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Abstrakt 

Författarens namn: Lilian Karlsson 

 

Titel: Lärande i vårdarbetet, strategier för lärande 

 

Engelsk titel: Learning in care work, strategies for learning 

 

Antal sidor: 76 

Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för vilket förhållningssätt första linjens 

chefer har för att främja lärandet i vårdarbetet. Lärandet i vårdarbetet handlar om handlar kravet 

på att personalen ska lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. På vilket 

sätt första linjens chefer organiserar lärandet i vården samt vilket stöd de upplever sig ha. För 

att undersöka hur första linjens chefer går till väga intervjuades åtta chefer på ett sjukhus i södra 

Sverige, som bedriver offentlig vård. Uppsatsen har en hermeneutisk ansats och empirin 

bearbetades med hjälp av kontextuell analys. Tidigare forskning visar att lärande i arbetet anses 

vara en framgångsfaktor. Behovet av lärande ökar beroende på den snabba utveckling som sker. 

För att hitta strategier för lärandet är det vanligt att införa modeller för målstyrning. Ur empirin 

har två förhållningssätt identifierats; Det första kallas strategiskt inriktat lärande där cheferna 

tar reda på lärandebehovet utifrån verksamhetens mål. Olika modeller används för att tydliggöra 

och utvärdera mål för lärande. Modellerna är många, fordrar kunskap och tid att administrera. 

Det andra förhållningssättet kallas professionsinriktat lärande där personalens önskemål och 

behov av utbildning styr lärandet, struktur saknas och lärandeinsatser utvärderas inte. Här är 

förtrogenhetskunskap och lärandet av varandra viktigt. Oavsett vilket förhållningssätt chefen 

har fordras en arbetskultur som främjar lärande dvs. mer kunskap och stöd till cheferna, 

engagerad arbetsgrupp, god kommunikation och öppet klimat. Resurserna är begränsade, det 

gäller att kunna prioritera. Inget förhållningssätt kan entydigt sägas vara bättre än det andra. Det 

systemadministrativa stödet, ett stödjande lärandeklimat och chefens förmåga att hantera 

intressekonflikter är av stor betydelse.  

 

 

 

 



 

 

Nyckelord: job development, lean organization, learning, ledarskap, lärande, lärande i 

arbetet, new public management, nursing, novis till expert, omvårdnad, reflection, 

workplace, workplace learning, best practice, mål, målstyrning, kollektivt lärande, 

lärande i team, livslångt lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehåll 
 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

2 Forskningsfråga ................................................................................................................... 5 
3 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................. 5 

3.1 Definitioner av begrepp ............................................................................................... 6 
3.2 Lärandets betydelse i organisationen ........................................................................... 7 

3.2.1 Möjligheter till lärande ................................................................................................. 9 

3.2.2 Det vuxna lärandet ...................................................................................................... 10 

3.2.3 Kontextuella faktorer som påverkar lärandet .......................................................... 12 

3.2.4 Chefers överväganden ................................................................................................. 13 

3.3 Explicit lärande .......................................................................................................... 14 
3.3.1 Verksamhetsmål för lärande i vårdarbetet? ............................................................. 14 

3.3.2 Kunskap för att sätta mål ........................................................................................... 15 

3.3.3 Best practice ................................................................................................................. 16 

3.4 Implicit lärande .......................................................................................................... 17 
3.4.1 Kompetensutveckling i dagligt arbete ....................................................................... 18 

3.4.2 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande .......................................................... 18 

3.4.3 Förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap ................................................................. 20 

4 Metod ................................................................................................................................ 21 

4.1 Urval .......................................................................................................................... 22 
4.2 Datainsamling ............................................................................................................ 23 

4.3 Bearbetning ................................................................................................................ 24 
4.4 Trovärdighet .............................................................................................................. 25 
4.5 Etiska överväganden .................................................................................................. 27 

5 Resultat ............................................................................................................................. 29 
5.1 Strategiskt inriktat lärande ......................................................................................... 31 

5.1.1 Målstyrd kunskap ........................................................................................................ 32 

5.1.2 Modellbaserad strukturering ..................................................................................... 35 

5.2 Professionsinriktat lärande ........................................................................................ 37 
5.2.1 Situationsbaserat agerande ......................................................................................... 38 

5.2.2 Förtrogenhetskunskap ................................................................................................ 39 

5.2.3 Professionsinriktat lärande ......................................................................................... 42 

5.3 Arbetskultur som främjar lärande .............................................................................. 43 
5.3.1 Systemadministrativt stöd för lärande ...................................................................... 43 

5.3.2 Stödjande lärandeklimat ............................................................................................. 46 

5.3.3 Intressekonflikter ........................................................................................................ 47 

6 Analys ............................................................................................................................... 50 
6.1 Analys av strategiskt inriktat lärande ........................................................................ 52 
6.2 Analys av professionsinriktat lärande ........................................................................ 55 
6.3 Analys av arbetskultur som främjar lärande .............................................................. 59 



 

 

7 Diskussion ......................................................................................................................... 63 

7.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 68 
7.2 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................... 69 

Referenser ................................................................................................................................. 70 

Bilaga 1 Intervjuguide ...............................................................................................................  
Bilaga 2 Informationsbrev till informant .................................................................................  
Bilaga 3 Informationsbrev till Verksamhetschef .....................................................................  
 

 



1 

 

1 Inledning 

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

för att vårdtagarna ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård, som är av god 

kvalitet (Patientlag, SFS 2014:821, Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763, 

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska alla 

medarbetare vara delaktiga i verksamheten och dess utveckling. Vårdgivaren ska planera, leda 

och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kraven uppfylls, kvaliteten i verksamheten 

ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 

1982:763). Ständiga förändringar förutsätter att personalen uppdaterar sin kunskap 

kontinuerligt. Behovet av lärande i vårdarbetet ska identifieras och hanteras. Ansvaret för 

lärandet på avdelningsnivå har första linjens chef, den nivå där den löpande driften bedrivs, i 

det här fallet vård. Vården är organiserad i en s.k. linjeorganisation, en hierarkisk 

organisationsform där ansvar fördelas på olika nivåer (Nationalencyklopedins multimedia, 

2000). Syftet med en linjeorganisation är att det ska finnas en tydlig hierarkisk struktur och att 

verksamheten styrs av klara regler (ibid). Linjeorganisationens högsta ledning så kallad 

systemadministrativ nivå, i det här fallet landstingsledningen, förväntas ha den övergripande 

bilden av verksamheten. Som första linjens chef i vården har man under verksamhetschefens 

ledning (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763), personalansvar för bl.a. sjuksköterskor 

och undersköterskor/skötare (Arbetsidentifikation, AID, 2013). Dessa yrkesgrupper är hälso- 

och sjukvårdpersonal enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Sjuksköterskorna är en 

legitimerad yrkesgrupp och undersköterskor/skötare anses biträda en legitimerad 

yrkesutövare. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur han eller 

hon fullgör sina arbetsuppgifter, men vårdgivaren dvs. landstinget har ett övergripande ansvar 

(ibid).  

Det som den här uppsatsen behandlar är det förhållningssätt första linjens chefer har för att 

främja lärandet i vårdarbetet. Lärandet i vårdarbetet handlar om kravet på att personalen ska 

lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. Följande frågeställningar 

kommer att besvaras; På vilket sätt organiseras lärandet i vården av första linjens chefer samt 

vilket stöd de upplever sig ha för att uppfylla mål avseende lärande i vårdarbetet? 
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Traditionellt sett har det tayloristiska synsättet styrt lärandet i organisationer sedan början av 

1900-talet (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Frederick Winslow Taylors idéer ledde till 

en systematisk och strategisk modell som styrt produktionen i många företag. Taylorism 

innebär i korthet fokus på specialisering, centralisering, effektivisering och slimmad 

organisation efter uppställda mål. Arbetsplatsens lärande inriktas på specialistkunskap för att 

effektivisera processer (ibid).  

Historiskt sett har arbetslivsforskningen fokuserat på frågor rörande chefs- och 

ledarutbildning (Ellström et al., 2005).   Mot slutet av 1970-talet vidgades perspektivet till 

samspelet mellan individ och organisation. I och med att utbildning, lärande och 

kompetensutveckling i arbetslivet blev ett pedagogiskt forskningsområde, tillfördes inte 

enbart ny kunskap till vår förståelse av människan i arbetslivet. Den arbetslivspedagogiska 

forskningen bidrog även med teori och metodutveckling inom ämnet. Villkor för lärande och 

lärandemiljöer framstår enligt Ellström et al. (2005) som ett mänskligt fenomen, oberoende av 

den verksamhet som studeras. I denna uppsats har första linjens chefer i vården intervjuats 

därmed riktar sig resultatet mest till vårdorganisationer. Men med tanke på Ellströms et al., 

resonemang kan sannolikt resultatet ha betydelse för andra icke vårdinriktade verksamheter. 

Sedan 1980-talet finns enligt Ellström et al., en tydlig tendens att forskningen i 

arbetslivspedagogik förskjutits från urval, rekrytering och utbildning av ledare och anställda 

till arbetsplatsen som lärandemiljö, informellt lärande och villkor för lärande. En förskjutning 

som Ellström et al., kallar för pedagogisering som kommer till uttryck på följande sätt; 

 genom omfattande satsningar på utbildning och andra former för kompetensutveckling 

av såväl medarbetare som ledning i organisationen 

 genom satsningar på tekniska och organisatoriska förändringar som görs i syfte att 

skapa mer lärandeintensiva organisationsformer 

 genom förändrade synsätt på ledning och styrning som innebär att fokus ligger i högre 

grad på mjuka styrfaktorer som mål, värderingar och kompetens 

 genom ökade förväntningar om och krav på anställdas delaktighet i organisationen och 

dess utveckling  

 

Sedan 2000-talets början, i linje med den ökade målstyrningen och decentraliseringen, finns 

enligt Ellström et al., (2005) ett ökat intresse för ledarskap ur perspektivet pedagogiskt 

ledarskap, dvs. hur ledaren förväntas skapa en god miljö för medarbetarens lärande. I ett 

vidare sammanhang har den arbetspedagogiska forskningen bidragit med att vidga 
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perspektivet från ett fokus på formell utbildning, till ett fokus på betingelser för lärande, 

kunskapsbildning och kompetensutveckling som en del i människors dagliga liv (ibid). 

 

Utbildning och lärande i arbetslivet har som pedagogiskt forskningsfält expanderat under de 

senaste årtiondena (Ellström et al., 2005). Detta gäller inte enbart för svenska förhållanden, 

utan även i ett internationellt perspektiv. I och med att utbildning, lärande och 

kompetensutveckling i arbetslivet blivit ett pedagogiskt forskningsområde, tillfördes ny 

kunskap till vår förståelse av människan i arbetslivet. Forskningsresultaten inom den 

arbetslivspedagogiska forskningen ger enligt Ellström et al., underlag för teori och 

metodutveckling inom ämnet. Inom det arbetslivspedagogiska forskningsfältet ingår bl.a. 

forskning vad gäller arbetskrav och utbildningsbehov, chefers arbete, ledarskap och lärande 

(ibid).  

 

Över tid har många organisationsmodeller för bästa praktik presenterats (Ellström et al., 

2005). Modellerna har många namn men syftet är fortfarande slimmad organisation efter 

uppställda mål. I dessa modeller spelar kvalitets- och produktivitetsmätningar samt 

benchmarking en viktig roll (ibid). Gapet växer mellan vad som är möjligt och vad som 

efterfrågas (Falkenström, 2012). Mer vård för pengarna, styrning och efterfrågan innebär 

enligt Falkenström att man måste välja. Det är mot denna bakgrund som krav på prioriteringar 

t.ex. utbildning och kompetens inom hälso- och sjukvården ökat (ibid). Organisationen söker 

en lösning. Därför har en debatt inom vården uppstått, bl.a. genom de inlägg journalisten 

Maceij Zaremba (2013) gjort om att det blivit allt mer vanligt att införa s.k. New Public 

Management (NPM), en modell där processer tydliggörs i syfte att öka verksamhetens 

effektivitet (Hood, 1995). NPM härstammar från den privata sektorn men har anpassats till 

offentlig sektor (Zaremba, 2013). Det kan enligt Zaremba finnas ett motstånd från 

medarbetarnas sida att anamma NPM eftersom vårdtagarna blir betraktade som kunder och 

målstyrning premieras. Vården har traditionellt sett haft vårdtagaren i centrum dvs. att i första 

hand tillgodose vårdtagarens behov (ibid). NPM innebär ett förändrat synsätt på ledning och 

styrning, där fokus ligger på att styra genom att sätta mål för verksamheten, mål som ska 

mätas och utvärderas (Hood, 1995). Idéer som innebär ökade krav på effektivitet (Hood, 

1995, Zaremba, 2013).  

 

Det var inte många länder som entusiastiskt anammade New Public Management 

förutom Sverige/…/som alltid när en ny trend når Sverige, slår den igenom som 
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en annan väckelse. Inom kort och utan någon vidare diskussion blev »mål och 

resultatstyrning« och »lean production« rättesnöre för var och varannan 

förvaltning. Också sjukvården drogs med. (Zaremba, 2013, s16). 

  

Lärande- och kompetensfrågorna inom vårdområdet kommer till uttryck på en mängd olika 

sätt (Ellström et al., 2005). Omfattande utbildningsinsatser genomförs för såväl medarbetare 

som ledare i vården (ibid). Arbetsgivar- och intresseorganisationen SKL (Sveriges Kommuner 

och Landsting) erbjuder tillfälliga utbildningsinsatser t.ex. inom lärandestyrd arbetsmetodik. 

Syftet är att skapa förutsättningar för mer lärandeintensiva organisationsformer, där 

landstingen försöker tydliggöra sina processer (ibid).  

 

I en allt mer slimmad organisation kan det vara en utmaning att skapa förutsättningar för 

lärande i arbetet (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007, Batalden & Stoltz, 1993, Deming, 

1994). Ofta används någon sorts managementmodell t.ex. BSC (Balanserat styrkort) för att 

beskriva och tydliggöra de mål verksamheten har (Kaplan & Norton, 1992). Första linjens 

chefer ställs inför en utmaning när de ska bryta ned och hantera alla krav (Karlsson, 2012). Ett 

flertal olika managementmodeller kan florera i den enskilda organisationen, som då blir en 

mötesplats för dessa (Mårtensson, 2007). Modellerna uppfattas som moderna av företrädare 

för organisationer, men också forskare sätter stor tilltro till dem. Det finns en risk enligt 

Mårtensson att förhoppningarna är för stora och optimistiska.  

 

Lärande i vårdarbetet fordrar både förbättrings- och metodkunskap för målstyrning och 

professionell kunskap (Nelson et al., 2007, Batalden et al., 1993, Deming, 1994). Exempel på 

förbättrings- och metodkunskap är t.ex. Demings (1994), så kallade förbättringshjul, PDSA 

(Plan, Do, Study, Act), en generell och användbar förbättringsmodell som ska ge kunskap 

som i sin tur ska leda till förbättringar inom verksamheten. Deming utvecklade modellen 

under 1950-talet och den är fortfarande aktuell. Förbättringshjulet, PDSA, är ett sätt att 

systematiskt prova förändringar för att se och lära, om förändringar verkligen leder till den 

förbättring man vill uppnå (ibid). Problemet är att förbättrings- och metodkunskap inte i vissa 

fall accepteras inom professionen, dvs. av vårdpersonalen (Nelson et al., 2007, Batalden et al., 

1993). Professionen prioriterar professionell kunskap t.ex. medicinsk kunskap. För att ett 

lärande ska ske, som ska komma vårdtagaren till del, fordras enligt Nelson et al.(2007) att 

professionellt lärande och förbättrings- och metodkunskap finns. Med hjälp av förbättrings- 

och metodkunskap implementeras ny kunskap i verksamheten (ibid).  
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I den här uppsatsen kommer jag att bidra med kunskap om chefers arbete och ledarskap vad 

gäller lärandet i vårdarbetet. Vården anses vara en välfärdsorganisation eller human service-

organisation med syfte att ge samhällets medborgare förutsättningar för ett gott liv 

(Thylefors, 2007). Det vårdbehov medborgarna har leder till olika mål som vårdgivaren är 

skyldig att uppnå. När målen är identifierade inställer sig enligt Thylefors nästa fråga; Vilken 

kompetens behövs för att utföra arbetet?  

2 Forskningsfråga  

Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för vilket förhållningssätt första linjens 

chefer har för att främja lärandet i vårdarbetet. Lärandet i vårdarbetet handlar om kravet på att 

personalen ska lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. Följande 

frågeställningar kommer att besvaras: 

På vilket sätt organiseras lärandet i vården av första linjens chefer? 

Vilket stöd i organisationen upplever första linjens chefer sig ha för att uppfylla mål avseende 

lärande i vårdarbetet? 

 

Med utgångspunkt i en hermeneutisk ansats och med kontextuell analys, en explorativ och 

utforskande ansats kommer jag att besvara forskningsfrågan (Berggren, 2003, Doumas, 2011, 

Svensson & Doumas, 2013). Att utifrån en helhet utforska, söka innebörden i data och förstå 

de erfarenheter informanterna delgav mig, med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 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 på ett sjukhus i södra Sverige.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

Första linjens chef har många benämningar i litteraturen t.ex. enhetschef och avdelningschef. I 

flertalet av de studier jag refererar till beskrivs chefer på olika organisatoriska nivåer t.ex. 

avdelnings- eller kliniknivå. För att underlätta för läsaren valde jag att använda ordet chef 

utan att ange exakt titel eller organisationsnivå. Resultaten i de studier jag läst kan enligt min 

bedömning vara relevanta för första linjens chefsnivå. I inledningen av det teoretiska avsnittet 

definieras begrepp, för att underlätta för läsaren. Jag har valt att dela upp det teoretiska 

avsnittet i tre delar. Den första delen beskriver tidigare forskning som kan kallas lärandets 

betydelse där vikten av återkommande utbildning på arbetsplatsen betonas, och 
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verksamhetsutveckling samt livslångt lärande är en viktig del. Den andra delen beskriver 

forskning om explicit lärande dvs. nedtecknade, synliga mål för lärandet i vårdarbetet. Ett 

lärande som är målstyrt och modellbaserat som styrs från systemadministrativ nivå, vad 

verksamheten kräver. Den tredje delen beskriver forskning om implicit lärande, osynliga icke 

nedtecknade mål där t.ex. förtrogenhetskunskapen är central.  

3.1 Definitioner av begrepp 

För att underlätta för dig som läsare har jag valt att definiera några begrepp. 

 

Balanserat styrkort, av engelskans Balanced Scorecard, BSC, är en managementmodell för att 

styra organisationer och företag (Kaplan et al., 1992). Traditionell styrning har lagt stor vikt 

vid enbart det finansiella perspektivet. Enligt BSC behövs ett antal perspektiv; 

kundperspektiv, lärande- och utvecklingsperspektiv, interna processer och 

medarbetarperspektiv. Det gäller att uppnå en balans mellan de olika perspektiven och att 

mäta verksamhetsresultat. 

 

Best practice, innebär att man hävdar att det finns en teknik eller metod som är mer effektiv 

än andra på att leverera ett specifikt resultat (Helms Jørgensen, 2006). Goda exempel som 

överförs från en organisation till en annan. Syftet är att optimera processer och en slimmad 

organisation. 

 

Humankapital, handlar om medarbetares utbildning, färdigheter, talanger samt kompetenser, 

även hälsa räknas in ibland (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Det är angeläget 

att höja humankapitalets nivåer, genom undervisning och utbildning. Genom att höja 

humankapitalet ska den ekonomiska tillväxten i organisationen öka. 

ISO-certifiering, International Organization for Standardization är en internationell 

organisation för kvalitetsarbete. Organisationen måste uppfylla ett antal standards för att få 

kalla sig certifierad, inom kvalitetssäkring och kvalitetsledning (Nationalencyklopedin, 

online; www.ne.se, hämtad 140428).  

Managementmodell, dvs. en modell som stöd till struktur för ledning (Nationalencyklopedin, 

online; www.ne.se, hämtad 140428). Managementmodeller innehåller vanligen områden som 



7 

 

t.ex. förvaltnings-, kunskaps- och produktutveckling, ekonomi, kvalitetssäkring, och 

personalfrågor.  

 

New Public Management, (NPM), avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som 

gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet (Hood, 1995). NPM är en bred 

term för flera olika managementmodeller, idéer som lånats från den privata sektorn. NPM 

kom i samband med att kraven på ökad effektivitet och marknadsanpassning ställdes på 

offentlig sektor. Införandet ledde till t.ex. målstyrning och tydlighet i ansvar.  

 

Lean production, är en manangementmodell med syfte att identifiera och eliminera alla 

faktorer i en produktionsprocess, som inte skapar värde för slutkunden (Helms Jørgensen, 

2006). Toyota Production System anses ha utvecklat modellen som ursprungligen bygger på 

Henry Fords löpande-band-princip.  

 

OLIVIA, Organisatoriskt lärande i vårdens inre arbete, en modell för befattningsutveckling. 

Verksamhetens kompetensbehov definieras och används som underlag för strategisk 

kompetensutveckling. Ett ledningsverktyg för systematisk kompetensförsörjning.  

(Landstinget Östergötland, online; http://158.126.240.85/upload/51522/Vagledning.pdf hämtad 

140428). 

 

Slimmad organisation, Behovet av sjukvård ökar medan resurserna minskar (Rinehart, 2013).  

Arbetet med att identifiera problem och minska resursslöseri pågår ständigt. Arbetsflöden ses 

över för att minska icke-värdeskapande processer, för att förbättra kvalitet och minska 

resursslöseri.  Inom vården ska patientens behov styra.  

 

Systemadministrativ nivå, vården är organiserad i en s.k. linjeorganisation, en hierarkisk 

organisationsform där ansvar fördelas på olika nivåer (Nationalencyklopedins multimedia, 

2000). Linjeorganisationens högsta ledning så kallad systemadministrativ nivå, förväntas ha 

den övergripande bilden av verksamheten.  

3.2 Lärandets betydelse i organisationen 

Jag kommer att analysera lärandet i vårdarbetet som ett möte mellan olika diskurser som i 

mötet bildar ett spänningsfält (Söderström, 2011) och Thylefors (2007) teoretiska perspektiv. 

http://158.126.240.85/upload/51522/Vagledning.pdf%20hämtad%20140428
http://158.126.240.85/upload/51522/Vagledning.pdf%20hämtad%20140428
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Enligt Söderström (2011) har de olika diskurserna kommit och gått, för att sedan mötas och 

ibland omformas. Söderström nämner följande diskurser; En planeringsdiskurs, med fokus på 

utbildningsbehov, utbildningsmål, metoder och utvärdering av resultat. Dessa frågor fick 

enligt Söderström en speciell laddning beroende på de olika pedagogiska ideologier som 

fanns bland praktiker inom pedagogiken. Vilket ledde till en pedagogisk-ideologisk diskurs 

där undervisningsteknologins grundtankar, i strid med nya ideér för utbildning, fick 

inspiration t.ex. gruppdymnamisk utbildning och lärande arbeten. Därefter vidtog enligt 

Söderström en kompetensdiskurs med fokus på individers utveckling i relation till 

verksamhetens utveckling. Kompetensdiskursen innehåller enligt Söderström en slags 

förening mellan individuella och kollektiva behov. Med ett ökat fokus på effekter och nytta 

övergick diskursen i en humankapitaldiskurs, där de anställdas kompetenser och potential för 

utveckling ses som en investering för att ge ökad tillväxt i verksamheten. I tjänstesektorn som 

vården tillhör ökade intresset för kundrelationer och service. Enligt Söderström avspeglade 

det sig i en kvalitetsdiskurs, där faktorer som värdeskapande byggt på kompetens, relationer 

och organisationskultur utgjorde grunden. Mötet mellan de olika diskurserna är en komplex 

fråga, med förskjutningar mot olika diskurser över tid (ibid). 

