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I denna studie har jag undersökt förutsättningar för lärande i organsationen med 
arbetsplatsträffen som grund. Teorin utgår ifrån Argyris & Schön teorier om 
esposed theories och theories in use och kopplat till detta singel- och double-loop 
lärande. Teorin omfattar också två viktiga faktorer för lärande nämligen 
motivation och reflektion. 

Genom gruppintervjuer har materialet samlats in.  
Resultatet visar att förutsättningarna för lärande är som störst på arbetsgrupp- och 
avdeningsnivå. Kulturen är gynnsam för lärande genom öppenhet och dialog. 
Omfattande tid för reflektion skapar förutsättningar för double-loop lärande. 
Möjligheterna att påverka skapar motivation. Grupperna fungerar mer som team 
än som enskilda individer vilket ger bättre förutsättningar för social interaktion 
och dialog vilket är postivt för möjligheterna att lära. 
Ju längre från arbetsgruppen man kommer ju sämre bli förutsättningar. 
Undersökningen visar att det finns olika typer av theoiries in use på olika nivåer 
vilket försvårar lärandet. Avsaknaden av påverkansmöjligheter utan för egen 
avdelning minskar också drivkraft och motivation. Då det inte finns forum för 
dialog och reflektion så finns det genom organisationen som helhet endast 
förutsättningar för lärande av singel-loop karaktär. 
Genom att avsätta tid och möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion skapas i 
verksamheten förutsättningar för lärande. Arbetsplatsträffen är ett sådant forum. 
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INTRODUKTION 
Inledning  
Lärande på arbetsplatsen har blivit allt viktigare de senaste tio-femton åren. Idag har 
många företag samma typ av teknik och verksamhetsprocesser. Lärande medarbetare som 
snabbt kan finna nya och förbättrade arbetssätt och sprida dessa vidare inom arbetsgrupper 
och organisation kan vara den faktor som i slutändan genererar konkurrensfördelar och 
marknadsandelar. 

Genom att utlokalisera lärandet till arbetsplatserna skapas möjlighet för arbetsgrupper att 
ständigt förbättra både sin egen kompetens och kunnande samt att utveckla den verksamhet 
som arbetet genomförs i, samtidigt som utbildningskostnader kan hållas nere (Illeris, 
2007). 

Ofta går arbetsmiljöarbetet hand i hand med lärande på arbetsplatsen eftersom det är 
arbetsmiljöarbetet som många gånger skapar de förutsättningarna som krävs. Detta innebär 
att genom att skapa en god fysisk och social arbetsmiljö så förbättras möjligheterna till 
lärande.  

Genom att använda Argyris & Schön teorier om espoused-theories och theories-in-use och 
där till hörande singel-loop och double-loop lärande kan jag värdera förutsättningar för för 
olika typer av lärande. Lärande som enbart löser problem genom att förbättra processer 
förbättrar den inre effektiviteten eller lärande som ifrågasätter normer och struktur leder till 
förändringar som påverkar den yttre effektiviteten. 
 

Bakgrund  
Lärande på arbetsplatsen 
Lärande på arbetsplatsen är en naturlig del av arbetet. Att skaffa sig en utbildning och 
använda sig av denna resten av arbetslivet är inte längre möjligt. Omgivningen förändras 
fotlöpande, tekniken ändras och arbetsproceser och moment måste fortlöpande förändras. 
Individer måste lära och utvecklas i samverkan med organisationen (Illeris, 2007). 

Flera studier visar att problem och störningar som uppstår i det dagliga arbetet är möjliga 
källor till lärande men även till utveckling av verksamheten. Detta förutsätter dock att 
anställda faktiskt också får och kan medverka i hanteringen och lösningen av uppkomna 
problem (Ellström, 2004). 

Arbetsklimat och kultur 
Organisationskulturen utgör organisationens inre liv och utgörs av dess värderingar och 
informella regler. Kultur styr vårt handlande i gruppen och gruppmedlemmar socialiseras 
in i gruppens kultur. 

Subjektiva faktorer som individernas motivation och inställning till lärande har stor 
betydelse för benägenheten att delta i lärandeaktiviteter på arbetsplatsen. Studier har också 
visat att grupper med låg formell utbildning är mindre benägna till att engagera sig i 
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arbetsplatslärande. Motivationen skiljer hos olika individer, vissa utnyttjar de möjligheter 
till lärande som finns medan andra inte är intresserade (Ellström, 2004). 
I en god organisationskultur finns ett stort förtroende inom egen verksamhet men också 
mellan avdelningar och ledningen. Genom förtroende minskar behovet av att kontrollera 
och övervaka varandra samt att styrningen blir enklare då man lyssnar på medarbetare och 
chefer. Medarbetarna förväntas agera utifrån värderingarna och normerna som råder på 
arbetsplatsen. Kulturen bidrar också till att främja samarbete och koordinering, den bidrar 
till att skapa vikänsla och samhörighet (Jakobsson & Torsvik, 2014). 
Flera studier pekar mot vissa generella drag som behöver finnas i kulturen för att lärande 
skall ske. Ett arbetsklimat som uppmuntrar ifrågasättande och kritisk reflektion över vad 
som händer på arbetsplatsen. En tolerans för olikheter samt handling, initiativ och 
risktagande (Ellström, 2004). 
Arbetsmiljöarbetet kan genom att förbättra den fysiska och sociala arbetsmiljön resultera i 
goda arbetsförhållanden viket i sin tur skapar bättre produktivitet och arbetskvalitet 
(Lindmark & Önnevik, 2011). Arbetsmiljöarbetet kan på så sätt skapa förutsättningar för 
arbetsklimatet. En dålig arbetsmiljö med stress och otrivsel minskar både förmågan och 
motivationen till att bidra för att verksamhetens utveckling ska gå framåt. 

Lärande kollektivt och i team 
Att lära som team handlar om gruppens förmåga att lära och utvecklas. Blake & Mouton 
(enligt Wolvén, 2000) beskriver i sin tvådimensionella modell förutsättningar för detta. 
Den ena dimensionen inriktar sig mot människor och den andra mot resultat. Inriktning 
mot resultat ska tolkas som de samlade värderingarna bakom gruppens resultat. Grupper 
som kan enas mot mål åstadkommer resultat. Grupper som inriktas mot människor 
åstadkommer trivsel och social atmosfär. För att uppnå goda resultat så krävs en god syn 
på människor som kan visas på många sätt; förtroende och stöd, öppen kommunikation 
med aktivt deltagande samt positiva attityder till bl a arbetsmiljö. I denna miljö kan arbete 
med att ta fram och förankra mål fungera på bästa sätt, vilket också kommer att innebära 
resultat. 

 
Figur 1: Blake & Mouton grid (enligt Wolvén, 2000) 
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Granberg (1997) skriver att team består av ett antal individer. Individer lär i samspel med 
den kontext de vistas i. I grupper så utgör andra gruppmedlemmar en del av individens 
kontext att lära i. I vissa fall så kan teamet utveckla ett kollektivt lärande.  

Genom Granberg (1997) fyrfältstabell kan man genom en modell identifiera teamets 
förmåga att lära och fungera. Teamets förmåga att fungera beror på var teamet är i 
förhållande till dess förmåga att tolka uppgiften och om det är inifrån styrt eller utifrån 
styrt. 

 
Figur 2: Team med avseende på två grundläggande dimensioner enligt Sandberg (enligt 
Granberg, 1997) 
 

Av fyra olika team så är det omdömesgilla teamet det som ligger närmast dimensionerna 
självreglering och förmåga att tolka uppgiften. Denna typ av team kännetecknas av; en 
ständigt reflekterande process i förhållande till uppdrag, kunder och klienter, resurser och 
egen kompetens. Här finns lyhördhet och arbetet präglas av samarbete, teamets 
gemensamma tolkning möjliggör tydliga mål och planer, uppföljning och utvärdering. 
För att kollektivt lärande ska vara möjligt så krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. 
Granberg (1997) skriver att teamet har gemensamt identifierade och accepterade uppgifter. 
Vidare så ser sig teamets medlemmar i första hand som delar av ett team med vissa 
uppgifter och inte sig som individer. Slutligen så ger teamet utrymme för omfattande social 
interaktion i form av dialog, diskussion och kollektiv reflektion. 

Organisatorisk lärande 
Organisatoriskt lärande kan beskrivas som de processer i organisationens kunskapsbas som 
leder till en organisatoriskt ökad förmåga att lösa problem och skapa handlingsfrihet på 
organisationens alla arenor. Det krävs ett bra förhållande mellan individ och organisation 
för att organisatoriskt lärande ska äga rum. Medarbetarna är de viktigaste redskapen och 
bestämmer i hög grad lärandet i organisationen (Lindmark & Önnevik, 2011). 
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En förutsättning för att utveckling ska kunna ske är att medarbetarna har en 
helhetsförståelse för verksamheten och lärande samt att organisationen skapar en bra 
lärmiljö enligt Senge (Lindmark & Önnevik, 2011). 

Granberg (2014) beskriver ett organisatoriskt lärande som kollektivt lärande på olika 
nivåer och som förutätter en lagring av kunskaper i organisationen. Individerna lär genom 
att ta del av det organisatoriska minnet och bidrar till lagrandet av nya kunskaper genom 
att vara en del av organisationen. 

Från inre till yttre effektivitet 
Under mitten av 80-talet skedde ett paradigmskifte i svenskt arbetsliv. Fokus tidigare hade 
varit på den inre effektiviteten och vikten av att göra saker rätt. Denna effekt syn omfattade 
endast det egna arbetet och hade ingen koppling mot kunder, intressenter eller omvärld. Ett 
ändrat synsätt mot yttre effektivitet innebar att fokus riktades mot kund- och brukarnyttan 
istället. Gör vi ”rätt saker”? Tidigare sätt att hantera förändringar genom 
organisationsutveckling (OU) hanns inte med eftersom behovet på anpassning var 
snabbare är processen. Detta innebar starten för begreppet ”den lärande organisationen” 
(Granberg & Ohlsson, 1997).  

Olika typer av lärande  
Argyris & Schön (1978) beskriver i sina modeller tydligt hur lärandeprocesser i en 
organisation kan se ut. En singel-loop-process beskriver hur lärande går till genom att göra 
förändringar och lösa problem, detta resulterar till ständigt förbättrade processer och 
verksamhet men förklarar eller hanterar inte varför problemet uppstod. Detta lärande riktas 
mot den inre effektiviteten. 
En double-loop-process resulterar i förändringar i handlandet så att problemet blir löst men 
därefter i ytterligare i en loop för att utreda varför problemet uppstod och detta resulterar 
då i att synsätt och normer förändras så att problemet inte kommer tillbaka. Detta lärande 
riktas mot den yttre effektiviteten. 

Arbetsplatsträffen ett organiserat forum för lärande 
Arbetsplatsträffen är ett forum som syftar till lärande och verksamhetsutveckling. Genom 
att i kontexten organisera utrymmen som är särskilt riktade mot erfarenhetsutbyte och 
reflextion så har man byggt in grunläggande förutsättningar för arbetsplatsrelaterat lärande. 
En utförligare beskrivning återfinns i bilaga 3. 

 

Tidigare forskning 
Under denna rubrik har jag refererat till aktuell och relevant forskning inom området. Jag 
har ramat in område med relevanta vetenskapliga artiklar som jag har sökt i databaser. 
Sökområden är; workplace learning, learning organisations, singel- double-loop learning, 
espoused theories och theories in use, arbetstrivsel och kultur. 

