärandet 

som sker i interaktionen mellan enhetscheferna är det viktigaste och mest givande. Trots 

detta är enhetschefernas åsikt att detta prioriteras minst hos ledningen. Här skapas en 

tydlig diskrepans som skapar osäkerhet kring lärande i arbetet. Vi ställer oss frågan om 

helhetssynen är väl genomtänkt i och med att det är sådan skillnad mellan 

kommunchefens vision om lärande över gränserna och enhetschefernas tankar. Ligger 

kanske förklaringen i att arbetet kring att implementera visionen har fortgått under för 

kort tid?  
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7 Avslutande diskussion 

I vår avslutande diskussion börjar vi med att skriva om reflektioner vi gjort och tankar 

som studien har väckt. Vidare kommer vi att utveckla vikten av lärande i arbetet. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

 

7.1 Tankar och reflektion 

Studien har besvarat våra frågeställningar vilket blir tydligt i kapitel sex. Dock har 

förkunskapen vi hade kring studiens ämne ändrats. Vi hade en känsla och upplevelse av 

att enhetscheferna i kommunen inte erbjöds speciellt mycket lärande i arbetet. Detta 

bekräftades inte i vår studie, det visade sig snarare vara på motsatt sätt. Under studiens 

gång har vi blivit medvetna om att det i mångt och mycket var den formella 

utbildningen vi hade i åtanke. Det har sedan resulterat i att vår syn på lärandet har 

breddats och vi har fått en större förståelse för vad lärande i arbetet egentligen innebär 

för enhetschefer och organisationen. Vi trodde även att ekonomin i betydligt större 

utsträckning skulle ses som en begränsning. Den nämns i själva verket mycket litet 

under intervjuerna. Detta skiljer sig från den tidigare forskningen som visar att 

ekonomin ses som en stor begränsning för utveckling och lärande i arbetet. Det finns 

både förutsättningar för och vilja till att lära i arbetet. Kommunen ger en hel del 

förutsättningar för lärande i arbetet men det saknas till viss del verktyg för att lärandet 

ska bli riktigt verkningsfullt. Skulle mer prioritet läggas på att ta tillvara samt utvärdera 

kunskapen, tror vi utbildningar, föreläsningar och det informella lärandet skulle bli till 

större gagn för hela organisationen.  

 

Organisationen erbjuder alla enhetschefer handledning och med detta som grund tycker 

vi det är konstigt att inte mentorskap och introduktion för nyanställda prioriteras i lika 

hög utsträckning. Detta stämmer med den tidigare forskningen som även den synliggör 

bristen på mentorskap. Vi tycker att en god introduktion och ett givande mentorskap 

skulle vara minst lika verksamt som en handledning, dock behöver inte det ena utesluta 

det andra. Mentorskap öppnar även upp för ett informellt lärande för både mentorn och 

den nyanställda enhetschefen. Vidare trodde vi att brukarna skulle bli mer omnämnda i 

en studie som handlar om lärande för enhetschefer inom äldreomsorgen. Att så inte blev 

fallet kan bero på flera saker, som t.ex. vårt sätt att ställa frågorna, att det ses som en 

självklarhet att det man lär ska gagna brukarna eller att inte enhetschefen har den direkta 
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kontakten med brukarna. Vi anser att enhetscheferna i sitt lärande tänker gentemot 

medarbetare och sitt ledarskap. Enhetschefernas lärande är även till nytta för brukarna, 

vilket vi inte tror att enhetscheferna alltid är medvetna om.   

 

Ansvar är ett begrepp som är betydligt mer framträdande i vår studie än vad vi kan läsa i 

den tidigare forskningen. Detta kan delvis bero på att det är kvalitativa studier vi gjort 

och tagit del av. Med detta menar vi att forskaren har ett stort tolkningsutrymme och 

väljer att lyfta fram det denne tycker är viktigt. Det kan också bero på att det i vår studie 

har blivit mer framträdande än i andra studier. När ledningen inte utvärderar och följer 

upp kurser som enhetscheferna deltagit på brister de enligt oss i sitt ansvar. Detta kan få 

till följd att kunskapen inte kommer organisationen tillgodo utan försvinner då inte 

individen fått möjlighet att förankra den. Det är också ineffektivt ur en ekonomisk syn 

att inte ta tillvara på den kunskap organisationen betalat för och den som redan finns i 

organisationen. Även individen har ett ansvar att förvalta sin kunskap genom att 

förankra den i sin verksamhet, i den utsträckning det är möjligt, samt delge den till 

andra.     

 

7.2 Lärande som konkurrensmedel  

Att lära i arbetet kan ses utifrån ytterligare perspektiv – t.ex. som konkurrensmedel. 