Att lära sig att använda olika teoretiska perspektiv anses värdefullt, de fungerar som mentala 

kartor (Falkenström, 2012). Kartor som hjälper oss att navigera i organisationernas värld. Det 

är viktigt att chefer kan växla perspektiv efter behov (Thylefors, 2007). Hälso- och sjukvården 

är enligt Falkenström (2012) en komplex organisation där det krävs kunskap för att sätta mål 

och lägga upp strategier för lärande i vårdarbetet. Samtidigt som organisation och styrsystem 

består av traditionella hierarkier, och verksamheten lyder under omfattande lagstiftning, är 

den inbäddad i ett mångfacetterat samhälle (ibid).  

Enligt Thylefors (2007) kan human service-organisationer betraktas utifrån olika teoretiska 

perspektiv som hjälper cheferna att förstå, analysera och orientera sig i organisationernas 

värld. Thylefors beskriver; Processperspektivet där arbetsflöden står i fokus t.ex. samarbetet 

mellan olika professioner. Systemperspektivet som betonar helheten och samspelet mellan 

komponenter och processer, inom och mellan organisationer och omvärlden t.ex. samarbetet 

mellan olika kliniker. Slutligen det strukturella perspektivet som traditionellt sett haft stort 

genomslag i vården där det finns ett behov, vanligtvis vårdtagarens behov, utifrån det formas 

ett mål som ska uppfyllas. Vårdtagarens behov leder till ett antal arbetsuppgifter som 

grupperas och analyseras för att se vilken kompetens de kräver. När nödvändiga 
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arbetsuppgifter identifierats, grupperas dessa för att sedan fördelas på olika befattningar och 

enheter. På så sätt bringar man enligt Thylefors ordning och reda i organisationen. 

 

I de konflikter som uppstår mellan individ och organisation, ska organisationens behov styra 

(Thylefors, 2007). Om inte målet uppnås blir oftast följden en omstrukturering. De flesta 

human service-organisationer som vården tillhör har en blandform av olika perspektiv (ibid). I 

varje perspektiv krävs det kunskap, t.ex. för att förstå hur man kan identifiera processer, hitta 

metoder att tydliggöra arbetsflöden (Falkenström, 2012). En viktig aspekt i det avseendet är 

enligt Falkenström chefernas egen utbildningsnivå. Hur får de tillräcklig kunskap för att 

arbeta utifrån olika perspektiv och vilket stöd finns i organisationen? Om chefen inte har 

tillräcklig kompetens eller har tillräckligt stöd finns det enligt Falkenström, en risk för att 

perspektivkartorna navigerar i fel riktning.  

 

Chefen måste ha kunskap att kritiskt granska de olika perspektiven. Vilket perspektiv ger 

sannolikt den bästa kartan över verksamheten? Verksamhetsföreträdare söker modeller som 

stöd, för att hantera de olika perspektiven (ibid). Därutöver kommer vårdtagares problem, 

klagomål och brister i patientsäkerhet som är etiska utmaningar för chefen att hantera 

(Falkenström, 2012). Det är mot denna bakgrund som krav på prioriteringar t.ex. utbildning 

och kompetens inom hälso- och sjukvården ökat (ibid).  

 

I kommande kapitel beskriver jag att möjligheten till lärande i vårdarbetet kan få betydelse för 

rekrytering och verksamhetens utveckling (Moxnes, 1993, Ellström et al., 2005). Det anses 

vara en framgångsfaktor att kunna visa på medarbetares utvecklingsmöjligheter (ibid). Därför 

har många företag gjort omfattande satsningar på kompetensutveckling (Ellström et al., 2005). 

Genom att höja medarbetarnas kompetens ökar företagets effektivitet, ett samband som visar 

sig svårt att stärka (Mårtensson, 2007). Jag kommer också att belysa lärandet i vuxen ålder, att 

lära för livet och livslång utbildning (Merriam, Caffarella & Baumgarten, 2007). Formell 

utbildning måste enligt Moxnes (1993) följas av ett fortsatt lärande. Det vuxna lärandet 

bygger på individens eget intresse, som ska anpassas till verksamhetens krav (ibid). 

3.2.1 Möjligheter till lärande  

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

arbetstagare så att de kan förverkliga sig och utvecklas i sin roll (Moxnes, 1993). Den 

anställde kan ha behov av återkommande utbildning, dvs. utbildning som är systematiskt 
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tillrättalagd. Det innebär 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 enligt Moxnes viktig. Det är ett högt tempo i kunskapstillväxten och därmed 

ett lika snabbt föråldrande av det man tidigare lärt sig. Moxnes menar att det är viktigt att hitta 

strategier för lärande på arbetsplatsen annars kan den anställde snabbt komma i otakt med 

utvecklingen. För att uppdatera föråldrade kunskaper fordras att en del av arbetstiden får 

användas till lärande (ibid). Thylefors (2007) beskriver att tid för lärande inte är inräknat i alla 

medarbetares tjänsteprocent, det beror på profession. Den personalresurs varje chef ansvarar 

för är enligt Thylefors, oftast beräknad på att täcka vårdnära arbete dvs. patientvård. Thylefors 

beskriver att vissa yrkesgrupper t.ex. läkare har avsatta medel för utbildning, men ju mer 

rutinartat arbete medarbetaren har, t.ex. undersköterskans, ju mindre resurser finns avsatt. 

Särskild utbildningsbudget finns i de flesta verksamheter, där medarbetaren får ansöka om 

möjlighet att gå utbildning. Det gäller främst utbildningar för att öka den formella 

kompetensen. Lärandet på arbetsplatsen måste enligt Thylefors, i de flesta fall tas inom 

budget. Thylefors menar att lärande i arbetet fordrar en omfattande analys; vad, hur och varför 

något ska läras i relation till vilka resurser som finns till förfogande (ibid).  

3.2.2 Det vuxna lärandet  

Det vuxna lärandet kräver metoder anpassade efter vuxnas erfarenheter och sätt att lära 

(Merriam et al., 2007). Hur många chefer har denna kunskap? Syftet är att åstadkomma vad 

de vuxna redan förutsätts vara, nämligen självständiga och ansvarstagande individer (ibid). 

Varje medarbetare ska ha en egen designad utvecklingsplan därmed stärks det individuella 

perspektivet, vilket kan påverka det kollektiva lärandet (Bjerlöv, 1999, Döös, & Wilhelmson, 

2005). Chefen måste balansera perspektiven individ och grupp på ett för verksamheten 

lämpligt sätt. Internationellt talas om kompetens istället för kunskaper (Gerrevall, 2011). Med 

kompetens menas att individen kan använda de kunskaper de tillägnar sig inom en utbildning 

eller praktiskt arbete. Arbetslivet är enligt Gerrevall en aktör, som kan ställa krav på 

utbildningsanordnare. Detta för att framtida medarbetare ska ha den kompetens som behövs, 

för att organisationen ska kunna utföra sitt uppdrag (ibid). Behovet av kompetens förändras 

snabbt i och med den snabba utveckling samhället har (Moxnes, 1993). 

 

Det råder en förskjutning mot att förstå syftet med livslångt lärande främst i ekonomiska 

termer, mindre i förhållande till den personliga och demokratiska funktionen (Biesta, 2006). 

Villkoren i den lärande ekonomin, att livslångt lära sig har blivit en individuell uppgift, 
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snarare än ett kollektivt projekt. På så sätt har livslångt lärande enligt Biesta förändrats från 

att vara en rättighet till en skyldighet. Biesta ställer ett antal viktiga frågor om vem som har 

den demokratiska rätten, att sätta agendan för livslångt lärande. Hur motiverar man livslångt 

lärande? Hur kan individen känna engagemang för lärande utan att kunna kontrollera sin egen 

agenda? Tidigare sågs livslångt lärande som en investering och personlig nytta. Biesta menar 

att numera kommer de ekonomiska diskussionerna eller den ekonomiska nyttan av livslångt 

lärande mer i fokus. Om lärandet uppfattas som en individuell och inte en kollektiv uppgift, så 

stärks den hierarkiska traditionella kulturen inom vården (ibid).  

 

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 (Ellström, 2005:1). Därför har många organisationer enligt Ellström gjort 

omfattande satsningar på kompetensutveckling med mer eller mindre skiftande resultat. En 

vanlig uppfattning är att höja kompetensen på all personal så de kan utföra mer och arbeta 

smartare (Thylefors, 2007). Övertygelsen att ökad kompetens är lösningen på ett tidsproblem 

är enligt Thylefors ett aprioriantagande. Det hjälper inte om alla undersköterskor får 

sjuksköterskekompetens de kan ändå inte utföra sina arbetsuppgifter snabbare. Enligt 

Mårtensson (2007) finns inga samband mellan kompetens och effektivitet det är mer 

komplext än så. Söderström (2011) menar att kompetens inte är ett enhetligt fenomen, utan ett 

begrepp som behöver problematiseras med tanke på kontext, berörda aktörer och 

tidsperspektiv. Thylefors (2007) anser att förutsättningen för att nå kvalitet inom human 

service är den personbundna kompetensen. Oavsett om det gäller så kallad 

förtrogenhetskunskap eller akademisk kunskap handlar det om ett mänskligt kapital som är 

bundet till sina ägare. Thylefors menar att chefen måste skapa en relation med varje anställd 

så att de är villiga att bjuda på sitt mänskliga kapital både i det kortsiktiga och långsiktiga 

perspektivet. 

 

Gapet mellan teori och praktik synes öka (Gerrevall, 2011). Utbildningarna blir allt mer 

specialiserade (Uljens, 2001). Livslångt lärande gäller, en gång specialist alltid specialist, 

gäller inte längre (ibid). Utbildningsanordnare satsar allt mer på att stärka de akademiska 

meriterna (Fenwick, 2003, Nilsson et al., 2011). De praktiska momenten hänvisas till 

arbetsgivaren, lärandet i det vardagliga arbetet på aktuell arbetsplats. Det finns därmed en risk 

att den kliniska träningen minskar under utbildning, då behövs enligt Fenwick (2003) 

strategier för att möta lärandet på arbetsplatsen. Ett sätt kan vara att arbeta med strategiskt och 
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målstyrt lärande t.ex. så kallade professionella utvecklingsplaner (ibid). I samband med 

anställning planeras det för att medarbetaren ska få den kompetens som behövs (Karlsson, 

2012), vilket kan leda till att professionella utvecklingsplaner används (Fenwick, 2003). Det 

finns enligt Fenwick en risk, att medarbetarna uppfattar utvecklingsplanerna som ett 

kontrollinstrument från arbetsgivarens sida.  Därmed minskar medarbetarnas engagemang för 

strategiskt, målstyrt lärande (ibid).  

3.2.3 Kontextuella faktorer som påverkar lärandet 

Kontextuella faktorer, t.ex. arbetsmiljön, är viktig för att kunskap ska utvecklas (Ellström, 

1992, Björklund, 2008). Fragment av kunskaper når oss hela tiden (Björklund, 2008). Om vi 

samlar kunskap under längre tid, i en viss kontext, kommer mönster och upprepningar att ge 

oss en mer fullständig beskrivning av det vi håller på med (ibid). Enligt Granberg (2004) finns 

det kontextuella hinder t.ex. när det ekonomiska styrsystemet gör att erbjudanden i miljön inte 

kan utnyttjas. Den professionelle yrkesutövaren avstår då från lärandemöjligheter, för att bidra 

till att enhetens prestationskrav uppfylls (ibid).  

 

För att lära av varandra i arbetslivet krävs enligt Bjerlöv (1999) arbetsplatsutveckling. Bjerlöv 

menar att arbetsplatsutveckling och lärande ligger nära vartannat. I vården anses det bästa 

lärandet vara att arbeta tvärprofessionellt t.ex. vid arbetsplatsmöten, att använda varandras 

kompetens (ibid). Det kräver att varje profession har ungefär samma formella och informella 

standard men så är det inte enligt Thylefors (2007). Det medicinska perspektivet är enligt 

Thylefors starkt dvs. medicinska kunskaper och färdigheter inom professionen. För att delta i 

en tvärprofessionell grupp fordras att deltagarna känner en legitimitet, att ha kunskap nog för 

att delta (Wilhelmsson, 1998). Enligt Dewey (1985) är det viktigt att gruppen blir en grupp 

inte ett antal individer. För att ett tvärprofessionellt arbetssätt ska fungera krävs att arbetssättet 

accepteras, uppfattas och tolkas på ett likartat sätt av teammedlemmarna, dvs. att det råder 

målkonsensus (Rönnqvist, 2001).  

 

Inte ens genom att arbeta för ett gemensamt mål blir individer en social grupp (Dewey, 1985). 

Starka professioner påverkar dynamiken i en grupp (Thylefors, 2007). Det finns enligt 

Thylefors ett elittänkande inom vården som ger status och ett övertag till andra yrkesgrupper. 

Den dominerande yrkesgruppen präglar kultur, mål, språk och värderingar.  Följden blir att 

den hierarkiska strukturen stärks (ibid). Så länge relationerna mellan arbetsgivare och 

anställda, styrande och styrda håller sig på denna nivå bildar de ingen verkligt social grupp, 
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oavsett hur mycket deras aktiviteter tangerar varandra (Dewey, 1985). Den grupp som varit 

till synes välfungerande kan helt plötsligt vara dysfunktionell. Ohlsson (1996) menar att en 

dysfunktionell grupp försöker skydda det som den har, istället för att omorganisera sig, dela 

med sig av kunskap och göra framsteg. Gruppen skyddar sig genom att hävda, så här har vi 

alltid gjort. Det är viktigt att chefen är lyhörd och arbetar för öppenhet och förändring (ibid).  

3.2.4 Chefers överväganden 

Chefer måste hela tiden göra etiska överväganden för att nå verksamhetens mål (Falkenström, 

2012). Det åligger enligt Falkenström chefer inom vården att värna om olika målintressen. 

Värden som står på spel i hälso- och sjukvården bl. a. genom att identifiera och hantera olika 

intressekonflikter, för att på så vis uppnå verksamhetens mål. Hur påverkar intressekonflikter 

lärandet och chefens arbete med lärande inom verksamheten? Det finns enligt Falkenström en 

risk att intressekonflikter påverkar chefens möjligheter att få stöd i organisationen. Chefens 

förmåga att hantera olika professioners intressen, avseende lärande i vårdarbetet, är avgörande 

för det stöd chefen kommer att få från arbetsgruppen. Falkenström menar att det krävs mod 

för att lyfta intressekonflikter t.ex. i en ledningsgrupp, då det kan väcka motstånd. Vanligtvis 

innebär det att chefen är tyst eller hanterar intressekonflikten med viss försiktighet. Risken är 

att man uppfattas illojal eller inte duga i andras ögon (ibid). 

 

Enligt Falkenström (2012) finns de etiska frågorna finns hela tiden med i en chefs agerande, 

mest tydlig är de etiska frågorna som rör vårdtagaren. De prioriteringar chefen gör kan ge 

känslor av skuld och skam (ibid). Det kan handla om att behålla ensidig kontroll, maximera 

vinster och minimera förluster, undertrycka negativa känslor och vara så rationell som möjligt 

dvs. uppfylla mål (Argyris, 1980). Olika beslut, regler och bestraffningar t.ex. vårdgarantin. 

hetsar enligt Falkenström (2012) cheferna till att utföra målrationella 

effektiviseringsprocesser. Vårdgarantin är en överenskommelse mellan regering och landsting 

som innebär att landstingens sjukvård skall tillhandahålla undersökning och behandling, inom 

viss tid i icke-akuta fall. Vårdens processer ska bli mer effektiva och leda till snabba 

förbättringar och uppnå resultat t.ex. kortare vårdköer (ibid). 

 

Etiska dilemman och intressekonflikter uppstår enligt Falkenström (2012) när resurser satsas 

på en patientgrupp eller verksamhet, man måste välja. När personalen står inför en vårdtagare 

är det sannolikt, att de har svårt att stå för de prioriteringar som gjorts inom verksamheten. 

Vårdpersonalen är enligt Falkenström skolad att se till vårdtagarens bästa och därmed uppstår 
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en intressekonflikt. Vårdpersonalen prioriterar bort lärandeaktiviteter och utbildning om det 

blir på bekostnad av vårdtagaren, lojaliteten finns hos vårdtagaren (Karlsson, 2012).  

 

 

 

3.3 Explicit lärande 

I kommande avsnitt beskriver jag komplexiteten vad gäller att sätta mål för lärande i 

vårdarbetet. Att sätta mål kräver kunskap (Thylefors, 2007). Det finns vanligtvis många mål i 

en verksamhet men är det riktiga mål, mäts det som ska mätas? Chefens uppgift är enligt 

Thylefors, att sätta explicita nedtecknade mål, uppfylla och utvärdera dem. Olika intressen ska 

balanseras därför söker chefer en best practice. Vanligtvis används någon managementmodell 

för målstyrning, t.ex. BSC eller Lean. Thylefors menar att explicita, nedtecknade mål ökar 

sannolikt tydligheten, vilket kan vara ett stöd för lärandet (ibid). 

3.3.1 Verksamhetsmål för lärande i vårdarbetet? 

Inom vården är det vanligt att den hierarkiska målmodellen används (Thylefors, 2007). Högst 

i målhierarkin placeras syftet eller uppdraget, som oftast inte går att mäta utan är en vision. 

Organisationens syfte, uppdrag och vision ska sedan brytas ned till mål. Enligt Thylefors har 

många chefer svårt att bryta ned dessa mål, till tydliga och mätbara enheter. Nedbrutna mål 

kan vara svårt att förena med förståelsen för uppdraget och helheten. En tanklös nedbrytning 

av mål, riskerar att man mäter det som är enklast att mäta, målen är ytliga dvs. målarbetet 

trivialiseras (Falkenström, 2012, Thylefors 2007).  

 

Det finns en risk att motivationen för att sätta mål försvinner, om medarbetarna inte känner att 

målen är verkliga, och leder till något bra för vårdtagaren (Thylefors, 2007). Medarbetarnas 

tolkning av målet, hur det står i relation till deras syn på vårdtagaren, har sannolikt betydelse 

för hur målet kommer att uppnås. Målen måste vara möjliga att uppnå och mängden mål 

rimliga till antal. Om inte medarbetarna är delaktiga i målarbetet finns enligt Thylefors en risk 

att måluppfyllelsen försvåras, att målen inte är accepterade. Det finns en fara i att mål bryts 

ned så långt att inte verksamhetens syfte är i fokus, och därmed har förlorat sin motiverande 

kraft (Mone & Shalley, 1995). Målfokuseringen kan bli så stor att medarbetarna missar 
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viktiga signaler, därför är det enligt Mone et al, en fördel med vida mål. Behovet att alla mål 

ska vara mätbara försvårar dock för de vida målen (ibid).  

 

Det finns en risk att de som arbetar i en slimmad verksamhet inte förstår målens syfte, därmed 

nyttan av handlingen (Mone et al., 1995). Därför är det viktigt att klargöra förhållandet mellan 

människan och hennes arbete (Dewey, 1985). Att ställa sig frågan Varför finns vi till? är 

nödvändigt (ibid). Rönnqvist (2001) menar att det oftast saknas målkonsensus i professionella 

organisationer, vilket kan ge autonoma enheter med egna mål. Institutionaliserade mål som är 

svåra att förändra. Kopplingen mellan systemadministrativa nivåns mål och vårdenheten är 

vaga (ibid). Saknas en dialog mellan ledning och arbetstagare blir målen mer ett 

redovisningssystem än ett styrsystem (Kaplan et al., 1992).  Har vi inte kunskap om målet kan 

vi enligt Kaplan et al., inte fatta rationella beslut. Det finns en risk att organisationen tappar 

värdefull information (ibid). Sannolikt finns det enheter som har mål som avviker eller står i 

direkt motsats till de centrala målen (Rönnqvist, 2001). Risken är att det uppstår en trötthet i 

att sätta mål, man gör det för sakens skull (ibid).  

3.3.2 Kunskap för att sätta mål 

Det är svårt att sätta mål (Ellström, 1992, 1996, Rönnqvist, 2001). Forskningen inom området 

är stor och åsikterna är många. Lärande kan i viss mening vara tydligt, vilken formell 

kompetens personen har, men den reella kompetensen tillhör det mjuka värdet. Konsensus 

råder om att det är svårt att sätta mål på mjuka värden (ibid). Mjuka mål har en tämligen svag 

förmåga att styra och ge entydiga riktlinjer för en verksamhet (Ellström, 1996). Ellström 

(1992) menar att klara och tydliga mål kan reducera de anställdas handlingsmöjligheter med 

effekten att ett utvecklingsinriktat lärande minskar. Blir styrningen för stark med enkelriktad 

top-down styrning, finns en risk att medarbetarna blir autoritärt styrda. Medarbetarna avstår 

då eller har inte möjlighet till ett utvecklingsinriktat lärande (ibid).  

 

Inom vården möts olika typer av mål både explicit och implicit grundade, t.ex. i olika 

professioners utbildningstraditioner; professioner som arbetar på olika nivåer i organisationen 

dels inom vård och dels systemadministrativ nivå (Westerlund & Sjöstrand, 1975). 

Professionerna har oftast en inbördes ordning och status som också avspeglar sig i vilka mål 

som sätts, hur de prioriteras samt vilket värde resultatet har för organisationen (ibid).  
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Organisationer och grupper vill enligt Westerlund et al., (1975) ofta visa upp ett gott resultat i 

verksamheten, men är det den sanna bilden? Det finns en rad olika explicita och informella 

mål i en verksamhet. Westerlund et al (1975) ger exempel på olika typer av mål, t.ex. 

paradmål som saknar täckning i verkligheten men tillskriver organisationen i omvärldens 

ögon goda egenskaper. Det finns även tabumål som inte får nämnas. De stereotypa målen 

bygger på hur mål bör se ut men de saknar egentligen innehåll. Till sist finns det omedvetna 

och förträngda mål. Strävan måste enligt Westerlund et al., vara att sätta verkliga mål som rör 

individers och gruppers intresse i organisationen. Resursfördelningen i en verksamhet är ett 

sätt att verkligen se vilket mål det är som gäller. Formella mål som inte får några resurser är 

sannolikt förskönade paradmål, som exponeras i verksamhetsbeskrivningar och 

marknadsföring (ibid).   