Lärande på arbetsplatsen 
Skipper et.al. (2015) genomförde en fallstudie på ett sjukhus i Danmark i syfte att 
identifiera faktorer som stödjer eller hindrar doktorernas lärande på arbetsplatsen. 
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Teoretisk bakgrund till studien är Argyris espoused theory och theories i use. Espoused 
theories beskriver det handlande och värderingar vi säger att vi har. Theories in use 
beskriver vårt faktiska handlande och värderingar. Studien identifierar tre olika 
huvudområden som är avgörande för ett fungerande arbetsplatslärande. 1) Synen på 
lärande 2) Kontexten 3) Kulturen. 

Sujan, M (2015) undersöker om incidentrapportering bör vara det bärande systemet för 
organisatoriskt lärande inom sjukvården. Syftet med studien är att svara på om 
incidentrapportering verkligen skall vara det tongivande arbetssättet för att skapa en 
lärande organisation. Resultatet visar att incidentrapportering inte är tillräckligt för ett 
fungerande lärande. Mycket av det egentliga lärande genomföras i informella samtal och i 
möten medarbetare i mellan eftersom det inte finns formella former för lärande i 
verksamhetens processer. Detta resultat stämmer med Skipper et.al. (2015)  som i sin 
undersökning bl a identifierade den lärande kontexten som en av de viktigaste faktorerna 
för lärande på arbetsplatsen. En lärande kontext innebär att förutsättningar för lärande 
skapas genom forum, möjligheter till reflexion och en struktur som stödjer lärande.  

Ellström et.al. (2001) konstaterar i sin studie av kulturer inom hemtjänsten att 
arbetsuppgifternas komplexitet påverkar vilken typ av lärande som är praktiskt möjligt. 
Enkla arbetsuppgifter av rutinkaraktär görs på rutin och nästan omedvetet vilket innebär att 
det är svårt att reflektera och försöka utveckla sådant som man knappt märker. En ständigt 
hård arbetsbelastning utan tid för reflektion försvårar också lärandet av arbetsuppgifter 
även om personalen är motiverad. Studien visade att det inte fanns formella forum för 
erfarenhetshantering alls, utan diskussioner genomfördes där det var möjligt t ex vid 
frukostmöten vilket markant försvårar systematiskt lärande. 

Arbetsklimat och kulur 
Ellström et.al. (2001) studerade sambandet mellan verksamhetskultur och lärande inom 
hemtjänsten i syfte att identifiera i vilken mån som hemtjänsten kan erbjuda en miljö för 
lärande som både kan bidra till personalens kompetensmässiga utveckling. Och därmed 
bättre förmåga att hantera de komplexa uppgifter och krav som man ställs inför i det 
dagliga arbetet. Genom intervjuer av arbetsgrupper vid två olika verksamheter så samlades 
data in. Studien visade två olika verksamhetskulturer och två olika förutsättningar för 
lärande.  

Verksamhetskulturen vid Björken kännetecknas av att arbetet görs utan inblandning från 
ledningen, perspektivet ”här-och-nu” dominerar. Huvuddelen av personalen anser att 
utbildning inte har så stor betydelse utan att man lär sig arbetet genom att praktiskt arbeta. 
Detta arbetslag har generellt en lägre utbildning.  

Verksamhetskulturen vid Eken kännetecknas av planering och framåt syn. Betydelsen av 
utbildning poängterades och ledningen har en framträdande roll inte minst som 
samtalspartner och stöd. Fokus ligger på utveckling av verksamhet och arbetslaget planerar 
och diskuterar tillsammans med ledningen. Fortbildning men också kompetensutveckling 
genom eget initiativ är viktigt. Lärandemiljön i denna verksamhetskultur är mer 
anpassningsinriktad. 

Vidare skriver Ellström att tid för erfarenhetsutbyte och dialog är en viktig förutsättning 
för lärande. Möjligheten att få prova nya arbetssätt likaså. Erfarenhetslärande kan inte stå 
på egna ben utan måste kombineras med utbildningsinsatser men förutsättningar för 
lärmiljön skapas i kulturen. 
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Skipper et.al. (2015) konstaterar i sin studie att kultur och arbetsklimat är avgörande 
faktorer för lärande. Att prioritera träning och lärande är mer en kulturfråga en resursfråga. 
Ledarskapet är också viktigt så att chefer prioriterar träning för läkarna och att unga 
doktorer kan känna sig bekväma i att fråga äldre medarbetare utan att ”tappa ansiktet”. 
Även Sujan, M (2015) har gjort motsvarande konstaterande vad avser lärande på 
arbetsplatsen. Resultatet visar att informella och lokalt ägda processer krävs som ett 
komplement till de formella långsamma processerna. Undersökningen visade att i 
organisationen så arbetade man lokalt med förbättringar enligt olika informella processer. 
Genom att informellt diskutera patientsäkerhet och förbättringar så spreds information till 
andra berörda och ansvar för lokala åtgärder delades ut och resultatet följdes upp. Det 
informella arbetet är ett reultat av kulturen. 

Att arbetet görs i informella processer beror enligt Sujan på det låga förtroendet och 
funktionen i det formella systemet vilket är ett resultat av kulturen utanför egen 
verksamhet som innebär att rapporteringsvilligheten brister av olika orsaker. Risken att 
själv komma i dålig dager är en viktig faktor. En annan viktig faktor är oförståelsen för 
processen om hur informationen förs vidare och hanteras. Uteblivet resultat av 
rapportering och avsaknad av feed-back. Det visade sig också flera exempel på allvarliga 
incidenter som inte hade förbättras trots rapportering. 

Singel- och double-loop lärande 
Sujan konstaterar att systemet med incidentrapportering endast möjliggör singel-loop 
lärande. Genom att bara göra mer av det man redan gör så kommer inte förmågan att verka 
som en lärande organisation att förbättras. Detta eftersom syftet med 
incidentrapporteringen är att förse någon annan med information och vänta tills resultatet 
kommer tillbaka. Greenwood (1997) undersökte reflektionens betydelse för double-loop 
lärande genom att jämföra hanteringen av incidentrapportering mellan ett sjukhus i 
Storbritannien och ett sjukhus i Australien. Greenwood fann att redan i utformningen av 
incidentrapporteringen så låstes man fast i singel-loop lärande genom att endast rapportera 
formella fakta helt utan reflektion. Genom att kombinera olika typer av incidentrapporter 
med olika syften så kunde lärande ske både som ett instrumentellt singel-loop lärande men 
genom reflektion i en annan typ av incident rapport så möjliggordes double-loop lärande, 
vilket ledde till ett förändrat och mer korrekt beteende som i sin tur gav en mer human 
hantering av patienter och ett bättre resultat. 
Tagg (2010)  har undersökt vilken typ av lärande som sker vid ett antal universitet. Fastän 
en mycket stor förändring har genomförts sedan 70- 80-taltet så har inte utvecklingen nått 
ända fram. Flera universitet hävdar att de utvecklar verksamhet i linje med principerna för 
double-loop lärande men i själva verket så mäter organisationerna input i stället för output 
vilket innebär att de är fast i en struktur av singel-loop lärande. Bakgrunden till studien är 
rapporten från 1983 utgiven av National Commission on Excellence in Education som 
varnade för att den pedagogiska grunden för vårt samhälle för närvarande håller på att 
urholkas pga. en stigande våg av medelmåttighet som hotar vår framtid som en nation och 
som ett folk. Denna följdes upp av en annan studie från 1994 som utvärderade universiten 
utifrån sina tillgångar. Resultatet visade att det inte gick att värdera hur väl utbildningen 
fungerade och inte hellre hur studenten utvecklades. Det gick inte att bedöma hur väl 
universiteten fungerade. Dessa två studier var startskottet på ett nytt sätt att fundera över 
kvalitet och prestation. Det har visat sig att bristen på information om lärande och 
utbildning, i kombinationen med omoderna metoder för utveckling är ett hinder. 
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Lärandesystem som endast bygger på att åtgärder vidtas för att rätta fel är den viktigaste 
faktorn som håller institutioner låsta i single-loop lärande. Ett av de viktigaste problemen 
som inte möjliggör double-loop lärande är skillnaderna i vilka värderingar som 
organisationen har uttalat och beskrivet och vilka faktiska värderingar som arbetet i 
organisationen utgörs av (Skillnader mellan espoused theory och theories i use).  

Skipper et.al. (2015) uppmärksammade också problematiken mellan organisationens olika 
typer av värderingar och konstaterade genom observationer att faktiskt handlande inte 
stämde överens med uttalade värderingar. Detta ledde till konflikter om utbildning skulle 
genomföras som den del i vardagen på arbetsplatsen eller som formell utbildning enligt 
klassiskt koncept. Synen på lärande är en de tre viktigaste faktorerna som är avgörande för 
ett arbetsplats relaterat lärande. Dessa olika typer av värdeingar ledde till lärande endast på 
singel-loop nivå. 
Tagg (2010)  anser att double-loop lärande på institutionsnivå inte kan genomföras i 
klassrums miljö. Om en verklig förändring ska genomföras mot ett nytt paradigm så måste 
krafterna för förändring verka långt utanför klassrummet, och implementeras inom ledning 
och organisation. Viktigt är att organisationer lär på samma sätt som individer. Avgörande 
faktorer både för individer och organisationer är att först säkerställa en miljö som stödjer 
lärande där det är möjligt att få korrekt feed-back så sina handlingar och att samla 
information och sprida den dit som behövs. 

Kulturen vid Eken och Björken enligt Ellström et.al. (2001) kan direkt kopplas mot 
förutsättningar att lära i olika loopar. Vid Björken är förutsättningarna för double-loop 
lärande små medan kulturen vid Eken skapar goda förutsättningar för lärande enligt 
double-loop principen. 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka arbetsgruppens förutsättningar för lärande inom 
organisationen med arbetsplatsträffen som grund. 

Frågeställningar 
Hur upplever arbetsgruppen att lärandet inom organisationen fungerar? 

Hur upplever arbetsgruppen det egna arbetsklimatet? 
Hur upplever arbetsgruppen arbetsplatsträffens funktion för lärande? 

 

Teori 
Lärande i organisationer 
I denna studie har jag som grund användt Argyris och Schön teorier om lärande i 
organisationer. Första delen handlar om kulturens betydelse för lärande genom espoused-
theories och theories-in-use och till det kopplas singel- och double-loop lärande. Den 
andra delen belyser motivationen och reflektions beydelse för lärande. 
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Olika förutsättningar ger olika typer av lärande 
Lärande kan genomföras på olika sätt beroende på förutsättningar. Antingen som ett enkelt 
eller som ett mer utvecklingsinriktat lärande. 

Den lägre ordningens lärande innebär att individen eller gruppen lär sig något med 
utgångspunkt av givna uppgifter, förutsättningar och mål. Detta görs utan att förändra 
några grundläggande faktorer. Lärandet kallas också ett anpassningsinriktat lärande 
(Ellström, et.al., 1996). 

Den högre ordningens lärande innebär i stället att individen eller gruppen inte tar 
förutsättningarna för givna. De tar själv ansvar för att identifiera, tolka och formulera 
uppgifter. Lösandet börjar med att undersöka bakgrunden, önskvärdheten av uppgiften och 
övriga givna förutsättningar. I stället för att enbart ställas sig frågan: hur? kommer även 
frågorna: vad? och varför? I denna typ av lärande lär sig individen eller gruppen att tänja 
på och ändra gränserna. Lärandet kallas även ett utvecklingsinriktat lärande. (Ellström, 
et.al., 1996). 
Ovanstående indelning av lärandet stämmer väl med Argyris och Schön syn på lärandet i 
organisationer. 

