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ABSTRACT 

Förnamn efternamn Lilian Karlsson 

Titel på svenska Lärande i vårdarbetet 

 

Titel på engelska Learning in care work 

Antal sidor: 45 

Syftet med uppsatsen är att behandla vilka explicita och implicita strategier första linjens chefer 

har för att åstadkomma lärande i vårdarbetet. Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Tidigare 

forskning visar att lärande i arbetet är en framgångsfaktor för de flesta organisationer. Forskning 

och utveckling gör att behovet av lärande ökar. Den varierande utbildningsbakgrund som 

personalen har gör att cheferna måste komplettera, utveckla och underhålla personalens kunskap 

vilket tar mycket tid. Ökat lärande gör personalen mer anställningsbar. I studien intervjuas åtta 

första linjens chefer. Ett fåtal chefer har en nedtecknad tydlig strategi för lärande. Chefens roll 

har förändrats då lärandefrågor tar allt mer av deras tid. Utbudet av utbildning är störst för 

sjuksköterskor. Undersköterskor/skötare får sin utbildning mest genom internutbildning. 

Cheferna tvingas till ständiga prioriteringar eftersom resurserna är begränsade. Lärande i 

vårdarbetet är intressant eftersom det är en multiprofessionell organisation. Det finns möjlighet 

att lära av varandra. Ett önskemål är att lära genom tvärprofessionella team där läkarna är viktiga, 

men det fungerar inte. Patientfokus är starkt och det gör att personalen väljer bort utbildning när 

tiden inte räcker till.  

Sökord: job development, learning, ledarskap, lärande, lärande i arbetet, nursing, novis till expert, 

omvårdnad, reflection, workplace, workplace learning  
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1 Inledning 

Lärande i arbetet är ett stort och i många fall otydligt begrepp. Arbetsgivare och arbetstagare 

känner säkert till begreppet men hur ska det hanteras i vardagen? Jag har en erfarenhet som 

första linjens chef för en neonatalavdelning som vårdar för tidigt födda och sjuka nyfödda 

barn samt stödjer deras familj. Detta är en högteknologisk verksamhet och utvecklingen inom 

området har varit enorm. Att på ett bra sätt introducera ny personal och utbilda erfaren 

personal i takt med nya kunskaper och metoder är nödvändigt.  

 

För att klara av att standardisera och i någon mån kvalitetssäkra området, lärande i arbetet, har 

jag tidigare arbetat med en befattningsutveckling kallad organiserat lärande i vårdens inre 

arbete, Olivia
1
. Med hjälp av den har jag insett, som första linjens chef, hur mycket all 

personal inom vården ska kunna och att det krävs en strategi för att organisera lärandet i 

vardagen. 

 

Strategibegreppet härstammar från det grekiska verbet stratego (Rönnqvist, 2001). Innebörden 

av ordet har att göra med att man förgör en fiende genom att använda sina resurser på ett 

effektivt sätt.  Strategi kan också översättas med: hur vi når vårt mål (Forslund, 2009). Målet 

är vad och strategin är hur. Genom att identifiera utbildningsbehovet definieras en strategi för 

att nå sitt mål (ibid). 

 

Arbetslivspedagogik har sin utgångspunkt i den lärande människan hennes livsvillkor 

fokuserat på lärande och påverkansprocesser i arbetslivet. Basen för det pedagogiska arbetet 

är den enskilde individen. Eftersom arbetslivet i hög grad kännetecknas av att individer 

arbetar tillsammans, omfattar det arbetslivspedagogiska fältet också kunskapsbildning och 

förändringsprocesser, inom den miljö som en organisation utgör. Organisationen eller 

vårdenheten kan vara uppdelad i mindre, avgränsade enheter, permanenta eller tillfälliga 

arbetsgrupper som i sin tur ger kontextuella förutsättningar för lärande och 

kunskapsutveckling. Ett annat perspektiv är hur förhållandet utanför en organisation påverkar 

lärandet inom denna (Granberg, 1996). Förändringsprocesser påverkar individ och 

organisation i vardagen vilket innebär att lära sig nytt och lära om för all personal. 

 

Vården är en hierarkisk organisation. Enligt Moxnes (1993) innebär det att människor med 

hög utbildning arbetar högt upp i arbetslivets hierarki. Människor med medelhög utbildning 

får arbete på mellannivå och de som har låg eller ingen utbildning hamnar längst ned i 

hierarkin. De som arbetar högt upp i hierarkin har vanligtvis arbeten som kräver många olika 

aktiviteter och därmed ger det stora möjligheter till fortsatt lärande och personlig utveckling. 

Omvänt till dem som arbetar längst ned i hierarkin finns dålig eller begränsad möjlighet att 

lära nytt (ibid).  

 

Som första linjens chef i vården har man förväntningar och krav, enligt lagstiftning på att 

stödja lärande i arbetet för att uppnå en god vård. Därför vill jag med denna studie ta reda på 

hur och i så fall med vilka strategier första linjens chefer använder för att lösa uppgiften. 

 

 

                                                 
1
 http://www.lio.se, hämtad 2012-05-13. Befattningsutveckling är ett verktyg för att identifiera, planera och utveckla kompetens 

inom befattningen och för individen kopplad till verksamhetens uppdrag och mål. Modellen har utarbetats inom Landstinget i 

Östergötland.  

http://www.lio.se/
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2 Bakgrund 

Som första linjens chef i vården har man under verksamhetschefens ledning personalansvar 

för sjuksköterskor och undersköterskor/skötare. Dessa yrkesgrupper är hälso- och 

sjukvårdpersonal enligt patientsäkerhetslagen (Svensk författningssamling, SFS 2010:659). 

Sjuksköterskorna är en legitimerad yrkesgrupp och undersköterskorna anses biträda en 

legitimerad yrkesutövare. Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Detta innebär att personalen måste 

följa med inom kunskaps- och metodutvecklingen inom området som ofta är snabb. Vården 

ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas 

omtanke och respekt. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur 

han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter men vårdgivaren har ett övergripande ansvar (ibid). 

 

Vårdgivaren, d.v.s. landsting eller privat vårdinrättning, ska i sin tur planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen upprätthålls (SFS1982:763). Vårdgivaren ska, enligt Patientsäkerhetslagen, 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador (SFS 

2010:659). Vidare ska vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 

hade kunnat medföra en vårdskada. Därmed har vårdgivaren ett stort ansvar men även den 

enskilda sjuksköterskan och undersköterskan/skötaren har ett eget ansvar för att ge en 

patientsäker vård. Detta gemensamma ansvar är viktigt att komma ihåg när det gäller lärande i 

arbetet.  

 

Sjuksköterskan har enligt ICNs etiska kod (SSF, 2007) ett personligt ansvar för sitt sätt att 

utöva yrket och för att genom livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens samt att vara aktiv 

när det gäller att utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund. 

Undersköterskan/skötaren har som yrkesgrupp ingen etisk kod.  

 

Lärande i arbetet ska ytterst komma patienten till del men personalen ska också kunna 

utvecklas i sitt arbete. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160) ska arbetsgivaren eftersträva 

att arbetsförhållandena för all personal ges möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling 

liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. För att uppnå dessa krav krävs lärande 

i arbetet för all personal. 

 

När Patricia Benner (1993) kom ut med sin bok, Från novis till expert: mästerskap och talang 

i omvårdnadsarbetet, mottogs den på ett entusiastiskt sätt av sjuksköterskor inom klinisk 

verksamhet. De kände igen sitt arbete i dess beskrivningar av kunskaper och färdigheter i 

omvårdnaden. Benner beskriver i boken hur förvärvandet av expertkunskap kan relateras till i 

det här fallet sjuksköterskors kliniska verksamhet. Hon menar att utvecklingen från novis till 

expert främst sker genom den erfarenhet sjuksköterskan skaffar sig genom att vara verksam 

inom ett verksamhetsfält över en längre tid. Benner menar att erfarenhet i sig inte automatiskt 

leder till inlärning och ett ökat kunnande. Det är när teoretisk kunskap och erfarenhet 

kombineras med den egna personligheten, som expertkunnande kan uppstå. Av den 

anledningen anser Benner att det är väsentligt att det inom sjukvård skapas möjligheter för 

sjuksköterskor att uppnå expertkunnande inom praktiskt omvårdnadsarbete. Benner menar att 

det som gäller för sjuksköterskan som yrkesgrupp även kan appliceras på andra yrkesgrupper 

(ibid). 
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Rönnqvist (2001) menar att sjuksköterskorna är en grupp som har möjlighet till 

kompetensutveckling. Däremot tycks undersköterskor/skötare ha betydligt sämre 

förutsättningar att utvecklas och lära nytt i arbete i jämförelse med andra yrkesgrupper. Men 

oavsett yrkesställning är det en nödvändighet att lära nytt i vården beroende på ständig 

utveckling och förändring. I praktiken sker det mest sådant lärande i verksamheten och det 

blir ledningens ansvar att se till att personalen får tillfälle till lärande i arbetet. Syftet med 

denna studie är därför att beskriva vilka strategier första linjens chefer har för att åstadkomma 

lärande i arbetet på vårdenheten. 

2.1 Lagstiftning och regelverk 

Lärande i arbetet vad gäller vården tar sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763). Lagen anger vad god vård ska innehålla. Målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vården ska bedrivas så att 

den uppfyller kraven på god vård bland annat vad gäller säkerhet, hygienisk standard, 

trygghet i vård och behandling. I Socialstyrelsens författning God vård (SOSFS 2005:12) en 

föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård, skriver de 

följande: 

 

De enskilda medarbetarna är vårdens viktigaste tillgång. Det är därför viktigt att 

deras kompetens utvecklas kontinuerligt. Genom att identifiera medarbetarnas 

utbildningsbehov och ge möjligheter för regelbunden fortbildning och 

kompetensutveckling kan verksamhetens kontinuerliga utveckling säkras. God 

introduktion av all ny personal samt personal som varit ledig under längre tid är 

av största vikt och bör särskilt uppmärksammas (SOSFS 2005:12, s20.). 

 

Den professionella kunskapen som leder till förbättringar i vården växer snabbt. Kunskapen 

implementeras dock i olika hög grad och med olika hastighet vilket leder till stora variationer 

i praxis (ibid). Detta innebär att vården inte alltid vilar på bästa tillgängliga vetenskap och kan 

vara ett hot mot bland annat patientsäkerheten. Det kanske med andra ord finns ett gap mellan 

den tillgängliga kunskapen och vad som faktiskt görs inom hälso- och sjukvården. 

Konsekvensen av detta gap leder till att resurserna inom vården inte används effektivt och att 

en del åtgärder är ineffektiva eller i värsta fall kan vara skadliga för patienten (ibid). 

 

Författningen God vård (SOSFS, 2005:12) kan sägas vara ett paradigmskifte för vården. 

Tidigare har olika försök gjorts där vårdgivare försökt certifiera sin verksamhet och 

kvalitetssäkra den. Med författningen God vård kan man säga att lärandet i vården gick från 

att vara mer anpassningsinriktad till mer utvecklingsinriktad (Ellström, 2004).  

Numera har God vård ersatts av en författning kallad Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) vilken ytterligare stärker patientens roll. Tidigare författning 

God vård hade fokus på ett utvecklingsinriktat lärande för att stärka patientens position. 

Risken var att fokus blev mer inriktat på utveckling än på patient. I nuvarande författning 

vänder man på förhållandet och lyfter fram patientfokus. Genom att patientens roll stärks, där 

vården är skyldig att informera och göra patienten delaktig, måste vården utvecklas för att 

möta patientens behov och krav. För att detta skall ske behövs bl. a. kompetensutveckling. 

 

I Socialstyrelsens handbok Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig: en 

handbok för vårdgivare, chefer och personal (2012) ges en samlad beskrivning av 

lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till 
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information, delaktighet och kontinuitet. Enligt denna handbok ska kompetensutveckling och 

stöd till personalen utformas så att samtalets och kommunikationens centrala betydelse i all 

vård och behandling uppmärksammas och lyfts fram. Inte bara i ordinarie grund- och 

vidareutbildning utan även som en del i den vardagliga personal- och 

verksamhetsutvecklingen. Personalen behöver få möjlighet till såväl fortlöpande 

kompetensutveckling som olika former av stöd från ledningen. Det kan till exempel ske 

genom seminarier kring olika etiska dilemman i bemötandet och kommunikationen med olika 

patientgrupper, interaktiv teater och att läsa patientberättelser. Det är också viktigt att följa 

forskningen på området och att ta del av andra enheters goda exempel och erfarenheter. 

 

Erfarenhetsutbyte med patientorganisationer och patientnämnder kan också vara en del i 

förbättringsarbetet och kompetensutvecklingen. Även handledning kan vara av betydelse, inte 

minst vid introduktion av ny personal (ibid). Genom att lyssna på berättelser, genomföra 

tankeexperiment kan man skapa implicita mönster (Björklund 2008). Hos individen har dessa 

implicita mönster tillkommit mer eller mindre omedvetet. När individen möter en liknande 

situation aktiveras detta implicita system. På så sätt används dessa mönster i arbetet. 

 

Personalen möter ofta människor i kris eller oro; människor som får besked som kan vända 

upp och ner på livet (Socialstyrelsen, 2012). Det krävs en god förmåga att kommunicera och 

visa empati att möta människor där just de befinner sig. Vårdpersonalens människosyn och 

förhållningssätt påverkar hur patientens behov tolkas. Det behövs därför stöd och utbildning 

för att medvetandegöra den egna rollens betydelse. Att öka förståelsen för både möjligheter 

och begränsningar i det egna beteendet/förhållningssättet. Ett professionellt bemötande 

kännetecknas av att alla patienter bemöts och vårdas med respekt och omtanke oavsett 

personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, kommunikationssvårigheter, utbildning, 

social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Resultat från 

regelbundna patientenkäter med konkreta frågor om bland annat information, delaktighet och 

medinflytande ger också underlag till såväl förbättringsarbete som kompetensutveckling 

(ibid). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Genom lagstiftningen har patientens ställning stärkts och vårdgivaren ska planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kraven uppfylls. Ständiga förändringar 

förutsätter att personalen uppdaterar sin kunskap kontinuerligt. Behovet av lärande ska 

identifieras och hanteras i vårdarbetet.  

3 Övergripande syfte 

Det som den här uppsatsen behandlar är vilka explicita och implicita strategier första linjens 

chefer har för att åstadkomma lärande i vårdarbetet. För att kunna identifiera chefernas 

strategier undersöker jag: 

 

• Vilket behov av lärande de menar finns? 

• Vilka former för lärande förekommer på avdelningen? 

• Vilka möjligheter och hinder de ser för lärande i arbetet? 

 

I ett senare arbete kommer jag att undersöka lärandet i vården ur ett organisatoriskt 

perspektiv.  
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4 Litteraturgenomgång 

Att lära är att utföra nya handlingar och det i sin tur innebär förändring (Moxnes, 1993). I 

arbetslivet förekommer en omfattande utbildningsverksamhet, både i form av organiserad 

undervisning och i själva arbetssituationen. Ytterst få företag är organiserade så att de 

stimulerar till inlärning. Det har tvärtom visat sig att det finns företag som stoppat 

inlärningsprocesser. Det är, enligt Moxnes, i första hand en rent ekonomisk fråga om 

företagen har råd att organisera sig, så att de befrämjar och stimulerar inlärning, trots att det är 

bevisat att utbildning är en bra investering. Effektivitet och konkurrenskraftighet är oftast det 

slutgiltiga målet (ibid). Inom vården kan detta tyckas kontraproduktivt. Det lärande som 

fordras för att utföra arbetsuppgiften kanske inte i direkt mening leder till effektivitet och 

konkurrenskraft i traditionell mening, men till ökad livskvalitet för patienten.  

 

I en artikel som beskriver sjuksköterskans roll och attityder till arbetet beskrivs relationen 

mellan lärande och sjuksköterskans attityd till arbetsplatsen (Johnson, Hong, Groth, Parker & 

Sharon, 2011). Studien visar att sjuksköterskans tillfredställelse och engagemang i arbetet är 

viktigt för att hon/han ska utveckla sin roll och göra ett gott arbetsresultat. Lärandet och 

utvecklingen är också beroende av organisationens lärande- och utvecklingsaktiviteter samt 

viljan att utveckla i klinisk praktik genom bl. a. träning och handledning. Indirekta 

mekanismer är sjuksköterskans förmåga till vidsynthet, hur anpassningsbar och flexibel 

hon/han är i rollen. Individ och organisation är därför beroende av varandra för att uppnå ett 

positivt lärande i arbetet (ibid). 

4.1 Förbättringskunskap 

Inom vården arbetar man idag med lärandestyrd arbetsmetodik.  Demings (1994), så kallade 

förbättringshjul, PDSA (Plan, Do, Study, Act) är en generell och användbar 

förbättringsmodell i alla typer av frågor. Förbättringshjulet är ett sätt att systematiskt prova 

förändringar för att se och lära om förändringar verkligen leder till den förbättring man vill 

uppnå. Edwards. W. Deming utvecklade modellen under 1950-talet och den är fortfarande 

aktuell. 

 

Lärande innebär att bryta rutiner (Ellström, 1996). Detta innebär att samtidigt som man ska 

lära nytt ska tidigare kunskaper läras av. Att bryta inlärda rutiner är inte lätt då rutiner kan 

fungera som skygglappar för att slippa förändring. Ställs personalen inför en krisartad 

förändring kan det leda till att man söker ny kunskap men risken är att tidigare invanda 

mönster känns trygga varför förändring uteblir.  

 

För att säkerställa att ny kunskap och bättre metoder kommer patienterna tillgodo behövs 

förbättringskunskap (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007 och Batalden & Stoltz, 1993). Det är 

viktigt att behålla tydligt patientfokus i förbättringsarbetet och lärandet. Enligt Nelson kan 

fokus lätt glida över på andra perspektiv t.ex. ekonomi. Förbättringskunskap ska ses som ett 

komplement till hälso- och sjukvårdens professionella kunskap och baseras i hög utsträckning 

på beteendevetenskaplig forskning (Nelson et al., 2007 och Batalden et al., 1993).  

Professionell kunskap och förbättringskunskap ökar tillsammans värdet för dem vården finns 

till (Batalden et al, 1993). Den professionella kunskapen omfattar ämneskunskap, personliga 

färdigheter, värderingar och etik vilket all personal ser som nödvändigt och därmed har denna 

kunskap hög prioritet inom hälso- och sjukvård. Förbättringskunskap omfattar bland annat 

kunskap om system, variation, förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsarbete vilket 
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sällan lärs ut i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal. Förbättringskunskap har haft 

lägre prioritet men måste ses som ett komplement till professionell kunskap om ett ökat värde 

ska komma patienten till del (ibid). Lärande i arbetet finns således i både professionell 

kunskap och förbättringskunskap som i sin tur ska leda till förbättring av diagnos, behandling, 

omvårdnad, processer och system inom hälso- och sjukvården.  

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården vet att det genereras, samlas in och 

sammanställs mängder av data. Det har inte varit tydligt vad syftet är med all insamling och 

sammanställning av data (Edström, Svensson & Olsson, 2005). Sedan mitten av 1990-talet har 

Landstingsförbundet drivit utvecklingsprojekt för att bl. a. sprida kunskap om lärandestyrd 

arbetsmetodik (ibid). 

Ett exempel på lärandestyrd arbetsmetodik är en metod kallad Mikrosystem (Nelson et al., 

2007).  

A clinical microsystem is a small group of people who work together on a regular 

basis to provide care to discrete subpopulations of patients. It has clinical and 

business aims, linked processes, and a shared information environment, and it 

produces performance outcomes. Microsystems evolve over time and are often 

embedded in larger organizations. They are complex adaptive systems, and as 

such they must do the primary work associated with core aims, meet their needs of 

their members, and maintain themselves over time as a clinical unit (Nelson et al., 

2007, s7).   