3.3.3 Best practice 

Best practice eller bästa praktik innebär att man hävdar att det finns en teknik eller metod som 

är mer effektiv än andra, på att leverera ett specifikt resultat (Helms Jørgensen, 2006). 

Organisationers sökande efter en best practice pågår ständigt. Problemet är att omgivningen 

ständigt förändras därför är det svårt att hitta en best practice som håller över tid. Helms 

Jørgensen menar att det gäller att vara aktiv i sin omvärldsbevakning så att förändringar, som 

påverkar verksamheten upptäcks i tid.  

 

Helms Jørgensen (2006) talar om goda exempel som förväntas överföras från en praktik till en 

annan, en allena saliggörande systematisk och strategisk kompetensutveckling. Verksamheter 

betraktas vara lika oavsett om det är en idrottsförening, ett bilföretag eller offentlig 

organisation. Det tayloristiska synsättet är enligt Helms Jørgensen ett exempel på best 

practice, en systematisk och strategisk modell, som styrt produktionen i många företag (ibid). 

Inom offentliga organisationer t.ex. landstinget finns ett antal managementmodeller för att nå 

best practice t.ex. Lean och BSC (Mårtensson, 2007). Modeller som introducerats och blivit 

populära där det övergripande målet är att skapa transparanta, rationella och effektiva 

organisationer. Om modellen används på ett korrekt sätt kommer individer, grupper och 

organisationer att utvecklas i positiv riktning (ibid). I dessa managementmodeller finns en tro 

på att organisationer och därmed människor kan styras och manageras, top-down perspektiv 

(Mårtensson, 2007, Kaplan et al., 1992). För att åstadkomma denna styrning används mätning 

som instrument (Edström, Svensson & Olsson, 2005). Det genereras, samlas in och 

sammanställs mängder av data, men det är inte tydligt vad syftet är (ibid). En förutsättning för 
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att managementmodeller ska fungera är att de hålls enkla, samtidigt som måtten och syftet 

uppfattas som meningsfullt (Mårtensson, 2007). Att arbeta modellbaserat kräver kunskap och 

tid. Mårtensson menar att det finns en risk att det blir viktigast att följa modellen, innehållet är 

av underordnad betydelse.  

 

Idén om balans, sökandet efter korrelationer och människosyn kommer in i modeller som t.ex. 

BSC (Mårtensson, 2007). Modeller som ska skapa balans mellan olika perspektiv t.ex. 

finanser, kunder, inre processer samt lärande och förnyelse/utveckling. Risken är enligt 

Mårtensson att det istället skapas obalans i organisationen. De traditionella ekonomiska 

måtten är överrepresenterade och de icke-materiella värdena underrepresenterade (ibid). 

Situationen är inte stabil eftersom vården inte klarar av att hålla balansen mellan olika 

perspektiv (Funck, 2006). Björklund (2008) frågar sig; Hur kan lärande mätas? Att mäta 

formell kompetens är en sak, men att mäta informell kompetens går det och görs det? 

Björklund menar att viss kunskap går att beskriva och sätta ord på, men en stor del av 

kunskapen är implicit och omedveten. Är det den mätbara, explicita och formella 

kompetensen som är viktigast, därför att den går att mäta? Är enklast att mäta? Om 

lärandeperspektivet i en organisation beskrivs utifrån det explicita lärandet blir resultatet 

enligt Björklund missriktat. Redovisningen av icke-materiella mjuka värden, dit lärande hör, 

görs i begränsad utsträckning, t.ex. i verksamhetsplaner där det ekonomiska resultatet är 

överrepresenterat (Mårtensson, 2007). På olika sätt försöker man enligt Mårtensson, 

kvantifiera människan i ekonomiska termer. Vad händer med människan när allt ska mätas? 

Vill vi som människor bli beskrivna som kapital, som tillgångar eller kostnader och därmed 

reducerade på många mänskliga egenskaper (ibid).  

3.4 Implicit lärande 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva implicit lärande dvs. icke nedtecknade och osynliga 

mål för lärande (Björklund, 2008). Hur kan chefen följa upp icke nedtecknade och osynliga 

mål för lärande? Enligt Björklund i vissa fall omedvetna mål. Centrala begrepp är 

förtrogenhetskunskap, learning by doing, tyst eller dold kunskap (Dewey, 1985, Polanyi, 

1966). Jag kommer även att beskriva olika implicita professionella intressen, som mer eller 

mindre påverkar lärandet i vårdarbetet. Gränsen mellan det explicita, tydliga och implicita, 

tysta yrkeskunnandet kan vara otydlig (Snickare, 2012, Turner, 2012). Det finns en ständig 

strävan att omvandla implicit till explicit yrkeskunnande. Svårigheten att omvandla implicit, 
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tyst kunskap kan vara att tyst kunskap omfattar en kognitiv sida, medarbetarens mentala 

modeller och värderingar (Björklund, 2008). 

3.4.1 Kompetensutveckling i dagligt arbete 

Vad som kännetecknar framgångsrika strategier tycks vara att man satsat på 

kompetensutveckling, som sker i det dagliga arbetet (Ellström et al., 2005).  Kunskap som 

införskaffas genom deltagande i aktiviteter, learning by doing (Dewey, 1985). 

Utbildningsinsatser som sker avgränsat t.ex. fortbildning kan enligt Ellström (2005:01) 

ifrågasättas. Risken finns att det blir en ad hoc lösning i negativ mening med kortvarig effekt 

(ibid).  

 

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

Ellström et al., (2005) menar att omvärldens krav påverkar strategierna på flera sätt, t.ex. 

långa vårdköer, finansiella problem och behovet av förändring inom organisationen. De 

politiska processerna utgör grunden i de strategiska målen, som sedan blir strategier för 

kompetensutveckling inom organisationen. Den centrala ledningen formulerar mål, strategier 

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

mål ska brytas ned till verksamhetsnivå vilket kan vara en process som kräver kunskap, 

resurser och tid (Rönnqvist, 2001). Att kommunicera i en linjeorganisation kan vara svårt, 

aktörerna är många och det kan vara svårt att få fram sitt budskap. Inom vårdorganisationens 

centrala nivå, råder enligt Rönnqvist en relativt vag och osäker uppfattning om det finns 

strategier för kompetensutveckling på lokal nivå, och i så fall med vilket innehåll. Detta beror 

på att de professionella vanligtvis har det Rönnqvist kallar stor autonomi i arbetet, som avskär 

administrationen på central nivå, att få inblick i verksamheten. Rönnqvist menar även att det 

finns en risk att chefer som arbetar i första linjens nivå, inte har kunskap om de politiska 

processerna och den centrala ledningens mål. Arbetsorganisationen bevaras av både makt- 

och intresseförhållanden hos såväl ledning som medarbetare (Helms Jørgensen, 2006). Många 

av dessa förhållanden ingår som självstärkande kretslopp, och därmed är det svårt att förändra 

dem (ibid).  

3.4.2 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande 

En anpassningsinriktad syn på lärande är vanligt i professionella organisationer (Granberg, 

2004, Nilsson et al., 2011).  Lärandet på arbetsplatsen kan ses som ett möte mellan 

organisatoriska förutsättningar, erbjudande om utbildning och individuella förutsättningar 
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t.ex. individens engagemang (ibid). Individen ska anpassa sig och sin kompetens till en given 

kontext (Björklund, 2008, Ellström, 1992, 2005:1). Det innebär att mål, uppgifter, 

arbetsbeskrivningar, företagskultur, riktlinjer och regler inte ska eller bör ifrågasättas av 

individen (ibid). Hur är det förenligt med ett demokratiskt tänkande? I ett demokratiskt 

samhälle fordras enligt Dewey (1985), en kontinuerlig anpassning. Ett demokratiskt samhälle 

förkastar principen om en utifrån styrande auktoritet. Frivilligt engagemang och intresse 

måste finnas, och en öppenhet för att allt fler individer delar det gemensamma intresset. 

Demokrati ska enligt Dewey, främja frigörelse av en större mångfald personliga förmågor, 

som å ena sidan ger en större individualisering och å andra sidan en bredare 

intressegemenskap. Därför måste individer i ett demokratiskt samhälle också förstå betydelsen 

av anpassningsförmåga (ibid). En individualisering måste samtidigt mötas med att stärka t.ex. 

teamarbetet, så att en intressegemenskap växer fram (Granberg, 2004). Denna balans kan 

enligt Granberg, vara svår att nå med sjukvårdens hierarkiska organisation. Risken finns att 

lärande i vården hindras. Granberg menar att sjukvårdens traditionellt hierarkiska lärande 

styrs av de medicinska frågorna, övriga frågor är underordnade. Föreläsningar av medicinsk 

karaktär är vanligt förkommande, som talar om hur något tillstånd ska skötas, så kallat 

anpassningsinriktat lärande. Anpassning och utveckling är enligt Granberg, perspektiv som en 

chef måste kunna hantera i förhållande till lärande i vården.  

 

De professionella legitimerade yrkesgrupperna inom vården har en autonomi i sitt arbete 

(Rönnqvist, 2001). Det medför att de har relativt stort utrymme att påverka vilken 

kompetensutveckling de fordrar (ibid). Yrkesroller har olika möjlighet att uppnå autonomi 

(Ellström & Hultman, 2004). Läkaren och sjuksköterskan har lättare för detta, än 

undersköterskan/skötaren som är mer anpassningsinriktad med rutinarbete i sin yrkesroll. 

Granberg (2004) menar att möjligheten att påverka vilken kompetensutveckling som fordras 

styrs i första hand av vårdtagaren. De professionellas insatser mäts av vårdtagaren, vilken 

nytta de haft av de insatser den professionelle gjort. Detta kan enligt Granberg leda till att den 

professionelle ser till att i första hand stödja vårdtagaren och i andra hand arbetsgivaren. I sin 

tur leder det till en autonomi inom yrkesrollen och/eller verksamheten (ibid).  

 

I det anpassningsinriktade lärandet har förmedlingspedagogiken ett starkt fäste (Granberg, 

2004). Förmedlingspedagogik innebär i korthet att handledaren/mentorn överför kunskaper, 

erfarenheter och värderingar till den passivt mottagande eleven. Det finns en nära koppling till 

dem som har makten, och det finns en objektiv sanning som inte får ifrågasättas av gemene 
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man (ibid). Samtidigt som individen ska anpassa sig till en given kontext ska ett 

utvecklingsinriktat lärande ske (Falkenström, 2012). Risken finns att intressekonflikter kan 

uppstå aktörer emellan vad gäller de olika perspektiven anpassning och utveckling (ibid). 

3.4.3 Förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap 

Förtrogenhetskunskap kan benämnas på olika sätt t.ex. tyst eller dold kunskap (Polanyi, 

1966). En kunskap som ofta är omedveten och svår att sätta ord på.  

 

 

Polanyi utgår från följande faktum när han beskriver tyst kunskap: 

 

I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can know 

more than we can tell (Polanyi, 1966, s4).  

 

Förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap innebär att den enskilde expertens kunnande är 

bundet till den kontext, som hör till expertens profession (Björklund, 2008). För att komma åt 

den specifika kunskapen behöver man enligt Björklund, studera varje specialitet för sig. Det 

finns 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 (ibid). Utvecklingen av dessa 

kunskapsaspekter verkar följa en progression från novis till expert (Benner, 1993, Benner, 

Tanne & Chelsea, 1999, Dreyfus & Dreyfus, 1980, Dreyfus, 2004,).  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. 

Björklund menar att medarbetarna med sin kliniska blick, förstärkt av mötet med tusentals 

vårdtagare, kan se det många mätinstrument ännu inte är tillverkade för att uppfatta. Dessa 

erfarna praktiker, dvs. experterna måste användas i utbildning och i lärandet på arbetsplatsen 

(ibid). De högst utbildade, proffsen eller experterna vet mer än de kan sätta ord på (Schön, 

1999/1983). För att möta de utmaningar som deras arbete kräver, förlitar de sig mindre på 

formler de lärt sig under utbildning, än på vilka erfarenheter de lärt sig i praktiken. 

Professionell kunskap kan enligt Schön, vara svår att sätta ord på. Därför krävs det reflektion i 

aktion, åtgärd och handling, dvs. att på olika sätt träna förmågan att reflektera och sätta ord på 
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sin kunskap. Det tar lång tid att bli expert, kanske åtta till tio år beroende på arbetets 

komplexitet (Björklund, 2008).  

 

Enligt Ohlsson (1996) överförs förtrogenhetskunskap i ett kollektivt lärande. 

Gruppmedlemmarna utvecklar gemensamma uppgifter och strategier för hur arbetet ska gå 

till. I detta samspel formas det Ohlsson kallar lärprocesser, i vilka de enskilda individernas 

lärande relateras till arbetsgruppen. 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. Risken är att arbetsgrupperna utvecklar det som Ohlsson kallar en bruklig ordning. En 

ordning som 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 vanliga är 

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

rätt genom att kritisera, instruera hur arbetet ska skötas. Samtidigt medvetandegörs kanske 

inte innebörden i det vardagliga arbetssättet. Ohlsson menar att detta kan resultera i att de 

enskilda medlemmarna inte gör klart för sig varför de gör som de gör.  

 

I teoriavsnittet har jag på olika sätt belyst lärande i organisationen, speciellt inom vården. Jag 

anser att innehållet i teoriavsnittet är relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. Jag är 

intresserad av att beskriva vilket förhållningssätt första linjens chefer har för att främja och 

organisera lärandet i organisationen som helhet. Jag beskriver t.ex. inte hur lärandemål 

formuleras och på vilket sätt de utvärderas. Forskningen som jag redovisar belyser på olika 

sätt hur lärande organiseras och främjas. 

4 Metod 

I metodkapitlet kommer jag att noggrant beskriva forskningsprocessen, för att du som läsare 

ska bilda dig en uppfattning om studiens tillförlitlighet. Jag valde i denna uppsats utifrån 

följande syfte, att nå en ökad förståelse för vilket förhållningssätt första linjens chefer har för 

att främja lärandet i vårdarbete. Lärandet i vårdarbetet handlar om kravet på att personalen ska 

lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. Följande frågeställningar 

kommer att besvaras; På vilket sätt organiseras lärandet i vården av första linjens chefer? 

Vilket stöd i organisationen upplever sig första linjens chefer ha för att uppfylla mål avseende 
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lärande i vårdarbetet? Jag väljer att använda Lindberg-Sands (1996) definition av 

förhållningssätt. Med förhållningssätt avses det uttryck som en människas relation till ett visst 

fenomen tar sig. Informanterna beskriver ett förhållningssätt till lärandet i vårdarbetet, genom 

att tala om hur de urskiljer och uppfattar lärande. Vilka avsikter de har och vilka aktiviteter de 

använder för att åstadkomma lärande, samt vilket värde och betydelse lärande har (ibid). 

Efter det att problemområdet identifierats och syftet formulerats gäller det att finna lämplig 

ansats och metod (Bryman, 2008). Det är viktigt att se vilka ansatser och metoder som 

använts i tidigare forskning (ibid). Jag valde att använda en hermeneutisk ansats med 

kontextuell analys (Berggren, 2003, Doumas, 2011, Svensson et al., 2013). Kontextuell analys 

är en explorativ och utforskande ansats som jag valde för att analysera och förstå, hur första 

linjens chefer förhåller sig till lärandet i vårdarbetet. Mitt val av hermeneutisk ansats grundar 

sig i existentialism som ontologisk hållning, vilket betyder att något finns eller är (Åsberg, 

2001). Ur detta uppstår ett behov att förstå. Om förståelsen ska öka för hur första linjens 

chefer förhåller sig till lärandet i vårdarbetet, är det viktigt att få tillgång till varje enskild 

chefs erfarenhet och sätt att förstå området (ibid). Hermeneutiken och den kontextuella 

analysen innebär att jag som forskare analyserar och tolkar en text med syfte att få fram 

textens mening, utifrån det perspektiv informanten haft. Det fordras en stark förankring i 

empiriskt material (Berggren, 2003, Bryman, 2008, Doumas, 2011, Svensson et al., 2013). Jag 

sökte en metod för icke numeriska data (Åsberg, 2001). Därför valde jag en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008). Genom att identifiera problemområde, 

välja lämplig ansats och till sist ta ställning till lämplig metod, anser jag att fokus ligger på 

forskningsprocessen som helhet och inte enbart på metodik (Åsberg, 2001). Att fokusera på 

metodik är enligt Åsberg att börja i fel ända dvs. forskaren har inte medvetandegjort 

forskningens grunder. 

4.1 Urval 

Jag intervjuade 8 av totalt 33 första linjens chefer på ett sjukhus i södra Sverige, som bedriver 

offentlig vård. Alla informanter var kvinnor. Jag valde första linjens chefer för att de anses ha 

en nyckelposition och därför bör de ha relevant kunskap, för att kunna svara på 

forskningsfrågan. Första linjens chef i vården har under verksamhetschefens ledning (Hälso- 

och sjukvårdslagen, SFS 1982:763) personalansvar för sjuksköterskor och 

undersköterskor/skötare samt verksamhets- och ekonomiansvar inom sitt specifika 

ansvarområde (Arbetsidentifikation, AID, 2013).  Informanterna arbetade inom olika 
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verksamhetsområden från dels akut vård och dels planerad vård. Jag begränsade mig till att 

undersöka första linjens chefer för sluten vård dvs. vårdavdelningar, mottagningsverksamhet 

omfattas inte i denna studie. Jag valde att begränsa mig till vårdavdelningar eftersom de har 

en gemensam kontext, där vård bedrivs dygnet runt. Informanterna valdes ut genom 

stratifierat slumpmässigt urval (Bryman, 2008, Denscombe, 2009). Jag anser att stratifierat 

slumpmässigt urval var en lämplig urvalsmetod, eftersom den säkerställer att urvalet fördelas 

efter de urvalskriterier studien har (ibid). Ett urvalskriterie var att intervjua ett antal chefer 

tills mättnad i materialet uppnås dvs. inga nya data framkommer. Jag valde att intervjua 8 

första linjens chefer med möjlighet att öka antalet informanter om inte mättnad i materialet 

uppnåddes.  Ett annat urvalskriterie var att intervjua första linjens chefer från olika 

verksamheter för att få så stor spridning som möjligt dvs. att informanterna inte tillhörde 

samma ledningsgrupp. Via landstingets hemsida tog jag del av vilka verksamhetsområden 

som fanns inom sluten vård. Därefter gick jag vidare på avdelningsnivå för att hitta 

kontaktuppgifter.  

4.2 Datainsamling 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer med möjlighet till följdfrågor (Kvale & 

Brinkman, 2009). En metod där intervjuprocessen är flexibel (Bryman, 2008), vilket jag ansåg 

vara en fördel för att få tillgång till informanternas kunskap. Kvale et al., (2009) menar att det 

krävs mycket kunskap om ämnet, för att kunna ställa genomtänkta frågor. Jag har under flera 

år studerat pedagogik och har under denna period skapat min teoretiska ram. Den empiriska 

förförståelsen har jag utvecklat då jag arbetat 25 år, som första linjens chef inom vården. Jag 

har hela tiden varit vaksam över den förförståelse jag har och hur den påverkar 

intervjusituationen och min analys, mitt mål är att se data som text (Bryman, 2008, Doumas, 

2011, Svensson et al., 2013). 

Intervjuerna genomfördes våren 2012 i samband med mina studier på kandidatnivå. 

Informanterna delgav mycket av sina tankar och sin kunskap. Materialet blev väldigt 

omfattande, varför jag valde att återigen bearbeta materialet i samband med min 

magisteruppsats, med ett nytt syfte. En intervjumall (bilaga, 1) med öppna frågor användes 

(Kvale et al., 2009). Den gav möjlighet att göra förändringar under pågående intervju, samt 

följa upp med följdfrågor och fältanteckningar.  Intervjumallen utformades i särskilda 

ämnesområden med möjlighet för informanten att svara fritt, och medgav förändringar i 
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ämnenas ordningsföljd. På det sättet gavs informanterna möjlighet att utveckla sina idéer och 

tala öppet om de ämnen som speciellt intresserade dem. Frågeområdena berörde lärande på 

olika sätt t.ex. om det finns mål 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, och hur de i så fall organiserade det. Intervjuerna tog ca 60 

minuter. Under intervjuns gång återkopplades med frågor för att uppfatta eventuella 

missförstånd. Anteckningar gjordes kontinuerligt under intervjuns gång (ibid). Samtalen 

spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället (Backman, 2008). 

Möjlighet till noggrann genomlyssning och att noggrant gå igenom rådata fanns, eftersom 

materialet spelades in och sparades (ibid). För att få en djupare förståelse genomfördes 

intervjuerna med så öppen attityd som möjligt (Kvale et al., 2009). Varje intervju inleddes 

med en repetition av den information som de tidigare delgivits, genom telefonkontakt och 

informationsbrev. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats. De valde själva tid 

och plats för att intervjutillfället skulle bli så bra som möjligt, i en lugn och avspänd miljö 

(ibid). 

4.3 Bearbetning  

Den kontextuella analysen innebär att man utgår från fenomenet som helhet, lärandet i 

vårdarbetet (Doumas, 2011, Svensson et al., 2013). Därefter sökte jag på ett öppet och 

utforskande sätt huvuddelar som svarar mot den forskningsfråga jag ställt. Jag analyserade 

vad som utmärker dessa huvuddelar och hur de är relaterade till varandra, samt vilken 

innebörd och karaktär huvuddelarna ger fenomenet som helhet (ibid). 

Den kontextuella analysen innebär att helhet och delar tolkas, samt ges en innebörd i sitt 

specifika sammanhang (Berggren, 2003, Doumas, 2011, Svensson et al., 2013). Den 

analytiska karaktären utgörs av urskiljande av helheter, vilket i den här uppsatsen kallas 

huvudkategorier och delarna kallas komponenter. Den explorativa, tolkande och analytiska 

delen innebar enligt kontextuell analys, upprepade genomläsningar av hela materialet 

(Doumas, 2011, Svensson et al., 2013). Intervjumaterialet bearbetades flera gånger genom att 

det skrevs ut, lästes och i texten markerades utsagor som var relevanta för fenomenet som 

helhet. I analysen tänkte jag utifrån frågor; Vad handlar det här egentligen om? På vilket sätt 

uttrycker sig, och hur förhåller sig första linjens chefer till lärandet i vårdarbetet? Utifrån 

materialet identifierades huvudkategorier som svarar på mitt syfte. Jag analyserade vad som 
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utmärkte huvudkategorierna, som därefter delades in i komponenter av betydelse för 

fenomenet. Därefter analyserades hur huvudkategorier och komponenter relaterar till 

varandra, samt vilken innebörd relationen mellan dem har. Slutligen analyserade jag vilken 

karaktär det ger fenomenet som helhet (ibid).  

Varje första linjens chef är ett s.k. fall (Doumas, 2011, Svensson et al., 2013). I jämförelsen 

av fallen måste klargöranden göras av data, avseende delar av och fallen som helhet. Eftersom 

jag studerade åtta fall ville jag jämföra deras beskrivningar. Den kontextuella förståelsen 

innebär enligt Doumas och Svensson et al, att det som beskrivs som en likhet innehåller en 

olikhet. De likheter som lyfts fram måste förstås mot bakgrund av de olikheter de är 

förknippade med. Likheter och olikheter ska vara betydelsefulla för fenomenet som helhet 

(ibid).  