Återkommande genom hela studien är ansvaret – både organisationens och individens. 

Enhetscheferna har ett ansvar gentemot sin arbetsgivare att hålla sig à jour gentemot 

verksamheten och brukarna de arbetar emot. Vi ser dock att de även har ett ansvar 

gentemot sig själva. Att lära sig i arbetet är också ett sätt att stärka sin ställning på 

arbetsmarknaden. Det informella lärandet är viktigt för att förankra och utveckla sin 

kompetens. Det skulle emellertid inte vara lätt för individen att påvisa sina kunskaper 

om denne inte har gått några formella utbildningar. Dessa kan ses som ett medel för 

konkurrens på arbetsmarknaden. Anställningsbarhet är ett ord som har blivit populärt i 

dagens samhällsdiskussioner kring arbetsmarknad och utbildning (Fejes & Berglund 

2009:11-f). Begreppet kan ses utifrån flera perspektiv som t.ex. nyttoperspektiv, 

bildningsperspektiv och konkurrensperspektivet (Lindberg 2009:41-f). Anställningsbar- 

het handlar i stort om att matcha utbildningar efter arbetsmarknaden.  

 

Att använda sig av konkurrens som ett medel för utveckling är det som driver individer 

och verksamheter framåt. Åtråvärt i en formell utbildning är prestationsbevisen man får 

i form av bl.a. examen och betyg (Lindberg 2009:41-ff). Detta kan vi likna vid den 
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chefsutbildning kommunen i studien erbjuder sina chefer. De chefer som väljer att gå 

denna utbildning ökar sin attraktionskraft och blir mer konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden. Konkurrens som utvecklingsmöjlighet öppnar upp för formella 

utbildningar. Det får dock inte glömmas att det informella lärandet är det som gör den 

formella utbildningen verkningsfull. Om individen inte får utöva och pröva den nya 

kunskapen i verkligheten läggs denna lätt i glömska. Det är viktigt att enhetscheferna 

ser de chanser till formellt lärande som ges även som ett sätt att växa som individ. Det 

kanske inte är helt relevant för uppgifterna denne har här och nu, men det kan stärka 

individen i dennes roll som chef.  

 

7.3 Studien som verktyg samt förslag till vidare forskning 

Vår studie kan vara ett sätt att öppna upp för tankar, funderingar och reflektion hos 

förvaltningsledningen och enhetscheferna kring hur de lär i arbetet. Blir individerna 

medvetna om sina svagheter och styrkor kan de lära sig på ett mer effektivt sätt. Detta 

kan starta en process i organisationen som gagnar både chefer, medarbetare och brukare. 

Med detta menar vi att om chefen gör ett gott arbete påverkar detta vårdbiträdena, som 

sedan gör ett bättre arbete gentemot brukarna. Studien kan ge insikt kring det egna 

ansvaret, oavsett om individen arbetar i förvaltningsledningen eller som enhetschef. 

Som individ behöver jag ta mitt ansvar, men för att kunna göra det fullt ut behöver även 

organisationen ta sitt ansvar och möjliggöra för detta. Vi tycker att Senges teori om den 

lärande organisationen har många tankar och idéer som kan vara stärkande i arbetet med 

att bygga en konkurrenskraftig och stark organisation. Detta kan möjliggöra för den 

enskilde individen att utvecklas och ses som den är.   

 

Förslag till vidare forskning är att utifrån ett organisationsperspektiv belysa lärande i 

arbetet för enhetschefer, vilket skulle möjliggöra ett bredare perspektiv. Detta skulle ge 

en chans att se var i verksamheternas olika delar ledningens vision stannar. Ett annat 

förslag är att belysa utifrån högsta ledningen och politikers håll vad som påverkar 

bristen i att utvärdera kurser och förvalta kunskap. Ytterligare uppslag för vidare 

forskning är att se hur enhetschefernas arbete har förändrats över tid och vad det 

egentligen är för kompetens de behöver för att göra ett bra arbete gentemot medarbetare, 

verksamheten och brukarna.  
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   Bilaga 1 (Skickad till områdeschefen och en representant från förvaltningsledningen.) 

 

 

 

 

Hej! 
 

Hej! 
 
Vi heter Annika Jansson och Hanna Revelj och går sista terminen på Socionomprogrammet vid 
Högskolan i Kalmar. Anledningen till att Ni fått detta brev är att vi nu ska skriva vår C-uppsats.  
 