Ett mikrosystem består av olika delar där patient, ledarskap och personal samt de resultat man 

får av sin prestation, ses som en helhet. Modellen bygger på att organisationen lär av de 

resultat man samlar in och att vårdlaget närmast patienten får frihet att designa arbetet. 

Personalen behöver kontinuerlig utbildning och träning speciellt designad för den verksamhet 

som bedrivs. Ledarskapet på mikronivån behöver stöd från organisationen t.ex. stöd från 

meso- och makronivån för att sätta mål som ligger i linje med övergripande mål. Ledarskap 

på meso- och makronivån måste bl.a. förstå, vara med och utforma samt uttrycka vikten av 

lärande (ibid).  

 

I mikrosystemet handlar det om att optimera personalens roller i tvärvetenskapliga team så att 

de kan utnyttja och utveckla sin talang och sina färdigheter. Detaljerad träning och utbildning 

för varje individ leder till ökad förmåga att samarbeta och känna engagemang i det dagliga 

arbetet. Det är också viktigt att eftersträva en god kollegial miljö, där alla är likvärdiga och 

behövs för att arbetet ska fungera. För att arbeta på detta sätt krävs att ny personal får lära sig 

arbetssättet samt att erfaren personal får möjlighet till kontinuerligt lärande. Om all personal 

blir respekterad för sin roll och vad den bidrar med för att nå målet ökar självförtroendet, 

moralen och engagemanget (ibid). 

4.2 Individuellt respektive organisatorisk lärande 

Enligt Ellström (2004) har en förskjutning skett ifrån ett anpassningsperspektiv till en allt 

starkare betoning på utvecklingsperspektiv när det gäller utbildning och lärande. Dessa två 

olika perspektiv av lärande kan ses som polariserade.  

 

Den ena polen, anpassning och reproduktion, representeras av en tradition när det gäller 

synsättet på lärande som en fråga om hur individer förvärvar kunskap och löser problem i 
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relation till given uppgift eller situation med användning av givna kunskaper, begrepp, regler 

och metoder. Ellström menar att med detta synsätt betonas överföringen av vedertagen 

kunskap samt individens (gruppens) anpassning till och bemästring av givna förhållanden 

utifrån denna kunskap. Utmärkande för den andra polen är det utvecklingsinriktade lärandet. 

Det är, enligt Ellström, istället en syn på lärande som ifrågasätter, prövar, förändrar och 

utvecklar förgivet tagna föreställningar och kunskaper. Fokus på detta lärande ligger på en 

ömsesidig men oftast inte konfliktfri utveckling av både individ och verksamhet (ibid). 

 

Enligt Ellström (2004) kan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande rymma såväl 

negativa som positiva innebörder. Anpassningsinriktat lärande kan i en viss verklighet ge 

underordning eller passivt lärande med negativ innebörd. I positiv bemärkelse kan det 

anpassningsinriktade lärandet innebära att en uppgift eller typ av situation förstås i grunden 

för att individen ska kunna bemästra densamma. Utvecklingslärandet tolkas mer positivt 

eftersom man kritiskt ifrågasätter etablerade tankesätt eller rutiner, det blir ett kreativt lärande. 

Samtidigt kan ett utvecklingsinriktat lärande få en negativ karaktär om det blir allt för starkt 

fokus på flexibilitet, omprövning eller kontinuerlig förändring vilket kan medföra stress samt 

skapa känslor av oro, osäkerhet och otillräcklighet. 

 

Traditionellt har begreppet lärande kopplats till kunskapsöverföring genom utbildning i 

skolliknande former (Ellström, 2004). Lärande har i hög grad kommit att förknippas med en 

avsiktlig och ytlig innötning av faktakunskaper. Kompetens har också likställts med formell 

kompetens och utbildningsnivå i motsats till ett synsätt på kompetens och utveckling som 

betonar ett lärande integrerat med det dagliga arbetet. Denna syn på lärande och verksamhet 

som integrerar snarare än separerar processer har växt fram ur de senaste årens intensiva 

utveckling när det gäller forskningen om lärande (ibid).  

 

Granberg (2004) skriver om förmedlingspedagogik vilket innebär att någon på ett effektivt 

sätt kan förmedla information till många samtidigt till skillnad mot den progressiva 

pedagogiken där lärandet startar i den enskildes erfarenhet, egna minnesbank. 

Förmedlingspedagogiken har sitt ursprung i det anpassningsinriktade lärandet och den 

progressiva pedagogiken har sitt grund i det utvecklingsinriktade lärandet. Det bästa sättet att 

förmedla kunskap är föreläsning men diskussion är bättre när det gäller att utveckla 

förståelsen. Vilket är bäst, traditionens förmedlingspedagogik eller den progressiva 

pedagogiken? Det går, enligt Granberg, inte att säga utan det gäller att tänka till på frågan: 

Lära eller läras? Det finns också andra faktorer att ta hänsyn till såsom ramar för 

utbildningsinsatsen. Det kan vara målgruppens storlek, hur länge personalen kan avvaras från 

arbetet och vad det får kosta (ibid). 

 

Det finns enligt Ellström (2004) tre lärandedimensioner. För det första en subjektiv dimension 

som inkluderar exempelvis faktorer som kunskaper, färdigheter, vanor, förhållningssätt, 

värderingar och personlighetsrelaterade aspekter, t.ex. självförtroende. Den subjektiva 

lärandedimensionen kan också inkludera andra aspekter än kompetens, t.ex. individens 

personliga yrkesmässiga identitet. För det andra, lärandet kan även avse individens sätt att 

använda sin kompetens, sätt att hantera en viss situation eller sätt att relatera till sin 

omgivning. Man kan tala om detta som lärandets utförandedimension. Ett exempel på lärande 

i denna dimension kan vara man vill förbättra sitt arbetssätt eller utveckla och pröva nya 

lösningar för att hantera vissa arbetsuppgifter. För det tredje, lärande med avseende på 

individens omgivning (kontext) inklusive den uppgift som står i fokus för lärandeprocessen. 

Ellström kallar denna dimension för lärandets strukturella dimension. Denna dimension avser 

hur individen reproducerar eller förändrar sin materiella, sociala eller kulturella omgivning i 
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något avseende. Exempel på sådant lärande kan vara förändring av de arbetssätt, rutiner eller 

kollektiva föreställningar som gäller i en verksamhet. Hit hör även resultat av lärande i form 

av ny kunskap, nya begrepp, modeller eller teorier. När vi fokuserar på lärande i relation till 

utförandedimensionen respektive den strukturella dimensionen kommer vi in på det som 

brukar kallas ett organisatorisk eller kollektivt lärande. På så sätt blir också vår förståelse av 

samspelet mellan den subjektiva dimensionen, utförandedimensionen och den strukturella 

dimensionen av stor betydelse för att förstå samspelet mellan individuellt och organisatoriskt 

lärande (ibid). 

4.3 Från novis till expert  

Den enskilde expertens kunnande är bundet till den kontext som hör till expertens profession. 

För att komma åt den specifika kunskapen behöver man studera varje specialitet för sig 

(Björklund, 2008). Det finns dock förmågor, förhållningssätt, färdigheter och utveckling av 

förtrogenhetskunskap som är gemensam för flera professioner. Förtrogenhetskunskap kan 

förklaras som förmågan att se och upptäcka, bedöma samt ta beslut och agera. Utvecklingen 

av dessa kunskapsaspekter verkar följa samma spår och påverkas av samma faktorer i en 

progression från novis till expert (ibid).   

 

Experten, den förtrogne praktikern, har en förmåga att se, observera och identifiera (ibid). 

Hon/han lär sig att bortse från det som är onödigt och kan koncentrera sig på det som är 

relevant. Experten lär sig att upptäcka det som inte syns och drar slutsatser och förutser vad 

som komma skall. I förlängningen av detta ligger också en förmåga att bedöma vad som är 

rätt och fel, farligt och ofarligt. Bedömningen sker inte i en medveten analytisk process 

experten upplever att det är något hotande, lovande, direkt eller automatiskt. Tillsammans 

med denna bedömning som experten gör ligger en förmåga att välja och ta beslut. De gör det 

de känner rätt. Att se bedöma och ta beslut leder ofta fram till ett agerande. Hos experten 

smälter detta samman i ett omedvetet, automatiskt och intuitivt beteende. Expertens förmåga 

att se är, enligt Björklund, inte ofelbar. Ibland görs felaktiga bedömningar, tas felaktiga 

beslut. Det finns en risk för att experten reagerar automatiskt och mindre flexibelt. Experten 

har svårt att bedöma andras kompetens. Kunskaper som för experten är självklara kanske inte 

är så självklara för andra. När någon frågar en expert vad som leder fram till agerande kan de 

ibland ge otydliga svar. Kunskapen som leder fram till dessa färdigheter är dold eller tyst 

(ibid). Enligt Björklund tar utveckling av expertkunskap lång tid, i många fall tio år eller mer. 

 

Bröderna Dreyfus (1980) femstegsmodell för att beskriva kompetensutveckling anammade 

Benner (1994, 1999) och den fick stort genomslag i vården. Den används av Benner för att 

förklara och beskriva utveckling inom sjuksköterskeprofessionen. 

 

 Novisen bygger sin förståelse och sin behandling av de problem hon/han ställs inför på 

objektiva kontextfria kännetecken, fakta och regler. Björklund (2008) menar att miljön 

måste vara tillåtande utan krav och bedömning under inlärningsfasen. Inom vården är 

det självklart viktigt att betona patientsäkerhetsaspekten och inte ge novisen för stort 

ansvar. 

 Den avancerade nybörjaren har ökat sin prestationsförmåga vartefter hon/han får 

erfarenhet av verkliga situationer. Mängden kontextfria fakta ökar och hon/han lär sig 

mer avancerade regler.  
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 Den kompetente har utsatts för fler och fler situationer i sitt arbete så till slut blir 

mängden information ohanterlig. De måste lära sig att prioritera och sortera. Upp till 

denna nivå ägnar sig hon/han åt reflekterande, medvetna och genomtänkta val.  

 Den skicklige, experten, är starkt involverad i verksamheten och upplever densamma 

från ett perspektiv färgat av sina tidigare upplevelser som förändrar beteendet. Till slut 

kan den skicklige känna igen ett mönster utan att dela upp den i enskilda faktorer som 

tidigare nivåer gjort. Den skicklige har ett holistiskt synsätt. En expert är expert inom 

sitt specifika fält (Björklund, 2008). Deras problemlösande förmåga tycks inte direkt 

kunna överföras till andra områden. Experten har en intuitiv förmåga, något som är 

svårt att beskriva. 

 

Även en vetenskapsman använder sin intuition för att följa en ledtråd mot en upptäckt 

(Björklund, 2008). Intuition är resultatet av ett djupt engagemang och upplevelser som inte får 

tolkas som irrationellt, gissningar eller någon övernaturlig inspiration. Det är en förmåga vi 

har för att hantera vardagens återkommande situationer på ett intelligent och effektivt sätt. På 

detta sätt blir den tysta kunskapen en viktig del i den vetenskapliga metoden. En debatt pågår 

om hälso- och sjukvården verkligen ska bygga på intuition som femstegsmodellen beskriver 

(ibid). Denna debatt har medfört att vissa grupper inom hälso- och sjukvården fortfarande 

följer modellen novis till expert medan andra lämnat den och menar att bedömningar och 

beslut endast ska tas på rationella, logiska och vetenskapliga grunder. Rönnqvist (2001) 

menar att modellen novis till expert inte håller för man kan vara expert på att vara novis. 

Enligt Björklund (2008) har det riktats kritik mot att lång tid inte enbart räcker till för en 

utveckling till expert utan individens egna specifika upplevelser har större betydelse. Vidare 

menar han att tiden måste fyllas med medveten och planerad träning t.ex. genom 

dialogseminarier, fallmetodik, återkoppling och reflektion kan det vara möjligt (ibid). 

 

I senare forskning har Hubert Dreyfus (2004) funnit ytterligare en kategori som kallas 

superexpert oftast med akademisk karriär. De uppvisar den kompetentes egenskaper samt 

expertens kunskaper och de kan beskriva varför de gör på ett visst sätt till skillnad från ett 

intuitivt kunnande.  

 

Ellströms (1992) definition av vuxnas lärande bygger på vad som förändras hos individen och 

hur lärandet sker. Ellströms definition är ganska vid till skillnad mot femstegsmodellen, novis 

till expert. Han menar att med lärande avses relativt varaktiga förändringar hos en individ som 

ett resultat av individens samspel med omgivningen. Med Ellströms definition av kompetens 

avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Ellström behandlar kompetens som individens förmåga att handla inom en given 

kontext, d.v.s. att kompetens ses som en kombination av individens förmåga och de 

förutsättningar som miljön ger. Otillräcklig kompetens är inte enbart den enskilde individens 

fel utan kan lika gärna förklaras av brister i arbetsorganisationen (ibid). 

  

Kontexten, t.ex. arbetsmiljön, är viktig för inlärningen. Fragment av kunskaper når oss hela 

tiden. Om vi samlar dem under längre tid och i en viss kontext kommer mönster och 

upprepningar att ge oss en mer fullständig beskrivning av det vi håller på med (Björklund, 

2008). Kontexten kan i huvudsak ge stora möjligheter till lärande för professionella 

yrkesutövare, men den kan också verka hindrande (Granberg, 1996). Ett exempel på detta är, 

enligt Granberg, det så kallade brukartrycket, d.v.s. tillströmningen av patienter är så stort att 

den professionella inte tillåter sig att nyttja miljöns erbjudande för lärande och 

kompetensutveckling.  
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Ett annat exempel på kontextuellt hinder är när det ekonomiska styrsystemet gör att 

erbjudanden i miljön inte kan utnyttjas. Granberg menar att kraven på prestation, t.ex. i form 

av antal patientbesök, antal pinnar, kan verka styrande på hur miljöns erbjudande nyttjas eller 

avvisas. Detta kan i vissa fall innebära att den professionelle yrkesutövaren avstår från 

lärandemöjligheter för att bidra till att enhetens prestationskrav uppfylls. Denna form av 

underordnande är inte ovanlig, enligt Granberg. Individens mål är ofta näraliggande enhetens 

mål men enhetens mål prioriteras. Enhetens mål anses så viktigt att det individuella 

önskemålet om lärande tillfälligt får stå tillbaka. Den professionelle tar ställning till att den 

professionella utvecklingen får stå tillbaka för intresset att enheten löser sina åtaganden (ibid). 

 

Förr talade man om teoretisk och praktisk kunskap var för sig men det synsättet har man 

övergett (Björklund 2008). Enligt Björklund finns det två parallella minnes- och 

inlärningssystem, det explicita och det implicita. Han menar att i det explicita lagras kunskap 

och används på ett medvetet och rationellt sätt. I det implicita minnet har inlärningsprocesser 

och minnen tillkommit mer eller mindre omedvetet. Det finns skepsis mot att det finns olika 

minnessystem. Enligt Björklund gäller det främst att de beteendevetenskapliga bevisen är 

vaga. Hur kan det säkerställas att något är omedvetet? Däremot finns det medicinska 

neurofysiologiska bevis för ett parallellt minnessystem som anses ha större värde. Kritiker till 

detta anser att de inte vill kalla användandet av detta implicita minne som ett tänkande då det 

inte analyserar och logiskt bearbetar informationen utan bara känner igen mönster, samband 

och strukturer (ibid).  

 

I många verksamheter bl.a. sjukvård får personalen allt mindre tid för praktik uppbyggd av 

erfarenheter. För att kompensera denna förlust görs försök att skapa en formell undervisning. 

För att lyckas med detta behövs, enligt Björklund (2008), mer forskning eftersom det 

implicita lärandet inte tränas på samma i formell undervisning som i verkliga situationer. En 

människas förmåga att observera och se förbättras och förfinas av det hon tidigare upplevt.  

Om vi inte tar reda på om vad som står bakom de förändringar i beteende som lång erfarenhet 

i en praktik ger, kommer den kunskapen inte tillmätas så stor vikt. Med kunskapen om de 

implicita och explicita systemen borde lärandemiljöer kunna skapas som aktiverar båda dessa 

system. Reflektion har en viktig roll för det implicita minnet. Björklund anser att det krävs 

erfarenhet för att kunna reflektera. Novisen har ännu inte förmågan att själv styra denna 

process. 

 

En inlärningsmetod som använd mer och mer är simulerad undervisning, med hjälp av 

videoupptagning. Då är det enligt Björklund (2008) viktigt att placera kameror på rätt sätt så 

att filmer spelar det individen befinner sig i inte ett utifrånperspektiv. Filmen måste fånga det 

implicita i situationen liksom det explicita. Om filmen är tagen i ett annat perspektiv än deras 

eget kommer de att förklara situationen explicit och alla de omedvetna och intuitiva 

momenten glöms bort. Att videofilma situationer och låta experten tänka högt är en metod 

som testats (ibid). Problemet med denna metod är att vi inte tänker i ord och mycket av det vi 

gör är omedvetet d.v.s. styrt av det implicita minnet. Därmed får man som novis inget veta om 

expertens egentliga lösningsprocesser. 

 

Inom många områden och i takt med förändringar har det skett en förskjutning från beprövad 

erfarenhet mot vetenskaplighet, mätbarhet, spårbarhet och rationalitet. I denna förskjutning 

ingår också en minskad tro på värdet av förtrogenhet och icke verbaliserbar, tyst eller dold 

kunskap (Björklund, 2008). Att ha förtrogenhet innebär, enligt Björklund, att man inte känner 

någon oro eller tvekan inför hur situationen eller problemet ska hanteras, man känner sig 

bekväm. Man känner igen sig i situationen på samma sätt som man känner igen ett bekant 
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ansikte i en folkmassa. Förtrogenhet finns när ingen medvetet sökande tankeprocess uppstår 

men handlingen i situationen tyder på en erfarenhet, ett kunnande. Den här kunskapen bygger 

på associationer och minnen av tidigare upplevda situationer och är starkt kontextberoende 

(ibid). Inom vårdarbete är mycket kunskap fortfarande så kallat tyst eller dold vilket också 

utgör en svårighet när det gäller lärande i arbetet och att uppfylla de krav på vetenskap och 

beprövad erfarenhet som finns inom vården. Den tysta eller dolda kunskapen krävs för att 

vårdarbetet ska fungera men det fordras att den identifieras och dokumenteras i allt högre grad 

(ibid).  

4.4 Verksamhetsmål och strategier för lärande  

Det finns en utbredd tilltro till betydelsen av satsningar på utbildning och olika former av 

kompetensutveckling som en faktor bakom företags utveckling innovationsförmåga och 

konkurrenskraft. Därför har många företag gjort omfattande satsningar på 

kompetensutveckling (Ellström, 2005).  

 

Det sker hela tiden försök att standardisera och teckna ned strategier för hur olika typer av 

lärande går till, för att förstå och sprida vidare (Björklund, 2008). Trots det så tillför den 

erfarne praktikern verksamheten det vetenskapen ännu inte har, och kanske aldrig kommer att 

ha tillgång till. Personalen kan med sin kliniska blick förstärkt av mötet med tusentals 

patienter se det många mätinstrument ännu inte är tillverkade för att uppfatta. De här 

experterna måste användas i utbildning och i lärandet på arbetsplatsen (ibid). 

 

Vad som kännetecknar framgångsrika strategier tycks vara att man satsat på 

kompetensutveckling som sker i det dagliga arbetet. Utbildningsinsatser som sker avgränsat, 

t.ex. fortbildning, ifrågasätts risken är att det blir en ad hoc lösning i negativ mening. Att 

utbildningsinsatsen görs för ett visst ändamål, och inte är avsedd som en generell lösning på 

ett bredare problemområde. Ad hoc lösningar tenderar att bli relativt kortvarigt motiverade 

snarare än ett resultat av en medveten strategi för kompetensutveckling (ibid). 