Argyris och Schön teorier om singel- och double-loop lärande 
Chris Argyris och Donald Schön arbetade under 1960- och 1970- talet fram teorier som 
skulle förklara relationen mellan organisationer och dess individer. De ansåg att tidigare 
modeller för att beskriva organisationer inte var tillräckliga när man ville bilda sig en 
uppfattning om organisationens verkliga beteende. Det behövdes bättre modeller som tog 
hänsyn till komplexiteten mellan formella och informella grupper stora som små i samspel 
med dess omgivning.  Genom två olika huvudtyper av kulturer i grupper skapas två olika 
typer av förutsättningar för lärande. Teorin är hämtad ur Agyris & Schön (1978, 1996) och 
Argyris (1990). 

Argyris och Schön utarbetade begreppen espoused theories of action samt theories in use. 
Espoused theories of action beskriver de mål, normer och värderingar som man påstår styr 
beteendet. Medan theories in use visar vilka värderingar, regler och normer som i 
verkligheten styr vårt handlande. Individer och grupper kan handla i enighet med dessa 
teorier på två olika sätt enligt modell 1 och modell 2.  
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Figur 4: Schematisk bild av Argyris & Schön theories in use (Granberg & Ohlsson, 2014) 
 

En utförligare beskrivning av modell 1 och 2 återfinns i Agyris & Schön (1978, 1996) och 
finns beskrivna i bilaga 4 och 5. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste 
punkterna i modell 1 och 2. 
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Genom att föra samman modell 1 och 2 (theories in use) mot lärande i organisationen så 
beskrivs lärandet i två olika modeller. Singel-loop-lärandet som löser aktuella problem 
men som inte tar hänsyn till bakomliggande orsaksfaktorer och double-loop-lärandet som 
även undersöker de bakomliggande faktorerna och därefter ändrar värderingar och justerar 
sina theories in use. Bilden utvisar kopplingen mellan espoused theories of action och 
theories in use i relation till singel-loop- och double-loop-lärande. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 5: Schematisk beskrivning av förhållandet mellan theories-in-use och lärandets 
loopar (källa okänd) 

 
Singel-loop learning 

Singel-loop-lärande innebär att förändringar bara återkopplas inom ramen för de strategier 
och värderingar som gäller i organisationen. Strategier och antaganden kan anpassas och 
modifieras för att mål skall nås men alla åtgärder sker inom ramen för organisationens 
normer utan att normerna i sig förändras. 

För att individuellt och kollektivt lärande skall bli organisatoriskt lärande krävs att 
erfarenheter, utvärderingar, förbättringar och lärande som görs i organisationen sparas i det 
organisatoriska minnet. Detta innebär att organisatoriskt lärande inte kan ske om inget 
individuellt lärande finns men individuellt lärande är inte tillräckligt för att organisatoriskt 
lärande skall ske. Denna typ av lärande kan ses som en process framtagen genom att 
arbetskollegor har arbetet tillsammans och kommit fram till en gemensam lösning på ett 
problem. Arbetssättet lämpar sig bra för att skapa effektivitet och på bästa sätt nå ställda 
mål och uppdrag och för att bibehålla prestation inom existerande ram av normer. 

Såsom lärande medarbetare kan individer gemensamt strukturera om och kontinuerligt 
förändra det organisatoriska arbetssättet. Deras arbete som lärande aktörer fortgår intill 
dess att resultatet av deras frågor, uppfinningar och utvärderingar sparas i det 
organisatoriska minnet (Argyris & Schön, 1978). 
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Figur 6: Singel-loop learning (Argyris, 1990) 

 
Double-loop learning 

Organisationer är i ett ständigt samspel med den interna och den externa omgivningen. 
Exempel på extern påverkan kan vara konkurrerande aktörer, förändrad efterfrågan, 
regleringar och regler samt önskemål om tjänster eller produkter med andra egenskaper. 
Förändringar i den interna omgivningen kan vara mål, anställdas attityder, nya förändrade 
processer eller nya verktyg/maskiner mm. Denna typ av korrigeringsbehov där misstag 
behöver åtgärdas genom en organisatorisk lärandecykel innebär att existerande normer 
behöver ändras. Ledningen behöver djupare reflektera över misstag och problem och gå 
utanför den normala ramen för problemlösning. Resultatet kommer att påverka och 
sannolikt förändra strategier och arbetssätt vid den verksamhet som är associerad till de 
förändrade normerna. Dessa förändringar måste sedan vävas in i det organisatoriska 
tillvägagångssättet (Argyris & Schön, 1978). 

Denna lärande typ benämns double-loop lärande, för att den innebär att det sker en dubbel 
återkoppling när misstag upptäcks. Det innebär både att upptäckten av misstag hanterar 
åtgärder och strategier inom ramen för givna mål och normer men också att mål och 
normer ifrågasätts (Argyris & Schön, 1978). 

 

 

Figur 7: Double-loop learning (Argyris, 1990) 

 
Argyris & Schön modell kan också beskrivas som ”hur lärande” (singel-loop) och ”varför 
lärande” (double-loop). Om man är överens om målen och vart verksamheten är på väg så 
görs förändringar kontinuerligt för att rätta till fel och finna bättre vägar mot målet. I detta 
fall så delas mål och värderingar (singel-loop). Men när målen börjar ifrågasättas och 
diskuteras och medarbetare i organisationen anser att fel saker görs eller att verksamheten 
är på väg i fel riktning då handlar det om varför vi gör saker (double-loop) (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995). Modellen är enligt Illeris (2007) unik att för den är enkel, lättbegriplig 
och funktionell att använda både på organisationer och individer. 
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Den stora skillnaden mellan dessa modeller är att singel-loop lärande hjälper till att lösa 
problem i vardagen (följa reglerna) medan double-loop lärande riktas mot framtiden 
(ifrågasätta och ändra reglerna) enligt Argyris. 

Faktorer som påverkar läranderesultatet 
Motivation och lärande 

Motivationen att lära är en grundläggande faktor för att lärande skall uppstå. Illeris (2007) 
använder sig av uttrycket drivkraftsdimensionen och menar att den innehåller motivation, 
känslor och vilja. Den handlar om att mobilisera den mentala energi som krävs för att 
bevara engagemang. Osäkerhet, nyfikenhet eller otillfredsställda behov är faktorer som får 
oss att söka ny kunskap eller att skapa nya färdigheter. Störningar, obalans eller bristande 
överenstämmelse i arbetet kan motivera medarbetare att vidta åtgärder. 
Drivkraftsdimensionen är en avgörande del för allt lärande (Illeris, 2007). 
Granberg skriver att lärande måste utgå från individens motiv att vilja lära. Tre olika motiv 
är viktiga: 

- Kompetensmotivet – att visa sig själv och andra att man kan saker. 
- Ömsesidighetsmotivet – att tillsammans och i samarbete med andra sträva mot nya 

mål.  
- Nyfikenhetsmotivet (Granberg, 1997). 

Jenner (2004) skriver att motivation baserat på tre olika faktorer. Drivkraften är grunden i 
motivationen men kan inte ses som en isolerad del utan måste sättas i relation till något t 
ex ett mål. Den andra faktorn handlar om vad drivkraften riktas mot. Ofta är det ett mål 
och riktningen kan ske mot yttre faktorer såsom lön, status och liknande. Men den kan lika 
gärna riktas mot inre faktorer såsom nyfikenhet, självförverkligande, glädje eller stolthet. 
Den tredje faktorn är växelverkan mellan drivkraften och målen. En inre drivkraft utlöser 
handlingar mot mål som kan vara av yttre eller inre karaktär. Vare sig målen nås eller inte 
så blir resultatet en modifiering eller en förstärkning av drivkraften (Jenner, 2004). 
Halls teori om kompetensutveckling enligt Wolvén (2000) beskriver att vår längtan att visa 
oss kompetenta och kunniga är sin egen drivkraft och behöver ingen särskild motivation, 
dock så krävs att vi får möjligheter att visa upp vad vi kan. Samverkan, kreativitet och 
engagemang ger kompetens och prestation (Wolvén, 2000). 
Vidare så anser Wolvén (2000) att Hackmans och Oldhams modell (i fortsättningen kallad 
H&O) för arbetsutformning är den mest använda modellen för att beskriva motivation i 
arbetet. Modellen bygger vidare på Herzbergs kända två faktor teori. H&O i likhet med 
Herzberg anser att arbetsmotivationen i hög grad är beroende på hur arbetet är utformat 
och bör innehålla följande fem dimensioner: Variation, Helhet, Betydelsefullhet, Feed-
back och Frihet, modellen förtydligas i nedanstående tabell. 
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Figur 3: Hackmans och Oldhams modell för arbetsutformning 1979 (Wolvén, 2000) 

 

Jenner (2004) skriver om motivation och motivationsarbete och refererar till modell 1 och 
modell 2 (enligt Argyris & Schön). Jenner drar slutsatsen att i en personalgrupp med anda i 
enlighet med modell 2 där frågor i den dagliga verksamheten kan med hjälp av teoretiska 
utblickar om mål, medel eller etiska dilemman utgöra grunden för att fungera som en 
reflekterande praktik. Vilket borde innebära en stärkt motivation i arbetet (Jenner, 2004). 

Reflektion och lärande 

Jenner (2004) skriver att inom organisationsteorin har reflekterande gemenskap lyfts fram 
som en viktig komponent för professionell utveckling. Vilket innebär att i en arbetsgrupp 
gemensamt diskutera medel, mål och värderingar. Det krävs ett organisationsklimat där 
alla känner sig tillräckligt trygga att visa upp sig själva och stå för sitt eget sätt att tänka. 
Tid för reflektion och eftertanke är en förutsättning både individuellt och i grupp. 
Nyckelordet är dialog och resultatet blir förståelse (Jenner, 2004). 

Ellstöm (1996) skriver att lärande är intimt kopplat mot individens handlingsutrymme. 
Möjligheter att uppnå mål, experimentera och prova olika handlingsalternativ har stor 
betydelse för kvalificerat lärande. Genom observation, reflektion och kritisk granskande av 
sitt handlande och dess konsekvenser skapas en del i den handlingscykel som genererar 
erfarenhetsbaserat lärande (Ellström, 1996). 

Schön lyfter fram reflektionens betydelse för lärande i teorierna reflection-in-action och 
reflection-on-action. Han menar att utveckling inte endast kan grundas på 
forskningsresultat. Man måste använda inlevelse, omdöme och intuition som i sin tur 
grundar sig på erfarenheter. Refection-in-action är en process av ständig reflekterande, 
medvetet eller omedvetet som lär oss att dra nya erfarenheter och göra arbetsuppgifter på 
ett bättre sätt. Reflection-on-action däremot kan ses som en uppföljning och utvärdering av 
det som gjorts. Denna typ av reflektion kan inte påverka skeendet eftersom den genomförs 
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efteråt. Omfattningen kan skifta från person till person men genom reflektion dras viktiga 
lärdomar  som genererar lärande (Granberg, 2014). 

 

METOD 
Metodval 
Under denna del så kommer jag att förklara och motivera mitt val av metod. 
Val av metod bygger på vilket forskningsproblem som valts och preciserats av forskaren. 
Den kvantitativa forskningen har sina rötter i positivismen, där man strävar efter 
lagbundenhet och reproducerbarhet. Medan den kvalitativa forskningen är intresserad av 
förståelse för det enskilda fallet och har sina rötter i hermeneutiken (Patel & Tibelius, 
1987).  Mer generellt kan man säga att objektet för en hermeneutik vetenskap är varelser, 
ting och händelser som uttrycker någon form av innebörd eller mening. Det kan gälla en 
text, ett historiskt skeende eller en människas handlingsmönster. Målsättningen är 
förståelse av meningen, avsikten eller ändamålet (Wedin & Sandell, 1995).  