I analysen av min empiri använder jag en hermeneutisk ansats (Bryman, 2008). Resultatet av 

intervjuerna analyseras och tolkas kopplat till den teori som studien utgår ifrån, och jag har 

hela tiden haft studiens syfte i åtanke. I ett hermeneutiskt perspektiv är tolkningen av 

meningen det centrala temat (Kvale et al., 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 förståelse för meningen i 

texten och avslutas när man har kommit fram till ett inre sammanhang i texten. Valet av 

ansats styrdes av möjligheten att förstå och tolka mjuka data vad gäller informanternas 

reflektioner, om lärandet i vårdarbetet (ibid).  Den hermeneutiska cirkeln innebär att det inte 

finns någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt, utan tolkningen växer fram i en cirkulär 

rörelse mellan tolkning, förståelse och förklaring (Patel & Davidson, 2011) Genom att jag 

genomläste och bearbetade materialet flera gånger fördjupades och förnyades min förståelse. 

Processen gav mig möjlighet till en inre reflektion och därmed tolkning av materialet. En 

tolkning som jag uppfattar som den bästa, men det finns absolut inget rätt svar (ibid). 

4.4 Trovärdighet 

Då jag scannat av forskningsfältet fann jag att mycket tidigare forskning gjorts inom området. 

De databaser jag använt är OneSearch, Libris, SwePub, ERIC, Cinahl, PubMed och 

ArtikelSök. Jag hade hela tiden mitt syfte i åtanke när jag läste litteraturen och valde teoretisk 

bakgrund (Bryman, 2008). Jag var noga med att söka vetenskapliga publikationer som 
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refereegranskats med vetskapen att trovärdigheten kan variera trots det. Jag utgick från 

litteratur och studier som publicerats och tog del av de referenser som angetts. Internationell 

och nationell forskning ingår i teoriavsnittet, med en strävan att litteraturen ska vara så aktuell 

som möjligt. I vissa fall har jag tagit med äldre forskning då jag ansett den relevant för 

studiens syfte. Jag förde anteckningar om tankar jag fick, i samband med genomläsningen. 

Viktiga nyckelord togs tillvara, som blev nya sökord i kommande litteratursökning. För att 

höja trovärdigheten i materialet har jag genomgående refererat till tidigare forskning i texten, 

för att visa att jag är medveten om att min egen forskning bygger på andras forskning (ibid).  

Intervjuerna genomfördes under våren 2012. Risken fanns att förhållanden ändrats över tid, 

att utsagorna inte är aktuella. Enligt Helms Jørgensen (2006) bevaras arbetsorganisationen av 

både makt- och intresseförhållanden hos såväl ledning som medarbetare, därmed är 

arbetsorganisationen svår att förändra. Efter genomläsning och noggrant övervägande anser 

jag att utsagorna fortfarande är aktuella.  

Jag var noggrann i samband med intervjutillfället att be om förtydliganden när något svar var 

oklart, för att förvissa mig om att jag förstått informantens svar (Denscombe, 2009). I den här 

studien fanns en så kallad mättnad. Det innebar att efter åtta genomförda intervjuer kom 

liknande ämnen upp (Kvale et al., 2009). Jag har hela tiden sökt stöd i den teoretiska 

bakgrund jag valt i samband med bearbetning, analys och slutsatser av materialet. Jag har 

redogjort för alla delar av forskningsprocessen så att läsaren ska kunna granska kvalitén på 

procedurer som valts och hur de tillämpats (Bryman, 2008). Läsaren ska på redovisade 

grunder göra en bedömning av de slutsatser jag gjort av materialet. 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). Genom min 

ambition att på ett transparent sätt beskriva forskningsprocessen, kan läsaren göra 

bedömningen, om min trovärdighet och hantverksskicklighet är tillräcklig. 

 

Den kvalitativa forskningens trovärdighet är enligt Denscombe (2009), inte lätt att bedöma. 

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 

forskarens involvering i insamling och analys av data (ibid). Forskarrollen skiljer sig från min 
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yrkesroll, som första linjens chef. I intervjusituationen har jag ett mål i sikte att få tillgång till 

informanternas kunskap, som jag saknade och behövde för att kunna fullfölja syftet med 

studien. Informanterna delgav mig sin kunskap men i intervjusituationen finns en balans jag 

som intervjuare måste upprätthålla och vara medveten om. Jag måste identifiera mig med 

forskarens roll och inte rollen som första linjens chef.  

 

Den som tar del av och läser studiens forskningsresultat tar ställning till om resultatet kan 

överföras till andra jämförbara fall. Denscombe (2009) menar att generaliserbarhet är en 

föreställningsprocess, där forskningens läsare använder informationen om det studerade fallet 

till att bedöma i vilken mån denna information går att tillämpa på andra jämförbara 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 rika kontextuella och högkvalitativa 

beskrivningar av intervjuprocessen och intervjuprodukterna (ibid).  Den stora mängd material 

jag haft ger möjlighet till rika kontextuella och högkvalitativa beskrivningar.  

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har i sin rapport om forskningsetiska principer (2011), ställt upp fyra etiska 

riktlinjer som ska följas. De fyra riktlinjerna är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Innan studien påbörjades informerades intervjupersonerna muntligt, 

genom ett telefonsamtal. Jag informerade om studiens syfte, metod och att det var helt 

frivilligt att delta. Den muntliga informationen följdes upp med skriftlig information, som 

skickades ut via e-post (bilaga, 2). Jag valde dessutom att skicka skriftlig information till 

verksamhetsansvariga på kliniknivå eftersom informanterna intervjuades på arbetstid (bilaga, 

3). I samband med att jag återkopplade resultaten av min kandidatuppsats (Karlsson, 2012), 

informerade jag alla informanter att jag avsåg att använda materialet igen i en kommande 

magisteruppsats. De informerades om att samma etiska regler gällde, ingen informant begärde 

att avbryta studien.  

 

Enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) och dess samtyckeskrav, fick 

informanterna information om rätten att avbryta studien när som helst under studiens gång. 

Att de hade möjlighet att lyssna på eget inspelat material och läsa transkriberat material 

(Backman, 2008). Om de så önskade skickade jag ett exemplar av den färdiga rapporten. 

Ingen informant begärde att få använda denna möjlighet. För att uppfylla 
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konfidentialitetskravet enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011), var jag 

noga att informera om att tystnadsplikt gäller, för att informanterna inte ska riskera 

igenkänning. Jag har inte uppgett vilka verksamheter som ingår eller använt benämningar t.ex. 

sjukdomstillstånd så att verksamheter därmed företrädare kan spåras. Vid återgivande av citat 

finns en risk för igenkänning, därför har jag tagit bort namn, sjukdomstillstånd, 

verksamhetsuttryck som kan röja identiteten. I resultatkapitlet citeras åtskilliga utsagor. Alla 

citat kan spåras i sin helhet i råmaterialet då det är viktigt för tolkningen och 

forskningsprocessen. Varje enskild första linjens chef kan känna igen sina egna utsagor men 

citaten är avidentifierade, så att inte allmän igenkänning ska kunna ske. För att undvika 

igenkänning hade även urvalet en bredd. Informanterna arbetar inom olika 

verksamhetsområden. Kravet på konfidentialitet innebär även att alla uppgifter om de 

medverkande i studien skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har möjlighet att ta 

del av dem. I samband med inspelning uppgavs inga namn. Jag tilldelade alla informanter en 

specifik bokstav från A till H för att kunna bearbeta och spara materialet på ett eget 

personkonto, it-konto.  För att kunna återvända till informanterna om något måste förtydligas 

fanns ett särskilt dokument, där namn och tilldelad bokstav fanns nedtecknat vilket förvarades 

i ett låst dokumentskåp. När studien avslutats raderas allt material (Backman, 2008). Muntlig 

information gavs även om nyttjandekravet, dvs. att de uppgifter som framkommer i 

undersökningen om enskilda personer, endast användas i forskning och inte lånas ut i 

kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

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

analysprocessen vid kvalitativa data (Denscombe, 2009).  Den teoretiska förförståelsen har 

jag införskaffat mig genom att läsa vetenskapliga artiklar och litteratur.  Den empiriska 

förförståelsen har jag utvecklat då jag arbetat 25 år, som första linjens chef inom vården. Det 

var därför viktigt att under processens gång vara medveten om hur detta påverkade mig som 

forskare och kritiskt granska min egen förståelse (Eliasson, 1995). Eftersom jag arbetat med 

lärande i vårdarbetet kunde det påverka mina tolkningar. Genom min yrkeserfarenhet hade jag 

en förförståelse vad gäller terminologi och kontext. Denna förförståelse för kontext och 

terminologi kan enligt Eliasson vara negativ men också positiv. Att vara insatt i 

informanternas yrkesverksamhet gav många fördelar eftersom kommunikationen 

underlättades, genom att jag förstod terminologin. Jag kunde lättare förstå informanternas svar 

och ställa adekvata följdfrågor. Negativt i meningen att jag tycker mig förstå problemet innan 

jag utforskat det ordentligt. Fördelar får balanseras mot nackdelar som följer av forskarens 
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kännedom om området (ibid). Jag var medveten om vikten att ha ett öppet sinne trots det 

kunde inte mina värderingar och övertygelser helt elimineras från analysprocessen (Bryman, 

2008, Denscombe, 2009).  

5 Resultat 

Min forskningsfråga behandlar vilket förhållningssätt första linjens chefer inom vården har för 

att främja lärandet i vårdarbetet. Lärandet i vårdarbetet handlar om kravet på att personalen 

ska lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. De frågeställningar som 

ska bevaras handlar om på vilket sätt första linjens chefer organiserar lärandet i vården och 

vilket stöd i organisationen de upplever sig ha, för att uppfylla mål avseende lärande i 

vårdarbetet. Under det här avsnittet kommer jag att bearbeta min empiri med hjälp av 

kontextuell analys (Berggren, 2003, Doumas, 2011, Svensson et al., 2013). Efter bearbetning 

av intervjumaterialet har tre huvudkategorier identifierats. Ur huvudkategorierna framträder i 

sin tur komponenter som har betydelse för att jag ska kunna besvara min forskningsfråga och 

mina frågeställningar. Första huvudkategorins karaktär kan kallas strategiskt inriktat lärande, 

där komponenter som målstyrd kunskap och modellbaserad strukturering urskiljer sig. En 

huvudkategori där cheferna beskriver hur de tar reda på lärandebehovet utifrån verksamhetens 

mål. Resurser kopplas till specifika lärandemål som ska utvärderas. Cheferna beskriver hur de 

använder sig av olika modeller för att tydliggöra mål. Modellerna har många namn, fordrar 

kunskap och tar tid att administrera. 

 

Andra huvudkategorins karaktär kan kallas professionsinriktat lärande, där komponenter som 

situationsbaserat agerande och förtrogenhetskunskap urskiljer sig. En huvudkategori där 

cheferna beskriver att personalens önskemål och behov av utbildning styr lärandet, och där 

struktur för lärande saknas. Ett lärande som ska motsvara vårdtagarnas behov. I denna 

huvudkategori talar cheferna inte om att utvärdera lärandeinsatser. Cheferna talar istället om 

vikten av förtrogenhetskunskap. Att organisera arbetet så att lära av varandra främjas och 

förtrogenhetskunskap överförs. Cheferna beskriver att de i huvudsak satsar på det 

professionsinriktade lärandet, det traditionella sättet att lära dvs. inom medicinsk kunskap och 

färdigheter. Allt det nya med mål- och modeller, anser cheferna tar mycket tid, och är svårt att 

lära sig. De prioriterar därför utbildning som de själva, och medarbetarna anser angelägen 

dvs. medicinsk kunskap och färdigheter. 

 



30 

 

Den tredje huvudkategorin kan kallas arbetskultur som främjar lärande, där komponenter 

som systemadministrativt stöd, medarbetares engagemang och intressekonflikter urskiljer sig.  

Från systemadministrativ nivå förväntas att cheferna ska arbeta strategiskt inriktat dvs. att 

sätta mål. Cheferna talar om att de behöver mer kunskap och stöd för att kunna sätta mål, samt 

att det bör frigöras mer tid för lärandefrågor. I huvudkategorin beskriver cheferna vikten av ett 

stödjande lärandeklimat i arbetsgruppen dvs. att det finns ett engagemang, god 

kommunikation och öppet klimat. Cheferna talar om att hierarkier kan vara ett hinder för 

lärande t.ex. en spänning mellan professioner, som hindrar lärandeklimatet. De 

intressekonflikter som uppstår när besluts ska tas måste hanteras och cheferna måste kunna 

balansera flera perspektiv t.ex. patientsäkerhet och resurser. Att prioritera är svårt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lärandet i vården, tre huvudkategorier. 

 

Följande tabell tydliggör bakgrundsfakta och fördelning över de huvudkategorier jag urskiljer 

i mitt material. 

Tabell 1. Bakgrundsfakta och fördelning över huvudkategorierna. 

Chef År 

inom 

sjukvår

den 

År som 

chef 

Ledarskaps-

utbildning, 

landstingets 

egna 

Ledarskaps-

utbildning, 

högskolenivå 

Strategiskt 

inriktade 

lärande-mål 

Professions-

inriktade 

lärandemål 

Arbets-

kultur för 

lärande 

Lärande i vårdarbetet 

Det förhållningssätt första linjens 

chefer har för att främja lärandet i 

vårdarbetet dvs. kravet på att 

personalen ska lära sig nya rutiner, 

behandlingsmetoder och 

samarbetsformer. 

Professionsinriktat lärande 

 Situationsbaserat agerande 

 Förtrogenhetskunskap 

 Professionsinriktat lärande 

Strategiskt inriktat lärande 

 Målstyrd kunskap 

 Modellbaserad strukturering 

 

Arbetskultur som främjar lärande 

 Systemadministrativt stöd för lärande 

 Stödjande lärandemiljö 

 Intressekonflikter 
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A 41 30  X  X X 

B 22 3 X  X  X 

C 32 5 X   X X 

D 36 22 X  X  X 

E 9 1.5    X X 

F 20 4 X   X X 

G 30 6 X   X X 

H 45 7  X  X X 

Antal: 8 - - 6 2 2 6 8 

 

Åtta första linjens chefer intervjuades. De flesta har lång erfarenhet från vården varav två 

chefer har arbetat mer än 22 år som chef. Övriga har mellan 1.5 till 7 års erfarenhet som chef. 

De flesta har genomgått landstingets egna ledarskapsutbildningar, en form av 

traineeutbildning för ledare. Två av cheferna kan sägas ha strategiskt inriktat lärande dvs. 

verksamhetens mål styr lärandebehovet. Övriga kan sägas ha professionsinriktat lärande dvs. 

personalens önskemål och behov av utbildning styr behovet av lärande. Ett lärande som ska 

motsvara vårdtagarens behov. Oavsett om cheferna arbetar strategiskt eller 

professionsinriktat, behövs en god arbetskultur som främjar lärande.  

5.1 Strategiskt inriktat lärande 

Cheferna beskriver en kategori av lärandemål som kan sägas vara strategiska där två 

komponenter urskiljer sig. Den första komponenten kan kallas målstyrd kunskap och den 

andra komponenten kan kallas modellbaserad strukturering.  

 

Målstyrd kunskap 

Cheferna beskriver hur de tar reda på lärandebehovet utifrån verksamhetens mål. 

Medarbetarnas lärandemål kopplas till verksamhetens mål. Resurser kopplas till specifika 

lärandemål som ska utvärderas.  

 

Modellbaserad strukturering 

Cheferna beskriver hur de själva och organisationen ständigt söker modeller för att tydliggöra 

mål, gärna nedtecknade. Det krävs att chefen har kunskap om hur man använder modellerna, 

som är många och tar tid att administrera. 
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5.1.1 Målstyrd kunskap 

Målstyrd kunskap kan sägas innehålla tre komponenter. Den första komponenten kan kallas 

för system- och processinriktade lärandemål med fokus på helhet och samspel mellan olika 

verksamhetsnivåer. Den andra komponenten kan kallas resurser till målstyrt lärande dvs. 

kontroll och möjlighet att planera hur mycket resurser en viss lärandeaktivitet får ta. Den 

tredje komponenten kan kallas kunskap att arbeta målstyrt, det är svårt att sätta, mäta och 

utvärdera mål. Cheferna beskriver att de behöver mer kunskap. 

5.1.1.1 System- och processinriktade lärandemål 

Cheferna beskriver lärandemål som kan sägas vara system- och processinriktade lärandemål, 

verksamhetens mål utgör behovet för lärande. Vissa mål kommer från nationell nivå, SKL 

sätter och följer upp mål för att jämförelser ska göras på nationell nivå. Cheferna talar om 

vikten av att lära nytt, att personalen hänger med och lär nytt, för att stärka patientsäkerheten 

och för att verksamheten ska öka i konkurrenskraft. Aktörer från systemadminitrativ nivå t.ex. 

SKL kräver att verksamheten visar goda resultat i nationella mätningar och register. 

Vårdtagarna kan välja andra vårdalternativ vilket gör att verksamheten måste visa på goda 

resultat. På så sätt styr den systemadministrativa nivån behovet av lärandet. 

 

Satsningar från SKL styr lärandet/…/det var när SKL kom med de nationella 

satsningarna på olika områden, patientsäkerhet m.m. som vi funderade på hur 

sjutton ska vi få ner det till att bli en del av vardagen/…/ och verkligen komma 

vårdtagarna till del. 

 

Cheferna beskriver att de bryter ned systemadministrativa nivåns mål till verksamhetsnivå. 

Det finns en otakt i målarbetet mellan systemadminitrativ nivå och verksamhetsnivå. Det gör 

att arbetet tappar fart. Systemadministrativa nivåns mål kommer för sent.  

 

Vanligtvis sätter cheferna lärandemålen för verksamheten men de önskar att medarbetarna ska 

vara mer delaktiga. Det är svårt att nå ut till medarbetarna. Cheferna hänvisar till en 

landstingsövergripande medarbetarundersökning som gjorts. En parameter som mäts är 

måluppfyllelsen, resultaten visar enligt cheferna, att medarbetarna inte vet vilka mål 

verksamheten har.  
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Vi gjorde ju medarbetarenkät som alla andra. Vi har en röd stapel på det här med 

målbilder. Folk vet inte vad det är för mål man har när man kommer till jobbet.  

 

Cheferna tror att medarbetarna inte hinner eller att de prioriterar bort utbildning som handlar 

om målstyrning. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga genom att vara med på 

utbildningsdagar eller andra forum, men det är enligt cheferna svårt. Utbildningsdagar som 

handlar om målarbete måste enligt cheferna säljas in, till medarbetarna. Cheferna känner stor 

frustration över att medarbetarna inte läser de måldokument som finns. De försöker sprida 

information och göra måldokument lättåtkomliga för medarbetarna, men det hjälper inte.  

 

Jag tror ärligt talat inte det är många som tittar/…/de ska signera att de läst men 

det gör de inte/…/det finns till och med ett lönekriterium på att ta del av 

styrkorten. 

 

Utifrån verksamhetens mål kan medarbetarna ha önskemål om utbildning. Cheferna beskriver 

att medarbetarsamtalen är viktiga för att ta fram det individuella behovet av lärande. I 

samband med medarbetarsamtalet görs en individuell utvecklingsplan. Problemet är att 

medarbetarna inte förberett sig inför samtalet, det är svårt att ha en bra dialog. Medarbetarna 

har ett egenansvar att bidra i dialogen.  Att utvärdera lärandemål om inte medarbetarna är 

engagerade är svårt. 

 

Det som krävs av mig vad gäller detta är att följa upp och vara intresserad/…/av 

vad de har gjort, vad det lett till/…/för man får ju inte vila/…/utan man måste 

vara aktiv i det som ledare och vara intresserad.  

 

Cheferna talar om att ett engagerat ledarskap behövs, och de beskriver en motsättning mellan 

att arbeta målstyrt och medarbetarnas brist på engagemang. För att arbeta målstyrt krävs 

enligt cheferna att både chefer och medarbetare engagerar sig.  

5.1.1.2 Resurser kopplat till målstyrt lärande 

Cheferna beskriver hur de i samband med målarbetet funderar över hur mycket resurser en 

lärandeaktivitet får ta. Resurser riktas till prioriterade utbildningar. Det målstyrda lärandet gör 

att chefen upplever sig ha kontroll över de resurser som fordras för lärande.  
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Vad som får genomföras eller inte reds ut innan planeringen börjar/…/vart annat 

år har vi lågbudgetutbildning och var annat år lite mer påkostad utbildning. 

 

Cheferna beskriver bristen på resurser och hur de hanterar det genom att pussla och ordna så 

att utbildningsaktiviteterna blir så resurssnåla som möjligt. Ibland måste de bestämma sig för 

att genomföra utbildning, fastän resurser inte finns. Utbildningen är så viktig att verksamheten 

inte har råd att avstå. Perspektiv måste vägas mot varandra t.ex. att lära upp medarbetarna för 

att verksamheten ska kunna erbjuda viss behandling. Utbildningskostnader ska rymmas inom 

verksamhetens budget, men cheferna beskriver att de söker stöd hos sin verksamhetschef, för 

att överskrida budget. Verksamheten måste satsa på utbildning, man måste hänga med.  

5.1.1.3 Målstyrd kunskap 

Cheferna beskriver att det krävs kunskap att arbeta målstyrt dvs. att sätta, mäta och utvärdera 

mål. Ett arbete cheferna inte anser sig vara bäst på. Cheferna talar om att de behöver mer 

kunskap och stöd från den systemadminitrativa nivån. Det är enligt cheferna svårt att 

formulera mål för lärande eftersom lärande ingår i allt. Konkreta mål som rör formell 

utbildning är lätta att mäta, men många gånger är lärandemål otydliga. Det kan handla om att 

förstå innebörden av de ord som används. 

 

Jag frågade min chef, ”Kan du tala om för mig, beskriv vad som menas med, ja, effektiv 

vård? Vad är det för mål som ligger här?” Så tittade vi på varandra och jag sa: ”Jag 

ska ha det för min personal då måste jag veta själv.”/…/ man måste plocka ned det så 

att alla förstår vad man pratar om.  

 

Systemadministrativa nivåns mål innehåller produktions- och kvalitetsmål, där finns lärande 

invävt, men det är otydligt. Vanligtvis utvärderas produktionsmålet, men inte lärandemålet. 

Cheferna har svårt att beskriva lärandemål, de talar om produktions- och kvalitetsmål oftast 

relaterat till ekonomi.  