 

På central nivå råder en relativt vag och osäker uppfattning om det finns strategier för 

kompetensutveckling vid vårdenheter och i så fall med vilket innehåll (Rönnqvist, 2001). 

Detta beror på att de professionella vanligtvis har en stor autonomi i arbetet som avskär 

administrationen på central nivå att få inblick i verksamheten. De professionella 

yrkesgrupperna (legitimerade) inom vården har en autonomi i sitt arbete (ibid). Det medför att 

de har relativt stort utrymme att påverka hur de ska utföra sitt arbete och därmed vilken 

kompetensutveckling de fordrar. Yrkesroller har olika möjlighet att uppnå autonomi 

(Ellström, 2004). Sjuksköterskan har lättare för detta än undersköterskan/skötaren som är mer 

anpassningsinriktad som yrkesroll. Detta påverkar yrkesgruppernas möjlighet till lärande. 

Undersköterskan/skötaren är mer beroende av att bjudas in till samverkan och möjlighet till 

lärande (ibid).  

 

Enligt Rönnqvist (2001) kan begreppet strategier för kompetensutveckling definieras som: 

 Aktiviteter som är relativt bestående över tid och som är ett resultat av formulerade 

intentioner eller framväxta ur handlingsmönster eller en kombination av dessa. 

 Dessa aktiviteter påverkar de anställdas och/eller organisationens kompetens. 

 

Vilka faktorer, aktörer och processer har betydelse för hur dessa strategier formas? 

Omvärlden påverkar dessa strategier på flera sätt. De professionellas insatser mäts i första 

hand av brukaren (Granberg, 1996). Vilken nytta de haft av de insatser den professionelle 
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gjort. Detta kan leda till att den professionelle ser till att i första hand stödja brukaren och i 

andra hand huvudmannen. Långa vårdköer, finansiella problem och behovet av förändring 

inom organisationen är några exempel på omvärldens krav (Rönnqvist, 2001). De politiska 

processerna utgör grunden i de strategiska målen som sedan blir strategier för bl.a. 

kompetensutveckling inom organisationen. Ledningen formulerar mål, strategier och policys 

som ska styra och forma det som händer i organisationen (ibid).  

 

Möjlighet till lärande i arbetet kan få betydelse för rekryteringen i företaget, att motivera 

arbetstagare så att de kan förverkliga sig och utvecklas i sin roll har betydelse för att 

arbetsgivaren ska kunna behålla arbetstagare (Moxnes, 1993). Men lärande i arbetet har även 

betydelse för att företaget ska kunna utveckla den flexibilitet och anpassningsförmåga som 

krävs för att överleva i en alltmer skiftande omgivning (ibid). Den anställde kan, enligt 

Moxnes, ha behov av återkommande utbildning, det vill säga utbildning som är systematiskt 

tillrättalagd. Det kan innebära att den anställde då och då får vända tillbaka till en formell 

utbildning för att därefter återvända till arbetet igen. Men även återkommande utbildning på 

arbetsplatsen är viktig eftersom vår tid har ett högt tempo i kunskapstillväxten och därmed ett 

lika snabbt föråldrande av det man tidigare lärt sig (ibid).  

 

Det är viktigt att hitta strategier för lärande på arbetsplatsen annars kan den anställde snabbt 

komma i otakt med utvecklingen. Moxnes (1993) menar att vår kunskap idag kan bli till 

okunskap imorgon. Det snabba föråldrandet av professionell kunskap kan uttryckas i 

halveringstid det vill säga den tidpunkt då han grovt räknat har kvar hälften av den kompetens 

han hade då han fullföljde sin utbildning. Halveringstiden kan beräknas till omkring 5-8 år för 

en professionellt utbildad, det vill säga av de inhämtade kunskaperna från utbildningen kan 

hälften inte användas längre. För att uppdatera dessa föråldrade kunskaper fordras att minst 20 

procent av arbetstiden får användas till lärande, enligt Moxnes. 

 

Lärande i arbetet fordrar en omfattande analys där svaret måste finnas på de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför något ska läras. Frågan om vilka resurser som finns till 

förfogande måste också ställas (Nationalencyklopedin, 2000).  

Man kan titta på det sociokulturella perspektivet med avseende på individens och 

organisationens påverkan på varandra samt lärandets mål och syfte. Pedagogiken är 

tvärvetenskaplig och innefattar bl. a ledarskap, organisation, kunskapsteori och psykologi. 

Hur man lär och metoder för att stödja inlärning är intressant ur ett pedagogiskt och didaktiskt 

perspektiv (ibid). De strategier första linjes chef har för lärande i arbetet och hur man 

organiserar lärandet på arbetsplatsen har sannolikt betydelse för hur man kan uppnå sina mål 

inom vårdavdelningen och skapa värde för dem vården finns till. 

 

Individen kan själv på egen hand påverka och förändra sin problemlösande strategi. Att 

medvetet försöka samla erfarenheter och imitera samt lära av andra (Björklund, 2008). Om 

individen ska fokusera på att själv lösa problem minskar i hög grad inlärningseffekten av 

själva ämnet. Individen får lägga mycket energi på att söka lösningsmetoder vilket är en 

krävande form av inlärning så därför kan det vara bra att tillsammans med handledare studera 

exempel och se hur dessa lösts. Med handledarens hjälp går det snabbare och till lägre mental 

kostnad (ibid). Björklund anser att hjälp av återkoppling i nära anslutning till en situation kan 

ge mycket kunskap och social interaktion tränas. Vi lär oss att agera med andra människor 

och skapa relationer (ibid). Återkoppling kan fungera så bra att vi bygger upp automatiska 

responser som leder till att vi omedvetet kan kommunicera med en annan individ det Dreyfus 

et al. (1980) och Benner (1994, 1999) och kallar maximer. Svårtolkade instruktioner som 

endast blir meningsfulla om mottagaren är mycket insatt i situationen.  
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I arbetet finns två interaktionsprocesser (Bjerlöv, 1999). En process består av själva arbetet 

som sådant, själva produktionen. En annan utgörs av den verbala kommunikationen mellan 

människor på arbetsplatsen. Sättet att främja lärande eller kunskapsutveckling är inte i första 

hand en fråga om att ha en lärare med förmåga att förmedla kunskaper utan snarare en person 

med förmåga att bidra till den lärandes utformning av kontext, eller sammanhang. 

Arbetsplatsen kan tänkas erbjuda sådana lärvillkor (ibid). 

 

Förvaltning såsom sjukvården har en traditionellt hierarkisk ordning som baseras på ett 

kunskapsideal som sätter expertutlåtande och regeltolkning högst. En förskjutning åt 

samverkan och närverksbyggande pågår. Detta, menar Bjerlöv, ställer i sin tur krav på 

arbetsmetoder som bygger på erfarenhetsutbyte och samverkan. Ett behov av tid och utrymme 

för anställda och ledning att utveckla kompetenser som har att göra med förmågan att 

samverka och kommunicera har uppstått. Ett reflekterande över andras frågor och perspektiv.  

Individen strävar efter en jämvikt och balans i tänkandet (Bjerlöv, 1999). En balans mellan 

individens sätt att ta in, tolka och förstå faktorer i omvärlden och individens anpassning till 

densamma. Bjerlöv menar att det är i dialogen som vi kan se och lära mera. Samtalet har en 

avgörande betydelse men vi har också en inre dialog. Inre dialog kan beskrivas som en egen 

kritisk reflektion (ibid).  

 

Någon form av samspel med andra brukar ingå för att lösa en uppgift. Ohlsson (1996) menar 

att det kollektiva lärandet innebär att gruppmedlemmarna lär av varandra och tillsammans 

med varandra. De utvecklar gemensamma uppgifter och strategier för hur arbetet ska gå till. I 

detta samspel formas, enligt Ohlsson, lärprocesser i vilka de enskilda individernas lärande 

relateras till arbetsgruppen. Medarbetarna i ett företag kan anses omfatta tre olika 

meningsstrukturer: privata, tillgängliga och kollektiva (Bjerlöv, 1999). Privata 

meningsstrukturer är de som vi håller helt för oss själva. Tillgängliga meningsstrukturer är de 

vi delar med oss av och som är öppna för intryck från andra. Kollektiva meningsstrukturer är 

tillgängliga för alla och kan delas av alla i en organisation. Dessa är mer eller mindre uttalade. 

En del utgörs av strategier eller policys medan andra beskrivs som tysta förgivet taganden, 

oskrivna regler som sociala och kulturella normer. De senare kan motverka lärande i det att de 

aldrig görs explicita eller offentliga. De lever sitt eget liv (ibid). Arbetsgrupperna utvecklar en 

bruklig ordning (Ohlsson, 1996). Ordningen tar sig uttryck i relativt tydliga vardagsuppgifter 

och regler. Den omfattar även normer som gruppmedlemmarna kan vara mer eller mindre 

omedvetna om. Ohlsson menar att ordningen fungerar som ett kollektivt styrinstrument för det 

vardagliga arbetet. Det verkar vara till stöd och hjälp för gruppmedlemmarna att skapa 

innebörd i sin uppgift och utveckla förmågan att lösa den. Det vanliga är att ordningen 

kommer till uttryck genom att en erfaren kollega försöker leda den nya personen rätt genom 

att kritisera, instruera ur arbetet ska skötas. Samtidigt medvetandegörs kanske inte innebörden 

i det vardagliga arbetssättet. Detta kan resultera i att de enskilda medlemmarna inte gör klart 

för sig varför de gör som de gör (ibid). 

 

För att nå ett lärande mellan deltagare i ett verksamhetsanknutet samtal bör ett antal punkter 

vara uppfyllda (Bjerlöv, 1999). Det är viktigt att ha en dagordning och att deltagarna 

förbereder sig inför mötet. Närvaron måste prioriteras av alla. I Bjerlövs studie ser man att 

denna dagordning tenderar att bli hierarkisk på så sätt att personer som anses viktiga får 

hantera sina punkter först. Det är viktigt att alla får komma till tals. En hierarkiskt ordnad 

dagordning kan påverka möjligheten att komma till tals på ett negativt sätt för den som 

hamnat sist på dagordningen. Att få komma till tals kan för vissa deltagare innebära att man 

får ta ansvar i positiv mening. Deltagarna måste visa förtroende, tillit och respekt för 
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varandras erfarenheter och kunnande. Vilken legitimitet och identitet krävs för att få delta i 

mötet. Detta har stor betydelse för vad deltagarna ska åstadkomma. Ett institutionellt 

perspektiv på legitimitet är att individens tjänsteposition är lika med individens identitet. 

Detta kan förhindra ny kollektiv kunskap, enligt Wilhelmsson (1998).  I mötet samlas 

deltagarna och kan utgöra en kompetens som går utöver summan av alla individers kunnande 

och kompetens (Bjerlöv, 1999). Därmed kan gruppens samtal leda till kompetensutveckling. 

Om någon individs aktivitet verkar gå ut mer på att visa sitt kunnande än att bidra med 

lärande så ska kunskapsmarkering avvisas (ibid). 

 

Det är när deltagarna tolkar varandras repliker som ett sätt att ge uttryck för hur de förstått, 

har ett lärande uppstått (Bjerlöv, 1999). Till skillnad mot att som individ argumentera för en 

lösning eller ett rätt sätt att se på saken. Varje individs målsättning med mötet är av vikt för 

lärande ska ske. Dessa målsättningar måste samspela så att de skapar en för alla i gruppen 

välkänd social moral. Denna moral blir till ett gemensamt sätt att förhålla sig till varandra i 

arbetsmötet. Det krävs reflektionsutrymme och en möjlighet till samtal genom vilket 

kompetens kan utvecklas (ibid). 

 

Arbetsplatsen måste, enligt Bjerlöv, utveckla sammanhang och bidra till miljöer där 

kompetens kan utvecklas och nyttiggöras. Arbetsmöten som handlar om hur vi kan lära av 

varandra efterfrågas. Bjerlöv fann också i sin studie att vanligtvis sker lärande i små steg. Det 

spontana planerade vardagsinlärandet sker sällan som stora omvälvande händelser. 

 

Wilhelmsson (1998) har försökt att besvara hur lärandet sker i samtalsgrupper vad gäller 

samtalsmönster, samtalsinnehåll samt lärande. Symmetriska samtalsmönster bidrar till ett 

utvecklande lärande medan ett asymmetriskt samtalsmönster kan innebära ett falskt lärande 

för dem som dominerar och ett negativt lärande för dem som blir dominerade. Hierarki 

påverkade dialogen samt olika personers viktighet och deras agerande. 

I Wilhelmssons studie har chefen högst andel mötestid sedan är det i fallande skala ned till 

den person som anses ha lägst viktighet. För den överordnade kan det vara svårt att lära av 

andra (underordnade). På samma sätt kan den som är underordnad vara ovan vid att hävda sin 

uppfattning. Att öka kunskap genom dialog är möjligt och uppskattas av de flesta men det 

krävs att ledaren av gruppen har kunskap för att leda den. Dels har kunskap om könsrelaterade 

skillnader när det gäller vägen till kunskap t.ex. kvinnor har en tendens att tystna i 

gruppsamtal om de inte håller med till skillnad från männen. Detta ställer krav på 

samtalsledaren att alla blir engagerade, känner trygghet och vågar säga sin mening (ibid). 

 

I Wilhelmssons studie visades att om chefen deltar i mötet tar denne i genomsnitt hälften av 

samtalstiden. Det är därför viktigt att chefen är medveten om sin egen betydelse i en 

fungerande dialog. Vissa chefer styr eller missionerar medan andra chefer kan konsten att leda 

dialogen så att lärande sker.  

 

5 Metod 

Uppsatsen är empirisk med hermeneutiskt kvalitativ ansats. I ett hermeneutiskt perspektiv är 

tolkningen av meningen det centrala temat (Kvale & Brinkman, 2009). Utifrån en ofta vag 

och intuitiv uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda delarna, och utifrån dessa 

tolkningar relateras delarna i sin tur tillbaks till helheten, den hermeneutiska cirkeln. I den 

hermeneutiska traditionen betraktas cirkularitet som positiv och möjliggör en allt djupare 
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förståelse för meningen i texten och avslutas när man har kommit fram till ett inre 

sammanhang i texten (ibid). Kvalitativa data har formen av ord talade eller skrivna och 

visuella bilder observerade eller kreativt producerade (Denscombe, 2009). Strategier för 

lärande var det centrala temat i uppsatsens syfte. Utifrån det undersöktes och tolkades de olika 

delarna av lärande för att sedan sättas ihop till en helhet, vilka explicita och implicita 

strategier första linjens chefer har för att åstadkomma lärande i vårdarbetet.  

 

Den kvalitativa analysen av data ska, enligt Denscombe (2009), grunda sig på fyra principer. 

Den första principen säger att analysen av data, och de slutsatser som forskningen resulterar i, 

ska vara fast förankrad i data. Den andra principen säger att forskarens förklaring av data ska 

komma ur en mycket noggrann läsning av data och därefter genomför forskaren en 

tolkningsprocess ur dessa rådata. Den tredje principen säger att forskaren ska undvika att föra 

in obefogade fördomar i analysen av data. Detta blir i så fall ett hinder för en god analys 

eftersom det inskränker forskarens bild av insamlad data. Detta innebär inte att forskaren 

närmar sig innehållet utan någon referens till eller kännedom om tidigare forskning inom 

området. Det innebär att analysen av kvalitativa data inte bör baseras på begrepp som hämtats 

direkt från befintliga teorier. Den fjärde principen säger att analysen av data ska innefatta en 

repetitiv process (ibid). Intervjumaterialet bearbetades flera gånger genom att det skrevs ut, 

lästes och kategoriserades i ämnesområden. Därefter tolkades fakta i de ämnesområden som 

framkommit. 

 

Ordet empiri kan översättas med erfarenhet. Utvecklingen av teorier, hypoteser, begrepp och 

generaliseringar ska grunda sig på en process som går fram och tillbaka i jämförelsen av 

empiriska data. En empirisk vetenskap kännetecknas av att kunskaperna grundas på 

observationer av verkligheten (Patel & Davidson, 2011).  

 

Jag valde denna ansats och metod för att få en djupare förståelse för de erfarenheter första 

linjens chefer har inom lärande i vårdarbetet. Att utifrån rådata noggrant läsa igenom och 

därefter genomföra en tolkningsprocess som går fram och tillbaka i jämförelsen med 

empiriska data.  

5.1 Genomförande   

För att undersöka hur första linjens chefer, de som i praktiken ansvarar för en stor del av 

lärandet i vården går till väga, kontaktade jag åtta första linjens chefer. Jag valde ut första 

linjes chefer från olika verksamhetsområde från dels akut vård och dels planerad vård. 

Intervjuerna var semistrukturerade och under intervjuns gång gjordes fältanteckningar. 

Informanterna kontaktades först via telefon och därefter följdes samtalet upp med ett 

informationsbrev (bilaga 1). De tillfrågades först muntligt och därpå skriftligt om de ville 

delta i studien och informerades om studiens innehåll. Informationen innehöll också 

tillvägagångssätt, att intervjuerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till 

intervjutillfället (Backman, 2008). De informerades om att insamlat material hanteras 

konfidentiellt. De informerades vidare om rätten att avbryta studien när som helst under 

studiens gång. Att de hade möjlighet att lyssna på eget inspelat material samt läsa 

transkriberat material. Om de så önskade skickade jag ett exemplar av den färdiga rapporten. 

För att få en djupare förståelse genomfördes intervjuerna med så öppen attityd som möjligt. 

Varje intervju inleddes med en repetition av den information som de tidigare delgivits.  
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En intervjuguide (bilaga 2) med öppna frågor användes. Den gav möjlighet att göra 

förändringar under pågående intervju samt följa upp med följdfrågor. Intervjuguiden 

utformades i särskilda ämnesområden men möjlighet för respondenten att svara fritt. 

Frågeområdena berörde lärande på olika sätt för att senare i intervjun fråga om de som första 

linjens chef ansåg att de hade en tydlig strategi för lärande. Intervjuerna inleddes med en 

konkret fråga att beskriva en förändring som inneburit ett lärande för personalen. Tanken var 

att informanterna skulle tänka till omkring lärande. Hur de i så fall planerade och genomförde 

det. Intervjuerna tog ca 60 minuter. Under intervjuns gång återkopplades med frågor för att 

uppfatta eventuella missförstånd. Samtalen spelades in och transkriberades i nära anslutning 

till intervjutillfället. Därefter sorterades materialet efter ämne. Möjlighet till noggrann 

genomlyssning och att gå från rådata till tolkning fram och tillbaka fanns eftersom materialet 

spelades in och sparades. När åtta intervjuer var genomförda återkom samma ämnen i 

informanternas svar. Därför kan det tolkas som att materialet hade en mättnad och 

generaliserbarhet.  

Forskarens identitet, värderingar och övertygelse kan inte helt elimineras från analysprocessen 

vid kvalitativa data (Denscombe, 2009). Enligt Densombe kan forskaren resonera på följande 

sätt. Forskarens identitet, värderingar och övertygelser spelar en roll i produktionen och 

analysen av kvalitativa data, och att forskaren bör se till att distansera sig från sina normala, 

vardagliga övertygelser och vänta med att ta ställning så långe forskning pågår. Å andra sidan 

kan forskarens identitet, värderingar och övertygelser spelar en roll i produktionen och 

analysen av kvalitativa data, och att forskaren därför bör redogöra för hur hans eller hennes 

personliga erfarenheter och sociala bakgrund har format forskningsprogrammet. Förförståelse 

utvecklas bland annat ur egna erfarenheter, värderingar samt vetenskapliga teorier (ibid). Det 

var därför viktigt att vara medveten om hur detta påverkade mig som forskare och kritiskt 

granska min egen förståelse. Eftersom jag arbetat med lärande i arbetet kunde det påverka 

mina tolkningar. Genom min yrkeserfarenhet hade jag en förförståelse vad gäller terminologi 

och kontext. Jag var därför i samband med intervjuerna noggrann med att ställa följdfrågor för 

att förstå innebörden i informanternas svar. Jag försökte att ha ett öppet sinne både under 

intervjun och analysfasen men trots det kunde inte mina värderingar och övertygelser helt 

elimineras från analysprocessen. 