Kvalitativ Intervju 
I kvalitativ intervju försöker forskaren förstå världen från undersökningspersonernas 
perspektiv, utveckla mening från deras erfarenheter och utsagor samt försöka förklara och 
förstå. Metoden används för att få in primärdata som har direkt koppling på det problem 
som man studerar. Och genom att kunna ställa frågor som kan följas upp med 
kompletterade frågor så skapas förutsättningar för en allmän belysning av 
forskningsproblemet. Det är också möjligt att i dialogform undanröja mycket av de 
feltolkningar som kan bli resultatet genom att bara studera texter (Kvale & Brinkman, 
2014). 

Fokusgruppsintervju 
Fördelen med intervjuer i grupp är att flera personer kan intervjuas samtidigt vilket sparar 
tid. Men viktigast är att under dialogen i samtalet blir frågorna mer allsidigt belysta och det 
totala svaret bättre genomarbetat. Resultatet kan också innebära att det kommer fram flera 
åsikter i en och samma fråga. Nackdelen blir att underlaget blir omständligare att 
transkribera och hantera. Det kan vara svårt att urskilja vem som säger vad och knyta det 
till rätt person vid transkriberingen. Det finns också en risk att gruppeffekter påverkar 
dialogen som t ex att en tystlåten medarbetare undviker att ta strid för sina åsikter eller 
uttrycker sig på ett försiktigare sätt än vid en individuell intervju. Eller att medarbetare 
uttrycker sig på ett sådant sätt som förväntas av dem inom ramen för den rådande kulturer 
(Bryman, 2014). 
Målet med fokusgruppintervjun är inte att finna samförstånd utan att åsikter ska komma 
fram, belysas och diskuteras. Intervjuarens uppgift är att skapa en atmosfär som tillåter 
uttryck av personliga åsikter. Och ser till fortlöpande introducera nya diskussionsämnen 
(Kvale & Brinkman, 2014). 
Att intervjua endast en grupp är inte att föredra eftersom det finns en risk att reaktionerna i 
just den gruppen skiljer sig markant från andra. Gruppen kan vara större eller mindre men 
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mindre grupper är att föredra när forskaren vill ha engagerade grupper som bidrar med sina 
personliga uppfattningar (Bryman, 2014). 

Strukturering av intervjun 
En intervju kan genomföras med olika grader av struktur. Hårt strukturerade intervjuer har 
fasta eller mycket snäva svarsalternativ, medan helt öppna intervjuer inte följer någon 
struktur alls. Semistrukturerade intervjuer görs genom att formulera teman eller frågor som 
skall besvaras under intervjun, frågorna formuleras företrädelsevis som öppna frågor. 
Intervjuprocessen är flexibel och intervjuaren kan fördjupas sig i frågor eller flytta sig fram 
och tillbaka i processen för att få så bra underlag som möjligt (Bryman, 2014). 

Val av datainsamlingsmetod 
Jag har valt kvalitativa intervjuer som grund för att få in primärdata som är kopplade till 
undersökningens syfte och möjligheten att fördjupa mig i teman och följdfrågor (Kvale & 
Brinkman, 2014).  Intervjuerna är semistrukturerade för att utifrån en guide med olika 
teman framtagna ur forskningsfrågorna kunna fördjupa mig i olika ämnen men också 
säkerställa att grupperna får samma typ av frågor (Bryman, 2014). Intervjuerna genomförs 
som gruppintervjuer då det är gruppens uppfattning som jag undersöker. 
 

Urval  
Studien är genomförd vid Blekinge Flygflottilj (F17) som är en del av Försvarsmakten. 
Huvuduppgiften är att med stridsflygplan skydda svenskt territorium och dess gränser. 
Organisationen består av ca 800 medarbetare indelade i alla de funktioner som krävs för att 
bedriva flygplats och genomföra flygning.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Blekinge Flygflottiljs organisation (egen modell). 
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A. Verksamhetens ledning med en stab. 
B. Verksamhet där alla piloter arbetar. 
C. Verksamhet som krävs för att flygplanen skall fungera såsom; reparation, tankning, 

underhåll och service. 
D. Verksamhet som säkerställer att flygplatsen med alla dess tilläggskomponenter 

fungerar dygnet runt. 
Arbetsgrupperna i denna studie arbetar med flygplatsräddningstjänst och kan översättas 
med flygplatsens egen brandkår. Dessa är en del av basenheten och befinner sig hierarkiskt 
långt ifrån högsta ledningen. Det finns sex olika grupper som turas om att utbildas eller att 
vara i beredskap. Under flygplatsens öppethållande finns alltid en grupp i beredskap. De 
ingår som en del i det kompani som svarar för flygplatsens drift. Den hierarkiska vägen 
beskrivs i nedanstående bild. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figur 7: Hierarkin från arbetsgruppen till ledningen (egen modell). 

 

Att genomföra urval av grupper eller personer 
Urvalsfelen riskerar alltid validitetsproblem och innebär att de som väljs ut för 
undersökningen inte ger den bild som ett annat urval hade gjort (Svenning, 2000). 

Kvalitén i intervjupersonens svar beror på deras motivation till att vara i undersökningen. 
Genom att väl förbereda och motivera underökningen kan detta positivt påverka 
motivationen men även att valet av intervjupersoner görs av sådana som är intresserade av 
det ämne som undersökningen avhandlar (Patel, Tibelius, 1987). 

Det är ofta att föredra att intervjua personer eller grupper som man inte har någon 
kännedom om eftersom det kan var svårt att hålla vetenskaplig distans till personer man 
känner (Esaiasson, et.al., 2004). 
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En fördel med personer i ens närhet kan vara att dessa kanske är öppnare och har lättare för 
att prata än vad främlingar har. Om intervjuaren då också har kunskap om deras 
fackområde kan det medföra att de undviker överdrifter och är mer precisa (Repstad, 
1993). 

Urval till undersökningen 
Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval då jag valt organisationen. Genom 
personliga kontakter så var det enkelt att finna lämpliga grupper till undersökningen. 
Urvalet är också målinriktat där jag sökte efter arbetsgrupper med följande kriterier: 

- Grupperna skall arbeta med direkt produktion och genomförande och befinna sig 
hierarkiskt långt ifrån högsta ledningen. 

- Grupperna skall vara erfarna och väl förtrogna med arbetet.(minst 2 års erfarenhet 
som riktmärke)  

- Grupperna skall ha en god vana att genomföra APT. 
Jag har valt att intervjua två mindre grupper. Huvudsyftet är att få en engagerad dialog där 
medarbetarna verkligen uttrycker sina åsikter. Två grupper används för att få mer bredd att 
arbeta med och göra materialet lite större, det görs ingen jämförelse mellan grupperna men 
resultatet kommer ändå att ge en fingervisning om grupperna svarar på ett liknade sätt eller 
ej. Genom gruppintervjuerna så kommer jag också att få möjlighet att indirekt studera 
kulturen och samspelet i gruppen vilket är av väldigt viktig betydelse för lärmiljön.  
 

Genomförande 
Insamling och hantering av empiri 
Före genomförandet av intervjun fick grupperna ta del av skriftlig information för att 
klargöra syftet med studien och att säkerställa etiken. Två grupper valdes för 
genomförandet. Den ena gruppen bestod av fem personer och den andra utav tre. 
Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen vid tillfälle då endast en grupp i taget fanns på 
plats vilket minimerade störningar. Intervjupersonerna är alla män i åldern 30-50 år. Först 
genomfördes en intervju och materialet hanterades och ca två veckor senare genomfördes 
den andra intervjun. Tidsåtgången var lite mer än timme per intervju. 
Frågorna ställdes till grupperna utifrån en fastställd intervjuguide. Genom intervjuguiden 
har forskningsfrågorna omformulerades till öppna frågor anpassade till gruppernas 
förutsättningar. På så sätt säkerställde jag att bägge grupper fick samma typ av frågor även 
om intervjusituationen inte blev exakt lika. Intervjuguiden är utformad så att först kommer 
några uppvärmningsfrågor för att dialogen ska komma igång och sen följer själva 
intervjufrågorna. 

Inspelning och transkribering 
Det finns två huvudsakliga möjligheter att hantera intervjuerna. Antingen så spelas 
intervjun in på band för att senare skrivas ut och analyseras eller så skrivs anteckningar på 
de muntliga utsagor som ges. 
Fördelen med att spela in intervjun är att forskaren kan fokusera på genomförandet och 
inte vara upptagen med att anteckna utan kunna ha fullt fokus på att lyssna på vad som 
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sägs och hur det sägs men också för att kunna observera gester och kroppsspråk (Bryman, 
2014). 
Inspelat materiel transkriberas d.v.s. skrivs ut på papper. Fördelen med transkriberingen är 
att intervjupersonens uttryck och ordalag bibehålls (Bryman, 2014). 
Nackdelen med transkriberingen är att ett muntligt språk med uttryck, tonläge och gester 
omformas till skrift vilket innebär att en feltolkning av empirin kan ske under själva 
transformeringen. Transformering är också mycket tidskrävande och ger stora mängder 
dokumentation som kan vara svår att hantera (Kvale, 2014). 
En modell som spar tid är att ordagrant skriva ut det som hör till frågornas teman och 
meningskoncentrera övriga delar (Repstad, 1993). 
 

Analys och tolkning 
Det finns olika sätt att analysera och koda kvalitativa data. Det vanligaste är att forskaren 
genom en cyklisk process läser materialet om och om igen. Varje genomläsning ger nya 
infallsvinklar och mer informationen. Bryman (2014) beskriver tolkningsprocessen på 
följande sätt: 

- Läs igenom materialet för att få en känsla/uppfattning. 
- Läs materialet en gång till och gör marginalanteckningar som gör att teman eller 

nyckelord framträder som senare underlättar tolkning. 
- Granska koderna kritiskt. 
- Skissa på kopplingar mellan de begrepp och kategorier som utvecklats. 

Fördelen med kodningen blir så klart att svaren kan struktureras och kopplas till 
forskningsfrågorna men risken med kodningen beskriver Bryman (2014) är att genom att ta 
bort text och ersätta med begrepp eller tolkningar så kan underlagets egentliga mening gå 
förlorad. 

I denna studie har jag genomfört analysen och tolkning på följande sätt. Först lyssnades 
materialet igenom. Därefter så transkriberades det material som bedömdes som intressant 
utifrån undersökningens syfte. Övriga delar meningskoncentrerades. Endast gruppernas 
utsagor hanterades, inte mina egna frågor och kommentarer. Materialet genomlästes och 
jag sökte efter teman att gruppera svaren med. Genom kodningen fann jag följande 
områden som centrala och återkommande; arbetsklimatet, inom egen arbetsgrupp, inom 
egen avdelning och utanför egen verksamhet.  Därefter så genomlästes materialet igen och 
färgkodades med fyra olika färger utifrån de fyra huvudområdena. Slutligen 
sammanfattades resultatet under varje huvudområde och kompletterades med utsagorna 
från grupperna i form av referat eller citat. En sista gång lyssnade jag på inspelningarna 
och samtidigt läste svaren för att säkerställa att jag uppfattat innebörden rätt. 
Slutligen tolkades materialet under varje område mot studiens huvudteorier genom att 
resultatet kopplades mot teorierna för att se det fanns överensstämmelse eller inte. 
Avslutningsvis under resultatdiskussionen så drogs slutsatser på hela undersökningen 
kopplade mot syfte och frågeställningar. 
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Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Syftet med kvalitativa undersökningar är oftast inte att generalisera. Två olika synsätt dock 
kan användas för att göra så bra generalisering som möjligt. Antigen är det forskaren själv 
som utförligt beskriver metod, genomförande och faktorer viktiga för generalisering eller 
så är det läsaren som utifrån resultatet själv bestämmer förutsättningarna för generalisering 
(Kvale, 2014). 

Jag har valt att försöka beskriva studiens genomförande och tillvägagångssätt så tydligt 
som möjligt och överlåter till läsaren att själv ta ställningen till studiens tillförlitlighet, 
generalisering av underlaget är inte möjligt men har inte hellre varit syftet. 
 