 

I utsagorna med orientering mot målstyrd kunskap lyfts förståelsen för hur verksamhetens mål 

utgör ett behov för lärande, men lärandemålen är otydliga. Det fordras kunskap för att arbeta 

målstyrt det behövs mer stöd från den systemadministrativa nivån. Resurser avsätts för 

specifika lärandeaktiviteter vilket gör att chefen upplever sig ha kontroll över vilka resurser 

som fordras. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i målarbetet, men de tar inte del på 

det sätt cheferna önskar. Medarbetarna vet inte vilka mål verksamheten har.   
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5.1.2 Modellbaserad strukturering 

Modellbaserad strukturering kan sägas innehålla två komponenter Den första komponenten 

kan kallas hierarkisk målmodell. Mål som sätts på den systemadministrativa nivån bryts ned 

genom organisationens olika nivåer, till tydliga mätbara enheter. Den andra komponenten kan 

kallas, systematisk och strategisk modell för kompetensutveckling. Cheferna beskriver ett 

ständigt sökande efter lämpliga modeller för att tydliggöra lärandemålen för verksamheten.  

5.1.2.1 Hierarkisk målmodell 

På systemadministrativ nivå sätts övergripande mål som ska vara en röd tråd genom hela 

organisationen. Cheferna ska även lägga till de mål som gäller för verksamheten på lokalt 

plan. Cheferna beskriver att systemadministrativ nivå beslutar om vilka modeller som ska 

användas. Modeller byts ofta ut i sökandet efter, den bästa modellen.  

 

Där jobbar vi just nu med att göra om våra mål/…/vi ska använda en annan 

mall/…/innehållet kommer att vara det samma fast omskrivet i en annan 

mall/…/så vi skriver om det och gör det utifrån den mallen då/…/Det är 

jättemycket jobb med det.  

  

Cheferna talar om hur modellerna är uppbyggda. Skriftliga verksamhetsmål sätts, därefter 

definieras hur man ska komma dit, en tidsplan bestäms och utvärdering ska ske. Modellerna i 

sig styr inte själva målarbetet utan är ett sätt att presentera mål och styrtal. Vissa modeller 

finns instruktioner till medan andra modeller, där gör man som man vill.  

 

Jag vet inte men den här mallen ska alla på hela landstinget arbeta med/…/vi 

kommer säkerligen att göra olika för vi har ingen instruktion, hur vi ska arbeta 

med den.  

 

Även om systemadministrativ nivå beslutar vilken modell som ska gälla följer inte alla chefer 

det som beslutats.  

 

Hans måldokument är inte kända för mer än ledningsgruppen/…/Det är 

verksamhetschefen som lagt upp själva mallen. Då får man följa det. 
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En chef beskriver att deras verksamhetschef valde att ISO-certifiera verksamheten istället.  En 

annan chef beskriver att hennes verksamhetschef har gjort en egen modell. Det råder en 

förvirring om vilken modell som gäller eftersom besluten inte efterföljs. 

 

5.1.2.2 Systematisk och strategisk modell för kompetensutveckling 

Cheferna beskriver att de söker en systematisk och strategisk modell för 

kompetensutveckling, för att tydliggöra lärandemålen för verksamheten. Modellerna har 

många namn, kräver kunskap och tid att administrera. Cheferna beskriver hur de i en modell 

för befattningsutveckling (OLIVIA) kan mäta vilken nivå medarbetarna uppnått. I modellen 

ingår kompetenskriterier från grund nivå till expert nivå. Cheferna beskriver hur de tar olika 

IT-system till hjälp där medarbetarna registrerar sin kompetens.  

 

Jag mäter i OLIVIA steg. Det är viktiga kriterier. Vilka som tagit olika 

utbildningssteg och hjälper till och driva avdelningen/…/Den personal som gått 

viss utbildning registrerar det i kompetensmodulen. 

 

De olika modellerna har för- och nackdelar. Cheferna anser att meningen med modeller är att 

tydligheten ska öka, på vilket sätt och hur lärandet i vården ska hanteras och utvecklas. Så är 

inte fallet. En del modeller är tunga och svåra att administrera, tydligheten minskar. Cheferna 

beskriver att lärandemålen ofta är övergripande och torftiga dvs. är otydliga och har för lite 

struktur.  

 

En chef beskriver hur hon med hjälp av systematisk och strategisk modell klarade av att 

hantera en rekryteringssituation. I samband med stora pensionsavgångar nyanställdes det 

personal. Det kompetensglapp det förde med sig tydliggjordes och hanterades med hjälp av en 

systematisk och strategisk modell chefen infört. Att arbeta med ökad struktur och att 

tydliggöra lärandemål med hjälp av någon systematisk och strategisk modell anses 

nödvändigt.  

 

Enheten har haft mycket personal som slutat. Det var flera som arbetat i många 

år/…/ det innebar ett kompetensglapp. De nya kan man säga var i stort behov av 

struktur/…/det var ganska oroligt kunskapsmässig/…/tydliga mål blev ett 

hjälpmedel för de nya. 
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I utsagorna med orientering mot modellbaserad strukturering lyfts förståelse för, hur cheferna 

urskiljer lärandet genom att arbeta med systematiska och strategiska modeller för 

kompetensutveckling. På systemadministrativ nivå sätts övergripande mål som ska vara en 

röd tråd genom hela organisationen. Den systemadminitrativa nivån tar beslut om vilken 

modell som ska gälla, ett beslut som inte efterföljs. Modellerna har många namn, kräver 

kunskap och tid att administrera.  

5.2 Professionsinriktat lärande 

Cheferna beskriver en kategori av lärandemål som kan kallas professionsinriktat lärande där 

tre komponenter urskiljer sig. Den första komponenten kan kallas situationsbaserat agerande 

dvs. ett lärande utan tydliga, nedtecknade mål. För att hantera ett situationsbaserat lärande 

förutsätter det att den andra komponenten finns, förtrogenhetskunskap. Den tredje 

komponenten kan kallas professionsinriktat lärande, enligt cheferna ett traditionellt sätt att 

lära dvs. inom medicinsk kunskap och färdigheter. Det professionsinriktade lärandet är det 

lärande medarbetarna prioriterar.   

 

Situationsbaserat agerande 

Ett situationsbaserat agerande beskrivs som personalens önskemål och behov av utbildning 

styr lärandet, struktur saknas. Ett lärande som ska motsvara vårdtagarnas behov. I det 

situationsbaserade agerandet talar cheferna inte om att utvärdera lärandeinsatser, de uppfattar 

att något förändras i vården.  

  

Förtrogenhetskunskap 

Cheferna beskriver vikten av förtrogenhetskunskap. De talar om att lära av varandra och att 

organisera arbetet så att förtrogenhetskunskap överförs. Risken med förtrogenhetskunskap 

som cheferna ser det är att man arbetar efter ett gammalt beprövat koncept och inte 

uppdaterar tidigare kunskap. 

 

Professionsinriktat lärande 

Cheferna beskriver att de i huvudsak satsar på det professionsinriktade lärandet. De talar om 

det traditionella sättet att lära dvs. inom medicinsk kunskap och färdigheter. Cheferna talar 

om allt det nya med mål- och modeller. Problemet är att allt det nya tar mycket tid och är 
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svårt att lära sig. De väljer därför att prioritera utbildning som de själva och medarbetarna 

anser angelägen dvs. medicinsk kunskap och färdigheter.  

5.2.1 Situationsbaserat agerande 

Det situationsbaserade agerandet beskrivs utifrån två komponenter. Den första komponenten 

handlar om behovsstyrt lärande. Lärandeaktiviteterna utgår från medarbetarnas önskemål och 

behov av lärande. Den andra komponenten som urskiljer sig är att lärandeinsatser inte mäts 

och utvärderas. Den enskilda medarbetarens eller chefens uppfattning och känsla, är ett mått 

på om en lärandeaktivitet har någon effekt.  

5.2.1.1 Behovsstyrt lärande 

Det behovsstyrda lärandet utgår i huvudsak från medarbetarnas önskemål och behov. Genom 

att kontinuerligt lyssna och med hjälp av medarbetarsamtalet, som görs en gång per år, får 

cheferna fram behovet av lärande. Cheferna har inte formulerat några tydliga mål för lärandet, 

att sätta mål är de inte så bra på. Det är inte deras starka sida.  Cheferna talar om att de har 

målet inne i sitt huvud.  

 

Lärandet är situationsbetingat dvs. att det uppstår en ny situation att hantera t.ex. att en ny 

diagnosgrupp ska vårdas på enheten eller införandet av nya medicinska rön. Cheferna talar 

om ständiga förändringar som leder till snabb omställning och lärande kopplat till det.  

 

För ett tag sedan fick vi beskedet att infektionspatienter skulle vårdas här. Vi fick 

tid på oss upp till 2 månader att utbilda personalen/…/Eftersom det är en stor 

personalgrupp på 90 personer så tog det tid/…/Personalen fick två 

storföreläsningar om diagnoserna sedan var det slut. Vi förväntades klara av det 

på det. Det går väldigt fort, allt för fort. 

 

Plötsligt händer det något som gör att chefen måste dra igång mycket lärande. Att försöka ha 

en handlingsberedskap och kunna improvisera anses viktigt. Eftersom det behovsstyrda 

lärandet är situationsbetingat så är kopplingen till resurser också situationsbetingat. 

Lärandeaktiviteter kommer som en plötslig händelse. Cheferna har därmed inte avsatt resurser 

för lärandeaktiviteten. Cheferna talar om att lärandeaktiviteter ska hanteras inom budget, inte 

kopplat till specifika mål.  
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5.2.1.2 Utvärdera utbildningsinsatser 

I det situationsbaserade agerandet talar cheferna om avsaknaden av utvärdering, t.ex. 

mätningar av lärandeinsatser. Det vanligaste sättet att utvärdera en lärandeaktivitet beskriver 

cheferna som en god känsla, något händer eller förändras till det bättre i vården. Cheferna har 

inte utvärderat lärandeinsatser genom att göra mätningar, det är svårt att veta hur man ska 

mäta. Chefernas känsla är att ett fåtal lärandeaktiviteter ger verksamheten något. Medarbetare 

skickas på mycket utbildning och internutbildning anordnas men effekten är osäker.  

 

En del utbildningar kan man se att det händer något gott ur men inte alla/…/sår 

man 10 frö och 2 kommer upp är det bra.  

 

Cheferna talar om bristen på tid. De önskar att de hade mer tid till att utvärdera. Eftersom 

cheferna upplever en tidsbrist prioriterar de bort att utvärdera lärandeinsatser. 

 

Man kunde kanske haft en enkät före och efter men nej, det lägger jag inte tiden 

på. Jag har fullt upp att bara se till att de kommer iväg.  

 

I utsagorna med orientering mot situationsbaserat agerande lyfts ett behovsstyrt lärande. Ett 

lärande som baseras på medarbetarnas önskemål och behov samt kravet på snabba 

omställningar. Det är en avsaknad av struktur som gör att lärandeaktiviteter kommer som 

plötsliga händelser. Lärandeaktiviteter ska klaras inom verksamhetens budget och riktas inte 

mot ett specifikt mål. Cheferna utvärderar inte lärandeinsatser med hjälp av mätningar. Den 

enskilde medarbetarens samt chefens åsikt och känsla är ett mått.  

5.2.2 Förtrogenhetskunskap 

Cheferna beskriver vikten av förtrogenhetskunskap. I intervjumaterialet kan två komponenter 

urskiljas. Den första komponenten handlar om kollektivt lärande. Enligt cheferna är kollektivt 

lärande den bästa formen för lärande. Ett lärande som sker kontinuerligt då medarbetarna lär 

av varandra i det dagliga arbetet. Den andra komponenten handlar om att organisera arbetet så 

att förtrogenhetskunskap överförs.  

5.2.2.1 Kollektivt lärande 

Cheferna beskriver att det bästa lärandet sker då medarbetarna lär av varandra. Lärandet sker 

kontinuerligt i vårdarbetet. Den erfarna lär den mindre erfarna genom att handleda, vad och 
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hur man gör. Cheferna talar om hur möjligheterna till lärande minskar beroende på vilken 

utbildningsnivå medarbetarna har. Ett stort problem som måste hanteras för att kollektivt 

lärande ska ske. Utbildningsutbudet för medarbetare med gymnasial utbildningsnivå är 

avsevärt mindre än för övriga professioner.  Sjuksköterskorna har således fler möjligheter än 

undersköterskor/skötare att fortbilda sig. Oftast utbildar sjuksköterskorna i sin tur 

undersköterskan/skötaren. Det är viktigt att alla professioner deltar i lärandet av varandra. Ett 

kollektivt lärande fordrar enligt cheferna att alla professioner deltar. Så fungerar det inte i 

dagsläget. Läkarna deltar sällan i det kollektiva lärandet vilket är ett problem. De behövs för 

att alla pusselbitar ska falla på plats. Läkarnas brist på deltagande i lärandeaktiviteter gör att 

utvecklingen stannar upp. Om en läkare har eller förvärvat en kunskap som inte når ut till 

medarbetarna, så kommer kunskapen inte vårdtagaren till del, det påverkar patientsäkerheten. 

Om läkarna deltog mer skulle lärprocesserna fungera bättre.  

 

Jag skulle önska/…/att läkarna var med på tåget/…/för att de ska förstå syftet och 

medverka till det/…/det känns som om de inte prioriterar det. De jobbar på det 

traditionella sättet. Så lite mer engagemang i arbetsgrupperna med sin kompetens 

och sitt intresse. 

 

Förtrogenhetskunskapen överförs ofta muntligt. Cheferna beskriver hur de på olika sätt 

försökt att sätta ord på förtrogenhetskunskap t.ex. genom standardiserade vårdplaner, men det 

är svårt. Dokumenten tenderar att bli allt för omfattande och då orkar medarbetarna inte läsa 

dem.  

 

Det finns tyst kunskap och en del försöker man dokumentera/…/tyvärr används 

det inte för det är allt för omfattande/…/det gjordes en rejäl utbildningsinsats och 

skriftlig dokumentation finns, men den används inte. 

 

Förtrogenhetskunskap måste uppdateras därför anordnas föreläsningar och lärandeaktiviteter 

för att uppdatera ämneskunskaper och färdigheter. Cheferna anser att det finns en risk att 

förtrogenhetskunskap följer ett gammalt beprövat koncept.  

 

Vi har någon form av uppföljning på förtrogenhetskunskapen/…/det är 

jättesvårt/…/Förtrogenhetskunskapen är mycket intressant men det får inte vara 

att man går efter gammalt beprövat koncept. Vi körde många år med en 
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behandling/…/sedan visade det sig att det var fel/…/det fanns jättemycket studier 

på det, då ändrade vi det genast.  

 

Cheferna talar om att vården ska vara evidens- och forskningsbaserad, det gäller att vara aktiv 

och söka ny kunskap hela tiden. Cheferna anser att det gäller att alla medarbetare anpassar sig, 

följer riktlinjer och rutiner. 

 

5.2.2.2 Organisation som stödjer lärande 

Cheferna beskriver hur de försöker att organisera arbetet så att kunskap överförs. De talar om 

parvård, där en sjuksköterska och en undersköterska arbetar tillsammans varje arbetspass. De 

talar om teamvård där flera professioner samverkar omkring en vårdsituation.  

 

Vi jobbar i parvård och med team/…/sjuksköterskorna vidarebefordrar 

information och utbildar så att säga undersköterskorna/…/parvård är väldigt 

uppskattat av många just p. g. a. att de lär sig otroligt mycket under tiden de 

arbetar. 

 

Det är ett ständigt planerande för att de erfarna ska arbeta med mindre erfarna. Cheferna talar 

om att matcha kompetenser. Planering tar stor del av chefernas tid. De beskriver att de 

kombinerar ihop olika par och team dels för att överföra kunskap, men ytterst ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Cheferna anser att teamvård är den bästa formen för att stödja 

lärande, men det fungerar inte. Ett problem är att läkarna sällan deltar. Läkarna arbetar på det 

traditionella sättet dvs. att personalen passar upp och servar läkaren. Eftersom inte alla 

professioner deltar anser cheferna att samsynen och möjligheten att få ihop teamet minskar. 

 

När det gäller arbetets organisation talar cheferna om olika forum de har för att överföra 

kunskap t.ex. arbetsplatsträffar och utbildningsdagar. En framgångsrik variant för att överföra 

kunskap är att skapa forum för reflektion. Cheferna uppmana alla medarbetare att avsätta tid 

för lärande. Chefens uppgift är att följa och styra upp arbetet. 

 

I utsagorna med orientering mot förtrogenhetskunskap lyfts vikten av att överföra 

förtrogenhetskunskap. Lärandet sker i vårdarbetet, de erfarna lär de mindre erfarna. Ett 

kollektivt lärande fordrar att alla professioner deltar. Så fungerar det inte i dagsläget. 
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Möjligheter till lärande är beroende av vilken utbildningsnivå medarbetarna har. Cheferna 

försöker att organisera arbetet så att kunskap överförs, vilket tar stor del av chefernas tid.  

5.2.3 Professionsinriktat lärande 

Cheferna beskriver att de i huvudsak satsar på det professionsinriktade lärandet. Ett lärande av 

medicinsk karaktär. Cheferna beskriver detta lärande som det traditionella sättet att lära inom 

sjukvården. Det professionsinriktade lärandet kan sägas bestå av en komponent, 

ämneskunskaper och färdigheter t.ex. behandlingsriktlinjer.  

5.2.3.1 Ämneskunskaper och färdigheter 

Cheferna talar om det traditionella sättet att lära dvs. ämneskunskaper och färdigheter. 

Ämneskunskap som leder till att vårdtagarens behov blir tillfredsställt. Cheferna talar om allt 

det nya, mål- och modellbaserad kunskap, ett ämnesinnehåll som de menar är svårt att ta till 

sig, intresset är svalt. 

 

Ja, nu är det detta som gäller/…/nu ska vi göra efter de här mallarna och nu ska 

vi kalla det så/…/vi har inte tid med det/…/i stort och övergripande är intresset 

väldigt svalt.  

 

Eftersom cheferna upplever det svårt med allt det nya väljer de att arbeta på det traditionella 

sättet, med ämneskunskap och färdigheter. Ämneskunskap och att träna färdigheter anses vara 

god och angelägen utbildning för medarbetarna. Nya behandlingar kommer och de 

utbildningsinsatser som följer, prioriterar cheferna och alla medarbetare. Utbildning som inte 

har starkt patientfokus prioriteras bort. 

 

Det ska vara väldigt god och angelägen utbildning för att personalen ska känna 

att utbildningen ska vinna/…/vården går före och den känslan är stark hos 

personalen. Det är jag stolt över och glad över/…/det vore hemskt om alla bara 

ville gå iväg på utbildningar. 

 

I utsagorna med orientering mot professionsinriktat lärande lyfts det traditionella sättet att lära 

där det medicinska perspektivet är starkt dvs. inom ämneskunskap och färdigheter. Kunskap 

som leder till att vårdtagarens behov blir tillfredsställt. Medarbetarna prioriterar bort lärande 
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som de inte anser angeläget för att kunna vårda. Cheferna är stolta över att medarbetarnas 

patientfokus är starkt.   

5.3 Arbetskultur som främjar lärande 

Oavsett om chefen arbetar strategiskt inriktat eller professionsinriktat måste det finnas en god 

arbetskultur som främjar lärande, där tre komponenter urskiljer sig. Den första komponenten 

kan kallas systemadministrativt stöd för lärande dvs. stöd från chefskollegor, 

landstingsledning, administrativa system och övergripande beslut. Den andra komponenten 

kan kallas stödjande lärandeklimat. Cheferna talar om vikten av ett stödjande lärandeklimat i 

arbetsgruppen t.ex. att ta hjälp av varandra, ha en god kommunikation och öppet klimat. Den 

tredje komponenten beskriver de intressekonflikter som cheferna ger uttryck för. Det kan 

handla om brist på tid, att kunna prioritera och ha mod att säga nej. 

 

Systemadministrativt stöd för lärande  

Det förväntas från systemadministrativ nivå att cheferna ska arbeta strategiskt inriktat dvs. att 

sätta mål. Cheferna talar om att de behöver mer kunskap och stöd för att kunna sätta mål. 

Cheferna anser att den systemadminitrativa nivån borde avlasta dem med rutinsysslor t.ex. 

arbetet i administrativa system och frigöra tid för lärandefrågor.  

 

Stödjande lärande klimat 

Cheferna beskriver vikten av ett stödjande lärandeklimat i arbetsgruppen. Medarbetares 

engagemang, god kommunikation och öppet klimat är viktiga faktorer. Cheferna beskriver hur 

hierarkier kan vara ett hinder för att uppnå ett stödjande lärandeklimat. Cheferna önskar att 

arbetsklimatet ska vara mer öppet än det är i dagsläget.  

 

Intressekonflikter  

Cheferna beskriver den mångfald av intressekonflikter de hamnar i vad gäller 

lärandefrågorna. När beslut ska tas måste cheferna kunna balansera flera perspektiv t.ex. 

patientsäkerhet och resurser måste vägas in. Att prioritera är svårt. 

5.3.1 Systemadministrativt stöd för lärande 

Ur intervjumaterialet urskiljer sig två komponenter. Den första kan kallas stöd från 

systemadministrativ nivå dvs. stöd från chefskollegor, landstingsledning, administrativa 
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system och övergripande beslut. Den andra komponenten kan kallas chefens eget lärande, mer 

kunskap behövs om hur man sätter lärandemål.  

5.3.1.1 Stöd från systemadministrativ nivå 

Från övergripande systemadministrativ nivå beskriver cheferna att de inte upplever sig ha 

något stöd för lärandefrågor. Det förväntas från systemadministrativ nivå att cheferna ska 

arbeta strategiskt inriktat dvs. att sätta mål men det är svårt. De behöver mer kunskap och stöd 

för att kunna sätta mål. Cheferna beskriver hur de får lösa det på egen hand. Det innebär att 

målarbetet tar mycket tid och det leder till frustration. De anser sig behöva stöd i form av råd 

och tips i att planera och prioritera, att sätta lärandemål och att dokumentera i mallar. De 

önskar någon form av chefsstöd i lärandefrågor som de kan kontakta när de behöver hjälp. 

 

Där kan jag känna att det borde vi få hjälp men nej då får vi gå hem och snickra 

lite själva. Där hade det inte gjort något om vi fått mer praktiska tips. Gör så här 

och här ska det vara enhetligt. 

 

När det gäller stödet från chefskollegor, oftast från klinikens egen ledningsgrupp, skiljer sig 

chefernas uppfattning. Några chefer tycker de har ett bra stöd när det gäller lärandeaktiviteter 

på kliniknivå, men det lärande som ska ske på verksamhetsnivå får de lösa på egen hand.  

 

Det finns ett stöd för lärandefrågor på kliniknivå, men hur man rent praktiskt ska 

gå tillväga får man koka ihop på sin egen kammare. Vi har inget stöd i hur vi ska 

göra, det har vi inte/…/De lärandeinsatser som ska göras på kliniknivå arbetar 

alla chefer med i ledningsgruppen, men det enhetsspecifika måste man lösa själv. 

 

En chef beskriver att det inte finns något stöd i ledningsgruppen för lärandefrågor, hon vill 

inte heller ha något stöd. Det finns en risk att det inte blir som man vill. Några chefer upplever 

sig inte ha något stöd utan upplever snarare en konkurrens med chefskollegorna och sin 

närmsta chef. Det är ingen idé att ta upp lärandefrågorna i ledningsgruppen. 