5.2 Validitet och generalisering 

Validitet hänvisar till noggrannheten och precisionen i data (Denscombe, 2009). Det handlar 

också om lämpligheten i data beträffande den forskningsfråga som undersökts. Vanligen 

hänför sig validitet till giltighet, sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale et al., 

2009). Kvalitativ forskning kan sägas vara validerad om en metod undersöker det den påstås 

undersöka. Forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet får stor betydelse (ibid).  

Generaliserbarhet hänvisar till möjligheten att tillämpa forskningsfynden på andra exempel av 

företeelsen (Denscombe 2009). Det handlar om forskningsfyndens förmåga att förklara, eller 

förekomma, i liknande företeelser på en allmän eller universell nivå snarare än att vara något 

unikt för det särskilda fall som forskningen undersökte. Den kvalitativa forskningens 

trovärdighet är, enligt Denscombe, inte lätt att bedöma med hjälp av dessa kriterier. Det är 

inte möjligt att kontrollera forskningskvaliteten och fyndkvaliteten genom att upprepa 

forskningen. Detta på grund av att det är svårt att kopiera den sociala inramningen och 

forskaren har en tendens att bli involverad i insamling och analys av data (ibid).  



17 

 

Generaliserbarhet kan, enligt Denscombe, användas på ett alternativt sätt överförbarhet. Detta 

är en föreställningsprocess där forskningens läsare använder informationen om det särskilda 

studerade fallet till att bedöma i vilken mån denna information går att tillämpa på andra 

jämförbara fall, i vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall. Även Kvale 

et al. (2009) menar att det är mottagaren av informationen som avgör om det går att överföra 

ett resultat till en ny situation. Detta förutsätter, enligt dem, rika kontextuella och 

högkvalitativa beskrivningar av intervjuprocessen och intervjuprodukterna (ibid).  

I den här studien fanns en så kallad mättnad. Det innebar att efter åtta genomförda intervjuer 

kom liknande ämnen upp. Därför kan generalitet finnas för likande verksamheter men det är 

läsaren som avgör. 

5.3 Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades informerades intervjupersonerna muntligt och skriftligt om studiens 

syfte, metod och att det är helt frivilligt att delta (bilaga 1). Informationsbrev skickades även 

till verksamhetsansvariga på kliniknivå (bilaga 2). Varje deltagare lämnade muntligt sitt 

samtycke till att delta i studien. De informerades om rätten att när som helst avbryta intervjun 

och sin medverkan utan att det på något sätt kommer att medföra negativa följder för dem.  

Respondenten informerades om möjligheten att lyssna igenom inspelat material och att läsa 

transkriberat material. Ingen respondent begärde att få använda denna möjlighet. För att 

undvika igenkänning hade urvalet en bredd. Informanterna valdes ut ifrån olika 

verksamhetsområden, akut respektive planerad vård inom landstingets olika verksamheter. 

 

6 Resultat 

De intervjuade var alla kvinnor och hade en yrkeserfarenhet mellan 9 månader och 30 år. 

Deras arbetslivserfarenhet inom vården varierade mellan 9 och 45 år. Inom nuvarande 

befattning hade de arbetat mellan 9 månader och 12 år.  

 

Deras bemanning på respektive avdelning hade vanligtvis förhållandet 60/40 mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor/skötare förutom på en avdelning där det fanns mest 

sjuksköterskor och en avdelning där förhållandet var det omvända. Antalet totalt varierade 

mellan 34 och 90 anställda. 

  

Informanternas utbildningsbakgrund var skiftande där sju personer hade bakgrund som 

sjuksköterska och en person hade annan sjukvårdsrelaterad utbildning. Specialistutbildning 

förutom grundutbildning till sjuksköterska hade fyra av åtta intervjuade. Magisternivå inom 

vårdvetenskap hade två, varav en studerade förnärvarande. Den ledarskapsutbildning de hade 

var skiftande där två hade läst personaladministrativ utbildning motsvarande 30hp och 60hp. 

Arbetsgivaren hade genom åren arrangerat en ettårig ledarskapsutbildning vilket fem av 

cheferna gått. Alla informanter tog del av det kontinuerliga utbildningsutbudet som 

landstinget hade. För att orka med en egen större utbildningsinsats ansåg de att 

förutsättningarna till det måste finnas och att arbetsgivaren stimulerar det. De flesta 

informanterna tyckte att det egna lärandet kommer i andra hand. Ibland behövde de fylla på 

sin kunskap men det var många måsten som gjorde att de avstod.  
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Chefens roll hade, enligt informanterna, förändrats över tid. Några informanter fick egen 

handledning eller i grupp med andra kollegor på kliniken. De flesta hade ingen handledning 

alls. Alla uttryckte ett behov av handledning helst med extern handledare. Flera funderade 

över om de hade tillräcklig utbildning som chef. Forskningen inom ledarskapsområdet ansågs 

viktigt att uppdatera men det gjordes inte så ofta. Olika modeller för styrning och förbättringar 

kommer och blir snabbt ett mode, det här ska vi göra. För det krävs ny kunskap. 

Informanterna beskrev att de får en föreläsning i t.ex. Lean production
2
 (Lean) men sedan fick 

de sköta det själva i sin kammare. Det upplevdes svårt att arbeta med dessa modeller utan att 

få fördjupad kunskap.  

 

Informanterna hade budget- och personalansvar. De förväntades bedriva en evidensbaserad 

vård, ständigt förbättra och utveckla inom området enligt de regler och lagar som styr. 

Arbetsmiljöansvaret var i vissa fall delegerat till första linjens chef, liksom ansvar för brand- 

och säkerhetsfrågor. De arbetade i en linjeorganisation som innebar att alla beslut skulle följa 

linjen. Även information och dialog följde linjen. Närmsta chef var verksamhetschef för 

kliniken som i sin tur hade en centrumchef som närmsta chef. Centrumchefen ansvarade för 

flera kliniker och hade landstingsdirektören som närmsta chef. 

 

Informanterna ansåg att frågorna omkring lärande och utveckling tar så mycket tid att de 

måste få avlastning med vissa arbetsuppgifter. Informanterna menade att olika rutinsysslor 

som att ordna ID-kort, passerkort, besökskort, koder och inloggningsuppgifter ska utföras av 

någon tjänsteman inom administrationen. Tiden för rutinarbete måste minska så att de kan 

fokusera mer på utveckling och lärande som de upplevde är huvuduppgiften som chef. De 

önskade också stöd av tjänstemannasidan med alla IT-system, t.ex. ekonomi.  

 

I somras när jag kom tillbaka från semestern så gick jag in och tittade på 

fakturorna för läkemedel. Det har retat mig till förbannelse detta nya system. Då 

låg det jag vet inte hur många hundra fakturor/…/Sitta och peta med det, när man 

har annat att göra. Där gick gränsen. 

 

Och irritationen över rutinarbetet fortsatte hos informanterna. 

 

Och dessa system som XX som jag mår dåligt av och jag tänker vad fasiken 

ska/…/Det kommer ännu mer nu när vi ska gå in i YY som är vårt nya 

operationsplaneringssystem. Det är många system att ha i huvudknoppen. Ibland 

blir jag bara trött på det. Den utbildningen har ju ökat mycket över tid. Där borde 

andra kunna hjälpa till. 

 

Informanterna beskrev större förändringsprojekt som kräver mycket utbildning.  Då bör 

chefen frikopplas mer från sitt arbete eller särskild projektansvarig utses.  

 

Informanterna ansåg att lärandet som chef skiljde sig inte så mycket från övrigt lärande. Det 

tar tid att bli expert. Informanterna läste en del och tittade på hur andra enheter gör. Om något 

verkade intressant ringde de upp eller tog kontakt för att få ta del av kunskapen. Alla ville 

utveckla och driva framåt även om förutsättningarna för detta var olika. 

                                                 
2
 http://brs.skl.se, hämtad 2012-05-13. Lean production kommer ursprungligen från Toyota och Toyota 

Production System. Toyota Production System (TPS) gör det möjligt för medarbetarna att optimera kvaliteten 

genom att ständigt förbättra processer och eliminera onödigt slöseri av naturliga, mänskliga och 

företagsrelaterade resurser. För att kunna göra det är det centralt att vara en lärande organisation.  

http://brs.skl.se/
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6.1 Utbildningsbehov 

Informanterna talade om behov av många olika slag. Behovet av att utveckla alla kategorier, 

stödja utvecklingen från novis till expert samt förtrogenhetskunskap. Det fordrades också 

kompetens inom IT (Information Technology) och medicinteknik. Enligt informanterna går 

utvecklingen fort och det gäller att hänga med. 

 

Flera informanter tog upp att vården specialiserats s.k. allmänna avdelningar hade blivit 

specialiserade på vissa diagnoser. Därmed fordrades mer än generalistkunskap. Verksamheter 

som hade större uppdrag med region- och riksintag krävde mycket specialistkunskap. Förr 

kunde en sjuksköterska med generalistkunskap arbeta på en medicin- eller kirurgavdelning ett 

kort tag för att hjälpa till. Det ansågs svårt numera eftersom de flesta avdelningar var indelade 

i specialiteter på något sätt. Vissa informanter tog upp att det var svårt att hjälpa varandra 

t.o.m. inom avdelningen. Att både upprätthålla generalist- och specialistkunskap tog tid och 

resurser. För vissa avdelningar ansågs det inte möjligt med tanke på specialitet t.ex. 

intensivvård. Med den personalbemanning som fanns var det svårt att upprätthålla 

generalistkunskap. Informanterna försökte eftersträva att personalen skulle ha en bas med 

teoretisk kunskap för att kunna hjälpa till vid behov. När personalen arbetat länge på en 

avdelning och blivit experter blev kunskapen så specifik att det var svårt att byta avdelning. 

De skriftliga riktlinjerna och instruktionerna räckte till viss del men var inte tillräckligt. 

6.1.1 Identifikation av utbildningsbehov 

Att identifiera behovet av utbildning ansåg informanterna vara en viktig uppgift. 

Medarbetarsamtalet spelade en central roll då utbildningsbehovet togs fram. I samband med 

samtalet fördes en dialog omkring dels gruppens behov och det individuella 

utbildningsbehovet. För varje medarbetare gjordes en individuell utvecklingsplan. Den 

individuella utvecklingsplanen följdes upp vid nästa samtal då nya mål sattes.  

Sektionsledarna var till stor hjälp när det gällde att se utbildningsbehovet, främst i grupp. De 

arbetade närmre vården och kunde på så sätt fånga upp behovet kontinuerligt i vardagen. Alla 

informanter uppmanade medarbetarna att lämna förslag till utbildning. 

 

Flera beskrev hur de delegerade mycket till så kallade ansvarsområden. Detta var oftast 

tvärprofessionella grupper som ansvarade för ett visst område. De hade i uppgift att bevaka 

utveckling, forskning, process och lärande inom området. När de uppfattat att någon form av 

utbildning eller lärandeinsats behövs framfördes det till chefen. Informanterna kände att de 

måste försöka tillgodose behovet av utbildning men det måste hela tiden balanseras så att 

patienterna får sin tid. 

 

Det klart att vi måste lösa det och att alla måste få gå. Men det är inte lätt. Det 

vore en sak om avdelningen kunde stänga men här känner vi att det största och 

viktigaste är mötet med patienten. Det är där vi skapar värde. 

 

Att ge administrativ tid till personal som ville söka kunskap och uppdatera gammal kunskap 

ansågs viktigt. De följde forskningen och uppdaterade i sin tur all personal på det senaste.  

Att ständigt bevaka forskning och ha en kontinuerlig dialog samt fortsätta dokumentera och 

standardisera ansågs viktigt.  

 

Har personalen ett ansvarsområde att utveckla måste de få avsätta arbetstid för 

det, annars är arbetssituationen inte rimlig. 
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Informanterna hade mycket egna tankar och idéer för utveckling och lärande. De fångade upp 

en del genom omvärldsbevakning. Det var en viktig uppgift de ansåg sig ha för att 

verksamheten ska kunna hänga med i utveckling och konkurrens.  

 

Informanterna menade att de i sin planering måste anpassa lärandet från introduktion till att 

repetera och lära nytt. Dels planerade de tillsammans med medarbetaren, delar av 

verksamheten och dels för gruppen som helhet. De var också delaktiga i 

utbildningsplaneringen för hela kliniken och i vissa fall hela centrat. Två informanter deltog i 

klinikledning och centrumledning vilket de såg som en stor fördel. Informanterna ansåg att 

man aldrig får vila i att vi har en bra organisation för lärande man måste hela tiden vara 

intresserad, aktiv och vara med. Det var viktigt att personal och eventuell sektionsledare var 

delaktig i planeringen för att få helheten att fungera. Informanterna ansåg att deras roll blir att 

prioritera och att hålla linjen i arbetet. Med linjen menade de att ämnet måste vara relevant för 

verksamheten. 

6.1.2 Skillnad i roller och behov 

Flera informanter såg det som ett problem att den personal som hade minst formell utbildning 

var den som arbetade närmst patienten. Därför ansågs utbildningsbehovet stort och det borde 

satsas mer utbildning på denna yrkesgrupp. Oftast var detta undersköterskorna/skötarna som 

även hade den mest varierade formella utbildningsbakgrunden. Utbildningen anses vara 

gymnasial men det har funnits olika sätt att bli undersköterska/skötare på genom åren. 

Eftersom det varit brist på vårdpersonal har åtgärder satts in från nationell men också lokal 

nivå för att snabbt utbilda personal. 

 

Skötarna har lite olika utbildningsbakgrund. En del har äldre så kallad 

skötarutbildning och en del har en internutbildning vi drivit några år nu. Det har 

varit svårrekryterat och då har man kört en internutbildning. Det är en 

internutbildning där man samtidigt arbetar så att säga. De blir aldrig skötare i 

den bemärkelsen att de kan söka sig någon annanstans men vill de söka sig någon 

annanstans så behöver de bara göra sin praktik på en annan enhet/…/En del har 

gått via Lernia. 

 

Det påverkade, enligt informanterna, anställningsbarheten och personalrörligheten för 

undersköterskor/skötare att utbildningsbakgrunden är så varierande. Som chef måste de på 

något sätt bedöma att personen är behörig annars måste lärande och komptensutveckling till 

för att komplettera deras utbildning. Undersköterskorna/skötarna hade litet utbud av externa 

utbildningar. Detta kompenserade informanterna så mycket som möjligt med internutbildning. 

Undersköterskan/skötaren upplevs vara lite passiv när det gäller att söka kunskap. Vissa 

informanter upplevde att undersköterskor/skötare ställde utbildning i relation till lön. 

 

”Varför ska vi gå utbildning när vi har så låg lön?”  Det gäller att på olika sätt 

motivera dem och få dem med. 

 

När internutbildning planeras erbjuds oftast samma utbildning för all personal. Oftast riktade 

sig externa utbildningar till sjuksköterskor men det hände att informanterna beviljade någon 

undersköterska/skötare att gå. Om det fanns riktade nätverksträffar eller externa utbildningar 

för undersköterskor/skötare att söka försökte alla informanter bevilja det för att stimulera till 

nytänkande och lärande. 
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Sjuksköterskorna hade en tydlig formell utbildningsbakgrund vilket informanterna ansåg 

lättare. Sjuksköterskorna hade även störst utbud av extern utbildning. De var aktiva och drev 

på för att få mer utbildning både externt och internt. Alla informanter ansåg att 

utbildningsbehovet egentligen var lika stort för alla kategorier men utbudet skiljde. När de 

måste prioritera ansåg de att sjuksköterskorna behövde mest. Deras roll hade utvecklats 

mycket, var mer kvalificerad och genom lagstiftningen ansvariga för omvårdnaden.  

 

På de flesta avdelningar innebar sjuksköterskans roll mycket administrativa arbetsuppgifter. 

På en avdelning arbetade det mest sjuksköterskor. Detta sågs som en fördel på det sättet att 

sjuksköterskorna kom närmre patienten och de kunde använda sin kunskap i det direkta 

omvårdnadsarbetet. Informanten i fråga såg att sjuksköterskorna inte hade intresse att lära sig 

att sköta rutinsysslor t.ex. kunskap om arbetet i sköljen. 

 

På en annan avdelning var förhållandet det omvända, fler undersköterskor/skötare än 

sjuksköterskor. Informanten ifråga upplevde en viss svårighet att få igenom ny kunskap och 

ett visst motstånd mot utbildning. Hennes uppfattning var att detta berodde på att 

yrkesutbildningen för huvudelen av personalen var gymnasial. Därmed hade personalen inte 

samma vana att söka kunskap och förstå betydelsen av forskning. 

 

Att visa respekt för varandras olika yrkesroller och fördjupa kunnandet i den roll man tillhör 

ansåg informanterna viktigt. Det var inte ovanligt att kategorierna ställde sig emot varandra 

istället för att tillsammans optimera sitt kunnande.  

 

 Jag kan säga att det diskuteras ständigt och jämt fördelningen mellan roller. 

 

Vissa informanter benämnde det som en form av bitterhet. Om skillnaden i kunskap och 

utveckling blev för stor mellan yrkesgrupperna påverkades rollen vad gällde ansvar och 

arbetsuppgifter på ett för medarbetaren och verksamheten negativt sätt. Kategorierna bromsar 

varandra. I samband med t.ex. introduktion av ny personal kan klagomålen från medarbetarna 

vara ganska stora tills motståndet från dem minskat.  

6.1.3 Utvecklingen från novis till expert 

Informanterna ansåg att det i tar lång tid att bli expert inom respektive avdelning. Det fanns en 

skillnad mellan verksamheterna beroende på hur komplex vården var. I akutsjukvård möts 

personalen hela tiden av nya situationer. De vet aldrig vad de har framför sig. Därför ansågs 

det ta längre tid att bli expert inom akutsjukvård. 

 

Informanterna uppskattade att det varierade mellan 2 och 10 år för en sjuksköterska att bli 

expert. För en undersköterska/skötare uppskattade informanterna att det tar något kortare tid 

mellan 2 månader och 4 år.  

 

Det tar jättelång tid! Om jag säger så här. Jag har haft medarbetarsamtal. Jag 

pratade med en sjuksköterska som arbetat i 10 år. Hon sa till mig att ”Nu känner 

jag mig trygg i min yrkesroll”. Tio år! ”Jag oroar mig inte för det som ska 

komma”, säger hon utan ”Jag känner mig trygg, när det kommer så fixar jag 

det”. 
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Informanterna definierade en expert som engagerad, erfaren, rutinerad med teoretisk kunskap. 

Experten ser helheten och behärskar de flesta situationer. De känner trygghet i arbetet och 

oroar sig inte för det som ska komma. En expert har allt på sina fem fingrar. 

 

Man kan vara kompetent och man kan ha kunskap om hur saker ska skötas och 

hur det är tänkt men erfarenheten att hantera den och ha erfarenheten att tänka 

nästa steg tar tid att få. Erfarenheten kan jag inte göra så mycket åt utan att låta 

tiden gå så att säga, men kompetensen om vi ökar den, med kunskap så ökar 

också möjligheten att ta till vara erfarenheten som man får. Att man blir medveten 

om vad man ser och vad man har runt om sig. 

 

I en arbetsgrupp med låg personalomsättning blev skillnaden stor då en expert skulle ersättas 

med ny personal som var novis.  