Med grund i vår kommande studie är vi intresserade av att intervjua medarbetare i er 
organisation. De vi söker som informanter är enhetschefer inom äldreomsorgen och en 
representant från förvaltningsledningen. Anledningen till vår kontakt med Er är att vi vill få 
klartecken om du som representant från förvaltningsledningen kan tänka dig att delta i studien.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka enhetschefers möjligheter och inställning till 
kompetensutveckling i sin organisation. Vi vill också se vilka organisatoriska faktorer det kan 
vara som påverkar dessa möjligheter. 
 
Vi räknar med att intervjun tar cirka en timma. Alla informanter som väljer att ställa upp 
kommer att avidentifieras och vara anonyma i uppsatsen. Vi undrar även om informanterna får 
göra dessa intervjuer på arbetstid om de så önskar. 
 
Vi kommer att skriva ett brev till enhetscheferna om vilka vi är och vad vi vill med vår uppsats. 
Där finns även kontaktuppgifter direkt till oss för att underlätta konfidentialiteten i vårt arbete. 
Det brevet skulle vi önska att Du vidarebefordrar till enhetscheferna inom äldreomsorgen.  
 
När du tagit ställning till detta är vi tacksamma om du hör av dig. Vi nås på:  
Annika Jansson 070/387 71 16 Hanna Revelj 073/068 69 21    
aj22jz@student.hik.se  hr22bm@student.hik.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning  
Annika Jansson och Hanna Revelj 
Socionomprogrammet, Högskolan i Kalmar 
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              Bilaga 2 (Skickad till enhetscheferna.) 
 

 
                                     

 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Annika Jansson och Hanna Revelj och går sista terminen på 

Socionomprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Anledningen till att Ni fått detta brev är 

att vi nu ska skriva vår C-uppsats.  

 

Med grund i vår kommande studie är vi intresserade av att intervjua enhetschefer inom 

äldreomsorgen. Vi söker Er som vill hjälpa oss med vår studie genom att medverka i en 

intervju.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka enhetschefers möjligheter och inställning till 

kompetensutveckling i sin organisation. Vi vill också se vilka organisatoriska faktorer 

det kan vara som påverkar dessa möjligheter.  

 

Vi räknar med att intervjun tar cirka en timma. Alla informanter som väljer att ställa upp 

kommer att avidentifieras och vara anonyma i uppsatsen. Då vi har pratat med Er 

områdeschef vet vi att det går bra att ni ställer upp på arbetstid eller om Ni så önskar 

utanför arbetstid.   

 

Låter detta spännande? – Hör då av dig till oss via mail eller telefon senast torsdagen 

den 15 oktober.  

 

Annika Jansson 070/387 71 16  Hanna Revelj 073/068 69 21   

aj22jz@student.hik.se  hr22bm@student.hik.se 

 

Tack på förhand! 
 

Med vänlig hälsning  
Annika Jansson och Hanna Revelj 
Socionomprogrammet, Högskolan i Kalmar 
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  Bilaga 3 
  

Intervjuguide till representanten från förvaltningsledningen 
 
Att komma ihåg: 
Presentation av mig, vår studie och bakgrunden till att vi vill skriva om detta. Berätta 
om våra tankar kring lärande i arbetet. (Vi delar in lärandet i tre delar, dels strukturerat 
lärande genom till exempel högskola och komvux, sen interna kurser och temadagar, 
sist men inte minst att lära genom interaktionen med andra.) 
Bandspelaren, är det okej? Ev. förklara vinsten med att använda den.  
Informera om att intervjun kommer att ta max en timma och det är bara att säga till om 
någon fråga känns obekväm.  
 
Tema 1. Personlig bakgrund 
       Jag tänkte fråga lite kring din bakgrund. 

• Vad har du för utbildning som grund till ditt arbete? 
• Hur länge har du arbetat som områdeschef? 

 
Tema 2. Organisationens tankar kring lärande i arbetet. 

Idag talas det mycket om vikten av lärande i arbetet och jag vill fråga lite kring hur 
organisationen ser på detta.  
• Kan du börja med att berätta hur den organisation du verkar i ser ut? 
• Vad innebär lärande i arbetet för organisationen? (På vilket sätt, exempel). 
• Hur viktigt är lärande i arbetet för organisationen? (På vilket sätt, exempel). 
• Vad är det för lärande i arbetet som prioriteras av organisationen? 
• Varför tror du att Ni prioriterar just detta?  
• Vilka möjligheter ges enhetscheferna till lärande i arbetet? (Kan du ge exempel 

på detta?) 
• Hur tänker organisationen kring att ta tillvara på enhetschefernas lärande i 

arbetet? 
• Finns det några begränsningar för enhetschefers lärande i arbetet i 

organisationen? (Har du något exempel?) 
• Vilka möjligheter har enhetscheferna till att påverka sitt lärande i arbetet? (Kan 

du ge exempel på detta?) 
• Tror du att enhetschefernas arbete påverkas av deras möjligheter/begränsningar 

till lärande i arbetet? (Kan du förklara ytterligare hur du menar?) 
• Är det något mera du vill tillägga till detta tema?  