Forskningsetik 
Etiken skall säkerställa att de som deltar i en studie eller undersökning skyddas samt att de 
har möjlighet att avbryta arbetet utan negativa efterverkningar. I en kvalitativ studie är 
etikfrågorna aktuella under insamlingsfasen och när resultaten publiceras (Merriam, 1994). 

För att säkerställa en god etik i arbetet så har Vetenskapsrådets grundläggande principer 
använts som utgångspunkt, de som bedöms relevanta och hur de har hanterats 
sammanfattas nedan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet 
De som är utvalda att delta i undersökningen har informerats om underöknings syfte och 
genomförande. De har informerats om hur deras underlag kommer att användas i 
undersökningen och hur denna undersökning blir offentlig och kan läsas av alla. De har 
också informerats om risker med att delar av undersökningen kan brytas ur sitt 
sammanhang och användas i annat syfte. De har även informerats om att deras synpunkter 
kanske inte delas av nuvarande eller kommande medarbetare och chefer, vilket kan 
resultera i konflikter i det dagliga arbetet. 

Samtyckeskravet  
Genom att ge ut information till respondenterna innan undersökningen som beskriver syfte, 
genomförande och vilka rättigheter som respondenterna har att avbryta studien och andra 
förutsättningar så säkerställs kravet på samtycke. Om respondenten avbryter sitt 
deltagande så skall allt materiel förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialietskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att det material som samlats in skyddas. Materialet skall 
hanteras säkert och inte vara åtkomligt för obehöriga. Respondenterna avidentifieras och 
resultatet redovisas utan koppling till enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in inte får användas till något annat än 
själva undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Säkerställa etiken 
Etiken säkerställdes genom att jag informerade respondenterna först skriftligt och sedan 
muntligt innan själva intervjuerna genomfördes. Materialet skyddades genom att det endast 
är hanterat av mig personligen och inte visat för någon annan. Handledaren har inte tagit 
del av material som kan kopplas till enskilda individer. Vid intervjutillfällena så var det 
endast den intervjuade gruppen på arbetsplatsen och numreringen av respondenterna 
gjordes utifrån deras placering runt bordet. Efter studiens genomförande kommer allt 
material att förstöras. 
 

RESULTAT 
Redovisning av resultat 
Under denna del har jag sammanställt resultatet av undersökningen och återger det på tre 
olika sätt: 1) en sammanfattning av bägge gruppernas gemensamma syn, 2) referat till en 
eller flera personer eller 3) som citat. G1 och G2 betyder intervjugrupp 1 och 2. G2:1 
betyder person 1 i grupp 2. Därefter så har analyserat resultatet gentemot studiens 
huvudteorier. 

Arbetsplatsträffen 
Grupperna genomför APT var sjätte vecka med ett tidsuttag om en till två timmar. Först 
genomförs gruppvis APT och därefter så fortsätter APT i storforum där alla sex grupperna 
deltar. Under detta möte avsätts det fyra till åtta timmar. Bägge grupperna är mycket nöjda 
med metoden som har fungerat på detta sätt under flera år och de anser själva att de tillhör 
den funktion som har nått längst i detta arbete. Storforum har två delar, en informations del 
då viktig information sprids och en APT del för diskussion och uppföljning. Under 
storforum så redovisar alla arbetsgrupper vilka förbättringar de åstadkommit och vilka 
problem de arbetar med samt frågor som måste lyftas vidare i linjeorganisationen för 
beslut. Bägge grupperna anser att var sjätte vecka är lagom periodisitet.  
G1:1 säger att det bästa med arbetsplatsträffen är att alla träffas tillsammans på storforumet 
och arbetar med frågor som rör verksamhetens utveckling (grupper arbetar annars i olika 
skift och träffas inte i det dagliga arbetet). G1:4 tycker att det bästa med APT är 
möjligheten att påverka. G1 lyfte fram två exempel på frågor där de faktiskt kunnat 
påverka; G1:1 beskriver att förändring av arbetsschema är framtaget med stor delaktighet 
från arbetsgruppen och upplevs som mycket bra och får medhåll av G1.3, ett annat 
exempel som lyftas fram av G1:5 och som stöds av övriga i G1 är att de nu får vara 
delaktiga i intervjuerna med nya medarbetare till arbetslaget. G2:2 anser att det bästa är att 
möten genomförs regelbundet och att resultatet dokumenteras och utrycker det så här: 

Strukturen är bra, man kan inte säga att man inte fått vara med säga sitt 
(G2:2). 

G2 anser att det sämsta med APT är det mycket tröga systemet att få till stånd förändringar 
som ligger utanför eget mandat att besluta om.  Samma ärenden kommer upp gång på gång 
men inget händer och kan sammanfattas som delar av gruppen uttrycker det: 
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Det är möjligheterna att förändra (G1:1), ja (G1:4), ja (G1:2). 
Vi har många goda idéer, tycker vi själva i alla fall men det som skall 
beslutas blir inte gjort, det ligger i ”röret” säger man och sen händer 
inget, vi kan inte påverka någonting egentligen… (G1:3). Det ältas samma 
saker (G1:3), ja, väldigt ofta kommer det upp samma saker (G1:4). 

G2:3 tycker det sämsta med mötena i storforum är att småsaker ältas hela tiden utan det 
kommer framåt. Ibland är närvaron av chefer och andra avdelningar för låg vilket försvårar 
att åtgärder vidtas. G2:1 ger som exempel på frågor som aldrig kommer framåt är 
tilldelning av träningskläder som skall göras men aldrig blir gjort.  

Egen reflektion – det är stor samstämmighet mellan gruppernas svar och grupperna är 
överens i de flesta frågor, inga direkta motsättningar kan uppfattas.  

Arbetsklimatet inom grupp och avdelning 
G1 uttrycker att arbetsklimatet upplevs som väldigt bra och öppet av gruppen. Alla får 
komma till tals och uttrycka sina åsikter. Det finns ett stort utrymme för reflektion och 
dialog både under APT men också i den normala vardagen. Även feed-back inom gruppen 
är vanligt förekommande och ses som en naturlig del. Det är en förutsättning för att de ska 
kunna lita på varandra fullt ut om något händer. En hård med hjätlig jargong präglar 
gruppen. En medarbetare i G1 uttrycker det så här: 

Vi vet när det är allvar och inte allvar och anpassar oss efter det. När man 
jobbar som vi gör är det en förutsättning att vi har förtroende och litar på 
varandra fullt ut. Det skulle inte vara möjligt utan ett fungerande klimat för 
feed-back (G1:3) 

G2 anser också att arbetsklimatet är mycket bra och man umgås mest med egen grupp. 
Man kan säga vad man tycker och ge feed-back.  

Man kan inte reta sig på andra när man umgås dygnet runt och firar jul 
tillsammans… (G2:1). Det är prestigelöst och jag kan säga vad jag tycker 
utan att bli förminskad. Vi har funnit våra normer och går inte utanför 
några gränser (G2:2). 

Arbetsklimatet i gruppen (G1) kan ibland påverkas negativt beroende på vilken ledning 
som de har. Olika arbetsuppgifter kan ledas av olika chefer. Direktstyrning med precision 
är inget som arbetsgruppen uppskattar. De fungerar bäst när de får arbetsuppgifter och 
själv få välja metod. De har alla arbetat länge och har kompetens för att självständigt 
kunna lösa arbetsuppgifter.  

Vissa ger oss fria händer bara vi löser uppgiften och oftast fungerar det 
bättre faktiskt (G1:3). Ja absolut (G1:4). 

G2 uttrycker att i storforum ändras arbetsklimat och endast vissa pratar medan många sitter 
tysta. Det är inte alla som är bekväma med att prata där många lyssnar och där man 
behöver prata direkt till sina närmaste chefer. Dock så brukar det alltid vara någon som för 
de olika gruppernas talan så det spelar inte så stor roll att det är svårare att få till dialogen. 
Återkopplingen från egna ledningen tycker de är bra. G1:3 säger att deras avdelning är 
väldigt framåt när det gäller strukturen och formerna för arbetsmiljöarbetet. 
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Lärande inom grupp och avdelning 
Det finns ett stort fokus på att diskutera arbetsmetoder och arbetsrelaterade problem. 
Arbetsmetoder och procedurer är väldigt viktiga i denna verksamhet då allt måste fungera 
perfekt om någon olycka inträffar. Detta för att minimera risker och för att undvika skador 
på materiel och människor. Hur verksamheten skall genomföras diskuteras och grupperna 
är överens om att de både delar individuella erfarenheter samt att de lär av varandra. Det är 
ganska vanligt att egna erfarenheter som delas med andra också leder till förbättringar. Ett 
konkret exempel enligt G1:3 är en diskussion som ledde fram till att ett strålmunstycke 
(tillbehör brandbil) skulle monteras på en särskild bil för att underlätta släckningsarbete. 
G2:2 uttrycker att om ett problem dokumenteras i ett protokoll så kommer det att gå vidare 
i organisationen och att närmast chef återkopplar hur det går med ärendet. Dessutom så 
anser G2 att fel i vardagen rättas till direkt med stöd av chefer (insatsledare eller 
fälthållningsledare) som tar beslut och säkerställer att information når vidare till andra 
berörda. G2:3 uttrycker att problem först diskuteras i gruppen och därefter kallas en chef in 
för dialog och beslut. Detta minimerar ryktesspridning och spekulationer. 

Inte bara frågor som rör ”hur” verksamheten ska genomföras diskuteras utan också 
”varför” arbetsuppgifter skall göras. Framförallt inom ett visst funktionsområde 
(fälthållningstjänst) så diskuteras det flitigt ett antal frågor. I dessa frågor är det dock 
väldigt svårt att komma vidare utan det blir mest interna diskussioner. Många viktiga 
frågor kan de inte göra någonting åt men frågorna lyfts ändå alltid gång efter gång (G1). 

Det är inte så lätt för cheferna att fatta beslut men vi måste fortsätta att 
trycka på för i slutändan handlar det om vår säkerhet och våran… vad ska 
jag säga (G1:3). Problemet är att det är så tungrott, det tar otroligt lång 
tid att förändra något och påverka (G1:4). 

Frågor av karaktären ”varför” uppstår ofta på gruppnivå men diskuteras på storforum 
eftersom gruppen inte själv kan besluta om denna typ av inriktningar. Ett exempel enligt 
G2 är frågan hur mycket tid civila skall lägga på militär utbildning och varför det skall 
göras. Frågan ledde så småningom fram till målsättningar och handlingsplan som 
accepterades av grupperna.   

Jag var lite skeptisk i början inte för det men för arbetstiden eftersom vi 
knappt inte hinner öva vår huvudtjänst men vi går ”all in” när vi gör något 
och vi har fått förklarat för oss hur och när det ska göras (G2:2). 