 

Jag har pratat med några undersköterskor. De kom hit precis gröna. Jag 

anställde två samtidigt och de var under 20 år gamla. Jag fick sova på saken 

innan jag vågade anställa dem. Då sa biträdande avdelningschef: ”Vi har varit 

lika gröna både du och jag. ”Men jag har svårt att tro det”, sa jag. (skrattar) Den 

ena undersköterskan sa till mig efter 4 år att ”Nu känner jag att jag kan känna 

mig lite trygg”. De hade inte någon erfarenhet egentligen och direkt in på 

avdelningen. Våra sjuksköterskor som var vana vid de gamla som hade allt på 

sina fem fingrar protesterade. Jag sa: ”Bara vänj er för det kommer fler”. 

 

En del informanter tog upp hur personalomsättningen påverkade möjligheten att få någon 

expert på avdelningen.  

 

Jag har väldigt få experter. Jag har en som jag tänker på direkt sedan får jag 

tänka till. Hon är solklar om man säger. 

 

Vissa avdelningar var så tunga när det gällde vård och arbetsförhållanden så personalen 

orkade inte vara kvar särskilt lång tid. De sökte sig vidare och därmed hann informanterna 

inte få fram de experter som önskades. 

 

De informanter som ansåg att de hade många experter beskrev med lätthet hur de arbetade 

med lärande och förbättringar på avdelningen. De deltog också i nationella projekt. Här 

verkade skillnaden stor mellan avdelningarna. De informanter som arbetade för att behålla 

personal fick hela tiden anpassa sitt ledarskap och försöka utveckla medarbetarens lärande 

från novis till expert, steg för steg. Det gällde att hela tiden fråga hur de hade det och om det 

var saker de undrade över för att lotsa dem vidare. De informanterna såg mer till nutid än de 

som företrädde en avdelning med fler experter. De kunde se framåt och vara mer visionära.  

 

De flesta ansåg att det måste vara tuffare att vara novis idag än förr. Grundutbildningarna 

menade de är inriktade på generalistkunskap. I praktiken är det så specialiserat att skillnaden 

blir stor mellan teori och praktik.  

 

Det fanns, enligt informanterna, en stor individuell variation i hur snabbt den nyanställde 

kunde avancera i kompetens. Det var en fördel att novisen ofta var ung och hungrig. De ville 

lära och hade stort engagemang vilket ansågs ha stor betydelse. Informanterna försökte 

bedöma engagemanget vid anställningsintervjun men det kunde vara svårt. Vad gäller 

vidareutbildning var inte skillnaden lika stor när det gäller att avancera i kompetens. En 
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vidarutbildad person ansågs snabbare avancera i arbetet eftersom de hade formell kompetens. 

Däremot ansåg informanterna att de hela tiden arbetar för att vidareutbildning ska finnas i 

närområdet och att arbetsgivaren måste stimulera till utbildning eftersom bristen på 

vidareutbildad personal var stor.  

 

En del medarbetare blev aldrig experter. När informanterna resonerade omkring varför det var 

så, verkade engagemanget vara en viktig faktor. Hade personen ifråga inget engagemang blev 

de aldrig experter.  

 

Några informanter tog upp hur de planerade så att undersköterskorna/skötarna blev experter 

inom vissa områden. De belyste det med olika praktiska moment där de tyckte att 

undersköterskan/skötaren var experten eftersom de utförde ett visst arbetsmoment mest. 

Sjuksköterskan var ansvarig men utförde sällan arbetsmomentet. Därför hade hon en 

grundläggande kunskap men inte specialistkunskapen. Informanterna menade att 

undersköterskor/skötare måste få möjlighet att vara experter på vissa moment för att på det 

sättet bredda hela kompetensen. Den som oftast utför arbetsmomentet ska få möjlighet att få 

fördjupad utbildning och övriga en basutbildning. 

 

Att vara expert innebar enligt informanterna att ha mycket förtrogenhetskunskap och inge 

trygghet med sitt arbete.  

 

Det är två gamla vana sjuksköterskor som försvinner innan sommaren. Då blir 

det en del oro för personalen säger att då blir det mycket förtrogenhetskunskap 

som försvinner. Man brukar tänka att det är de stabila som arbetar ikväll och då 

vet vi att det är lugnt och skönt med det. 

6.1.4 Förtrogenhetskunskap 

Behov av den slags kunskap som brukar kallas förtrogenhetskunskap var något som alla 

informanter pratade om. De återkommer till det inom många områden, t.ex. inom 

omvårdnaden.  

 

Omvårdnad, det kan jag säga, lär man sig genom förtrogenhetskunskap. När du 

kommer som ny sjuksköterska till avdelningen blir man fostrad av de äldre 

undersköterskorna. 

 

I citatet ovan var det sjuksköterskor som blev upplärda av undersköterskor men förhållandet 

kan likväl vara det omvända eller inom samma kategori. När ny personal anställdes så 

förmedlades kunskap från erfaren till oerfaren. Detta upplevdes av informanterna att vara en 

förutsättning för att lära sig arbetet men det fanns problem med det. Ingen gjorde riktigt lika. 

 

Vi har haft väldiga diskussioner hur du gör det på bästa sätt. Jag upptäckte när 

jag var ute i vården att det var inte en enda som gjorde likadant. 

 

Förtrogenhetskunskapen måste styras på något sätt bl. a. genom tydligt nedskrivna rutiner och 

instruktioner. Informanterna ansåg att patientsäkerheten var viktig att uppmärksamma när det 

gällde förtrogenhetskunskap. De upplevde sig ha god kontroll på denna men kan inte vara 

riktigt säkra. De beskrev ofta exempel på hur viktig förtrogenhetskunskapen varit. Utan den 

hade patientsäkerheten varit hotad. De beskrev situationer där förtrogenhetskunskapen hjälpt 
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patienter men också hur den kunskapen blivit ifrågasatt. Personalen kan känna att så ska vi 

göra men inte förklara varför.  

 

En kvinna som genomgått en operation och mådde jättedåligt. Sköterskan hade 

tolkat det som smärta men smärtstillande hjälpte inte. Då tänkte jag lågt kalk. 

Personalen sa:” Men vi har kontrollerat kalk”. Ja, fast då visste jag att de här 

patienterna behöver kalk ändå trots att blodanalysen visar normalvärde. Jag fick 

gå efter läkaren och han sa: ”Nej”. Men jag sa: ”Men du hör väl vad jag säger!” 

Han sa: ”Okej spruta lite kalk då”. Sedan piggnade hon till. Ja, kände jag då. 

Fast jag kunde inte förklara men jag har lärt mig för länge sedan att man kan ha 

normalt kalk i serum men det ändå är för lågt. Det är förtrogenhetskunskap. 

 

Förtrogenhetskunskap engagerade informanterna som tyckte det var nödvändigt men svårt. 

 

Förtrogenhetskunskapen är mycket intressant men det får inte vara att man går 

efter gammalt beprövat koncept och inte vet varför man gör det. 

 

Att hela tiden uppdatera sin teoretiska bas ansågs nödvändigt för att förnya 

förtrogenhetskunskapen. En informant benämnde förtrogenhetskunskap som tyst kunskap och 

beskrev hur hon försökt få personalen att sätta ord på den bl. a. genom reflektionsmöten. Till 

viss del tycktes det fungerat men ibland var den omedveten. 

 

Informanterna upplevde att de kommit en bit med att skriva ned rutiner som stöd för lärandet. 

Ett problem med nedskrivna rutiner var att hinna med att uppdatera alla fakta. De nya måste 

kunna se att det här är en gammal rutin. De måste kunna söka kunskap och vara kritiska.  

Förr, på 1980 och 90-talet, var det inte på det sättet menade informanterna. Då skolades man 

in i arbetet utan så många skriftliga instruktioner. Numera upplyses all nyanställd personal var 

de kan hitta skriftliga instruktioner och att de ska använda dem som stöd för sin kunskap.  

 

Kontinuitet anses vara en förutsättning för att kunna få förtrogenhetskunskap. Det kan vara 

svårt att som oerfaren personal få nya patienter varje dag och inte följa upp dem och sina 

vårdinsatser. För vissa avdelningar är det svårt att påverka, som inom en akutverksamhet, men 

på en vårdavdelning kan planeringen styras så att oerfaren personal får möjlighet att följa upp 

vården de givit. Då kan de på ett lättare sätt samla på sig erfarenheter genom att följa hela 

förloppet. På avdelningar där detta var en omöjlighet t.ex. akut vård tar inskolning av ny 

personal längre tid. 

 

Personalplaneringen ansågs ha en viktig roll när det gällde överföring av 

förtrogenhetskunskap. Alla informanter tänker på det när de bemannar avdelningen. Varje 

pass planeras så att en erfaren och en oerfaren arbetar ihop. Det beskrevs ofta som ett väldigt 

pussel som måste gå ihop. 

 

Enheter med har hög personalomsättning hade problem. En avdelning där den längst 

arbetande sjuksköterskan hade arbetat 3 år var möjligheten att överföra förtrogenhetskunskap 

inte så stor. Då blev de skrivna instruktionerna allt viktigare och att chefen arbetade för ett 

vetgirigt klimat, handledde på individnivå varje dag och i varje situation.  

 

Inskolningen av ny personal ansågs tröttande för erfaren personal. De visar och berättar hur de 

gör och just förtrogenhetskunskapen var svår att sätta ord på. Ibland uppstod problem då 

handledaren blev oengagerad och inte orkade visa mer. Informanterna menade, att då blir 
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deras roll, att entusiasmera och stödja båda parter så de kommer vidare i processen. Den som 

handleder måste få kunskap i att handleda och få tid till det. De avdelningar som infört 

verksamhetsförlagd utbildning för studerande har god nytta av det konceptet för all personal.  

 

Tvärvetenskapligt arbete ansågs viktigt för att sprida förtrogenhetskunskap. De flesta 

avdelningar hade dialogmöten med fallstudier där all personal deltog. Det kan förutom 

sjuksköterskor, undersköterskor/skötare vara läkare, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, 

behandlingspedagog, kurator och psykolog med vid dialogmötet. 

 

Att följa upp förtrogenhetskunskap var som tidigare nämnts svårt men en del kontroller av 

kunskap användes. De flesta använde s.k. kompetenskort. Kompetenskorten bestod ofta av en 

teoretisk och en praktisk del. När personalen uppdaterat sig fick de svara på vissa frågor eller 

genomgå något praktiskt test. Därefter fick de en signatur eller ett godkännande att de klarat 

momentet ifråga. 

6.1.5 IT baserad kompetens 

Behovet av lärande inom det IT baserade området hade, enligt informanterna, ökat för all 

personal men särskilt för sjuksköterskor. Det fanns IT-baserade system för att t.ex. föra 

patientjournal, beställning tvätt, förråd, mat, ekonomi, medicinteknik, personalplanering där 

personalen lägger sitt schema och personaladministrativt system.  

Informanterna ansåg att patientjournalsystemet var det mest omfattande systemet som fordrat 

kompetensutveckling för framförallt sjuksköterskor. Det fanns grundutbildning och kurser via 

intranätet att studera och kontinuerligt kom det uppdateringar som personalen måste hålla sig 

ajour med. Det fanns en skillnad mellan yrkesgrupper i hur stor vana eller datakunskap de 

hade. Flera informanter förklarade det med generationstillhörighet men också yrkesroll. 

Sjuksköterskan var mer van att arbeta i olika system p.g.a. sin yrkesroll medan 

undersköterskan/skötaren hade viss ovana.  

6.1.6 Medicinteknisk kompetens 

Några avdelningar hade mycket medicinteknik i vårdarbetet och behovet av medicintekniskt 

kunnande var därmed stort. På vissa avdelningar kunde personalen behöva träna på 50-60 

medicintekniska apparater medan andra avdelningar hade ett mindre antal. Regelverket 

omkring medicinteknisk utrustning var omfattande och det måste personalen i viss mån känna 

till. I samband med utbildning inom medicinteknik måste lärandet även innefatta fysiologi, 

anatomi, sjukdomslära och omvårdnad kopplat till just den vårdsituationen och den 

medicintekniska utrustningen. Detta ansågs vara ett komplext område. De moment som 

används sällan måste tränas mest för att säkerställa patientsäkerheten. Medarbetarna utförde 

oftast någon form av test som förnyades 1 ggr/år.  

6.2 Utbildningsformer och planering  

Det användes många former för utbildning. Informanterna var idérika och försökte stimulera 

till självstudier, handledning, interna- och externa utbildningar samt hospitering. Sättet att 

arbeta i arbetsrotation, parvård, vårdlag eller team påverkade också lärandet. I följande avsnitt 

redovisas formerna för utbildning. 
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Enligt informanterna hängde utbildningsformer och planering intimt samman. En god 

framförhållning fordrades. Det gällde också att ha ett gott och stödjande arbetsklimat så att 

personalen alltid kunde fråga om ett problem uppstått. Det vanligaste var att all personal inte 

kunde vara med vid endast ett planerat utbildningstillfälle p. g. a. specialitet och oförminskad 

produktion. 

 

Så fort det kom någon ny kunskap försökte alla informanter ta upp det på något sätt. Alla 

avdelningar hade arbetsplatsträffar (APT), verksamhets- och yrkesgruppsmöten. Dessa 

mötesformer utnyttjades för lärande. De flesta hade dagordning för APT men övriga möten 

hade sällan dagordning. Flera informanter försökte, i dessa fora, dela in personalen i mindre 

grupper så att alla kunde komma till tals. Undersköterskorna/skötarna upplevdes vara lite 

passiva och därför underlättade det att dialog fördes i mindre grupper. Sjuksköterskorna 

utbildade andra och uttalade sig mer i grupp.  

6.2.1 Självstudier 

Självstudier uppmanades av alla informanter men det upplevdes svårt om självstudierna skulle 

vara ospecificerade. Informanterna beskrev att självstudier kunde sväva ut något. Personalen 

uppmuntrades att använda lugna stunder för självstudier. På flera avdelningar hade 

personalen möjlighet att planera in administrativ tid för självstudier i sitt schema. 

 

Vad gällde självstudier så såg cheferna en viss skillnad mellan undersköterskor/skötare och 

sjuksköterskor. Undersköterskor/skötare uttryckte inte önskemål om självstudier på samma 

sätt som sjuksköterskor. Enligt alla informanter fanns det lika möjlighet för alla grupper och 

medarbetare att önska självstudier. Alla tog inte den möjligheten. 

 

En form av självstudier var e-learning som nyttjades alltmer. En webbaserad ofta interaktiv 

utbildning i samband med bl. a. medicinteknisk utbildning. Flera informanter hade börjat 

använda e-learning till mer än medicinteknik. Utbildningen var ofta uppbyggd på så sätt att 

personalen hade möjlighet att läsa teoretiska fakta i ämnet, se filmer eller bilder och därefter 

svara på några frågor. De som använt e-learning tyckte formen för utbildning var positiv men 

den behövde kompletteras med andra utbildningsformer så att inte kunskapsutbytet kollegor 

emellan uteblev. En informant tänkte satsa på att spela in instruktionsfilmer för att inte all 

utbildning skulle vara uppbyggd på skriftliga instruktioner. Det var ett egenansvar hos 

personalen att utföra dessa utbildningar men viss uppföljning fanns vid medarbetarsamtalet. 

6.2.2 Hospitering  

Hospitering var en möjlighet men den användes bara i ringa utsträckning. Alla informanter 

uppmanade till det och löste det om önskemål fanns. Hospitering gjordes oftast på andra 

sjukhus eller på verksamhet som var en del i den egna process t.ex. rehabilitering. 

Informanterna uppmanade anställda att hospitera på andra avdelningar och kliniker för att de 

skulle förstå vad patienten möts av och därmed förstå helheten. En del hade hospitering 

knuten till introduktion av ny personal för att de ska kunna se hela vårdprocessen. 

6.2.3 Handledning och falldiskussion 

Inom området social- och personlighetsrelaterad kompetens var handledning en uppskattad 

form för lärande. Inom vissa verksamheter fanns det lång tradition att arbeta med handledning 

med hjälp av professionell extern handledare. Där ingick handledning som ett givet inslag i 
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arbetet och var en förutsättning för att arbetet skulle fungera. De hade ett strukturerat upplägg 

och bytte handledare vid behov. Chefen deltog inte i denna handledning. 

 

När personalen vill byta handledare brukar de signalera till avdelningscheferna. 

Det är dags. Det är inget fel på personen ifråga men det blir nästan att de säger 

samma sak hela, hela tiden. Det har varit lite olika, en del har mer fokus på 

patientfokuserad handledning utifrån KBT
3
-perspektiv som stressorer och 

sårbarhet och sånt här. Den handledare vi har nu har mer processhandledning. 

Alltså vad är ditt hjärta fyllt av idag ja då har du rätten att ta den tiden och 

berätta om det. Sedan ser man hur gruppen reagerar på det. Det är bra att byta 

handledare emellanåt och det är bra att de ändrar fokus. Processhandledning kan 

bli jobbigare för där blir ju mer fokus på en själv. Den andra handledningen blir 

mer fokus på patienten. 

 

Andra verksamheter hade inte samma vana och möjlighet att lära genom handledning.  Oftast 

hade personalen handledning 2ggr/termin. Det var fritt att delta och gruppdeltagarna kunde 

variera. De informanterna hade inte utrymme i budget för handledning utan någon 

sjuksköterska eller annan lämplig person höll i den. Ibland fick chefen vara samtalsledare i 

handledningen. De informanter som hade handledarutbildad personal i syfte att handleda 

studerande i samband med verksamhetsförlagd utbildning hade god hjälp av dessa. I denna 

modell ingick mycket reflektion där både utbildade handledare och studerande bidrog med sin 

kunskap. Alla informanter tog upp att det var viktigt att dialog omkring social- och 

personlighetsrelaterad kompetens skulle ske i mindre grupper så att alla vågade komma till 

tals. Flera avdelningar hade dagliga reflektionsstunder ofta ledd av chef, läkare eller i vissa 

fall kurator på avdelningen. Personalen hade då dialog omkring det som kändes viktigt för 

stunden.  

 

Handledning med professionell extern handledare var något alla informanter efterlyste mer 

av. Handledning användes ofta i samband med en t.ex. en svår vårdsituation. Kontinuerlig 

handledning var ett önskemål som komplement för att lära sig olika förhållningssätt som 

personal. Handledning genomfördes oftast i grupp men kunde också ske individuellt om 

behov fanns.  

 

Falldiskussion kunde vara invävt i handledning eller i föreläsningar. Det kunde vara en 

avvikelse i vården som låg till grund för patientfallet och därtill hörande risk- eller 

händelseanalys. Falldiskussion ansågs vara en bra utbildningsform men den kunde användas 

mer enligt informanterna. Utbildningsformen uppskattades eftersom personalen upplevde att 

de fick något att hänga upp kunskapen på. De fick möjlighet att lära utifrån ett 

helhetsperspektiv. När det gällde falldiskussioner önskade informanterna att läkarna deltog 

vilket alla avdelningar inte hade möjlighet till. 

 

Jag kan säga att vi har haft en väldigt pressad läkarsituation hos oss också eller 

har. Det gör att det blir väldigt svårt för man behöver ha med någon från 

läkarkompetensen också. De hinner inte och vi har ingen fast läkare på 

avdelningen. 

 

 

                                                 
3
 Kognitiv beteendeterapi. 
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Det bedrevs en kontinuerlig dialog som beskrevs som någon form av falldiskussion men den 

blev inte så strukturerad.  

 

Ja, det diskuteras väldigt mycket men inte så att det är strukturerat. Det blir att 

man diskuterar saker i kafferummet helt enkelt. 

 

Handledning behövdes inom vård men även inom arbetsmiljöområdet. En avdelning hade 

goda erfarenheter av arbetsmiljöhandledning där personalen träffades i grupper och hade 

dialog omkring samarbete, roller om något varit svårt sista tiden. Sådant som kan bli 

konfrontationer. Det blev en typ av reflektion som gjorde att medarbetarna lärde sig hur de 

kommunicerade med varandra och att de kunde ta problem direkt med den det berörde.  