 
Känner du att det är något du vill tillägga eller förklara ytterligare till de teman vi har 
pratat kring? 
Hur är din upplevelse kring intervjun så här direkt efter?  
Jag vill förklara lite kring anonymiteten i vår studie. (Vi skriver inte namn, ort eller 
arbetsplats i studien. Detta beror på att Du som informant ska känna dig trygg i det du 
har anförtrott oss.) 
Är du intresserad av att få den färdiga studien hemskickad till dig?  
Jag tackar för din medverkan. 
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                           Bilaga 4 
 

Intervjuguide till Enhetschef 
 
Att komma ihåg: 
Presentation av mig, vår studie och bakgrunden till att vi vill skriva om detta. Berätta 
om våra tankar kring lärande i arbetet. (Vi delar in lärandet i tre delar, dels strukturerat 
lärande genom till exempel högskola och komvux, sen interna kurser och temadagar, 
sist men inte minst att lära genom interaktionen med andra.) 
 
Bandspelaren, är det okej? Ev. förklara vinsten med att använda den. Berätta att jag 
kanske antecknar något under samtalets gång, fråga om det är okej? 
 
Informera om att intervjun kommer att ta max en timma och det är bara att säga till om 
någon fråga känns obekväm.  
 
Känns det okej att börja intervjun nu? Då startar jag bandspelaren. 
 
Tema 1. Personlig bakgrund 
       Jag tänkte fråga lite kring din bakgrund. 

• Vad har du för utbildning som grund till ditt arbete? 
• Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

 
Tema 2. Personens tankar kring lärande i arbetet. 

Idag talas det mycket om vikten av lärande i arbetet. 
• Vad innebär lärande i arbetet för dig? (På vilket sätt, exempel). 
• Hur viktigt är lärande i arbetet för dig? (På vilket sätt, exempel). 
• Vilka möjligheter får du till lärande i arbetet? (Kan du ge exempel på detta?) 
• Påverkas ditt arbete som Enhetschef av dina möjligheter till lärande i arbetet? 

(Kan du förklara ytterligare hur du menar?) 
• Finns det några begränsningar för lärande i arbetet för dig? (Har du något 

exempel?) 
• Påverkas ditt arbete som Enhetschef av dina begränsningar till lärande i arbetet? 

(Kan du förklara ytterligare hur du menar?) 
• Vilka möjligheter har du till att påverka ditt lärande i arbetet? (Hur visar det sig i 

ditt arbete?) 
• Knyta ihop säcken lite. Vi har pratat om detta… Är det något ytterligare du vill 

tillägga till detta tema?  
 
Tema 3. Personens tankar kring organisationens syn på lärande i arbetet. 

Nu tänkte jag fråga om hur du ser på organisationens syn på lärande i arbetet. 
• Hur är dina tankar kring organisationens syn på lärande i arbetet? Dvs. vad tror 

du att de prioriterar för lärande? (På vilket sätt, kan du ge exempel).  
• Varför tror du att de prioriterar just detta? Finns det någon ytterligare aspekt på 

detta? 
• Vad ger organisationen dig för möjligheter till lärande i arbetet? (Kan du ge 

exempel?) 
• Hur tänker du kring organisationens sätt att ta tillvara på ditt lärande? (Dvs. Ges 

det möjligheter till att använda dessa kunskaper sedan, prata, reflektera och 
praktiskt). 
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• Knyta ihop säcken lite. Vi har pratat om detta… Är det något ytterligare kring 
detta tema som du vill säga? 

 

Känner du att det är något du vill förtydliga kring de teman vi har pratat om? 
Hur är din upplevelse kring intervjun så här direkt efter?  
Jag vill förklara lite kring anonymiteten i vår studie. (Vi skriver inte namn, ort eller 
arbetsplats i studien. Detta beror på att Du som informant ska känna dig trygg i det du 
har anförtrott oss.) 
Är du intresserad av att få den färdiga studien hemskickad till dig?  
Jag tackar för din medverkan. 
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                                                                           Bilaga 5 (Brev till samtliga informanter.) 
 
Hej!  
Hoppas att allt är bra i höstrusket! 
  
Vi undrar om du, innan vi börjar analysera vårt resultat, vill läsa igenom 
intervjumaterialet vi transkriberat? Hör i så fall av dig innan torsdag 12/11 kl:12.00. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Annika Jansson o Hanna Revelj  
Socionomprogrammet  
Högskolan i Kalmar  
  
  
 
 
 
 
 