Organisatoriskt lärande 
Arbetssätt och processer förändras fortlöpande och medarbetare lär sig att göra på annat 
sätt, främst är det resultat som är direkt kopplade mot huvudtjänsten (brandsläckning). Alla 
grupper har i princip samma procedurer men detaljer skiljer sig åt, varför delning av 
erfarenheter till andra grupper är viktigt. Även sådant som ligger utanför huvudtjänsten 
förbättras. G1:4 beskriver ett exempel som rör svårigheten att hålla ordning i köket 
eftersom verksamheten sköts av olika grupper olika dagar enligt ett rullande schema som 
via dialog i storforum som ledde fram till nya rutiner. Rutinerna i detta fall nedtecknas i 
protokoll som informeras till alla arbetsgrupper. Det vanligaste sättet är dock enligt G1:3 
att förändrade rutiner meddelas vid varje överlämning till ny grupp som sker varje dygn 
och på så sätt implementeras förändringar direkt. Resultatet sprids också på mail till 
berörda och dokumenteras i arbetsgruppens APT protokoll. Förslag till förbättringar och 
identifierade problemområden informeras till alla berörda under storforum och 
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dokumenteras. Med stöd av protokollen förändras sen dokumenterade procedurer. 
Arbetsgruppen (G1) får på så sätt också reda på andra gruppernas lärdomar. Dels genom 
överlämning dygnsvis om det rör huvudtjänsten annars så under storforum. G2:2 uttrycker 
att genom att informera insatsledare så säkerställer han att viktig information sprids snabbt 
till alla berörda grupper, så småningom kan detta leda till förändringar i instruktioner och 
rutiner.  
En gemensam arbetsyta på intranät med dokument, anteckningar och nyhetsflöde håller 
informationen tillgänglig och uppdaterad. Denna skall tas del av regelbundet och på så sätt 
så säkerställs att alla får den senaste informationen. G2:2 understryker att även om alla inte 
läser på sidan så matar insatsledarna grupperna fortlöpande med rätt information. 

Lärande utanför avdelningens egen beslutspåverkan 
Systemet utanför egen avdelning upplevs som mycket trögt. G1 och G2 är aldrig med i 
diskussioner som rör att utveckla och förändra verksamheten på sikt, de är inte med och 
utarbetar mål och riktningar. De är inte hellre delaktiga i hur huvudtjänsten skall utvecklas, 
detta bestäms helt och hållet av Räddningsskolan i Halmstad och det upplever grupperna 
som mycket frustrerande. De anser att beslut verkar vara uppgjorda i förhand oavsett vad 
de själva tycker. Frågor som är viktiga för grupperna är inte viktiga för organisationen 
högre upp vilket är frustrerande. ”Fel som vi inte kan åtgärda själva ältas i all evighet 
(1.3).” 

När det gäller delaktighet i verksamhetens mål och inriktningar är det inget som grupperna 
någon gång varit delaktiga i och del av G2 uttrycker det såhär:  

Det är något man får presenterat för sig… det här är våra mål…  jaha vad 
trevligt… och så får man reagera på det… Jamen lite så är det... (G2:2). Vi 
är en del i en produktion och så länge vi gör det är allting bra… (G2:1). 

Utvecklingsmöjligheter 
Grupperna är som helhet är mycket nöjda med forumet APT. De saknar återkoppling från 
förslag som går vidare i organisationen. De känner ingen tilltro till det som är utanför deras 
egen påverkans möjlighet. De känner ingen delaktighet i större beslut som berör deras 
verksamhet och önskar att de skulle kunna utgöra referenspersoner med sak-kompetens i 
arbetsgrupper som arbetar med det som påverkar deras verksamhet. De anser också att 
återkoppling från flottiljledningsnivå skulle kunna vara mycket bättre. 

Jag är mycket nöjd med APT men det är systemet som helhet det är fel på. 
Eftersom vi är lite ”offside” här med vår verksamhet kanske saker skulle 
lyftas på ett annat sätt (G1:3). 

G2:2 önskar att arbetslokalerna kunde betraktas som en båt där chefen för verksamheten 
också kunde fatta beslut om vad som rör lokaler och utrustning och får medhåll av övriga. 
Korta beslutsvägar hade markant förbättrat arbetssituationen. G2:3 anser att grupperingen 
mellan olika avdelningar inte gynnade kommunikationen utan hade önskat en lösning med 
närmare samgruppering. G2:1 och G2:3 anser att verksamheten är ganska isolerad i en 
egen byggnad och att förutsättningarna för att delta i gemensamma aktiviteter är dålig. 
G2:3 anser att tydligare ansvarsområden för t ex bilar och syrgasflaskor hade ökat 
ansvarskänslan. Gruppen (G2) vill gärna sköta och arbeta med sin egen utrustning och 
materiel men har inte befogenheten.  
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Grupperna (G1 och G2) vill själva äga sina problem och lösningar och genom ett större 
ansvar och mandat kunna påverka den egna arbetssituationen. 
 

Analys av resultatet  
Arbetsklimatet inom grupp och avdelning 
Resultatet av undersökningen visar en välfungerande och god organisationskultur som 
skapar förutsättningar för lärande. Tid för att reflektera över sina erfarenheter beskrivs av 
Granberg (2014) som referear till Schön modell om reflektion-on-action som en 
förutsättning för att effektivt lärande ska uppstå. Grupperna framförallt men också 
avdelningen har en stark vikänsla, ett öppet arbetsklimat som präglas av samarbete och 
delaktighet. Arbetsmiljöarbetet är organiserat så att det stödjer gruppens möjligheter att 
utveckla verksamhet.  
Arbetsklimatet i grupperna har många likheter med det synsätt som Argyris modell 2 
innebär. Arbetsgruppens normer är inriktade på att lära, de beskriver själva flera exempel 
på verksamhet som blivit bättre. Deras relationer är öppna och de diskuterar gärna, de ger 
feedback och räds inte för konflikter men relationerna präglas av samförstånd och tillit. Ett 
arbetsklimat som möjliggör frihet, självständighet och feed-back skapar förutsättningar för 
motivation enligt Wolvén (2000). Jag bedömer att ömsesidighetskravet enligt Granberg 
(1997) också är en viktig motivationsfaktor som finns när grupper strävar mot samma mål. 
Verksamheten präglas av icke-defensiva relationer och lärande-orienterat synsätt vilket 
stämmer in med förutsättningar för modell 2 och double-loop lärande. Även ett öppet 
arbetsklimat utan medarbetare som går i försvar styrker kopplingen mot modell 2. 
Arbetsgruppen har arbetat länge tillsammans och har hög kompetens, de trivs bäst när de 
själv får planera och lägga upp sitt eget arbete. Denna strategi passar också in på modell 2 
som understryker att inom gruppen så skyddar man varandra och vill ha gemensam 
kontroll över arbetsuppgifterna. Jag stödjer detta på uttalanden under intervjun som att G2 
uttrycker att arbetsklimatet är mycket bra, man kan säga vad man tycker och ge feed-back. 
Eller att G1 uttrycker att alla får komma till tals och dela med sig av sina åsikter. Denna 
typ av arbetsklimat skapar förutsättningar för motivationen eftersom mederbetarna kan var 
med att påverka (Jenner, 2004). 
Arbetsklimatet blir sämre under direktstyrande ledningen då någon chef ska styra i detalj. 
Relationerna kan bli defensiva och arbetsmotivationen sjunker. Detta kan bero på att 
graden av frihet och självbestämmande nedgår vilket är en motivationshämmande faktor 
enligt Wolvén (2000).  Även i storforum då gruppen är en del i större sammanhang så 
märks skillnad. Förutsättningar för dialog och reflexion minskar. Lärande mellan 
grupperna liknar mer singel-loop lärande och handlandet har större likheter med modell 1 
vad avser ”vinna eller förlora tänkande”, rationalitet och att skydda sig själv. Jag stödjer 
detta på uttalanden som G1 uttrycker att i storforum är det bara några som pratar medan 
andra sitter tysta eller som G2 uttrycker att om vi får fria händer att lösa uppgiften så 
fungerar det bättre. 

Lärande i arbetsgruppen 
Det är stort fokus på att diskutera, reflektera och förändra främst inom räddningsarbetet 
men också inom andra områden. Reflektions betydelse för lärande påtalas av Jenner (2004) 
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som lyfter fram reflekternade gemenskap som en viktig komponent i professionell 
utveckling. Det diskuteras också varför arbetsuppgifter skall göras. Diskussion och dialog 
är inte enbart knutna till arbetsplatsträffen utan genomförs även under normal arbetstid. 
Förutsättningarna för lärande stämmer väl med modell 2 och här kan särskilt nämnas 
lärande-orienterat synsätt, skapande av en tillåtande och fri miljö, öppenhet och gemensam 
kontroll över arbetsuppgifterna. I praktiken dock så löses många fel och problem hjälp av 
singel-loop lärande. Detta bedömer jag beror på att det är enkelt att göra förändringar inom 
ramen för gällande ramar och beslut.  Dialogerna och beslut som innebär att värderingar 
och normer behöver ändras behöver tas högre upp i organisationen. Att singel-loop lärande 
är vanligast förekommande styrker jag med hjälp av G1 uttalande om att beslut i vardagen 
rättas till snabbt. Problem diskutteras i gruppen och därefter med närmaste chef som 
beslutar om förändring och justering görs direkt. Men även double-loop lärande sker, ett 
bra exempel ur G1 är en förändring av utrustning och släckteknik som började med ett 
problem på gruppnivå och slutade med ny materiel och förändrade rutiner för alla grupper. 

Lärande inom avdelning och organisation 
Inom avdelning och funktion har man samma typ av theories-in-use vilket avspeglas i 
lärande både som singel-loop och double-loop karaktär. Erfarenhet sprids över till andra 
gruppen genom överlämningar, dokumentation i protokoll och spridning av information 
via mejl. Men framförallt så sker detta i muntlig form till andra grupper under storforum. 
Arbetssättet stämmer väl med det som Argyris & Schön (1978) beskriver som singel-loop-
lärande. Då problem uppstår riktas gruppens gemensamma fokus på att finna lösningar och 
arbetssätt inom ramen för de uppgifter som skall lösas. Jag bedömer att drifkraften att lösa 
problem är stor inom den egna verksamheten för där finns en möjlighet att påverka vilket 
skapar motivation i enlighet med Wolvén (2000) syn. Genom rutiner för dokumentation 
och spridning till andra muntligt och skriftligt så blir erfarenheterna en del av det 
organisatoriska minnet vilket innebär att då nya medarbetare börjar arbeta så arbetar de 
efter de nya förbättrade procedurerna. Samarbetsytan på intranätet är den fasta plattformen 
för det organisatoriska minnet där information och rutiner uppdateras och förnyas 
regelbundet.  

Två bra exempel på double-loop lärande som styrker ett synsätt enligt modell 2 inom 
avdelningen är när dialogen om anställningsprocessen ledde fram till att en av personerna i 
arbetslaget fick vara med på anställningsintervjuerna och när representanter för alla 
grupperna var med och tog fram ett helt nytt schema för att planera arbetstiden (G1). G2 
lyfter fram exemplet med varför de skulle genomföra militär utbildning vilket resulterade i 
svar som accepterades som förändrade normerna inom avdelning som i sin tur sen 
förändrade arbetssättet. 
Även om öppenheten minskar och arbetsklimatet förändras något på avdelningsnivå så är 
det här förutsättningarna för double-loop lärande är som störst och de flesta exempel på 
double-loop lärande finns. På avdelningsnivå finns möjligheter att göra förändringar och ta 
beslut som inte finns på gruppens nivå. Kulturen på avdelningsnivå stämmer väl med 
modell 2 som i komination med större beslutsmandat leder till de mest påtagliga 
förbättringarna. 