 

 Nej, det skulle inte leda någonvart. Det vore enbart för att ventilera dem men det 

har jag inget behov av liksom/…/Jag upplever att de tycker man är gnällig och att 

man inte lyckats. När alla andra lyckas måste du också lyckas. 
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Cheferna beskriver att andra aktörer i organisationen bjuder in till utbildning och det förväntas 

cheferna lösa. Vid större massutbildningar innebär det att verksamhetens eget lärande helt får 

stå tillbaka under lång tid, ett halvår. Tydliga, samordnade och välgrundade beslut från den 

övergripande systemadminitrativa nivån är ett önskemål. 

 

Hur gör vi med utbildningsfrågorna? Hur samordnar man? Vad är det viktiga? 

Vilken yrkeskategori ska den vända sig till? Långsiktig planering och respekt, att 

vården hos den enskilde patienten måste fungera. Inte glömma bort att det är 

därför vi är här. Det borde finnas någon i organisationen som samordnar alla 

utifrån kommande utbildningar.  

 

Cheferna anser att de administrativa rutinerna ökar. För att hinna med lärandefrågorna önskar 

cheferna att bli avlastade administrativa rutinsysslor. Det tillsätts allt fler administratörer på 

systemadministrativ nivå. De borde avlasta chefen men istället är det tvärtom, det blir mer 

rutinarbete att utföra.  

 

Ju mer administratörer det blir ju mer haglar det ner på oss. Det är lite märkligt. 

 

Cheferna talar om att de inte prioriterar rutinsysslorna. Det viktigaste i deras roll är arbetet 

med medarbetarna. 

5.3.1.2 Chefens eget lärande 

Cheferna beskriver att de behöver mer kunskap om hur man sätter lärandemål. De beskriver 

att de i sin utbildningsbakgrund inte har den kompetensen. De flesta är i grunden 

sjuksköterskor med någon form av ledarskapsutbildning.  De önskar utbildning i ämnet från 

den systemadminitrativa nivån.  

 

Chefer beskriver hur de försöker samverka för att lära av varandra. De startar nätverk för 

chefer men det finns hela tiden en känsla att de konkurrerar med varandra, vilket påverkar 

utbytet negativt. 

 

Vi är olika kliniker och vi har startat upp nätverk/…/meningen är att vi ska kunna 

bygga upp ett samarbete och lära av varandra/…/kanske kan ha lite utbildningar 

ihop/…/Det är bara avdelningschefer på det mötet, där känner man genast att det 

är mer kollision. 
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I utsagorna med orientering mot systemadministrativt stöd för lärande lyfts bristen på stöd i 

att hantera lärandefrågor från övergripande systemadministrativ nivå. Det förväntas från 

systemadministrativ nivå att cheferna ska arbeta strategiskt inriktat dvs. att sätta mål men det 

är svårt, mer kunskap och stöd behövs. Stöd och hjälp från den egna ledningsgruppen på 

kliniken varierar, man förväntas lösa det själv. Cheferna önskar bli avlastade rutinsysslor för 

att få mer tid till lärandefrågor.  

5.3.2 Stödjande lärandeklimat  

Ur intervjumaterialet urskiljer sig en komponent. Det fordras att vissa faktorer uppfylls för att 

nå ett stödjande lärandeklimat. Medarbetares engagemang, god kommunikation och öppet 

klimat är viktiga faktorer. Hierarkier kan vara ett hinder. 

5.3.2.1 Faktorer för att nå ett stödjande lärandeklimat 

Cheferna beskriver vikten av ett stödjande lärandeklimat i arbetsgruppen. Det fordras att vissa 

faktorer uppfylls för att man ska uppnå ett sådant klimat. Faktorer som att ta hjälp av 

varandra, god kommunikation, öppet klimat, våga fråga, reflektera tillsammans och att inga 

frågor är dumma. Cheferna beskriver att hierarkier kan vara ett hinder för att uppnå ett 

stödjande lärandeklimat. Cheferna önskar att arbetsklimatet ska vara mer öppet än det är i 

dagsläget.  

 

Hierarkier kan hindra mycket. Det ska vara ordning och reda och man ska veta 

sina roller men det ska inte vara det att man inte vågar. Du ska våga säga till 

doktorn/…/det handlar ytterst om patientsäkerhet och då har alla samma värde. 

Alla har lika värde i sin roll.  

 

Cheferna beskriver att det finns en spänning mellan professioner, som hindrar lärandeklimatet 

under lång tid. Sjuksköterskor respektive undersköterskor/skötare har en känslighet för om 

någon profession får mer utbildning än den andra. Det kan också gälla sjuksköterskor relaterat 

till läkare. Personalen vaktar på varandra och chefernas beslut. Cheferna anser att det handlar 

om rättvisa och värde. 

 

Det gäller att förstå att varje profession bidrar till målet. Man har höjt 

sjuksköterskorna utan att sänka undersköterskorna/skötarna. Att vi har olika 
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arbetsuppgifter/…/Jag har medvetet satsat på att arbeta på det sociala lärandet i 

gruppen så att alla blir medvetna och respekterar varandras yrkeskunskap.  

 

Det gäller att arbeta med ett helhetsperspektiv, försöka få all personal att förstå varför de är 

på jobbet. Chefer beskriver att det kan vara svårt att sprida kunskap vidare i arbetsgruppen. 

Det kan handla om förändringsmotstånd men också att man som person inte är motiverad att 

utvecklas. Cheferna upplever att personal som har gymnasial nivå på sin utbildning är mindre 

motiverade, de har valt att inte gå vidare.  

 

Ibland utses någon medarbetare att gå en utbildning för att hämta hem kunskapen till den egna 

verksamheten. Det är svårt i ett dåligt lärandeklimat där motståndet och spänningarna är stora. 

  

Det går inte att utbilda en person som ska sprida kunskap vidare för då kommer 

de inte igång med något/…/De är engagerade när de kommer från utbildning men 

får ingen respons. 

 

Cheferna talar om hur viktigt medarbetares engagemang är för att lärandet i vården ska 

fungera. Cheferna delegerar arbetsuppgifter till medarbetarna, som hjälper till med att planera 

och se till så att alla får ta del av utbildning. Medarbetarnas engagemang är ett viktigt stöd för 

cheferna. Cheferna beskriver att engagemanget skiljer mellan professionerna. 

Undersköterskorna/skötarna är mer passiva till att söka utbildning. Det innebär att 

undersköterskorna/skötarna måste bjudas in till utbildning.  

 

I utsagorna beskrivs att ett stödjande lärandeklimat är viktigt. Det fordras att vissa faktorer 

uppfylls för att man ska uppnå ett sådant klimat t.ex. att ta hjälp av varandra, god 

kommunikation, öppet klimat, våga fråga, reflektera tillsammans och att inga frågor är 

dumma. Cheferna beskriver att hierarkier kan vara ett hinder för lärande. Spänningar mellan 

yrkesgrupper hindrar lärandet. Det gäller att arbeta med ett helhetsperspektiv, försöka få all 

personal att förstå varför de är på jobbet.   

5.3.3 Intressekonflikter 

Cheferna beskriver de intressekonflikter de hamnar i vad gäller lärandefrågorna. Ur 

intervjumaterialet kan två komponenter urskiljas. Det finns en känslighet för om någon 

profession får mer utbildning än den andra. Den första komponenten beskriver chefens mod 
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att prioritera. Det kan handla om brist på tid, att kunna prioritera och ha mod att säga nej. Den 

andra komponenten handlar om resurser för lärande. Eftersom resurserna är begränsade måste 

cheferna prioritera. 

5.3.3.1 Att ha mod att prioritera 

Cheferna beskriver en mångfald av intressekonflikter de hamnat i när de varit tvungna att 

prioritera. Att prioritera upplevs svårt, det gäller att vara klok nog och tacka nej till det man 

inte tror på. Det gäller också att ha mod att prioritera. Cheferna beskriver att de hela tiden 

måste tänka igenom och väga sina argument före beslut. De tar upp flera aspekter som de 

måste ta ställning till i beslutsprocessen såsom utbildningens angelägenhet, bemanning, antal 

personer, lämplig person, tidsåtgång och kostnad. Cheferna beskriver att de ständigt måste 

balansera utbildning kontra tid till patientnära arbete. Hur mycket tid ska utbildning få ta från 

patienten? Patientsäkerheten får inte påverkas negativt. Cheferna är inte övertygade om att 

vården inte blir drabbad. Cheferna beskriver att de själva och medarbetarna upplever en 

känsla av otillräcklighet när inte planeringen blir bra.  Därtill kommer risken som vårdtagaren 

utsätts för.  

 

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 än man kan göra. Då vill det till en väldigt bra utbildning för 

att du ska få personalen till att tycka det var viktigare, ”jag kunde gjort det här 

istället”. 

 

Cheferna beskriver att de måste ta ställning till vad det kostar att prioritera bort utbildning. 

Det gäller att hänga med i utvecklingen, att vara på tårna. Konkurrensen inom vården ökar, 

därmed är det svårt att säga nej. Cheferna beskriver att de upplevs gnälliga när de med 

klinikledningen tar upp frågan om resurser för utbildning och lärande. Därmed undviks 

frågan, det är sällan man diskuterar vilka problem det finns i samband med prioriteringar. En 

chef beskriver att hennes verksamhetschef säger ja till allt. Det är en svårighet då utbudet av 

utbildning är stort. 

 

Jag tycker det är viktigt med utbildning/…/Just nu har vi en verksamhetschef som 

säger ja till det mesta, eller till allt. Så det gäller att jag är klok nog och inte 

lägger fram det jag är lite tveksam till. 
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Cheferna talar om att de arbetar utvecklingsinriktat med lärandefrågorna. De beskriver att det 

är en status i att arbeta utvecklingsinriktat, det är vad man förväntas göra. Det är inte alltid 

möjligt att arbeta med utveckling om t.ex. personalrörligheten är stor.  

 

Nya sjuksköterskor måste dagligen stöttas under första halvåret så min tid går åt 

till det. En erfaren person kan man stötta på ett mer övergripande sätt/…/För ny 

personal handlar det mer om direkthandledning. 

 

De chefer som upplever sig ha stor personalrörlighet beskriver hur de möter en brist på 

förståelse från systemadminitrativ nivå. Deras verksamheter är en startgrop för nyutbildade 

sjuksköterskor som snabbt vill specialistutbilda sig. Cheferna hinner inte arbeta 

utvecklingsinriktat då det hela tiden handlar om att direkthandleda nya sjuksköterskor, så att 

de känner sig trygga. 

5.3.3.2 Resurser för lärande 

Cheferna beskriver bristen på tid som ett problem. Eftersom resurserna är begränsade måste 

cheferna prioritera hur mycket resurser de ska använda på t.ex. inskolning och fortbildning. 

Att bli erfaren dvs. expert tar tid. Alla medarbetare blir inte experter för de har inte intresset 

eller förmågan, då hjälper det inte hur mycket tid chefen investerar. 

 

De chefer som arbetar med lärande på ett professionsinriktat sätt anser att man inte kan arbeta 

med mål och visioner när patienten inte får sitt. Här finns en intressekonflikt mellan 

chefskollegor. De professionsinriktade cheferna beskriver det som en brist på tid och 

ekonomiska resurser. De chefer som arbetar med strategiskt inriktat lärande talar om att 

planera och strukturera för att vinna tid och göra riktiga prioriteringar.  

 

Cheferna talar om ständiga besparingar och slimmade organisationer. Alla enheter hanteras 

lika från systemadministrativ nivå, men förutsättningarna är i grunder olika.  

 

Ständiga besparingar som resulterar i mindre personal. Arbetsgivaren drar alla 

över en kam och sparar på resurser. Alla enheter har olika förutsättningar i 

grunden så det slår hårt när alla får samma sparbeting. 

 



50 

 

Behovet av internutbildning ökar, allt förväntas ske inom budget. En budget cheferna inte 

upplever sig ha. Även internutbildning kostar men det är ingen som räknar på det. Cheferna 

beskriver att man måste se lärande som vård, det ingår i vårdarbetet. Så kan inte cheferna 

agera idag, i brist på resurser. Det patientnära vårdarbetet måste skötas vilket gör att 

utbildning prioriteras bort. Det finns en risk att patientsäkerheten påverkas. Cheferna 

beskriver hur personalen ger uttryck för stress och otillräcklighet när de inte hinner med 

vårdtagarna. Chefens uppgift blir att bromsa upp och prioritera. 

 

Jag känner så att jag försöker skydda personalen så mycket jag någonsin kan mot 

yttre hot. Det låter dumt men försöka sålla så mycket jag någonsin kan. Eller 

försöka ta beslut att vi inte kan ta detta nu/…/man måste bromsa upp det.  

 

Cheferna talar om att de måste upprätthålla en balans för att medarbetarna ska orka engagera 

sig. Det är svårt i en som de beskriver slimmad organisation. Balansen mellan krav och 

förväntningar finns inte, enligt cheferna. Systemadminitrativ nivå förstår inte hur mycket tid 

lärande tar. 

 

Det har ju blivit oerhört mycket mer/…/kraven kommer ju hela tiden/…/IT, 

handlingsplaner och allt annat som dimper ner, som vi måste ta tid från vården 

för att göra. Ibland kunde jag önska att jag sa nej någon gång mer, än jag gör. 

Jag försöker genomföra det som man säger att jag ska göra. Men ibland kan jag 

känna att, vad fick det för nytta för min verksamhet egentligen? Kanske skulle jag 

satt ned foten och sagt att det tänker inte jag göra/…/det tror jag man borde 

signalera ibland. Jag tror inte alltid att ledningen ser, att det blir till nytta.  

 

I utsagorna med orientering om intressekonflikter lyfts att cheferna måste kunna väga olika 

perspektiv och argument för att kunna motivera sina beslut. Verksamheterna är slimmade, hur 

mycket tid får en lärandeaktivitet ta? Patientsäkerheten får inte påverkas negativt. Cheferna 

måste ha modet att välja bort utbildning och ta konsekvenserna av det.  

6 Analys  

I det här avsnittet kommer jag att göra en fördjupad analys av empirin med utgångspunkt i en 

hermeneutisk ansats (Bryman, 2008, Kvale et al., 2009). Jag har analyserat resultatet av 
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intervjuerna kopplat till den teori som studien utgår ifrån, och jag har hela tiden haft studiens 

syfte i åtanke. I ett hermeneutiskt perspektiv är tolkningen av meningen det centrala temat 

(Kvale et al., 2009). Jag har genomläst och bearbetat materialet flera gånger, därmed 

fördjupades och förnyades min förståelse. Processen gav mig möjlighet till en inre reflektion 

och därmed tolkning av materialet. Jag har tolkat de enskilda delarna, huvudkategorier och 

komponenter, för att sedan relatera dessa tolkningar till helheten, den hermeneutiska cirkeln 

(ibid). Den hermeneutiska cirkeln innebär att det inte finns någon bestämd utgångspunkt eller 

slutpunkt, utan tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan tolkning, förståelse och 

förklaring (Patel et al., 2011). En tolkning som jag uppfattar som den bästa, men det finns 

absolut inget rätt svar (ibid).  

Analysen struktureras efter de huvudkategorier jag presenterade i resultatet dvs. strategiskt- 

respektive professionsinriktat lärande samt arbetskultur som främjar lärande. Jag utgår från 

syftet med denna studie, nämligen att nå en ökad förståelse för vilket förhållningssätt första 

linjens chefer har för att främja lärandet i vårdarbetet. Lärandet i vårdarbetet handlar om 

kravet på att personalen ska lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

På vilket sätt organiseras lärandet i vården av första linjens chefer? 

Vilket stöd i organisationen upplever sig första linjens chefer ha för att uppfylla mål avseende 

lärande i vårdarbetet? 

  

Jag tolkar att det finns två olika förhållningssätt dvs. det uttryck som en människas relation till 

ett visst fenomen tar sig (Lindberg-Sand, 1996). Det första förhållningssättet är strategiskt 

inriktat dvs. cheferna arbetar med strategiskt inriktat lärande. Där komponenter som målstyrd 

kunskap och modellbaserad strukturering urskiljer sig. Andra förhållningssättet är 

professionsinriktat dvs. cheferna arbetar med professionsinriktat lärande. Ett situationsbaserat 

agerande där förtrogenhetskunskap är en viktig del. Inget förhållningssätt kan entydigt sägas 

vara bättre än det andra. Oavsett om cheferna arbetar med strategiskt eller professionellt 

inriktat lärande, är de beroende av en god arbetskultur som främjar lärande. Där det 

systemadministrativa stödet, ett stödjande lärandeklimat och chefens förmåga att hantera 

intressekonflikter är av stor betydelse.  
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6.1 Analys av strategiskt inriktat lärande 

I avsnittet kommer jag att analysera den första huvudkategorin, strategiskt inriktat lärande. 

Cheferna sätter mål för lärandet och använder modeller för att teckna ned och tydliggöra 

målen. Jag kallar det målstyrd kunskap och modellbaserad strukturering. Att arbeta med 

strategiskt inriktat lärande, menar jag är en typ av förhållningsätt.  

 

Det strategiskt inriktade lärandet har som jag tolkar det sin grund i det tayloristiska synsättet 

med fokus på specialisering, centralisering, effektivisering och slimmad organisation efter 

uppställda mål (Ellström et al., 2005, Hood, 1995). Ett lärande som inriktas på 

specialistkunskap för att effektivisera processer (ibid). Betoningen i det strategiskt inriktade 

lärandet ligger på, att verksamhetens mål styr behovet av lärande. Ett lärande som ska 

utvärderas för att verksamheten ska kunna visa på resultat av en lärandeinsats s.k. 

planeringsdiskurs (Söderström (2011).  I takt med att NPM anammas inom vården där 

vårdtagare blir betraktade som kunder och målstyrning premieras (Zaremba, 2013), uppstår en 

förskjutning i diskurser (Söderström, 2011). Det ökade intresset för kundrelationer och service 

avspeglar sig i det Söderström kallar kvalitetsdiskurs, där ett värdeskapande byggt på 

kompetens, relationer och organisationskultur utgör grunden. Samtidigt tolkar jag att det finns 

inslag av en kompetensdiskurs dvs. ett fokus på individers utveckling relaterat till 

verksamhetens utveckling (ibid). Risken finns att medarbetarna upplever sig för hårt styrda i 

ett målstyrt lärande, p.g.a. den tayloristiska förankringen vilket i sin tur kan leda till brist på 

engagemang (Ellström, 1992, Fenwick, 2003). I ett målstyrt lärande finns även som jag tolkar 

det en humankapitaldiskurs, där de anställdas kompetenser och potential för utveckling ses 

som en investering i verksamheten (Söderström, 2011). Ur arbetslivspedagogisk forskning 

tolkar jag att de olika diskurserna möts, och bildar det Söderström (2011) kallar ett 

spänningsfält. I ett målstyrt lärande tolkar jag att medarbetarnas utveckling ses som en 

investering, som ska skapa värde och bidra till verksamhetens utveckling, men det är 

verksamhetens mål som styr. Det finns risk att styrningen är för stark, med enkelriktad top-

down styrning. Då avstår medarbetarna eller har inte möjlighet till, ett utvecklingsinriktat 

lärande (Ellström, 1992).  

 

På systemadministrativ nivå, högst i målhierarkin finns ett syfte eller uppdrag som ska brytas 

ned till verksamhetsnivå. Jag tolkar att cheferna beskriver en hierarkisk målmodell (Thylefors, 

2007). En systematisk och strategisk modell där syftet är slimmade organisationer där mål, 
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kvalitets- och produktivitetsmätningar samt benchmarking har en viktig roll. Vissa mål sätts 

på nationell nivå, måltal rapporteras in till nationella register och landstingen rangordnas. Det 

samlas in och sammanställs mängder av data (Edström et al., 2005). Cheferna talar om vikten 

av att lära nytt, för att stärka patientsäkerheten och för att verksamheten ska öka i 

konkurrenskraft. Gapet växer mellan det som är möjligt och det som efterfrågas, man måste 

välja (Falkenström, 2012). Cheferna har svårt att bryta ned systemadministrativa nivåns mål 

till verkliga mål, tydliga mätbara enheter (Westerlund et al., 1975, Hood, 1995). Det finns en 

risk att mål sätts för sakens skull s.k. paradmål (Westerlund et al., 1975). 

 

I ett strategiskt inriktat lärande måste cheferna lära sig att balansera olika perspektiv t.ex. 

processperspektivet där arbetsflöden står i fokus och systemperspektivet där helheten betonas 

(Thylefors, 2007). Traditionellt sett har det strukturella perspektivet haft stort genomslag 

inom vården, där vårdtagarens behov styr. Att arbeta med strategiskt inriktat lärande innebär 

en förändring, lärandemål sätts utifrån vad verksamheten kräver. Cheferna har svårt att 

beskriva och sätta lärandemål (Ellström, 1992, 1996, Rönnqvist, 2001). Viss kunskap går att 

beskriva och sätta ord på men en stor del av kunskapen är implicit och omedveten (Björklund, 

2008, Polanyi, 1966). Är det den mätbara, explicita och formella kompetensen som är 

viktigast, därför att den går att mäta? När det gäller formell kompetens är det lätt att mäta 

(Falkenström, 2012, Thylefors, 2007). Reell kompetens tillhör s.k. mjuka mål med en 

tämligen svag förmåga att styra och ge entydiga riktlinjer för en verksamhet (Ellström, 1992, 

1996, Rönnqvist, 2001). Har vi inte kunskap om målet kan vi enligt Rönnqvist (2001) inte 

fatta rationella beslut dock är lärandemål ofta invävda i andra mål, produktions- och 

processmål. Jag tolkar att cheferna har svårt att sätta ord på tydliga lärandemål och dess 

resultat. De uttrycker att de uppfyllt produktions- och processmål som oftast tillhör 

ekonomiperspektivet. I den målstyrda kunskapen ska alla perspektiv mätas (Falkenström, 

2012, Thylefors, 2007). Det finns en risk att målen blir till delar och möjligheten att mäta och 

utvärdera helheten minskar (Mone et al. 1995). Det fordras kunskap för att sätta enkla mått 

som är meningsfulla (Mårtensson, 2007). En tanklös nedbrytning av mål riskerar att man 

mäter det som är enklast att mäta (Falkenström, 2012, Thylefors, 2007).   

 

Cheferna efterfrågar mer kunskap och stöd från den systemadministrativa nivån. Empirin 

tyder på att cheferna måste kunna hantera det jag kallar målstyrd kunskap. Om chefens 

kunskap i att sätta mål är låg och stödet från systemadministrativ nivå obefintlig, finns det en 

risk att den målstyrda kunskapen navigerar i felaktig riktning (ibid). Det uppstår en trötthet i 



54 

 

att sätta mål, man gör det för sakens skull (Dewey, 1985, Rönnqvist, 2001). I professionella 

organisationer saknas ofta målkonsensus vilket kan ge autonoma enheter med egna mål, svåra 

att förändra (Rönnqvist, 2001). Det saknas en dialog mellan systemadministrativ nivå och 

verksamheten. Risken är att målen blir ett redovisningssystem istället för ett styrsystem. 