 

Några informanter hade goda erfarenheter av avstämningspunkter under arbetspassets gång 

check in, check out och time out. Ett standardiserat sätt att kommunicera där all personal hade 

ansvar. I början av arbetspasset samlades all personal för att checka in då de gjorde en 

arbetsfördelning. Under arbetspassets gång hade all personal ansvar för att begära time out om 

något påverkade planeringen t.ex. högre vårdtyngd än förväntat. Vid arbetspassets slut 

samlades all personal och checkade ut då utvärdering av arbetspasset gjordes. Detta arbetssätt 

lärde, enligt informanterna, personalen att ha en dialog fortlöpande under dagen. Oftast var 

det där problemet uppstod att kommunikationen avstannat.  

 

Under passet är vi spridda och då är det lätt att man hamnar på sin ö. Har man 

jättemycket där har man inte en aning om vad som händer på andra sidan och 

man ber då inte heller om hjälp. Vi är ändå inte längre ifrån varandra att man 

kan be om hjälp så det har vi börjat med.  

 

Någon informant hade goda erfarenheter av föreläsningar och workshops med hjälp av 

psykolog då personalen fick sätta sig in i andras situation och roller. Att lyssna på 

patientberättelser eller läsa böcker som patienter skrivit är ett annat lärande som används till 

viss del. Föreläsningar användes en del som utbildningsform för social- och 

personlighetsrelaterad kompetens. Det flera informanter kallar mjukvara i vården.  

 

Lärande inom den social- och personlighetsrelaterade kompetensen var inte lika prioriterat 

som övrigt lärande. Vissa informanter ansåg att de inte hade något organiserat lärande inom 

detta område att tala om. Det blev efter behov. 

6.2.4 Interna och externa utbildningar 

De flesta avdelningar hade mest intern utbildning. Halv- och heldagsutbildningar 

brukade de flesta informanterna ordna 1-2 ggr/år. Lunchföreläsningar och lära av 

varandra föreläsningar var andra förslag på intern utbildning. Dessa föreläsningar 

anslogs med ämne i god tid.  

 

De flesta informanter upplevde att det var en positiv inställning från ledningen att bjuda 

in föreläsare till avdelningen eller kliniken. Extern utbildning var kostsam och det fanns 

inte inom alla områden. Informanterna tittade noggrant på programmet om det var 

adekvat för specialiteten. De externa utbildningarna beslutades oftast på kliniknivå. Det 

gällde att man som chef var klok och kunde bedöma vad som skulle satsas på eller 

prioriteras bort. 
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Nätverksmöten inom specialiteten som var på regional eller nationell nivå beslutade 

första linjens chef om beroende på kostnad. Det ansågs viktigt att vara med på 

nätverksmöten eftersom det innebar omvärldsbevakning. 

 

Nationella satsningar som bl.a. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjorde 

innebar att vissa enheter hade deltagit i så kallade genombrottsprojekt
4
 . Det var ett 

utmärkt lärande som kom alla medarbetare till del.  

 

En informant beskrev hur de i anslutning till nationella satsningar inom SKL tillsatt 

något de kallat ambassadörer på kliniken t.ex. inom basal handhygien. De hade i uppgift 

att bevaka området och sprida kunskap till all personal.  

 

Vissa enheter samverkade vid större utbildningsinsatser som halv- eller 

heldagsutbildning då de bemannade varandras avdelningar. Detta såg informanterna 

som en oerhörd förmån. 

 

Någon informant önskade internutbildning i studiecirkelform eftersom det innebar 

mycket återkommande reflektion. Det skulle vara bra om personalen före varje träff fick 

läsa in sig på ett visst ämne och sedan ha dialog omkring det. Studiecirkelformen ansågs 

som tidskrävande och bortglömd.  

 

De flesta informanter menade att de behöver mer av allt för att täcka bildningsbehovet. 

De upplevde att de hade mycket på gång och det gick inte att planera in mer. Tiden 

räckte inte till. 

6.2.5 Arbetsrotation, parvård, vårdlag och teamvård 

Arbetsrotation var en möjlighet som vissa informanter hade använt. De ansåg att den personal 

som ingick i någon form av arbetsrotation uppskattade det som ett bra lärande och samverkan 

över avdelningsgränserna. Det gav nya intryck och personalen fick ett avbrott i vardagen från 

avdelningsarbetet. Arbetsrotationen utformades så att personalen arbetade på en angränsande 

mottagning eller avdelning. Flera arbetsplatser fordrar arbetsrotation då personal arbetar på 

både mottagning och vårdavdelning. Arbetsrotation visade sig vara ett problem för de enheter 

som hade en komplex verksamhet av akutvårdskaraktär.  

 

Jag tror inte det skulle fungera för i så fall skulle det vara så att mina går bort 

men jag får ingen tillbaka. 

 

Det fordrades att den personal som skulle arbetsrotera på en akutvårdsavdelning arbetade där 

ofta. Rekryteringsproblem inom specialiteterna gjorde att det var svårt att avvara någon 

personal om det inte fanns någon ersättare. 

  

Parvård och vårdlag var en vanlig organisationsform som gav möjlighet att lära av varandra. 

Parvård definierades av informanterna som två personer som arbetar ihop under arbetspasset. 

Det kan vara sjuksköterska och undersköterska/skötare eller två sjuksköterskor. Vårdlag 

definierades som en större grupp medarbetare, oftast tvärprofessionell, där sjuksköterska, 

                                                 
4
 http://www.skl.se/, hämtad 2012-05-13. Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt 

förbättringsarbete som har sin förebild i Breaktrough Series utarbetat av The Institute of Healthcare 

Improvement (IHI) Boston. 

http://www.skl.se/
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undersköterska/skötare samt t.ex. läkare deltar. Vårdlaget eller paret avslutade arbetspasset 

med en reflektionsstund där möjlighet till lärande i vårdarbetet fanns.  

 

Ett bekymmer med parvård kunde vara om personerna i paret inte hann träffas under dagen. 

Ett annat problem kunde vara att sjuksköterskan hade så mycket administration att hon inte 

hann ta del av den praktiska omvårdnaden. De informanter som upplevde dessa problem hade 

valt att kalla det teamvård. Med det menades att flera undersköterskor/skötare arbetade ihop 

med en sjuksköterska, om ett antal patienter.  

 

Teamarbete användes ofta som begrepp och med det menades det tvärprofessionella utbytet 

av kunskap. Läkarkompetensen var viktig i ett teambaserat arbete. Det vanligaste var att 

teambaserat arbete utfördes i samband med rond och vårdkonferenser. Därutöver hade läkarna 

inte tid. På vissa enheter var läkarna drivande i det teambaserade arbetet och det uppskattades 

mycket av informanterna i fråga. Den kunskap som läkarna delgav teamet var viktig för 

helhetstänkandet i vården. De tillförde också en annan omvärldsbevakning genom sina 

utbildningar nationellt och internationellt än vad övriga grupper gjorde och det ansågs 

värdefullt. 

6.3 Vilka möjligheter och hinder finns för lärande i arbetet?  

Enligt informanterna fanns väldigt mycket möjligheter för lärande. Det var ett jättestort utbud 

som måste hanteras med förstånd.  Det var ett måste att prioritera och tänka kritiskt. En 

informant beskrev det på följande sätt. 

 

Det gäller att jag är klok nog och inte lägger fram det jag är tveksam till.  

 

6.3.1 Möjligheter för lärande 

Medarbetarna ansågs vara engagerade och ha ett brinnande intresse för sitt arbete. De hade 

starkt patientfokus, ville lära och förbättra så att patienterna fick en riktigt god vård, en vård 

att vara stolt över. Den typ av lärande som hade fokus på patienten och det område man 

arbetade inom hade informanterna inget problem att motivera till. 

  

Tvärprofessionellt teamarbete var en möjlighet till lärande som de flesta arbetade med. En 

informant beskrev hur de lyckades få med all personal i teamarbetet. Det berodde mycket på 

en läkare som beskrevs som en eldsjäl inom verksamheten. De värderingar den här enheten 

stod för var, att alla hade lika mycket värde omkring patienten. De arbetade också för en trygg 

arbetsmiljö, att all personal vågade säga till varandra om något var fel.  

En undersköterska kunde säga till läkaren att nu gör du fel. Detta fungerade, enligt 

informanten, och det gjorde att de hade ett gott tvärprofessionellt teamarbete där alla deltog 

med sitt kunnande. 

 

Frågor för kompetensutveckling och lärande var prioriterade i organisationen. Det innebar att 

det inte var så svårt att få stöd i olika utbildningssatsningar. Lagstiftningen upplevdes som ett 

stöd för att lära nytt och uppdatera kunskap. 

 

Informanterna tyckte de hade stor frihet när de planerade utbildning men de måste lägga 

mycket tid på att pussla ihop verksamheten så att den fungerade. 
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6.3.2 Hinder för lärande 

Det var svårt att motivera personalen då det gällde lärande s.k. påbud uppifrån eller från sidan 

av linjeorganisationen. Det kunde vara utbildning inom miljö-, köks-, och administrativa 

området. De som kallade till den här typen av utbildning tyckte givetvis, enligt informanterna, 

att det är viktigast just nu och att det här måste all personal gå på. Detta innebar att 

avdelningens eget lärande fick stå tillbaka.  

 

Om vi bara fick lite tid för att förbättra våra egna omvårdnadsprocesser. 

 

 

Ett önskemål var att någon samordnare borde finnas för dessa utbildningar inom 

organisationen. I nuläget krockade ofta dessa utbildningsaktiviteter och inbjudan var ofta med 

kort varsel. Dessa utbildningar var ibland för all personal vilket innebar ett väldigt pusslande 

för att få ihop det i bemanningsschemat. Vid halvdagsutbildningar kunde det innebära en risk 

för patientsäkerheten då personalen skulle vara i vården halva arbetspasset och gå på 

utbildning resterade del.  

 

Det är så att resten av verksamheten blir otroligt mycket lidande när resten ska gå 

iväg. De ska på brandutbildning kl. 13 och de ska hinna äta innan. Det bryter och 

påverkar kontinuiteten för patienten och det är risker i samband med detta när 

man säger: ”Nu får du titta lite på den här patienten”. Det klart att vi gör det så 

gott vi någonsin kan men det är INTE LÄTT. 

 

Tiden var ett stort hinder för alla informanter. Det gällde att ha framförhållning och kunna 

planera bemanningsschemat på bästa sätt. Detta krävde mycket pusslande och informanterna 

uttryckte hur viktigt det var att få hjälp med detta av en schemagrupp, sektionsledare eller 

bemanningsassistent. Produktionen måste fortsätta i oförminskad takt och patientsäkerheten 

säkerställas. Många gånger ledde det till att personalen kände dåligt samvete. 

  

Ja, hindret är ju tiden. /…/ man känner när man går hem att jag skulle gjort mer. 

Jag skulle gjort mer för mina patienter som jag skulle haft hand om idag. Om man 

känner så många dagar och vill mer väl än man kan göra/…/ då vill det till en 

väldigt bra utbildning, för att du ska få personalen till att tycka det var det 

viktigaste. 

 

Flera informanter ansåg att som väl var prioriterade personalen på rätt sätt så att patienten går 

före. Om valet stod mellan att gå på utbildning eller patienten var valet givet, patienten.  

 

Omvårdnadsfrågorna borde, enligt informanterna, få ökat fokus i organisationen. Det var ett 

hinder att det medicinska perspektivet var så dominant. De ansåg att det var givet att de 

medicinska behandlingarna var centrala, men det fordrades mer fokus på 

omvårdnadsutvecklingen för att kunna möta den medicinska utvecklingen. Informanterna var 

eniga om att omvårdnadsfrågorna måste diskuteras även på central nivå. Att kunna möta den 

medicinska behandlingen med en för den anpassad och för patienten god omvårdnad borde 

vara självklart. Omvårdnadsfrågorna måste få större utrymme på alla beslutsnivåer. 

Informanterna ansåg att omvårdnaden tas för given. Där upplevde vissa informanter att det 

fanns ett hinder och en möjlighet i framtiden. 
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Tvärprofessionellt lärande förhindrades för p.g.a. att läkarna inte hade möjlighet att delta på 

samma sätt som sjuksköterskor och undersköterskor/skötare. Flera informanter beskrev att 

läkarnas arbetssituation var så pressad och inom vissa verksamheter fanns det flera vakanser. 

Läkarna skulle arbeta på avdelning, mottagning och/eller operation vilket innebar att deras 

roll var splittrad. Informanterna trodde att det fanns läkare som skulle vilja delta mer men 

deras arbetssituation tillät inte det. 

  

När läkarna gästspelar i teamet når inte lärandet ut till all personal. Det var något som 

fattades. Sjuksköterskor och undersköterskor/skötare gjorde förändringsarbete som innebar ett 

lärande. De informerade läkarna men när processen var tänkt att börja så var inte läkaren med 

i tänket. Informanterna beskrev hur de fick förklara för läkaren varför de ska arbeta på ett nytt 

sätt. Det var inte ovanligt att läkaren gav sina synpunkter först då projektet var klart. Ibland 

ignorerade de vad som var bestämt eftersom de inte deltagit i processen. Det kunde i värsta 

fall leda till att man gör som man brukar. De läkare som inte går in i teamarbetet upplevdes 

som ett hinder. De hade sjuksköterskor i teamet som de skulle samarbeta med men valde att se 

sjuksköterskorna som assistenter. Då blev det inget bra teamarbetet där utbyte av kunskap 

uppstod. 

 

Han blev jätteglad när han fick två sjuksköterskor till sin hjälp man han ger ingen 

input. Nu har de tagit fram ett förbättringsförslag/.../Nu har vi en mätsticka men 

han tycker:” Ja, det är jättebra”, men sedan vet han inte hur den används. Han 

går inte in i teamarbetet. 

 

Alla informanter önskade att läkarna borde delta mer i utvecklingsarbetet på avdelningen. I 

nuläget var det mest sjuksköterskor och undersköterskor/skötare som gjorde det. 

Informanterna uppfattade att läkarna arbetar på det traditionella sättet. Det traditionella sättet 

beskrevs som att läkaren bestämde arbetssättet och de bortsåg från det som beslutats i teamet. 

  

Det krävs att läkarna är med på tåget från början liksom. Att de är med från 

början när vi arbetar med brytpunktssamtal, efterlevandesamtal och ronderna och 

allt det här. Det förutsätter att de är med på tåget från början för att de ska förstå 

syftet och medverka till det./…/Det känns som om de inte prioriterar det riktigt 

ändå. De jobbar på det traditionella sättet. Så lite mer engagemang i 

arbetsgrupperna med sin kompetens och intresse. Själva arbetet dit är ett lärande 

också. En hel del kan vi göra själva men det finns bitar man tappar. 

 

De informanter som hade stora enheter kunde uppleva svårighet att nå ut till all personal. Att 

hitta utbildningsformer som passade enheter med 40-80 anställda var svårt. 

 

Flera informanter som för något år sedan fick en neddragning till 1.3 personal per sängplats, 

upplevde att det var mycket svårt att skapa tid för lärande. Eftersom vårdtyngden ökade på 

mindre antal personal så orkade personalen inte arbeta kvar vilket medförde hög 

personalomsättning. Deras enheter hade tappat erfaren personal och förtrogenhetskunskapen 

bedömde de hade minskat. En informant beskrev hur hon i anställningsintervjun försöker 

bilda sig en uppfattning, är det här en person som kommer att stanna, eller som hon uttryckte 

det försvinna direkt. Detta hade betydelse för om verksamheten hade råd att investera i 

utbildning eller inte. 
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Kliniken totalt är en startgrop. De kommer hit lärs upp och försvinner. Vi har en 

otroligt stor del av vårt arbete som går ut på att lära upp som vi sedan inte har 

någon användning för. De går vidare till andra enheter. Det är inte alls ovanligt 

att sjuksköterskor som kommer första dagen säger att: ”Jag ska egentligen bli 

barnmorska men jag ska bara gå här så jag får en grund att stå på”.  

 

Enhetens status hade, enligt informanterna, en betydelse för att personalen arbetar kvar. 

Informanterna tror att om de kunde erbjuda mer utbildning och därmed utveckling för sin 

personal så ökade intresset för att stanna. De beskrev att de inte kunde erbjuda så mycket 

utbildningstid eftersom de hade en bemanning på 1.3 samt hög vårdtyngd och produktion. 

Detta ansågs vara en ond cirkel som ledde till hög personalomsättning. Utbildningstid var inte 

inräknat i budget. De informanter som hade denna situation önskade hjälp att höja statusen på 

sin enhet. Ett sätt kunde enligt dem vara att öka resurserna för utbildning och lärande i 

vårdarbetet.  

 

Förändringströtthet hos personalen var ett hinder som måste hanteras enligt flera informanter. 

Förändringarna kom ofta snabbt och personalen måste vara flexibel och kunna ställa om. De 

beskrev förändringar såväl i stort som smått. Att förändringar var normaltillståndet insåg alla 

men ibland måste informanterna bromsa lite för att personalen skulle orka med. I samband 

med varje förändring fordrades ett lärande och det tog tid, ork och kraft från personalen. Det 

gällde att fylla på med energi.  

6.4 Strategier för lärande  

Ett fåtal informanter ansåg att de hade en strategi nedtecknad och tydlig för både dem själva 

och medarbetarna. De hade hjälp av Olivia modellen och/eller verksamhetsplanen där de 

utarbetade handlingsplaner för lärande. De övriga ansåg att de hade strategin i huvudet men 

den var inte så tydlig. De som hade en strategi i huvudet ansåg att det säkert vore bra att 

tydliggöra den men bristen på tid var ett problem. Någon uttryckte att så långt har vi inte 

kommit än. 

  

Nej, men nu när jag pratar om det hör jag att jag har nog en strategi. I huvudet. 

 

Alla informanter ansåg det viktigt att ha god framförhållning för att en strategi ska kunna 

fungera. De flesta tyckte det var svårt att ha en strategi eftersom den sällan kunde följas. 

  

Man försöker göra en planering inför hösten/…/men man vet inte hur det ser ut 

när man väl kommer dit. 

 

Strategin stördes av de s.k. påbuden. Dessa styrde inte informanterna över, besluten togs av 

andra aktörer i organisationen. Om det skulle genomföras hel- eller halvdagsutbildning för all 

personal så måste mycket strykas i avdelningens egen strategi. 

  

Tydliga individuella utvecklingsplaner var viktiga så att medarbetaren såg på vilket sätt de 

förväntades utveckla sin kompetens. Medarbetarnas delaktighet och engagemang var 

nödvändigt. De informanter som upplevde att de hade en nedtecknad och tydlig strategi för 

lärande ansåg att det underlättade. Vissa beskrev att de var tvungna att göra något åt allt 

lärande därför införde de Olivia. 
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Ja, det var bara tvunget att vi gjorde något åt detta. Det fungerade inte det andra. 

Sedan nådde man inte alla men nu gör man det.  

 

Det är det bästa vi har gjort. 

 

Enligt informanterna måste utbildning som skulle genomföras ha en tydlig anknytning till 

verksamheten. Där hade Olivia-modellen och det balanserat styrkortet
5
  (Balanced 

Scorecards, BSC) en fördel där kunskap och kompetens som verksamheten kräver beskrevs.  

 

Informanternas strategier byggde på att personalens kompetens ska nå baskunskap när de väl 

gjort det kan man fokusera på fördjupad kunskap. Olivia-modellen ansågs bra då det blev 

tydligt för medarbetarna hur befattningen utvecklades över tid och tydliggjorde 

utbildningsbehovet totalt sett. Medarbetarna blev förvånade när de såg hur mycket de måste 

kunna. Modellen gick att använda även för utbildningsanordnare. 