Lärande utanför avdelningens egen beslutspåverkan 
Systemet att få till förändringar som ligger utanför eget beslutsmandat upplevs som mycket 
tröghanterat. Detta generear motivationsbrist som beror på att påverkansmöjligheterna 
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saknas och därmed uteblir den upplevda meningsfullheten i enlighet Hackman och 
Oldmans modell för arbetsutformning enligt Wolvén (2000). Det finns ingen förankring av 
högre chefs mål inte hellre några forum där medarbetare från genomförande-nivån 
diskuterar lösningar. Ju längre från problemet man kommer eller när det handlar om 
problem som sträcker sig genom flera organisationsenheter ju svårare blir det. Motivation 
sjunker eftersom den upplevda meningsfullheten avtar men även handlingsutrymmet 
minskar på samma gång vilket inte försämrar motivationen enligt Wolvén (2000).  
Gruppen saknar återkoppling av det som går vidare och viljan att genomföra förändringar 
upplevs som väldigt liten. Ledningen vill ha kontroll över arbetsmiljö och uppgifter, 
rationalitet styr och är viktigare än empati och känslor. Kulturen motsvarar Argyris & 
Schön modell 1, där målfokusering, kontroll och rationalitet är tydliga faktorer. Gruppen 
hade inget exempel på lärande men bedömningen är att om förändringar görs så är det i 
form av singel-loop lärande. Jag stödjer detta på G1 utalande om att fel som de själva inte 
kan åtgärdas ältas i all evighet. Och att grupperna inte känner någon tilltro till det som 
ligger utanför deras egen påverkans-möjlighet. Singel-loop lärande genomsyrar 
organisationen som helhet. En avsaknad av former för dialog och reflektion omöjliggör 
effektivt lärande enligt Jenner (2004). 

 

DISKUSSION 
I denna del kommer jag att diskutera undersökningens genomförande och resultat. 
Inledningsvis diskuteras val av metod jämfört med andra möjligheter och under 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation bakgrund, teori och resultat av tidigare 
forskning.  

Metoddiskussion 
Under genomförandet av intervjuerna märktes att ett fåtal gruppmedlemmar stod för den 
mesta informationen samt att det hände ganska ofta att andra gruppmedlemmar fyllde i och 
förstärkte det någon annan gruppmedlem uttryckte, vilket i sin tur innebar att gruppens 
samlade svar förmodligen hade blivit annorlunda vid enskilda intervjuer där intervjuaren 
intervjuat en person åt gången. 

Grupperna som valdes till studien arbetar på motsvarande sätt som brandmän gör vilket 
innebär att ibland utgörs en stor del av arbetstiden utav väntan. Denna tid skapar utrymme 
för kontinuerlig dialog och reflexion som inte är möjlig i de flesta arbetsgrupper och 
dessutom så är denna typ av arbetsgrupp mycket homogen där alla har fokus på samma 
uppgift vilket också är ganska ovanligt. I andra typer av arbetsgrupper med mer olika 
specialister hade resultatet förmodligen blivit annorlunda. 

Urvalsramen med två grupper är ganska liten och det finns en risk att ett annat urval hade 
giviet ett annat resultat. Genom att intervjua en person åt gången från flera i olika grupper 
så hade det totala svaret förmodligen inte blivit lika samstämigt som nu. 
Genom att intervjua sammansatta grupper ur avdelningen hade problematiken med 
gruppeffekterna försvunnit men det hade varit en stor risk att gruppmedlemmarna i stället 
hade haft en avvaktande hållning vilket hade försvårat dialogen under gruppintervjun.  

Genom gruppintervjuer kunde jag få bekräftat att diskussionsklimatet var öppet och ärligt, 
just arbetsklimatet och medarbetarnas möjligheter att komma till tals och påverka är en 
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mycket viktig faktor för lärandet. Detta hade inte varit möjligt med någon annan metod 
förutom observation som kunde använts just för att studera arbetsklimatet men det 
resultatet hade inte kunnat kopplas mot undersökningens syfte. 

Min egen förförståels kan påverka objektiviteten på ett sätt som inte hade skett vid 
undersökningen i en helt annan organisation men genom att förså organisationskulturen så 
kan förförståelsen vara en fördel för objektiviteten vilket innebär i en helt annan 
organisation så hade jag kanske gjort mer felaktiga tolkningar.  

Enligt Kvale (2104) så är resultatet av intervjun mycket avhängt på skickligheten hos 
intervjuaren. Dennes personliga omdöme och förmåga att ställa frågor samt följa upp med 
relevanta följdfrågor är helt avgörande för resultatet. Om jag hade genomfört studien 
tillsamans med någon annan hade kvalitén i intervjumaterialet kunnat bli bättre. 

 

Resultatdiskussion  
Arbetsgrupperna har lågt förtroende för systemet och allt som ligger utanför deras egen 
påverkan. Delaktigheten från gruppernas sida är mycket låg och det råder en stor brist på 
resultat och åter-matning. Sujan (1995) konstaterade i sin studie om incidentrapportering 
på sjukhus att sjukhuspersonalen hade lågt förtroende för en dåligt fungerande 
incidentrapportering där medarbetarna inte visste vad som hände med rapporterna eller 
vart de tog vägen. Avsaknad av beslut och resultat nämndes av flera som de största 
bristerna. Det finns stora likheter mellan arbetsgången vad av avser incidentrapporteringen 
och hantering av ärenden i min undersökning. Ärenden som ligger utanför egen 
beslutspåverkan bedöms försvinna i ett vakum utan resultat eller åter-matning. Utebliven 
feed-back och bedömd meningsfullhet i det man gör påverar enligt Wolvén (2000) 
motivationen att göra arbetsuppgifterna negativt. 
Lösningen på ett bättre fungerande lärande enligt Sujan är behovet att knyta samman de 
formella långa och långsamma processer med det ständigt pågående informella 
förbättringsarbetet. De informella processerna i Sujan studie utgjorde de forum för 
reflektion som inte återfanns i den formella strukturen. 
Skillnaden mellan min undersökning och Sujan (2015) är att i Sujan undersökning så 
saknades det forum för att hantera problem genom dialog och diskussion. Denna typ av 
formella forum finns väl fungerande i min undersökning men ändå är problemen av 
liknande karaktär.  
Min studie konstaterade också att lärande på ledningsnivå fungerar i bästa fall som singel-
loop lärande i en kultur motsvarande modell 1. Lärande på lägre nivå har dock bättre 
förutsättningar att fungera som double-loop lärande. Detta kan förklaras med olika typer av 
theories in use på olika nivåer. Theories in use modell 2 är en förutsättning för double-loop 
lärande (Argyris & Shön, 1978). Tagg (2010) konstaterade vid en studie av universitet att 
endast singel-loop lärande fungerade genom organisationen. Orsaken berodde på stor 
skillnad mellan ledningens espoused theories och de faktiska theories in use hos de som 
arbetade med verksamhetens genomförande. Även Skipper (2015) konstaterade vid sin 
undersökning av lärande på arbetsplatser inom sjukvården att det är skillnad på espoused 
theories och theories in use. Undersökningen visade en skillnad på läkarnas och 
konsulternas espoused theories och deras theories in use, vilka studerades genom 
observation Detta ledde till konflikter inom vilken typ av lärande som skulle användas på 
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arbetsplatsen. Skipper anser att en bättre samstämmighet mellan espoused theories och 
theories in use skulle förbättra möjligheterna till arbetsplatslärande. Problemet med olika 
theories in use kan också bero på organisationens storlek. Jacobsen & Thorsvik (2008) 
skriver att i små organisationer är det färre människor och värderingar som skall förändras 
till skillnad från större organisationer där hela organisationen behöver förändras. Stora 
organisationer framställs ofta som orörliga och med en dålig förmåga att förändras. Jag 
klassar organisationen i min studie som stor vilket kan förklara skillnaderna mellan olika 
nivåers theories-in-use. 
Skipper (2015) studie visade att lärande på arbetsplatsen är mer en kulturfråga en 
resursfråga. En kultur som uppmuntrar lärande genom dialog och diskussion och där det är 
tillåtet att göra fel är av avgörande för ett fungerande lärande. Enligt Aryris & Shön (1978) 
speglar också kulturen en roll för vilka theories in use som används. Theories in use enligt 
modell 2 använder den typ av värderingar som stödjer lärande och exempel på dem är; 
lärande-orienterat synsätt, gruppens gemensamma kontroll av uppgifter, öppenhet och icke 
defensiva relationer. Jakobsson & Torsvik (2008) skriver att kulturen utgör 
organisationens inre liv i form av värderingar och normer. Även motivationen påverkas av 
kulturen enligt Jenner (2004) som beskriver kulturens betydlse för att kunna fungera som 
en reflekterande praktik. Kulturen är anledningen att det ibland skiljer sig mellan 
organisationens formella syn och dess faktiska arbetssätt och resultat. På gruppnivå skapar 
kulturen gemenskap och kan på individnivå skapa trygghet och vara ångestreducerade 
eftersom den skapar gemensamma ramar inom arbetsgruppen. En stark kultur kan dock 
också skapa ett ”vi och dom förhållande” mellan arbetsgruppen och verksamheten utanför.  
Min studie visade att arbetsgrupperna upplevde sitt arbetsklimat som mycket bra. De 
använde beskrivningar som t ex att alla får komma till tals, det finns utrymme för dialog 
och reflektion etc. De använder också feedback regelbundet. Jag gör bedömningen att på 
arbetsgruppsnivå är arbetsklimatet och kulturen på ett sådant sätt som beskrivs i Argyris & 
Schöns (1978) theories in use enligt modell 2. En kultur som möjliggör double-loop 
lärande. Denna kultur och förutsättningarna för lärande stämmer också med Ellström et.al. 
(2000) studie om verksamhetskulturer där jag konsaterar att kulturen vid Eken har stora 
likheter med kulturen i min undersökning. Kulturen vid Eken präglas av helhetsupplevelser 
och feed-back som är viktiga faktorer för motivation enligt Wolvén (2000) vilket borde 
innebära att kulturen hos grupperna i min undersökning gynnar motivation att lära. 
Trots flera exempel på double-loop lärande och en kultur som har förutsättningar enligt 
modell 2 så blir lärande ändå till största del singel-loop lärande. Detta kan bero på att på de 
flesta ställen i en organisation så är det ganska enkelt att göra förändringar i hur saker ska 
göras genom att rätta till fel. Det är betydligt svårare, framförallt beslutsmandatsmässigt, 
att kunna ändra på varför saker skall göras eller göras på ett visst sätt. Sujan (2015) gjorde 
ett motsvarande konstaterande. För att ett fungerande förbättringsarbete skall vara möjligt 
så krävs att delar av förbättringsarbetet delegeras till de som direkt arbetar med problem i 
stället och som direkt kan göra förbättringar och fatta beslut. I min undersökning så 
framkom det mycket tydligt att man önskade att avdelning skulle få äga sina egna problem 
och således också vara ansvariga för sina egna beslut och lösningar. Att inte själv kunna 
åtgärda det som ligger inom ramen av egna problem påverkar motivationen och drivkraften 
negativt (Illeris, 2007) viket försämrar engagemanget. 
Lärande inom arbetsgruppen är kärnan för att lärande skall kunna ske eftersom lärande 
sker i samspel med den kontext som gruppmedlemmen vistas i dvs. tillsammans med andra 



  

 32 

gruppmedlemmar (Granberg, 1997). För att grupper skall kunna fungera och lära som team 
så krävs bl a att gruppmedlemmar uppfattar sig själv som del i ett team i stället för 
individer. I ett fungerande team så ges utrymme för omfattande social interaktion i form av 
dialog och kollektiv reflektion. Reflektion är särskilt viktigt för double-loop lärande skall 
uppstå enligt Jenner (2004) som lyfter fram reflekterande praktik som förutsättning för 
utvecklingsinriktat lärande. 
Skipper (2015) konstaterade i sin undersökning att ett fungerande arbetsplatslärande 
krävde att vissa förutsättningar skulle vara uppfyllda; synen på lärande, kontexten och 
kulturen. Kulturens betydelse är nämnt tidigare men de andra två förutsättningar kunde jag 
återfinna i min egen studie. Att lärande är viktigt framgick under intervjuerna men också 
genom de mötesformer som stödde detta. I kontexten så skapade det utrymme för 
regelbunden reflektion och dialog men också tid för formella möten. Kontexten skapade 
förutsättningarna för lärande. Även Ellström et.al. (2000) ger stöd för detta som skriver att 
en ständigt hård arbetsbelastning utan tid för reflektion försvårar lärandet även om 
personalen är motiverad. Ellström (1996) skriver att lärande är kopplat till individens 
handlingsutrymme och tid för reflektion. I kontexten kan avsättas tid och forum för just 
reflektion. 