Cheferna beskriver att det finns en otakt i målarbetet. Det gör att arbetet tappar fart. Den 

systemadministrativa nivåns mål kommer för sent. Det är en svårighet att nå ut med sitt 

budskap i en komplex organisation, som vården är (ibid). Omvänt är det svårt att få fram 

synpunkter från verksamhetsnivå. Här finns en risk att organisationen tappar värdefull 

information.  

 

Cheferna beskriver att de har svårt att nå ut till medarbetarna som inte tar tillräcklig del i det 

målstyrda lärandet, vilket jag tokar som en brist på engagemang. Det kan enligt Zaremba 

(2013) finnas ett motstånd från medarbetarnas sida, att vårdtagarna blir betraktade som kunder 

och målstyrning premieras. Vården har traditionellt sett haft vårdtagaren i centrum dvs. att i 

första hand tillgodose vårdtagarens behov (ibid). Medarbetarna vet enligt cheferna, inte vilka 

mål verksamheten har och de läser inte de måldokument som finns. Det kan bero på att 

medarbetarna inte accepterar och förstår målens syfte (Falkenström, 2012, Dewey, 1985, 

Mone et al., 1995, Thylefors, 2007). Någon annan dikterar de mål som styr, därmed reduceras 

medarbetaren och känner sig inte berörd (Dewey, 1985, Mårtensson, 2007). Därmed får 

chefen inte tillgång till medarbetarens kunnande (Mårtensson, 2007). Klara och tydliga mål 

reducerar medarbetarnas möjligheter till utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992). För 

stark styrningen med enkelriktad top-down styrning ökar risken för att medarbetarna blir 

autoritärt styrda (ibid). För att arbeta med målstyrd kunskap fordras att medarbetarna 

accepterar att ny kunskap behövs s.k. metodkunskap (Batalden et al, 1993, Nelson et al., 

2007). Jag tolkar att intresset är svalt. Vanligtvis sätter cheferna målen för verksamheten men 

de önskar att medarbetarna deltog mer. Risken är att medarbetare som arbetar i en slimmad 

verksamhet inte förstår målarbetets syfte, därmed nyttan av handlingen (Mone et al., 1995). I 

en slimmad verksamhet bryts helhet ner till delar för att effektivisera processer, risken finns 

att medarbetarna fokuserar på delarna och inte på helheten (ibid). Därför är det viktigt att 

klargöra förhållandet mellan människan och hennes arbete (Dewey, 1985). Varför vi är på 

jobbet?  

 

Cheferna söker en struktur för att tydliggöra och presentera verksamhetens mål, de använder 

olika modeller t.ex. BSC (Kaplan et al., 1992). Ett ständigt letade efter det bästa sättet att 



55 

 

tydliggöra och presentera verksamhetens mål gör att modeller ofta byts ut (Helms Jørgensen, 

2006). Verksamheten blir en mötesplats för olika managementmodeller som tar mycket tid 

och kraft (Mårtensson, 2007). Cheferna menar att modellerna i sig styr inte själva målarbetet 

utan är ett sätt att presentera mål. Cheferna anser att meningen med modeller är att tydligheten 

ska öka, på vilket sätt och hur verksamheten ska utvecklas. Så är inte fallet. Jag tycker mig 

förstå att det viktigaste är att följa modellen, innehållet är av underordnad betydelse 

(Mårtensson, 2007). Alla managementmodeller har sin grund i det tayloristiska synsättet med 

fokus på specialisering, centralisering, effektivisering och slimmad organisation (Helms 

Jørgensen, 2006). Cheferna talar om olika managementmodeller bl.a. BSC och Lean skapade i 

sann NPM:anda (Hood, 1995, Zaremba, 2013). Modeller som ska skapa balans mellan olika 

perspektiv t.ex. icke-materiella och materiella värden. Risken är, att det istället skapas obalans 

i organisationen (Mårtensson, 2007). De materiella värdena t.ex. de traditionella ekonomiska 

måtten är överrepresenterade och de icke-materiella värdena som lärande tillhör 

underrepresenterade (Funck, 2006).  

 

Cheferna som arbetar med strategiskt inriktat lärande styr resurser till specifika lärandemål. 

Resursfördelningen i en verksamhet är ett sätt att verkligen se vilket mål det är som gäller 

(Westerlund et al., 1975). Formella mål som inte får några resurser är sannolikt förskönade 

paradmål som exponeras i verksamhetsbeskrivningar och marknadsföring (ibid). Lärandet i 

det dagliga arbetet ökar (Karlsson, 2012). Det gäller att chefen kan hitta former för lärande 

som passar verksamheten. Den upplevda bristen på resurser hanterar cheferna genom att 

pussla och ordna, så att lärandeaktiviteterna blir så resurssnåla som möjligt. Ibland måste de 

bara bestämma sig för att genomföra utbildning, fastän resurser inte finns. Då talar cheferna 

om att utbildningen är så viktig att de inte har råd att avstå. Falkenström (2012) menar att 

cheferna löser sådana intressekonflikter genom att interagera, organisera, utöva ledarskap och 

med hjälp av samlad kunskap och erfarenhet (ibid). Det sker med magkänsla och sunt förnuft.  

6.2 Analys av professionsinriktat lärande 

I det här avsnittet kommer jag att analysera den andra huvudkategorin, professionsinriktat 

lärande. Cheferna beskriver ett som jag menar situationsbaserat agerande dvs. ett lärande utan 

tydliga nedtecknade mål. För att hantera ett situationsbaserat lärande fordras det 

förtrogenhetskunskap. Medarbetarna lär av varandra i det dagliga arbetet (Ellström et al., 

2005, Dewey, 1985). Ur arbetslivspedagogisk forskning tolkar jag det som ett lärande med 
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betoning på individers utveckling i relation till verksamhetens utveckling, det Söderström 

(2011) kallar kompetensdiskurs. Medarbetarnas önskemål och behov av utbildning styr 

lärandet, ett lärande som ska motsvara vårdtagarnas behov. Jag anser att det finns ett fokus på 

de anställdas kompetenser och potential för utveckling, i enlighet med det Söderström kallar 

humankapitaldiskurs. En satsning på humankapital som enligt Söderström, ska ses som en 

investering för att ge ökat tillväxt i verksamheten. Jag tolkar att cheferna har svårt att beskriva 

eventuellt ökad tillväxt p.g.a. att det saknas mål och struktur för lärandet. 

 

Det framgår att medarbetarna och cheferna prioriterar ett professionsinriktat lärande där det 

medicinska perspektivet är starkt, med tonvikt på ämneskunskap och personliga färdigheter 

(Rönnqvist, 2001). Jag tolkar att det professionsinriktade lärandet tillhör det strukturella 

perspektivet som traditionellt sett, haft stor genomslagskraft inom vården (Thylefors, 2007). 

Nödvändiga arbetsuppgifter identifieras, grupperas för att sedan fördelas på olika 

befattningar. Arbetsuppgifterna analyseras för att ge en bedömning av vilken kompetens de 

kräver. På så sätt bringar man ordning och reda i organisationen (ibid).  

 

Jag anser att cheferna använder ett situationsbaserat agerande, en plötslig händelse som leder 

till en lärandeaktivitet. Den systemadministrativa nivån påverkar lärandet genom att beslut 

tas, som leder till snabba förändringar. Cheferna beskriver att det gäller att ha en 

handlingsberedskap och det anses viktigt att kunna improvisera.  Att kommunicera i en 

linjeorganisation är svårt, aktörerna är många (Rönnqvist, 2001). Det strukturella perspektivet 

är starkt, vårdtagaren har ett behov som ska tillfredsställas (Thylefors, 2007). Den 

professionellas insatser mäts i första hand av vårdtagaren därför är det vanligtvis vårdtagarens 

behov som ska tillfredsställas (Granberg, 1996). 

 

De chefer som arbetar med ett professionsinriktat lärande, har inte formulerat några tydliga 

mål för lärandet och struktur saknas. Cheferna talar om att mål finns, men de är inte tydliga. 

De har målet inne i sitt huvud. Risken finns att avsaknaden av mål leder till autonoma enheter 

som lever sitt eget liv (Ohlsson, 1996, Rönnqvist, 2001). Cheferna talar om allt det nya med 

mål- och modeller, strategiskt inriktat lärande. Det framgår att allt det nya det tar mycket tid 

och är svårt att lära sig. Intresset för att arbeta målstyrt är svalt. De väljer att arbeta på det 

traditionella sättet dvs. med ämneskunskap och färdigheter. Jag reflekterar över att det kan 

finnas ett motstånd från chefernas sida att anamma det strategiskt inriktade lärandet (Zaremba, 

2013). Den s.k. top-down styrningen blir för stark. De professionella yrkesgrupperna inom 
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vården har en autonomi i sitt arbete som de vill bevara, vilket medför att de har relativt stort 

utrymme att påverka vilken kompetensutveckling de fordrar (Rönnqvist, 2001). Jag tolkar att 

professionen inte vill styras på det sätt som ett strategiskt inriktat lärande innebär. 

Arbetsorganisationen bevaras av både makt och intresseförhållanden hos såväl ledning som 

medarbetare, ett självstärkande kretslopp som är svårt att förändra (Helms Jørgensen, 2006). 

 

Eftersom det behovsstyrda lärandet är enligt min tolkning situationsbetingat, så är även 

kopplingen till resurser och utvärdering, situationsbetingat. Vanligtvis ska 

lärandeaktiviteterna klaras inom verksamhetens budget. Resurser avsätts inte för ett specifikt 

lärandemål och bristen på nedtecknade mål samt planering, gör att det är svårt att utvärdera 

några lärandeinsatser. Det vanligaste sättet att utvärdera beskriver cheferna som en god 

känsla. Ur en kvalitetsdiskurs (Söderström, 2011) är cheferna osäkra på värdet av de 

utbildningsinsatser som ordnas. Det framgår att cheferna upplever en tidsbrist därför 

prioriterar de bort att utvärdera lärandeinsatser. 

 

Empirin tyder på vikten av förtrogenhetskunskap (Polanyi, 1966). Jag tolkar att cheferna 

anser att det bästa lärandet sker då medarbetarna lär av varandra. Den erfarna lär den mindre 

erfarna genom att handleda, vad och hur man gör. Att bli erfaren dvs. expert tar lång tid 

kanske åtta till tio år, experterna måste användas i utbildning och i lärandet på arbetsplatsen 

(Benner, 1993, Björklund, 2008, Dreyfus et al., 1980, Schön, 1999/83). Ur en pedagogisk-

ideologisk diskurs tolkar jag att fokus ligger på gruppdynamiskt lärande (Söderström, 2011). 

Det är viktigt att alla professioner deltar, i lärandet av varandra. Det framgår att läkarna sällan 

deltar vilket är ett problem. De behövs för att alla pusselbitar ska falla på plats. 

 

Förtrogenhetskunskap överförs ofta muntligt i ett kollektivt lärande (Ohlsson, 1996). 

Cheferna beskriver att de på olika sätt försökt att sätta ord på förtrogenhetskunskap men det är 

svårt. Förtrogenhetskunskap är ofta omedveten och svår att sätta ord på (Björklund, 2008, 

Polanyi, 1966). Det framgår att de dokument som finns tenderar att bli allt för omfattande, då 

orkar medarbetarna inte läsa dem. Det finns en ständig strävan att omvandla implicit till 

explicit yrkeskunnande, att standardisera och teckna ned strategier för att förstå och sprida 

vidare (Björklund, 2008, Snickare, 2012, Turner, 2012).  Problemet är att nedtecknade 

strategier inte kan bidra med det den erfarne praktikern eller experten kan tillföra (Björklund, 

2008). Vården ska vara evidens- och forskningsbaserad, det gäller att vara aktiv och söka ny 

kunskap hela tiden. Jag tolkar att cheferna strävar efter att försöka uppdatera 
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förtrogenhetskunskapen, så att den inte följer ett gammalt beprövat koncept. 

Gruppmedlemmarna utvecklar gemensamma uppgifter och strategier för hur arbetet ska gå till 

(Ohlsson, 1996). I detta samspel formas lärprocesser dvs. oskrivna regler som kan bli tysta 

förgivet taganden, ett kollektivt styrinstrument som kan motverka lärande och aldrig blir 

explicit eller offentligt.  

 

Jag tolkar att arbetets organisation ur en pedagogisk-ideologisk diskurs (Söderström, 2011) 

har betydelse för att kunskap ska överföras. Cheferna beskriver att arbetets organisation är en 

viktig del för att överföra kunskap. De talar om par- och teamvård, och att matcha 

kompetenser. Numera talas mer om kompetens istället för kunskaper (Gerrevall, 2011).  Ett 

värdeskapande byggt på kompetens det Söderström (2011) kallar kvalitetsdiskurs. Det 

framgår att teamarbete är den bästa formen för att lära av varandra, olika professioner bidrar 

med sin kompetens. Cheferna måste kunna balansera den intressegemenskap som växer fram i 

ett teamarbete och anpassa det, till en alltmer ökande individualisering och specialisering 

(Granberg, 2004, Uljens, 2001). 

 

Sjukvården är en hierarkisk organisation risken finns att lärande i vården hindras (Granberg, 

2004). Det finns enligt Granberg, ett traditionellt hierarkiskt lärande styrs av de medicinska 

frågorna, övriga frågor är underordnade (ibid). Ett problem som cheferna beskriver är att alla 

professioner inte deltar i lärandet. Om alla professioner deltar mer skulle lärprocesserna 

fungera bättre. Cheferna talar om ämneskunskap och att träna färdigheter, vilket anses vara 

värdefull utbildning. Ett lärande jag tolkar som anpassningsinriktat där föreläsningar av 

medicinsk karaktär är vanligt förkommande, som talar om hur något tillstånd ska skötas 

(Granberg, 2004). Cheferna talar också om icke angelägen utbildning, som medarbetarna 

prioriterar bort utbildning till förmån för vårdtagaren. Att prioritera bort lärande kan vara ett 

exempel på kontextuellt hinder som gör att erbjudanden i miljön inte kan utnyttjas (Granberg, 

2004). Den professionelle yrkesutövaren avstår från lärandemöjligheter för att bidra till att 

enhetens prestationskrav uppfylls (ibid). Cheferna talar om att de försöker skapa olika forum 

för att överföra kunskap, t.ex. arbetsplatsträffar och utbildningsdagar. En framgångsrik variant 

för att överföra kunskap är att skapa forum för reflektion (Bjerlöv, 1999). Arbetsmöten som 

handlar om hur vi kan lära av varandra efterfrågas alltmer i arbetslivet. Arbetsplatsutveckling 

och lärande ligger nära vartannat (ibid).  
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6.3 Analys av arbetskultur som främjar lärande 

I det här avsnittet kommer jag att analysera den tredje huvudkategorin, arbetskultur som 

främjar lärande. Oavsett om chefen arbetar strategiskt inriktat eller professionsinriktat, måste 

det finnas en god arbetskultur för lärande. Det systemadministrativa stödet för lärande är 

otillräckligt dvs. stöd från chefskollegor, landstingsledning, administrativa system och 

övergripande beslut. Cheferna beskriver att de förväntas arbeta strategiskt inriktat, men de 

behöver mer kunskap och stöd från systemadministrativ nivå. Även vikten av ett stödjande 

lärandeklimat i arbetsgruppen, är nödvändigt för att lärandet i vårdarbetet ska fungera Ett 

stödjande lärandeklimat innebär bl.a. att ta hjälp av varandra, att ha en god kommunikation 

och ett öppet klimat. Cheferna beskriver att de hamnar i intressekonflikter då de ska balansera 

olika perspektiv. Det kan handla om brist på tid, att kunna prioritera och ha mod att säga nej. I 

kategorin arbetskultur som främjar lärande, möts som jag tolkar det följande diskurser som 

Söderström (2011) beskriver, planerings-, kompetens-, human- och kvalitetsdiskurs. De bildar 

enligt Söderström (2011) ett spänningsfält, som kan innebära att cheferna hamnar i 

intressekonflikter (Falkenström, 2012). Jag tolkar att cheferna använder sig av de perspektiv 

Thylefors (2007) beskriver, som ska vara en hjälp för att navigera i organisationernas värld. 

Cheferna har mer eller mindre tydliga kartor för lärandet där de beskriver arbetsflöden och 

processer, helheten och samspelet mellan processer samt vårdtagarens behov som ska 

uppfyllas.  

 

Cheferna talar om ständiga besparingar och slimmade organisationer som påverkar lärandet. 

Alla enheter hanteras lika från systemadministrativ nivå men förutsättningarna är i grunden 

olika. Jag tycker mig kunna förstå att det finns en intressekonflikt mellan motstridiga och 

omöjliga politiska och administrativa direktiv som försätter chefen i en pressad situation 

(Thylefors, 2012). Cheferna beskriver att det är svårt att föra fram åsikter i organisationen, det 

krävs ett mod. Cheferna förväntas utföra det de blir ålagda. Enligt Falkenström (2012) 

upplever cheferna att politiker genom olika beslut, regler och bestraffningar (vårdgarantin) 

hetsar dem till målrationella effektiviseringsprocesser (ibid). De chefer som arbetar med 

lärande på ett professionsinriktat sätt anser att man inte kan arbeta med mål och visioner när 

patienten inte får sitt. Jag tolkar att här finns en intressekonflikt mellan chefskollegor. De 

professionsinriktade cheferna beskriver det som en brist på tid och resurser. De strategiskt 

inriktade cheferna talar om att planera och strukturera för att göra riktiga prioriteringar. Det 

framgår att ytterst är det resurserna som styr. Ramen för utbildning är verksamhetens budget. 
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Styrningen och uppföljningen av lärandeaktiviteter är bristfällig. Jag tolkar att cheferna 

behöver stöd i att lyfta fram icke-materiella perspektiv dit lärandefrågorna hör, inte bara de 

ekonomiska perspektiven (Thylefors, 2012). Balansen mellan krav, förväntningar och vad 

som är möjligt finns inte. Cheferna talar om att systemadminitrativ nivå inte förstår hur 

mycket tid lärande tar. Att bli expert tar tid i många fall tio år eller mer (Benner, 1993, 

Björklund, 2008, Dreyfus et al. 1980).  Alla medarbetare blir inte experter för de har inte 

intresset eller förmågan, då hjälper det inte hur mycket tid som chefen investerar.  

 

Empirin tyder på att cheferna behöver stöd från systemadministrativ nivå för att hantera 

lärandet.  Det framgår att cheferna inte upplever sig ha något stöd för lärandefrågor. De 

önskar någon form av chefsstöd i lärandefrågor som de kan kontakta när de behöver hjälp. 

Cheferna anser att de administrativa rutinerna tenderar att öka. För att hinna med 

lärandefrågorna önskar cheferna att bli avlastade administrativa rutinsysslor. Jag tolkar att det 

stöd cheferna har från chefskollegor i den egna ledningsgruppen på kliniken varierar. Det 

framgår att det finns en intressekonflikt mellan att arbeta med strategiskt inriktat lärande och 

professionsinriktat lärande. De chefer som arbetar strategiskt inriktat försöker att anpassa sig 

till systemadministrativa nivåns krav medan de som arbetar med professionsinriktat lärande är 

mer autonoma (Rönnqvist, 2001). En intressekonflikt som kan leda till motstånd mellan 

chefer. Jag tolkar att cheferna känner en rädsla för att uppfattas illojala eller inte duga i andras 

ögon (Falkenström, 2012). Om cheferna tar upp intressekonflikter kommer olika aktörer som 

har makt i organisationen sannolikt att agera med försvar. Maktförhållanden dominerar 

värderingar, intressen och hämmar försöken till jämvikt som organisationer ofta strävar efter 

(ibid).  

 

Cheferna beskriver att andra aktörer i organisationen bjuder in till utbildning och det förväntas 

cheferna lösa. Vid större massutbildningar innebär det att verksamhetens eget lärande helt får 

stå tillbaka under lång tid, ett halvår. Tydliga, samordnade och välgrundade beslut från den 

övergripande systemadminitrativa nivån är ett önskemål. Empirin tyder på att det saknas 

målkonsensus då andra aktörer bjuder in till utbildning. Vilken utbildning är viktigast just nu? 

Det finns en risk att aktörerna är autonoma enheter med delvis egna mål (Rönnqvist, 2001).  

 

Det framgår att cheferna prioriterar lärande för att det är viktigt att utveckla medarbetarna.  

Det ligger i varje organisations intresse att medarbetarna når upp till ett högt humankapital, att 

medarbetaren hela tiden utvecklas och därmed behåller sin anställningsbarhet (Mårtensson, 
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2007). Det finns enligt Mårtensson en risk att förhoppningarna är för stora när det gäller 

resultatet av satsning på humankapital. Tanken är att de investeringar som görs i 

humankapital t.ex. utbildning ska ge högre avkastning i det här fallet vård, vilket visar sig 

vara svårt att stärka (ibid). Förutsättningen för kvalitet inom human service är den 

personbundna kompetensen (Thylefors, 2007). Oavsett om det gäller så kallad 

förtrogenhetskunskap eller akademisk kunskap handlar det om ett mänskligt kapital som är 

bundet till sina ägare (Thylefors, 2007). Söderström (2011) menar att kompetens inte är ett 

enhetligt fenomen, utan ett begrepp som behöver problematiseras med tanke på kontext, 

berörda aktörer och tidsperspektiv (ibid). Det gäller att chefen skapar en relation med varje 

anställd så att de är villiga att bjuda på detta mänskliga kapital både i det kortsiktiga och 

långsiktiga perspektivet (Thylefors, 2007). Jag reflekterar över att satsningar på humankapital 

kopplat till att locka fram det mänskliga kapitalet, bundet till sin ägare, ger högst avkastning.   

 

Cheferna talar om hur viktiga medarbetarnas individuella lärandemål är för att utveckla och 

att behålla medarbetarna i verksamheten. Cheferna har medarbetarsamtal där individuella 

utvecklingsplaner görs. Möjlighet till lärande i arbetet kan få betydelse för rekryteringen i 

organisationen (Moxnes, 1993). Medarbetarna har behov av återkommande utbildning dvs. 

utbildning som är systematiskt tillrättalagd. Jag reflekterar över att dagens medarbetare är mer 

utbildade än förr, det fordras ett livslångt lärande för att hänga med och vara fortsatt 

anställningsbar (Biesta, 2006, Merriam et al., 2007). Återkommande utbildning på 

arbetsplatsen är viktig eftersom det är ett högt tempo i kunskapstillväxten (Moxnes, 1993). 

Varje medarbetare ska ha en egen designad utvecklingsplan därmed stärks det individuella 

perspektivet, vilket kan påverka det kollektiva lärandet (Bjerlöv, 1999 Döös et al., 2005). 

Chefen måste balansera perspektiven individ och grupp på ett för verksamheten lämpligt sätt. 

 

Cheferna talar om att de arbetar utvecklingsinriktat med lärandefrågorna men i vissa fall 

måste de arbeta mer anpassningsinriktat. Jag tolkar att det är en högre status i att arbeta 

utvecklingsinriktat, det är vad man förväntas göra. Det är inte alltid möjligt att arbeta med 

utveckling om t.ex. personalrörligheten är stor. Cheferna beskriver att det inte finns någon 

förståelsen från systemadministrativ nivå. Jag tolkar att förväntningarna mellan 

systemadministrativ nivå och verksamheten inte balanserar. Cheferna har inte i alla situationer 

tillräckliga förutsättningar att arbeta utvecklingsinriktat (Ellström, 1992, Falkenström, 2012). 