 

Ja, vår huvudhandledare ska ingå i programrådet för specialistutbildningen. Jag 

har gett dem hela Olivia konceptet som vi har för sjuksköterskor så de ska se vad 

som behövs för att arbeta här/…/de behövde andas lite när de såg det…. 

 

De som hade en nedtecknad strategi hade också använt möjligheten att kunna 

kompetensregistrera i det personaladministrativa systemet. Det uppfattades som positivt och 

underlättade informanternas uppföljning av lärandet och kompetensnivåerna på avdelningen. 

 

Det måste arbetas vidare med det.  

 

Det måste utvecklas för det är jättebra.  

 

 

Strategi för lärande ansåg alla att de hade på något vis. Vissa skulle ISO certifiera
6
  sin 

verksamhet och då ingick det att göra en noggrann kartläggning av hela verksamheten där 

lärande ingick.  

 

När informanterna gav svar på vem lärande är till för svarade alla att det är till för patienten 

och att patientsäkerheten måste prioriteras. 

  

Ja, till syvende och sist är det för patienten naturligtvis att de ska få en vård av 

kompetent personal. Sedan är ju också lärandet för den enskilde medarbetaren. 

Att man växer med kunskap, känner sig tryggare och säkrare i det man gör och 

jobbet blir roligare ju mer man kan. Som patientsäkerhet man måste veta vad man 

pysslar med. Det klart att det måste bli rätt och man måste veta riskerna, vad som 

kan hända och allt det här. 

 

                                                 
5
 http://www.balancedscorecard.org/ hämtad 2012-05-13. Det balanserade styrkortet är en strategisk planering 

som används för att anpassa verksamheten till vision och strategi i organisationen, förbättra intern och extern 

kommunikation, och övervaka organisatoriska prestanda i förhållande till strategiska mål.   
6
 http://sis.se/, hämtad 2012-05-13. ISO certifiering är en internationellt accepterad modell för 

verksamhetsutveckling som bygger på att organisationen ska uppfylla viss standards, för arbete med effektivitet, 

kundtillfredställelse och kvalitet. 

http://www.balancedscorecard.org/
http://sis.se/
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Informanterna ansåg att lärandet förändrats mycket över tid. Det är mycket utbildning hela 

tiden som medarbetarna ska hålla sig ajour med. Landstingsledningens vilja att involvera all 

personal upplevdes positivt. Förr var lärandet mer styrt av tillfälliga utbildningsinsatser.  

 

Visst vi hade utbildningar men vi hade inte på detta viset. Och ofta var det en liten 

klick som fick åka iväg på någon dag. De åkte till Stockholm och de fick en 

upplevelse. Det gick inte att förmedla den till de andra. Utan det var något som 

stannande mellan ett par personer. Jag tycker att alla har rätt till en utveckling. 

Vi har ju jätteduktiga läkare som sitter inne med kanonmycket och de nyttjar vi. 

 

En del informanter tyckte att frågor om lärande upptog större delen av deras tid. Det är dels 

analysen av utbildningsbehov, planering och genomförande samt till sist utvärdering om fler 

insatser behövs för att uppnå målet. Flera hade ett grundpaket av lärande. Där ingick sådant 

som måste repeteras kontinuerligt som brand, säkerhet och hjärtlungräddning. 

 

Informanterna upplevde att förändringar ofta kommer snabbt och då måste 

utbildningsinsatsen vara i fas med förändringsprocessen. 

 

Vi skulle få infektionspatienter till kliniken. Beskedet kom snabbt på 2 månader 

och skulle allt bara verkställas. All personal skulle utbildas på de nya 

diagnoserna. 

 

Att på kort tid lära in allt för att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt och få personalen trygg 

är en omfattande uppgift. Tydliga riktlinjer och instruktioner måste skrivas för att stödja 

inlärningen. Detta tar enligt informanterna mycket tid i anspråk. 

 

Informanterna ansåg att de har ett utvecklingsinriktat lärande numera från att ha haft ett mer 

anpassningsinriktat lärande. Några betonade att de önskade mer tid för verksamhetens eget 

lärande på avdelningsnivå. De upplevde att det kom centrala krav på förändring som nya 

diagnosgrupper, neddragningar, sammanslagning av verksamhet m.m. som innebar att de inte 

hann med lärandet på patientnivå. Informanterna ansåg att det centrala förbättringsarbetet 

prioriteras mest.  

 

Tydliga krav genom lagstiftning ansåg informanterna vara bra men det drar med sig en del 

arbete som inte syns. För att uppfylla dessa krav behövs förbättringskunskap. Den upplevde 

informanterna otillräcklig. 

 

7 Analys 

Enligt Rönnqvist (2001) kan begreppet strategi definieras som aktiviteter relativt bestående 

över tid som är ett resultat av definierade intentioner. Dessa aktiviteter påverkar de anställdas 

och organisationens kompetens. Ett fåtal informanter hade nedtecknad tydlig strategi för 

lärande. De ansåg att det var det bästa de gjort. De som inte hade en tydlig strategi utan hade 

den i huvudet tyckte att strategin oftast inte fungerade. Andra aktörer i organisationen 

planerade utbildning som påverkade avdelningens egen strategi. Alla informanter ansåg att 

det var bra att ha en strategi och att den borde vara nedtecknad och tydlig för all personal. En 

tydlig strategi ökade, enligt informanterna, personalens delaktighet och de förstår vad som 

kompetensmässigt förväntas av dem. Genom att identifiera utbildningsbehovet definieras en 
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strategi för att nå sitt mål (Forslund, 2009). Om strategin var otydlig fanns det risk att 

personalen skapade sin egen strategi det Ohlsson (1996) kallar bruklig ordning. I en strategi 

måste informanterna se framåt för att inte komma efter i utvecklingen. Vilket gjordes bl.a. 

med hjälp av omvärldsbevakning. Detta var i enlighet med Moxnes (1993) som ansåg att en 

strategi för lärande var viktig för annars kan den enskilde komma i otakt med utvecklingen. 

 

Alla informanter strävade efter att teckna ned instruktioner som stöd för lärandet. De använde 

också modeller som Olivia och BSC för att beskriva lärandet. Ellström (2004)  beskrev det 

som den strukturella lärandedimensionen. Exempel på sådant lärande kan vara förändring av 

arbetssätt, rutiner, ny kunskap, nya begrepp, modeller eller teorier. 

  

Informanterna försökte att uppfylla de krav de hade på sig för att stödja lärande i arbetet. De 

var väl införstådda med den lagstiftning som gällde både vad gäller sjukvårdens skyldigheter 

(SFS1982:763, SFS 2010:659, SOSFS 2005:12, SOSFS 2011:9) och arbetsmiljön (SFS 

1977:1160).  

 

De legitimerade yrkesgrupperna har, enligt Rönnqvist, ett relativt stort utrymme att påverka 

vilken kompetensutveckling de fordrar. Så verkar fallet vara också på de avdelningar som 

studerats. Undersköterskorna/skötarna hade, enligt informanterna, inte tagit möjligheterna 

som fanns. Även om de hade sämre möjligheter (Moxnes, 1993, Rönnqvist, 2001) att påverka 

sin kompetensutveckling så fanns det möjligheter de inte nyttjade fullt ut. Informanternas 

inställning tydde på att undersköterskan/skötaren är viktig och de bjöd in dem till möjligheter 

att lära, vilket de verkade beroende av. Deras roll verkar alltså vara mer anpassningsinriktad 

och mindre autonom. Undersköterskornas/skötarnas sämre förutsättningar till utbildning 

hanterade informanterna på samma sätt som Rönnqvist (2001) beskrev d.v.s. genom lärande i 

verksamheten. Informanterna ansåg emellertid att all personal ska ha lika värde och rätt till 

utbildning. De strävade efter att optimera personalens roller så att de kunde utvecklas och 

utnyttja sin talang och sina färdigheter.  Detta var i enlighet med modellen för mikrosystem 

där all personal runt patienten utgör en helhet (Nelson et al., 2007). 

 

Engagemang ansågs av informanterna vara en förutsättning för att lärande och utveckling ska 

ske. De beskrev hur engagerad personalen var och vilket ansvar de tog för lärandet. Detta 

beskrev Johnson et al. (2011) - engagemanget hos individen var avgörande för om lärande 

skulle ske indirekta mekanismer var vidsynthet, flexibilitet och anpassningsbarhet (ibid).  

 

Informanterna arbetade för att sätta ord på förtrogenhetskunskap. Detta var emellertid svårt 

eftersom förtrogenhetskunskap i många fall är omedveten (Björklund, 2008). Men de försökte 

genom dialog på reflektionsmöten, handledning och skrivna instruktioner. De ansåg att 

förtrogenhetskunskapen var nödvändig men den måste styras på något sätt.  

 

Förtrogenhetskunskap utgjorde en grund menade de för att en person skulle kunna bli expert. 

Detta tar lång tid i många fall 10 år eller mer. Att både upprätthålla expertkunskap och 

generalistkunskap ansågs svårt. Personalen var experter inom sin specialitet men hade svårt 

att ta med sin expertroll till annan enhet. Informanterna nämner också att en del aldrig blir 

experter (jfr Björklund, 2008).  

 

Informanterna resonerar i de termer som bröderna Dreyfus (1980) gjorde och sedermera 

Benner (1994, 1999). Bröderna Dreyfus femstegsmodell från novis till expert har, enligt 

informanterna, fortfarande sitt berättigande. Femstegsmodellen var bekant för alla informanter 

och på något vis gjorde den lärandet och kompetensutvecklingen förståelig. Genom denna 
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fick informanterna ett gemensamt språk när det gällde kompetensutveckling. De relaterade 

också till att omgivningen eller kontexten spelade roll för lärandet (jfr Ellström, 1992).  

 

Enligt informanterna kunde hög personalomsättning vara en faktor som påverkade 

kompetensen. Otillräcklig kompetens var inte den enskilde individens fel utan kunde lika 

gärna förklaras med brister i arbetsorganisationen. Flera informanter tog upp betydelsen av 

hög personalomsättning och lärande i förhållande till rekrytering. Moxnes (1993) beskrev att 

möjlighet till lärande i arbetet kunde få betydelse för rekryteringen i företaget. Det var viktigt 

att motivera arbetstagare så att de kunde förverkliga sig och utveckla sin roll. Det hade 

betydelse för att arbetsgivaren skulle kunna behålla arbetstagare. 

 

Alla informanter verkade tänka enligt Demings (1994) PDSA-hjul. Demings tankar om att 

systematiskt prova förändringar för att se och lära om förändringar verkligen leder till den 

förbättring man vill uppnå, gjordes om än på ett omedvetet plan. Informanterna tog reda på 

utbildningsbehovet. De genomförde utbildningsinsatsen och därefter försökte de på något sätt 

bedöma effekterna av den. Till sist beslutade de om utbildningsinsatsen räckte eller om den 

måste kompletteras på något sätt.  

 

Alla informanter hade provat många utbildningsformer som stödde inlärning. Planering var en 

central del i allt lärande som också påverkade vilken utbildningsform informanterna använde. 

De såg i första hand till att all personal eller i varje fall så många som möjligt skulle ges 

tillfälle till utbildning. Vilken form för lärande som passade för det aktuella ämnet verkade ha 

underordnad betydelse. De tog upp hur de infört reflektionssamtal som enligt Bjerlöv (1999) 

och Wilhelmsson (1998) är en bra plattform för lärande. Det fordras att ledaren ser till att alla 

får komma till tals. Detta hade informanterna tänkt på genom att föra dialog i mindre grupper 

vilket dock, enligt Wilhelmssons studie kan ge problem, om de som chefer höll i 

reflektionsmöten. De försökte också använda den kompetens som fanns inom verksamheten. 

Sjuksköterskor med handledarkompetens höll i reflektionsstunder och falldiskussioner.  

 

Alla informanter var kreativa, engagerade och hade ett visst mått av envishet. De beskrev hur 

de arbetade med olika former för lärande som parvård, vårdlag, handledning, e-learning, lära-

av-varandra-föreläsningar m.m. Idéerna var många. De blandade lärande i vardagen med 

utbildningsinsatser av annat slag. Vad som kännetecknade framgångsrika strategier tycktes 

vara att satsa på kompetensutveckling som sker i det dagliga arbetet (jfr Ellström, 2005). 

 

Informanterna tog vid flera tillfällen upp att det var i vården värde skapas vilket var i enlighet 

med Batalden et al. (1993) och Nelson et al. (2007). De beskrev att professionell kunskap 

måste förenas med förbättringskunskap för att uppnå värde i vården. Lagstiftningen ansågs 

vara ett stöd då den tydligt lyfte fram lärandet i vården (SFS1982:763, SFS 2010:659, SOSFS 

2005:12, SOSFS 2011:9) men också ur arbetsmiljöhänseende (SFS1977:1160). Enligt 

informanterna prioriterades utbildningsfrågorna högt i organisationen och därmed fanns det 

ett stödjande klimat. 

 

Informanterna ansåg att all personal måste värderas för sin plats i vården runt patienten. Detta 

var i enlighet med Nelson et al. (2007) som beskrev vikten av att optimera personalens roller i 

tvärvetenskapliga team så att de kan utnyttja och utveckla sin talang och sina färdigheter.  En 

god kollegial miljö, där alla är likvärdiga och behövs för att arbetet ska fungera (ibid). All 

personal måste, enligt informanterna, bidra med sitt kunnande i förbättringsarbetet. 

Förändringar som innebar kompetensutveckling var ofta snabba och byggde på medicinska 
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beslut. Omvårdnadfrågorna måste få ökat fokus. Därför ansågs det viktigt att arbeta med de 

värdegrunder som styr. 

 

Personalen gav ibland uttryck för förändringströtthet. Utbildning måste planeras in och det 

gjorde att kontinuiteten i vårdarbetet drabbades till viss del. Personalens lojalitet med 

patienten ledde ibland till ett dåligt samvete och risk för ohälsa fanns. Informanternas strategi 

för att minska oro och trötthet hos personalen var att bromsa och prioritera bort det som inte 

var nödvändigt. Att som chef vara klok. Ellström (2004) beskrev att förändringströtthet kan 

vara en signal på att förändringarna kommit allt för snabbt och frekvent. Ett alltför starkt 

fokus på flexibilitet, omprövning, eller kontinuerlig förändring kan medföra stress samt skapa 

en känsla av oro, osäkerhet och otillräcklighet. Lärande innebär enligt Ellström (1996)  att 

bryta rutiner. Samtidigt som man ska lära nytt ska tidigare kunskaper läras av. Att bryta 

inlärda rutiner är inte lätt då rutiner kan fungera som skygglappar för att slippa förändring 

(ibid). 

 

Informanterna önskade arbeta mer med de egna processerna på avdelningen. De beskrev hur 

de arbetade i team. Att lärandet skulle vara lärandestyrt. Då var läkaren viktig men de hade, 

enligt informanterna, svårighet att delta. Olika professioners frånvaro i teamarbetet kan bero 

på den hierarkiska organisation som sjukvården tillhör (Rönnqvist, 2001). Legitimerad 

yrkesutövare har mer autonomi och därmed makt (ibid). Denna autonomi kanske innebar att 

läkarna inte såg sin del i teamet. Ohlsson (1996) menar att det kollektiva lärandet innebär att 

gruppmedlemmarna lär av varandra och tillsammans med varandra. Detta lärande fungerade 

inte på de enheter där vissa professioner inte ville eller hade möjlighet att delta.  

 

När arbetsförhållandena inte medgav personalen att delta i utbildning. Enligt informanterna 

valde personalen vårdarbetet. Resurserna var begränsade och besparingar hade gjort 

verksamheten mer slimmad. Då prioriterade personalen att bort viss utbildning. Detta beskrev 

också Granberg (1996), att yrkesutövaren i första hand stödjer patienten. 
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Diskussion 

 

Det jag ville undersöka var vilka explicita och implicita strategier första linjens chefer har för 

att åstadkomma lärande i vårdarbetet. Den här uppsatsen fokuserar på lärandet ut ett 

individperspektiv. I studien intervjuas åtta första linjens chefer inom vården dels från akut 

vård och dels planerad vård. Enligt Rönnqvist (2001) kan begreppet strategier för 

kompetensutveckling definieras som aktiviteter som är relativt bestående över tid och som är 

ett resultat av formulerade intentioner. Dessa aktiviteter påverkar de anställdas och 

organisationens kompetens (ibid).  

 

Alla informanter har en strategi för lärande men det som skiljer är att få har en tydlig och 

nedskriven strategi. Det är svårt att hålla sin strategi för det inträffar alltid förändringar. De 

som valt att tydliggöra sin strategi har lättare att förhålla sig till förändringar och beskriva 

lärandet på enheten och hur de planerar den. All personal blir delaktig och kan påverka hur 

planeringen. Att tydliggöra utbildningsbehovet i en nedtecknad strategi ger en översikt av vad 

som verkligen krävs vilket också Moxnes (1993) beskriver vikten av. Otydlig strategi kan 

medföra att lärandet kommer i otakt med utvecklingen (ibid). Ellström (2005) menar att det 

som kännetecknar goda framgångsrika strategier i arbetslivet är att arbetsgivaren satsat på 

kompetensutveckling som sker i det dagliga arbetslivet. Utbildningsinsatser som sker 

avgränsat ifrågasätts, risken är att det blir en ad hoc lösning i negativ mening (ibid). Det 

informanterna kallar påbud. Planering och god framförhållning är viktigt för att de ska lyckas 

med sina strategier. 

 

Tidigare forskning inom området är mestadels med kvalitativ ansats. Det finns mycket 

tidigare forskning (Ellström, 1992, 1996, Björklund, 2008, Dreyfus et al., 1980, Benner, 1993, 

1999) som beskriver lärande både generellt och specifikt för vårdprofessioner. De skiljer sig 

något då Benner och Dreyfus et al. inte tar hänsyn till kontext på samma sätt som Ellström 

och Björklund. Ellströms definition av vuxnas lärande är ganska vid till skillnad mot Dreyfus 

femstegsmodell.  

 

Ellströms (1992) definition av vuxnas lärande bygger på vad som förändras hos individen och 

hur lärande sker som ett resultat av individens samspel med omgivningen. Benner (1993) 

grundar sin forskning på bröderna Dreysus femstegsmodell (1980), från novis till expert. En 

modell som fortfarande har sin relevans men den ifrågasätts alltmer. I studien framkom att 

Dreyfus femstegsmodell, novis till expert, fortfarande är aktuell. Den är som ett gemensamt 

språk och en gemensam modell för informanterna. De förstår var personalen kompetens- och 

utvecklingsmässigt befinner sig. Femstegsmodellen inleds på novisnivå med ett 

anpassningsstyrt lärande. I positiv bemärkelse kan det anpassningsinriktade lärandet innebära 

att en uppgift eller typ av situation förstås i grunden (Ellström, 2004).  

 

Vissa kritiker menar att man kan vara expert på att vara novis (Rönnvist, 2001). Andra 

kritiker menar att bröderna Dreyfus femstegsmodell bygger på intuition vilket inte hälso- och 

sjukvården ska bygga på (Björklund, 2008). Den lagstiftning som styr betonar vikten av att 

hälso- och sjukvården ska bygga på vetenskapliga grunder (SFS 1982:763, SOSFS 2005:12, 

SOSFS 2011:9). Detta resonemang gör att förtrogenhetskunskap inte accepteras som en 

kunskap eftersom den oftast är omedveten och svår att sätta ord på (Björklund, 2008). Hur 

kan det säkerställas att något är omedvetet?  Att försöka beskriva och sätta ord på denna ofta 

omedvetna kunskap är ett sätt. 
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Informanterna är väl medvetna om att vården ska bedrivas på vetenskaplig grund och hur 

viktiga resultatens mätbarhet är (Edström et al., 2005). De ger också exempel på hur viktig 

förtrogenhetskunskapen är. Den vetenskapliga grunden och förtrogenhetskunskapen verkar i 

vissa fall polarisera varandra i vårdarbetet. Det kan skapa viss konflikt. De yrkesgrupper som 

arbetar nära patienten använder sin förtrogenhetskunskap i hög grad. De känner när något inte 

stämmer med patienten. Vad är svårt att sätta ord på och det kan vara så att de inte blir tagna 

på allvar. Informanterna har uppmärksammat detta och försöker att sätta ord på denna 

kunskap genom bl.a. dagliga reflektionsmöten. Informanterna måste ha kontroll på 

förtrogenhetskunskapen. Det är vanligt att erfaren arbetar med oerfaren personal under 

introduktionen. Då överförs förstrogenhetskunskap och därför är det viktigt att inte felaktig 

kunskap överförs. 