Det fordras politiska direktiv som styr med hjälp av medkänsla, snarare än utifrån global 

managementkultur, som sätter pris på allt men inte visar värdet på någonting (ibid). 
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Cheferna beskriver att de upplever ett motstånd från medarbetare, de vill inte lära nytt. Ny 

kunskap och förändringar upplevs som ett hot. Det framgår att alla professioner inte deltar i 

lärandeaktiviteter, det förhindrar lärandet i tvärprofessionella team. Det hindrar även att varje 

profession ungefär har samma formella och informella standard, starka professioner påverkar 

dynamiken i en grupp (Thylefors, 2007). Jag tolkar att cheferna beskriver ett elittänkande där 

det medicinska perspektivet är starkt. Lärandet uppfattas som en individuell och inte en 

kollektiv uppgift (Biesta, 2006, Bjerlöv, 1999, Döös et al., 2005), den hierarkiska traditionella 

kulturen inom vården är stark (Biesta, 2006). Jag tycker mig kunna förstå vikten av ett 

stödjande lärandeklimat. 

 

Medarbetarnas engagemang är ett stöd för cheferna. Cheferna anser att engagemanget skiljer 

mellan professionerna. Sjuksköterskorna söker kunskap på ett annat sätt än 

undersköterskor/skötare som är mer passiva till att söka utbildning (Karlsson, 2012). Det 

innebär att undersköterskorna/skötarna måste bjudas in till utbildning (ibid). Rönnqvists 

(2001) resonemang om yrkesgruppers autonomi kan vara en förklaring till varför 

undersköterskorna/skötarna är passiva till att söka utbildning. Undersköterskorna/skötarna är 

inte legitimerade därmed har de en svårighet att uppnå autonomi i sin yrkesroll (Ellström et 

al., 2004). Jag tolkar att yrkesgruppernas utbildningsnivå och därmed möjlighet till autonomi 

påverkar möjligheten till lärande.  

 

Brist på tid eller hur tid ska prioriteras är en ständig fråga? Personalens lojalitet finns i det 

patientnära arbetet (Karlsson, 2012) men kraven på att utveckla sig och upprätthålla sin 

kompetens är stora. En intressekonflikt uppstår i varje medarbetare men också hos chefer. Det 

gäller att vara klok nog och prioritera. Empirin tyder på att cheferna måste hantera ett antal 

intressekonflikter. Falkenström (2012) definierar intressekonflikter som en strid mellan olika 

målintressen. Det fordras att chefen har en etisk kompetens för att kunna särskilja på 

egenintresse och egenvärde, intressen som gagnar individ, grupp eller intressen som är 

värdefullt i sig självt. Handlandet kan ge chefen känslor av skuld och skam beroende på vilket 

värde som styr (Argyris, 1980).  Chefernas möjlighet och förmåga att kommunicera etisk 

kompetens är av största betydelse (Falkenström, 2012).   

 

En intressekonflikt identifieras oftast när något värdefullt är hotat (Falkenström, 2012). Jag 

reflekterar över att de olika professionerna i vården vaktar på sina intressen vilket cheferna 
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beskriver som en spänning. Cheferna anser att intressekonflikten egentligen handlar om 

rättvisa och värde. Spänningen mellan professionerna gör att cheferna intar en defensiv 

hållning i intressekonflikten. När intressekonflikter identifieras reagerar chefer enligt 

Falkenström (2012) med att undersöka saken närmre eller att reagera defensivt. Om 

intressekonflikter undviks är risken den att chefen upplevs försiktig och rädd. Det gäller att 

chefen har förmågan att kommunicera sina beslut, göra sig förstådd. Chefen måste ställa sig 

frågor som; Vems behov ska jag ta hänsyn till? Är detta en riktig prioritering? Det krävs ett 

mod från chefens sida att granska sig själv och våga stå för sitt beslut. Chefens sätt att hantera 

intressekonflikter påverkar chefens möjlighet att få stöd från medarbetarna (ibid). Det framgår 

att det är ansträngande att hantera och lösa alla intressekonflikter, det gäller att vara klok nog 

och kunna prioritera. Falkenström (2012) menar att cheferna löser intressekonflikter framför 

allt genom att interagera, organisera och utöva ledarskap och med hjälp av samlad kunskap 

och erfarenhet.  

 

Vården går före och den känslan är stark hos medarbetarna. Cheferna beskriver att de är stolta 

över att medarbetarna prioriterar patientnära arbete framför utbildning. Jag tolkar att de 

professionellas insatser värderas utifrån det arbete de gör för att uppfylla vårdtagarens behov 

(jmf Granberg, 1996). Vilken nytta vårdtagaren haft av de insatser den professionelle gjort. 

Detta kan leda till att medarbetarna ser till att i första hand stödja vårdtagaren och i andra 

hand arbetsgivaren (ibid). Patientsäkerheten prioriteras högt när cheferna beskriver lärandet i 

verksamheten. Cheferna beskriver att de måste ta ställning till vad det kostar att prioritera 

bort utbildning. Att hela tiden kunna skilja på pris och värde är en kompetens chefen måste ha 

(Falkenström, 2012). Ökad konkurrens inom vården gör att verksamheten måste hänga med, 

det är svårt att säga nej till utbildning.  

 

7 Diskussion 

Uppsatsens empiriska resultat som tydliggör chefernas förhållningssätt till lärandet i 

vårdarbetet diskuteras i det här kapitlet. Jag avslutar kapitlet med en metoddiskussion och 

förslag till fortsatt forskning. Jag kommer att utgå från uppsatsens syfte och frågeställningar 

där jag diskuterar de olika huvudkategorierna var för sig och som helhet. Syftet med denna 

uppsats är att nå en ökad förståelse för vilket förhållningssätt första linjens chefer har för att 

främja lärandet i vårdarbetet. Lärandet i vårdarbetet handlar om kravet på att personalen ska 
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lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. Följande frågeställningar 

kommer att besvaras; På vilket sätt organiseras lärandet i vården av första linjens chefer? 

Vilket stöd i organisationen upplever första linjens chefer sig ha för att uppfylla mål avseende 

lärande i vårdarbetet? 

 

Jag tolkar att det finns två olika förhållningssätt. Det första förhållningssättet är strategiskt 

inriktat dvs. cheferna arbetar med strategiskt inriktade lärandemål. Där komponenter som 

målstyrd kunskap och modellbaserad strukturering urskiljer sig. Andra förhållningssättet är 

professionsinriktat dvs. cheferna arbetar med professionsinriktade lärandemål. Ett 

situationsbaserat agerande där förtrogenhetskunskap är en viktig del. Inget förhållningssätt 

kan entydigt sägas vara bättre än det andra. Oavsett om cheferna arbetar med strategiskt eller 

professionellt inriktade lärandemål är de beroende av den tredje huvudkategorin, en god 

arbetskultur för lärandefrågor. Där det systemadministrativa stödet, ett stödjande 

lärandeklimat och chefens förmåga att hantera intressekonflikter är av stor betydelse.  

 

På vilket sätt organiseras lärandet i vården av första linjens chefer? De chefer som arbetar 

med strategiskt inriktade lärandemål prioriterar att organisera lärandet genom att sätta mål för 

lärandet. De använder olika modeller t.ex. BSC för att tydliggöra och balansera de mål som 

gäller för verksamheten. De chefer som arbetar med professionellt inriktade lärandemål 

arbetar mer situationsbaserat. Jag tycker mig förstå att de löser utbildningsbehov när de 

uppkommer. Medarbetarnas önskemål och behov av utbildning styr lärandet. Ett lärande som 

ska motsvara vårdtagarnas behov, utan tydliga nedtecknade mål.  

 

Cheferna talar om att de förväntas att arbeta utvecklingsinriktat med lärandefrågorna. Något 

jag reflekterat över är om cheferna verkligen arbetar utvecklingsinriktat med lärandefrågorna! 

Min tolkning är att de arbetar anpassningsinriktat. En anpassningsinriktad syn på lärande är 

vanligt i professionella organisationer (Granberg, 2004, Nilsson et al., 2011).  Individen ska 

anpassa sig och sin kompetens till en given kontext (Björklund, 2008, Ellström, 1992, 

Ellström et al., 2005). Det innebär att mål, uppgifter, arbetsbeskrivningar, företagskultur, 

riktlinjer och regler inte ska eller bör ifrågasättas av individen. Jag tolkar att cheferna är 

missnöjda med det engagemang medarbetarna visar för det strategiskt inriktade lärandet, de 

tar inte del av de måldokument som finns. Det kan bero på att medarbetarna inte accepterar 

den anpassning ett strategiskt inriktat lärande kräver. Medarbetarna möter det med att 

prioritera bort det de inte anser vara av värde för vårdtagaren. Ellström (1992) menar att klara 
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och tydliga mål kan reducera de anställdas handlingsmöjligheter med effekten att ett 

utvecklingsinriktat lärande minskar. Blir styrningen för stark och enkelriktad top-down 

styrning, finns en risk att medarbetarna blir autoritärt styrda. Medarbetarna avstår då eller har 

inte möjlighet till ett utvecklingsinriktat lärande (ibid). Något jag reflekterat över är om de 

chefer som väljer att arbeta med professionsinriktat lärande har mer engagerade medarbetare. 

Det är möjligt att det professionsinriktade lärandet är mer utvecklingsinriktat än det strategiskt 

inriktade lärandet. Trots att det professionsinriktade lärandet använder sig mest av 

förmedlingspedagogik, erfaren handleder mindre erfaren (Granberg, 2004).  

 

De chefer som arbetar strategiskt använder sig av någon modell för att tydliggöra 

verksamhetens mål. Jag tolkar att lärandemålen trots att de dokumenteras i modeller inte är 

särskilt tydliga, lärande ingår i allt. När cheferna beskriver sin modellbaserade struktur för 

lärande är de inriktade på hur de rent tekniskt ska sätta och utvärdera mål. Det finns en fara i 

att mål bryts ned så långt att inte verksamhetens syfte är i fokus och därmed har förlorat sin 

motiverande kraft. Målfokuseringen kan bli så stor att medarbetarna missar viktiga signaler 

(Mone et al., 1995). Det finns risk för en ökad individualisering då nedbrytning av mål till 

medarbetarnivå ska göras, i samband med de individuella utvecklingsplanerna (Fenwick, 

2003). Därför är det viktigt att klargöra förhållandet mellan människan och hennes arbete 

(Dewey, 1985). Att ställa sig frågan Varför finns vi till? Cheferna som arbetar 

professionsinriktat beskriver att det förväntas av dem att arbeta strategiskt inriktat, men det 

kolliderar med deras värdegrund patienten i centrum. Därför prioriterar cheferna bort det 

strategiskt inriktade lärandet och arbetar professionsstyrt. Jag tycker mig kunna förstå att det 

finns en polarisering mellan det strategiskt inriktade och professionsinriktade sättet att arbeta. 

Sannolikheten för att cheferna hamnar i intressekonflikter mellan det strategiskt inriktade och 

det professionsinriktade lärandet är stor. Medarbetarna har starkt patientfokus, vilket betyder 

att de prioriterar bort utbildning som inte skapar värde för vårdtagaren. Jag tolkar att 

medarbetarna prioriterar det professionsinriktade lärandet eftersom det strategiskt inriktade 

lärandet har ett starkt ekonomiskt perspektiv. Det strategiskt inriktade lärandet har ett fokus 

som kan kallas bäst möjligt. 

 

De chefer som arbetar professionsinriktat har inga klara och tydliga mål för lärande. Det finns 

heller ingen planering utan lärandeinsatser genomförs med ad hoc karaktär. Ellström et al., 

(2005) menar att utbildning med ad hoc karaktär är en lösning i negativ mening med kortvarig 

effekt. Kvalitén på de lärandeaktiviteter det professionsinriktade lärandet har är sannolikt 
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tveksam. Jag tolkar däremot att i det professionsinriktade lärandet minskar risken för en 

utspädningseffekt av kunskap i verksamheten, eftersom det finns ett fokus på 

förtrogenhetskunskap. Cheferna som arbetar professionsinriktat satsar på lärandet i dagligt 

arbete, learning by doing (Dewey, 1985). De talar om förtrogenhetskunskap och hur den 

överförs. Kompetensutveckling som sker i det dagliga arbetet anses vara en framgångsrik 

strategi för lärande (Ellström et al., 2005).   

 

Det framgår att det finns ett elittänkande där det medicinska perspektivet är starkt. Oavsett 

vilket förhållningssätt cheferna har till lärandet i vårdarbetet finns problem med den 

hierarkiska traditionen. De professionella legitimerade yrkesgrupperna inom vården har en 

autonomi i sitt arbete (Rönnqvist, 2001). 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 et al., 2004). Sjuksköterskan har 

lättare för detta än undersköterskan/skötaren som är mer anpassningsinriktad med rutinarbete i 

sin yrkesroll. Autonomin påverkar yrkesgruppernas möjlighet till lärande.  

 

Vilket stöd upplever sig första linjens chefer ha för att uppfylla mål avseende lärande i 

vårdarbetet? Det systemadministrativa stödet för lärande är otillräckligt dvs. stöd från 

chefskollegor, landstingsledning, administrativa system och övergripande beslut. Cheferna 

beskriver att de förväntas arbeta strategiskt inriktat men de behöver mer kunskap och stöd 

från systemadministrativ nivå. Även vikten av ett stödjande lärandeklimat i arbetsgruppen är 

nödvändigt för att lärandet i vårdarbetet ska fungera Ett stödjande lärandeklimat innebär bl.a. 

att ta hjälp av varandra, att ha en god kommunikation och ett öppet klimat. Cheferna beskriver 

att de hamnar i intressekonflikter då de ska balansera olika perspektiv, det kan handla om brist 

på resurser. Det framgår att cheferna upplever sig gnälliga när de tar upp frågan om resurser 

för utbildning och lärande. Därmed undviks frågan, det är sällan man diskuterar vilka problem 

det finns i samband med prioriteringar (Falkenström, 2012). 

 

Det framgår att det är resurserna som styr allt lärande. Slimmade organisationer, brist på tid 

och ekonomiska resurser gör att cheferna måste prioritera bort lärandeaktiviteter. Det lärande 

som sker i det dagliga arbetet syns inte, det ska skötas utan att några resurser tillskjuts. Det 

framgår att cheferna ständigt måste balansera utbildning kontra tid till patientnära arbete. Hur 

mycket tid ska utbildning få ta från patienten? Patientsäkerheten får inte påverkas negativt. 

Cheferna är inte övertygade om att vården inte blir drabbad. Jag tycker mig kunna förstå att 
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cheferna upplever en känsla av otillräcklighet när de inte prioriterar på rätt sätt.  Därtill 

kommer risken som vårdtagaren utsätts för. Det framgår att cheferna önskar mer tid för att 

hinna med lärandefrågorna i verksamheten. Cheferna önskar bli avlastade administrativa 

rutinsysslor. Cheferna anser att de administrativa rutinerna tenderar att öka. Istället borde det 

vara tvärt om för att frigöra tid till lärandefrågor. Etiska dilemman och intressekonflikter kan 

uppstå när chefen måste välja (ibid).  

 

Något jag reflekterat över är att det inte verkar spela någon roll om chefen arbetar strategiskt- 

eller professionsinriktat, om inte de har medarbetarna med sig. Cheferna talar om olika sorters 

motstånd de har att hantera. Det gäller att ha tillit till varandra i relationen chef och 

medarbetare, det handlar om ett mänskligt kapital som är bundet till sina ägare (Thylefors, 

2007). Det är viktigt att varje anställd är villig att bjuda på detta kapital både i det kortsiktiga 

och långsiktiga perspektivet. Satsningar på humankapital kopplat till att locka fram det 

mänskliga kapitalet, bundet till sin ägare ger enligt Thylefors högst avkastning.  Vårdpersonal 

har lärt sig i sin utbildning och i den lagstiftning som finns att sätta vårdtagarens behov i 

centrum (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). 

Den chef som väljer ett arbetssätt som sätter vårdtagarens behov i centrum, som grunden för 

medarbetarnas utbildningsbehov, får sannolikt mest stöd av medarbetarna.  

 

Jag tycker mig kunna förstå att livslångt lärande kräver. Lärandet ökar över tid (Karlsson, 

2012). Medarbetarna ska utvecklas genom att professionella utvecklingsplaner utformas 

(Fenwick, 2003, Nilsson et al., 2011). Problemet är att medarbetarna inte är så engagerade 

som cheferna önskar. Det finns en risk att medarbetarna uppfattar utvecklingsplaner som ett 

kontrollinstrument från arbetsgivarens sida, därmed minskar medarbetarnas engagemang för 

strategiskt, målstyrt lärande (Fenwick, 2003). Det framgår att medarbetarna och även cheferna 

är rädda om rätten att själv bestämma över sitt lärande. Om de förlorar den rättigheten har 

livslångt lärande förändrats från att vara en rättighet till en skyldighet (Biesta, 2006, Bjerlöv, 

1999). 

 

Att lära sig att använda olika perspektiv anses värdefullt, de fungerar som mentala kartor 

(Falkenström, 2012). Det är viktigt att chefer kan växla perspektiv efter behov. De flesta 

human service-organisationer som vården tillhör har en blandform av olika perspektiv (ibid). I 

varje perspektiv krävs det kunskap t.ex. för att förstå hur man kan identifiera processer, hitta 

metoder att tydliggöra arbetsflöden (Falkenström, 2012). En viktig aspekt i det avseendet är 
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chefernas egen utbildningsnivå. Hur får de tillräcklig kunskap för att arbeta utifrån olika 

perspektiv och vilket stöd finns i organisationen? Om chefen inte har tillräcklig kompetens 

eller har tillräckligt stöd finns risk för att perspektivkartorna navigerar i fel riktning.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Valet av forskningsobjekt första linjens chefers förhållningsätt till lärandet i vårdarbetet har 

intresse såväl nationellt som internationellt. Att hitta tidigare forskning inom området var 

inget problem utan innebar snarare en svårighet i att avgränsa sig. Tidigare forskning har mest 

varit av kvalitativt slag vilket jag ansåg passade även denna studie. Jag bedömde att 

semistrukturerade intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att samla data även om materialet 

blev väldigt omfångsrikt. Att bearbeta och analysera materialet har tagit mycket tid, det fanns 

en risk att innebörden i råmaterialet förlorades vid upprepad kondensering. Jag valde att 

använda en hermeneutisk ansats med kontextuell analys, en explorativ och utforskande ansats 

där tolkning är centralt (Berggren, 2003, Doumas, 2011, Kvale et al., 2009, Patel et al., 2011, 

Svensson et al., 2013). Olika forskare uttolkar eller hittar olika innebörd i samma intervju, 

vilket är ett problem vad gäller tillförlitlighet till data. Det finns inga absolut rätta svar (ibid). 

Alternativa metoder för att uppnå syftet kunde ha övervägts t.ex. genom att använda enkäter. 

Fördelen med enkätundersökning är enligt Bryman (2008) att det inte finns någon intervjuare 

närvarande som påverkar informanten svar. Nackdelen med enkätundersökning är bl.a. att det 

är svårt att ställa uppföljningsfrågor och att samla tilläggsinformation t.ex. fältanteckningar 

såsom reaktioner och tonfall. Alla frågor passar inte enligt Bryman (2008) i enkätform. Jag 

valde att ställa många öppna frågor vilket Bryman anser svårt i enkätform eftersom 

informanterna sällan vill skiva mycket i sina svar. Jag kunde även valt fenomenografi, en 

ansats som är lik den hermeneutiska ansats jag valde. I fenomenografin är avsikten att 

beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor (Larsson, 1986). Ett 

forskningsverktyg med fokus på att beskriva föreställningar (Svensson, 1997). Det innebär att 

man söker innebörd istället för förklaringar dvs. beskriver hur något framstår inte hur något är 

(ibid).  

 

Jag anser att studien är relevant för chefer i vården men även för chefer inom annan 

verksamhet. Livslångt lärande och arbetsplatsens lärande har sannolikt gemensamma 
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möjligheter och problem oavsett verksamhet. Studerande inom arbetslivspedagogik och andra 

ledarskapsutbildningar kan ha glädje av resultatet. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av denna studie tyder på att första linjens chefer har två olika förhållningssätt för att 

främja lärandet i vårdarbetet dvs. kravet på att personalen ska lära sig nya rutiner, 

behandlingsmetoder och samarbetsformer. Oavsett vilket förhållningssätt chefen har är de 

beroende av en god arbetskultur för lärande. Jag har utgått från ett helhetsperspektiv. För att 

tillföra ytterligare kunskap inom fältet vore det intressant att undersöka på ett mer detaljerat 

sätt hur lärandemål formuleras. Är det så att patientens behov inte är i centrum? Cheferna kan 

inte beskriva lärandemål på ett tydligt sätt, lärande ingår i allt. Det finns en som jag tolkar 

polarisering mellan strategisk- och professionsinriktad, styrning av lärande. Kan de olika 

perspektiven samverka? Cheferna förväntas att arbeta utvecklingsinriktat, men jag tycker mig 

se att det anpassningsinriktade sättet att arbeta fortfarande är starkt. Hur kommer den nya 

generationens medarbetare att hantera ett anpassningsinriktat lärande? Studerande som ska bli 

framtida medarbetare skolas i att söka kunskap, forma samt följa sina individuella 

utvecklingsplaner från tidig ålder. Har yngre generationer med tanke på detta svårare att 

acceptera ett anpassningsinriktat lärande på arbetsplatsen? 

 

Det har sannolikt betydelse vilken utbildningsbakgrund chefen har. Vanligen rekryteras 

chefen från vårdprofessionen, den mest erfarna sjuksköterskan. Akademiska meriter inom 

ledarskap- och organisation har inte högsta prioritet vid rekrytering. Fortsatt forskning 

omkring chefers formella kompetens är som jag bedömer värdefull. Ett annat intressant 

område för fortsatt forskning är hur den systemadministrativa nivån ser på lärandet i 

vårdarbetet. I min studie framkom att dialogen vad gäller lärandefrågor är bristfällig mellan 

systemadministrativ nivå och verksamhetsnivå. Hur ser de ansvariga från systemadministrativ 

nivå på det? I en komplex vårdorganisation sätts sannolikt explicita mål på alla nivåer. Det 

vore intressant att se hur stor måluppfyllelse en organisation har och hur de är kopplade till 

administratörs/policyaktörernas nivå, centrala mål. 
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Bilaga 1 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 för lärande 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? 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev till informant    

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 magisteruppsats 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, dvs. det som sägs kommer inte att kunna 

härledas till dig i resultatredovisningen. Inte 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. 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. 

 

mailto:ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se


 

 

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  

 

 

 

mailto:lilian.karlsson@blixtmail.se


 

 

Bilaga 3 Informationsbrev till Verksamhetschef 

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 magisteruppsats, 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 XXXX eller XXXX 

månad 2013 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, dvs. 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