  

Informanterna ger flera exempel på hur de arbetar för att uppfylla lagstiftningen och ge en god 

och säker vård. Lagstiftningens fokus har förändrats till ett mer patientfokuserat perspektiv 

(SOSFS 2011:9). Vårdgivaren och medarbetaren har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla 

nödvändig kompetens. Det finns tydligt patientfokus, det är för deras skull lärande sker (ibid). 

Här finns en konflikt om personalen anser att inte lärandet kommer patienten till del. 

Personalen prioriterar bort utbildning vid tidsbrist och om inte utbildningen anses relevant. De 

väljer patienten istället. Synsättet är att det är i vården värdet skapas det är informanterna 

stolta över. De professionellas insatser mäts i första hand av brukaren (Granberg, 1996). 

Vilken nytta de haft av de insatser den professionelle gjort. Detta kan leda till att den 

professionelle ser till att i första hand stödja brukaren och i andra hand huvudmannen. 

Granberg menar också att detta beror på det så kallade brukartrycket, d.v.s. tillströmningen av 

patienter. Personalen tillåter sig inte att gå på utbildning när brukartrycket är för hårt (ibid). 

Att välja bort utbildning kan också vara ett tecken på yrkesgruppernas autonomi i arbetet 

(Ellström, 2004, Rönnqvist, 2001). Sjuksköterskorna som legitimerad yrkesgrupp har en 

större autonomi än undersköterskorna/skötarna. De kan genom sin autonomi på olika sätt 

påverka hur de ska utföra sitt arbete och därmed vilken kompetensutveckling de fordrar. 

 

I studien fann jag att behovet av lärande har ökat. Informanterna anser att medarbetarsamtalet 

är viktigt. Där tar de reda på utbildningsbehovet på individnivå och gruppnivå. Områden som 

förbättringskunskap prioriteras just nu samt kompetenutveckling omkring hur personalen ska 

bemöta patienterna. Personalen behöver få möjlighet till såväl fortlöpande 

kompetensutveckling som olika former av stöd från ledningen. Det kan till exempel ske 

genom seminarier kring etiska dilemman, interaktiv teater, ta del av patientberättelser, följa 

forskningen på området och ta del av andra enheters goda exempel (Socialstyrelsens handbok, 

2012). Erfarenhetsutbyte med patientorganisationer och patientnämnder kan också vara en del 

i förbättringsarbetet och kompetensutvecklingen. Även handledning kan vara av betydelse 

inte minst vid introduktion av ny personal (ibid). I studien fann jag att alla informanter 

önskade externa handledningsresurser men möjligheterna var begränsade.  

 

I studien framkom att rollen, som första linjens chef, förändrats mycket över tid. Lärande i 

någon form tar stor del av deras arbetstid. Vårdarbetet måste utvecklas för att möta nya 

förhållanden och krav. Chefsrollen kräver mer lärande och vårdutvecklande insatser av dem. 

Därför borde rutinsysslor minska och administrativt stöd öka för att de ska kunna fokusera på 

mer utvecklande uppgifter. De planerar och pusslar för att få verksamheten att fungera. Olika 

former för lärande testas och de försöker se till att all personal får den kompetensutveckling 

de behöver. Men det är inte lätt. De behöver medarbetarnas engagemang och ledningen stöd 

för att lyckas. Chefen måste anpassa sitt ledarskap beroende på vilken kompetens 

arbetsgruppen har. De måste arbeta mer anpassningsinriktat om medarbetarna är oerfarna och 
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de kan arbeta mer utvecklingsinriktat om medarbetarna har lång erfarenhet. De måste 

analysera var gruppen befinner sig och vilket behov av lärande personalen har. Därefter ska 

de planera utbildning genomföra den och utvärdera utbildningsinsatsen. 

 

Vården ska enligt lagstiftningen ständigt förbättras (SOSFS 2005:12, SOSFS 2011:9) vilket 

kräver förbättringskunskap. Detta kräver att cheferna arbetar utifrån en lärandestyrd 

arbetsmetodik (Deming, 1994). Det så kallade förbättringshjulet, PDSA (Plan, Do, Study, 

Act) är en generell och användbar förbättringsmodell i alla typer av frågor. Det kommer 

mycket nya modeller att arbeta efter och alla förändringar som ska göras kräver 

förbättringskunskap. Här finns ett gap. Kunskapen finns men den når inte praxis. 

 

Yrkesgruppernas grundutbildning har en betydelse för det fortsatta lärandet. Både 

sjuksköterskor och undersköterskor/skötare kan ha en skiftande utbildningsbakgrund 

beroende på den väg de valt i sina studier. Sjuksköterskan är genom sin utbildning van att 

söka kunskap och kräver den för att kunna ta sitt ansvar. De har en hög autonomi (Rönnqvist, 

2001). Undersköterskan/skötaren har en gymnasial utbildning som kräver mer anpassning till 

legitimerad yrkesutövare. Autonomin i deras yrkesroll är därför begränsad. Detta påverkar 

yrkesgruppens anställningsbarhet och risken är att kunskapsgapet ökar mellan olika 

professioner. I studien fann jag att undersköterskans/skötarens roll är beroende av legitimerad 

personal vilket kan påverka utvecklingen av deras yrkesroll. Det finns utrymme för 

kompetensutveckling som de, enligt informanterna, inte tar. Enligt (Ellström, 2004) måste de 

bjudas in till utbildning till skillnad från sjuksköterskor som på ett annat sätt påtalar sitt 

utbildningsbehov. Att bryta detta mönster och ta mer ansvar för sin egen utveckling som 

medarbetare och yrkesrollens utveckling är en möjlighet. Informanterna beskriver i studien 

hur de på olika sätt hanterar olikheter i utbildningsbakgrund. Det är en kunskap de måste ha 

för att medarbetaren ska kunna komplettera det som fattas och utveckla sin kunskap. I studien 

framkom att vissa grupper inte är så motiverade att vidareutbilda sig. Det kan bero på 

utbildningsbakgrund och vanan att söka kunskap. De relaterar det till låg lön. Det gäller att 

kunna motivera dessa.  

 

Det finns en skillnad mellan sjuksköterskor och undersköterskor/skötare vad gäller 

utbildningsutbud. Vilket också Rönnqvist (2001) beskriver men oavsett ställning i vården så 

är det en nödvändighet att lära nytt beroende på utveckling och förändring. 

Undersköterskorna/skötarna har dåligt utbud av extern utbildning. Deras kompetensutveckling 

består mest av internutbildning som sjuksköterskor eller läkare på avdelningen bedriver. Även 

om det största lärandet sker i vardagligt arbete kan det vara bra att vidga sitt perspektiv. Om 

arbetsgivaren centralt väljer att i ökad omfattning satsa utbildningsresurser för de med framför 

allt gymnasial utbildning bör vårdkvalitén och patientsäkerheten höjas. Det kan vara en 

framgångsfaktor. Informanterna försöker stimulera lärandet med hjälp av olika former t.ex. 

hospitering och arbetsrotation. Informanterna har egentligen ingen speciell formell 

pedagogisk kompetens för att planera lärandet. De hanterar uppgiften med engagemang och 

idérikedom. 

 

Arbetsgivaren ordnar utbildningsinsatser p.g.a. personalbrist. I studien framkom att 

informanterna måste arbeta för att utbildning skapas och bibehålls. närområdet för både 

sjuksköterskor och undersköterskor/skötare. Informanterna måste vara omvärldsorienterade 

för att dels ta hem idéer och tankar till avdelningen och dels arbeta för att personalen ska få 

möjlighet att kompetensutveckla sig. Möjlighet till lärande i arbetet kan få betydelse för 

rekryteringen i företaget, att motivera arbetstagare så att de kan förverkliga sig och utvecklas i 

sin roll har betydelse för att arbetsgivaren ska kunna behålla arbetstagare (Moxnes, 1993) 
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I studien framkom att arbetsförhållandena är tunga. Personalen orkar i vissa fall inte med 

arbetet på enheten. De söker sig därifrån. Detta kan påverka enhetens status vilket gör att 

personalrörligheten ökar och att enheten dras med rekryteringsproblem. Detta påverkar också 

möjligheten att ta till vara och utveckla kunskap. Det är, enligt Moxnes, i första hand en rent 

ekonomisk fråga om företagen har råd att organisera sig, så att de befrämjar och stimulerar 

inlärning, trots att det är bevisat att utbildning är en bra investering. Arbetsgivaren har även 

att ansvar enligt arbetsmiljölagen (SFS1977:1160) för medarbetarens kompetensutveckling. 

Arbetsgivaren ska eftersträva att arbetsförhållandena för all personal ges möjlighet till 

personlig och yrkesmässig utveckling.  

 

Chefsrollen på enheter med hög personalomsättning innebär mycket anpassningsinriktat 

ledarskap till skillnad från enheter men låg personalomsättning där ledarskapet är mer 

utvecklingsinriktat och visionärt. Enheter med hög personalomsättning tenderar vara mer 

anpassningsinriktade som helhet än de med låg personalomsättning. Om personalen är till 

stora delar oerfaren ökar behovet av regler och instruktioner. Det finns få experter som kan 

överföra sin kunskap till ny personal. Enligt Björklund (2008) tar det tid att bli expert och 

större delen personalen på dessa enheter stannar inte så länge att de blir experter. I studien 

beskrivs hur svårt det är att bedriva ett utvecklingsinriktat lärande med få experter i 

personalgruppen. Detta är ett hinder för lärande. 

 

Det finns en svårighet för alla informanter att nå ut till all personal, enhetens storlek har 

betydelse och mängden kunskap som ska förmedlas. Organisationen är slimmad och det finns 

inga särskilda resurser för lärandet. Det är en ständig brist på tid för att möta alla behov och 

krav. Ständiga prioriteringar måste göras. Det finns en tendens till förändringströtthet hos all 

personal. Risken är att tidigare invanda mönster känns trygga varför förändring uteblir 

(Ellström, 1996). Här har chefen en viktig roll att vara klok och kunna prioritera in och ut rätt 

saker.  

 

Hierarkin styr fortfarande inom vården. Önskan att arbeta mer tvärprofessionellt är svår att nå. 

Att arbeta som ett team omkring patienten där alla har lika värde fungerar inte i dagsläget. 

Försök görs och tankar finns men det beror mer på enskilda eldsjälar om det ska lyckas. Det 

är inget naturligt inslag i vårdarbetet. Det medicinska perspektivet styr. Omvårdnadsfrågorna 

diskuteras, enligt informanterna, på enheten men inte på central nivå. Är det en 

framgångsfaktor att det medicinska perspektivet kompletteras med omvårdnadsfrågorna? 

Förvaltning såsom sjukvården har en traditionellt hierarkisk ordning som baseras på ett 

kunskapsideal som sätter expertutlåtande och regeltolkning högst (Bjerlöv, 1999). En 

förskjutning åt samverkan och nätverksbyggande pågår. Det ställer i sin tur krav på 

arbetsmetoder som bygger på erfarenhetsutbyte och samverkan.  

 

Framtida studier omkring rollen som första linjen chef är av intresse då de har en central roll 

för lärandet i vårdarbetet. Medarbetarnas syn på lärande i arbetet är av intresse för att studera 

deras syn på och möjligheter till lärande. Patientens behov och krav på att bli bemött på ett 

kunnigt sätt har stor betydelse varför studier omkring lärande är intressant. Fortsatta studier 

omkring lärande inom vården generellet sett är av stort intresse eftersom det är en 

multiprofessionell organisation. Jag själv kommer att fortsätta med att undersöka vilket stöd 

det finns i organisationen för första linjens chefer och vilka mål de har för lärandet.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 

Till…………… 

 

Vi talades vid i telefon den ….. om min studie om lärande i arbetslivet, och jag lovade då att 

skicka mera information innan du bestämmer om du vill bli intervjuad eller ej.  

 

Studien, som alltså handlar om hur första linjens chefer inom vården hanterar kravet på att 

personalen ska lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder, samarbetsformer o.s.v. och ska 

publiceras som min kandidatuppsats i arbetslivspedagogik vid Linnéuniversitetet. Jag ska göra 

intervjuer, och önskar därför intervjua dig. 

 

Jag beräknar att intervjun ska ta ungefär en timme. Frågorna handlar om behovet av 

kompetensutveckling och vilka möjligheter och hinder det finns för att uppnå det, 

förändringar i omvärlden och vilket stöd man har som första linjens chef gärna utifrån egna 

exempel från enheten. Om du bestämmer dig för att delta så kommer vi överens om tid och 

plats. Jag kontaktar dig efter några dagar för att få besked om du vill delta. 

 

För att kunna koncentrera mig på samtalet, vill jag gärna spela in det, om du inte har några 

invändningar. Sedan skriver jag ut intervjun och om du vill ta del av den så skickar jag den 

gärna till dig. 

 

Denna intervju är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Det du säger 

vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. det som sägs kommer inte att kunna 

härledas till dig i resultatredovisningen. Inte heller avdelningbeteckning kommer att kunna 

identifieras. Endast om det är en akut eller planerad verksamhet kommer att anges. Endast jag 

och min handledare kommer att ha tillgång till materialet. Om du är intresserad av den färdiga 

uppsatsen kan jag skicka den till dig. 

 

Min handledare heter Ingeborg Moqvist-Lindberg, univ.lekt., stf. prefekt 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet; Växjö 

Du kan kontakta henne via e-post ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se eller telefon 0470-70 89 

58, 070-333 12 59. 

 

 

 

Ring eller skicka e-post om du har några frågor. 

Lilian Karlsson      

Strömsdal Änganäs 

36047 Värends Nöbbele 

Hem: 0470-35234 

Arbetet: 0470-587979 

Mobil: 070-6142762 

lilian.karlsson@blixtmail.se  

 

 

Med vänlig hälsning  

Lilian Karlsson 

mailto:ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se
mailto:lilian.karlsson@blixtmail.se


 

 

      Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Till dig som är verksamhetsansvarig. 

 

Jag arbetar på Barn- och kvinnocentrum, Landstinget Kronoberg och håller för tillfället på 

med en studie om lärande i arbetslivet som en del av mina studier i arbetslivspedagogik vid 

Linnéuniversitetet.  Studien, som ska bli min kandidatuppsats, handlar om hur första linjens 

chefer arbetar för att hantera kravet på att personalen ska lära sig nya rutiner, 

behandlingsmetoder, samarbetsformer m.m. Jag ska göra en intervjustudie. Jag önskar därför 

intervjua någon första linjens chef på din enhet och vill med detta brev informera dig om hur 

studien kommer att gå till. Jag kommer att kontakta någon avdelningsansvarig via telefon och 

informera om studien och dess syfte. Därefter följs den muntliga informationen upp med ett 

informationsbrev via e-post. Intervjun kommer att genomföras under slutet februari eller mars 

månad 2012 och kommer att ta ca 1 timme. Intervjun kommer att spelas in, för att sedan 

kunna skrivas ut ordagrant och analyseras.  

Denna intervju är helt frivillig och intervjupersonen kan när som helst avbryta sin medverkan. 

Det finns även möjlighet för intervjupersonen att få ta del av det inspelade egna materialet. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. det som sägs kommer inte att 

kunna härledas till någon särskild person i resultatredovisningen. Ej heller 

avdelningsbeteckning kommer att kunna identifieras. Endast om det är en akut eller planerad 

verksamhet kommer att anges.  Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till 

materialet.  

 

Min handledare heter Ingeborg Moqvist-Lindberg, univ. lekt., stf. prefekt 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet; Växjö 

Du kan kontakta henne via e-post ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se eller telefon 0470-70 89 

58, 070-333 12 59. 

 

 

 

Ring eller skicka e-post om du har några frågor eller synpunkter. 

Lilian Karlsson      

Strömsdal Änganäs 

36047 Värends Nöbbele 

Hem: 0470-352 34 

Arbetet: 0470-58 79 79 

Mobil: 070-614 27 62 

lilian.karlsson@blixtmail.se  

 

 

Med vänlig hälsning  

Lilian Karlsson 

mailto:ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se
mailto:lilian.karlsson@blixtmail.se


 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Befattning 

 

Antal tjänstgöringsår 

a) Inom sjukvården 

b) Vid denna verksamhet 

c) På nuvarande befattning 

 

Kön 

 

Utbildningsbakgrund 

 

Vilka yrkesgrupper ansvarar du för i din befattning? 

 

Lärande i arbetet 

 

Kan du beskriva (ge ett exempel på) en förändringsprocess som fordrat kompetenshöjning hos 

personalen och på vilket sätt den gick till? 

 

Vad är syftet med kompetensutveckling/lärande i arbetet och för vilka? 

 

Finns det någon yrkesgrupp som har störst behov av kompetenshöjande insatser? Motivera i 

så fall varför denna grupp har störst behov samt omvänt varför en viss grupp inte har så stort 

behov av kompetensutveckling. 

 

På vilket sätt tar du reda på utbildningsbehovet när det gäller: 

 Gruppnivå 

 Individnivå 

 Verksamhetsnivå såsom: 

a) Omvårdnadskompetens 

b) Medicinteknisk kompetens 

c) Social kompetens 

d) Personlighetsrelaterad kompetens, intresse, ansvarstagande, noggrannhet, 

pålitlighet etc 

e) Administrativ kompetens 

f) Ledningskompetens 

 

Strategier 

 

Finns det någon uttalad strategi/modell för att tillgodose behoven av kompetensutveckling? 

Beskriv i så fall vilken. 

 Vad och vilka bestämmer hur vårdavdelningarnas strategier för kompetensutveckling 

formas? 

 Vad finns det för möjligheter respektive hinder? 



 

 

 Vilka former för lärande i arbetet använder ni idag? Ex. arbetsrotation, hospitering, 

teamarbete, vårdlag, extern- och intern utbildning, studiecirkelform, e-learning, 

självstudier, kompetenskort, handledning, falldiskussioner etc. 

 Finns det någon form av lärande i arbete som ni inte använder idag som vore bra att 

använda? Beskriv i så fall varför det inte används. 

 Följer ni upp kompetensutvecklingen på grupp och individnivå? Beskriv i så fall på 

vilket sätt. 

 Vilket stöd i organisationen upplever första linjens chefer sig ha? 

 

Beskriv kortfattat vilka förändringar i omvärlden kan komma att påverka avdelningens 

verksamhet? (Vårdinnehåll, arbetsinnehåll, tjänstesammansättning och arbetsorganisation) 

a) Kortsiktigt, 1-2 år 

b) Långsiktigt, 4-5 år 

c) Vad anser du om de framtida kompetenskraven för de yrkesgrupper du ansvarar för 

relaterat till eventuella förändringar? 

 

Vilka mål finns i verksamheten, beskriv kortfattat vilka, uppnår ni dem 

 Landstingsnivå 

 Centrumnivå 

 Kliniknivå 

 Avdelningsnivå 

 Individnivå 

 

Utvärderas de olika utbildningsinsatserna som görs? 

 Vilka eventuella effekter har man kunnat se? 

 

 

 

 

 

 

 

 