Jag drar här slutsatsen att team lär sig bättre än grupper bestående av enskilda 
gruppmedlemmar varför att utveckla fungerande team borde vara ett bra sätt att skapa goda 
förutsättningar för kollektivt lärande. När jag jämför resultatet av min studie vad avser 
lärande inom arbetsgruppen och arbetsklimatet så finner jag flera likheter med Blake & 
Mouton tvådimensionella modell där uppgiftsorientering är ena benet och trivsel och social 
atmosfär är andra benet. Grupper som fungerar som team och ser till både uppgiften och 
peronalen (9,9) har ett synsätt och kultur som stämmer väl med Argyris & Schön modell 2. 
Team arbetar tillsammans mot mål och arbetssättet präglas av social interaktion vilken är 
en positiv faktor för motivation enligt Jenner (2004) vilket påverkar lärandet positivt. 
Genom att skapa välfungerande team så ökas förutsättningarna för ett fungerande 
arbetsplatslärande på gruppnivå oavsett struktur och formella forum. I min undersökning 
så konstaterar jag att det är en tydlig skillnad mellan den egna arbetsgruppen och det som 
finns utanför den kärnan. Arbetsgrupperna i min undersökning fungerar som team vilket 
kan förklara skillnaden mellan arbetsgrupperna och deras omgivning.  

 

Slutsatser  
Hur lärandet faktiskt fungerar verkar vara direkt kopplat till var i organisationen som 
frågorna hanteras.  

På högsta nivån där den stora möjligheten finns att genom lärande åstadkomma 
förändringar av större karaktär är kulturen inte gynnsam och förutsättningarna för double-
loop lärande som sämst. Gemenskapen och öppenheten är sämre och intresset för att lösa 
problem upplevs som mindre. Fokus är riktat på andra saker och förändringar som 
genomförs sker inom ramen för gällande normer och värderingar. Theories in use inom 
organisationens ledningsnivå har stora likheter med modell 1 vilket resulterar i ett 
begränsat lärande genom singel-loop. Avsaknad av delaktighet och reflektion omöjliggör 
double-loop lärande. 
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Inom grupp och avdelning så är förutsättningarna annorlunda. Värderingarna stämmer mer 
med modell 2. Det finns tid för reflektion och dialog, reflektion är en förutsättning för 
double-loop lärande och påverkansmöjligheter skapar motivation. Man delar i stort samma 
problem och har samma syn på verksamheten. På avdelningsnivå finns större möjligheter 
att påverka och förändra frågorna av ”varför” karaktär. Problem som åtgärdas på 
gruppnivå som single-loop lärande kan vändas en gång till på avdelningsnivå och resultera 
i double-loop lärande. Här förändras och anpassas theories in use för hela avdelningen. De 
bästa exemplen på double-loop lärande i denna undersökning kommer från denna nivå. 
Svårigheterna med att få en fungerande kedja av lärande genom hela organisationen kan 
till del bero på organisationens storlek. Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver att stora 
organisationer är mycket svåra att ändra och uppfattas därför ofta som orörliga och 
svårlärda. Detta kan förklara skillnaderna i olika nivåers theories in use. 
Arbetsklimatet inom grupp och avdelning kännetecknas av beskrivningen i modell 2 vilket 
skapar förutsättningar för ett organisatoriskt lärande genom double-loop. Arbetsklimatet 
möjliggör att gruppens egna normer och värderingar kan förändras genom 
lärandeprocessen och att deras egna theories in use förändras och anpassas fortlöpande. 
Hög grad av frihet och självbestämmande i grupperna skapar förutsättningar för 
arbetsmotivation enligt (Wolvén, 2000). Flera exempel visar på double-loop lärande. 
Grupper har mer kunskap, fler perspektiv, bättre med tid och mer energi till förfogande än 
enskilda individer som arbetar på egen hand (Bolman & Deal, 2014). Genom att skapa 
förutsättningar för att arbetsgrupper att fungera som team (Granberg, 1997) så förbättrar 
man också förutsättningarna för lärande inom organisationen.  
Arbetsplatsträffen upplevs som ett mycket bra forum. Strukturen gör att alla vet hur man 
ska göra för att försöka förändra och påverka. Alla vet var informationen finns och 
dokumenteras. Detta gör att lärande sprids till olika grupper och bevaras i det 
organisatoriska minnet. Genom strukturen så skapas en kontext som stödjer lärande vilket 
var en av de viktigast slutsatser som Skipper (2015) drog. Och genom formaliserade forum 
skapas utrymme och på så sätt förutsättningar för lärande genom dialog och reflektion 
(Jenner, 2004). 

 

Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att studera förutsättningarna för organisatoriskt lärande mellan 
organisationens ledning och verksamheten längst ut i genomförandet. Genom att studera de 
metoder och forum som finns för att åstadkomma förbättring och utveckling och då särskilt 
sätta fokus på lärande genom double-loop så skulle man kunna undersöka om det på 
ledningsnivå och på enhetsledningsnivå finns förutsättningar att agera i enlighet med 
modell 2 och på så sätt också kunna se om det på den nivån finns ett fungerande 
organisatoriskt lärande som ständigt vågar prova och förändra nivåns theories in use. 
 

Avslutande kommentarer 
I informationsbrevet skrev jag felaktigt att respondenterna inte hade möjlighet att hoppa av 
studien efter att den hade börjat. Jag har efteråt informerat grupperna om detta fel.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Ämne: Arbetslivspedagogik 

Kurs: 2PE50E kandidatuppsats 15hp 

Författare: Roger Bökman 

 

Informationsbrev till respondenter/arbetsgrupper 
Tack för att Du med Din erfarenhet och kompetens vill bidra till denna studie. 
Inledning 
Jag skriver en uppsats i arbetslivspedagogik och gör en undersökning om arbetsplatsträffen 
som funktion och dess betydelse för erfarenhetsutbyte och lärande. Undersökningen 
genomförs som gruppintervjuer eftersom det är gruppens uppfattning som skall 
undersökas. Intervju kommer att ta mellan en och två timmar bedömt. 

Datainsamling och hantering 
Intervjuerna tar ca en timme i anspråk och kommer att genomföras med hela arbetsgruppen 
samtidigt. Detta innebär att frågor kommer att diskuteras som på ett vanligt arbetsmöte och 
ni måste vara beredda på att andra inte tycker likadant och att det ibland kanske blir svårt 
att tydligt driva och få gehör sina egna synpunkter. Jag kommer att ställa ett antal frågor 
om er syn på arbetsplatsträffen som funktionen och är intresserad av era erfarenheter, 
synpunkter och förbättringsförslag. Intervjuerna kommer att spelas in på en på en diktafon 
och därefter skrivas ut på papper. Resultatet kommer att redovisas och diskuteras i studien 
antingen som referat och i vissa fall också som citat. Allt material avpersonifieras och 
redovisas bara med som person A, person B o.s.v. för att ingenting skall kunna leda direkt 
till en enskild individ. Ni måste dock vara beredda på att det kan vara möjligt att spåra 
vissa uttalande till någon särskild person (framförallt om ni arbetar på en liten arbetsplats) 
men detta kommer självklart att försöka undvikas. Jag kommer att hantera materialet så 
säkert jag kan utan att göra avkall på de vetenskapliga kraven. När väl inspelningen har 
börjat så kan Ni inte längre hoppa av studien. 
Efter genomförd redovisning så förstörs inspelningar och utskrivna intervjuer. 

 
Återigen stort tack för din insats… 

 
Vänliga hälsningar 

 
Roger Bökman 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Ämne: Arbetslivspedagogik 

Kurs: 2PE50E kandidatuppsats 15hp 

Författare: Roger Bökman 

 

Intervjuguide 
Tema  Frågor 

Inledning Välkomna, syfte, inspelning av intervjun, presentation av deltagarna 
Om frågorna inte hanteras på arbetsplatsträffen men på något annat 
ställe så meddela det. 

APT Genomför ni APT? 

Hur ofta och hur lång tid? 
Hur ser dagordningen ut för mötet? (särskilda punkter som tas upp?) 

Vad tycker ni är bäst med APT? 
Vad tycker ni är sämst med APT? 

Klimatet i 
arbetsgruppen 

Får alla komma till tals? 
Ger Ni feedback till varandra? 

Finns det utrymme för reflektion och dialog? 
Hur sammanfattar ni arbetsklimatet? 

Individuellt och 
kollektivt 
lärande inom 
arbetsgruppen 

Hur gör ni när fel eller avvikelser uppstår? (exempel) 
Diskuterar ni arbetsmetoder och arbetsrelaterade problem? (hur) 

Delar ni med er av individuella erfarenheter? (på vilket sätt) 
Tar ni hjälp av andras erfarenheter för eget lärande? (på vilket sätt) 

Diskuterar ni någon gång varför ni skall göra vissa arbetsuppgifter? 
Vad blir det för resultat av mötet? 

Något exempel? 

Organisatoriskt 
lärande i 
arbetsgruppen 

Förändring av arbetssätt och processer > Görs det och i så fall hur? 

Dokumentation av erfarenheter > Görs det och i så fall hur? 
Spridning av goda exempel till andra delar inom org. > Hur går det till? 

Får ni reda på andras förbättringar som kan vara till hjälp i eget arbete? 
Förankring av mål och inriktningar > Görs det och i så fall hur? 



 

 III 

Lärande inom 
organisationen 

Återkommande fel eller problem som Ni inte kan lösa själv > Hur 
hanteras de? / diskuteras? / åtgärdas? 
Önskemål om större förändringar > hur hanteras de? 

Något exempel? 

Förbättringar Skulle man kunna göra på något annat sätt för att APT skall bli bättre? 
Skulle man kunna göra på något annat sätt för att era erfarenheter skall 
tas tillvara bättre? 
Skulle man kunna göra på något annat sätt för att arbetsklimatet ska bli 
bättre? 
Skulle man kunna göra på något annat sätt för att högsta ledningen 
skulle bli medvetna om era önskemål > i så fall hur? 
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Bilaga 3 – Arbetsplatsträffen 

 
Arbetsplatsträffen 
I dag har de flesta statliga och kommunala verksamheter giltiga samverkansavtal. 
Samverkansavtalen är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de olika 
arbetstagarorganisationerna. De har utformats efter styrningar i arbetsmiljölagen 
(1977:1160) som syftar till att genom samverkan uppnå en god arbetsmiljö och lyfter där 
fram arbetsgivarens skyldigheter att utforma arbetsplatsen efter arbetstagarna och inte tvärt 
om, och betonar att anställda ska ha möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och 
också vara delaktiga i verksamhetens utveckling.  

Vid denna organisation så utgör arbetsplatsträffen (APT) det viktigast forumet för att göra 
medarbetarna delaktiga i verksamhetens utveckling. Förutom arbetsplatsträffen finns det 
olika samverkansgrupper vidare upp genom hierarkin.  
Arbetsplatsträffens innehåll i stora drag 

Syftet är att under APT ge medarbetarna möjlighet att koncentrera sig på frågor som rör 
verksamhetens genomförande och utveckling. Nedan följer de viktigaste punkterna i 
samverkansavtalet rörande APT (F17 avtal, 2015): 

• Stimulera initiativ och inflytande för medarbetarna 
• Ge alla möjlighet att delta i verksamhetens utveckling 
• Forum för arbetslaget att ständigt utvecklas 
• Frågor som rör HUR och VARFÖR behandlas 
• Diskussion och problemlösning av små och stora problem 
• Identifiera behov av arbetslagsutveckling 
• Stämma av arbetslagets kompetens och identifiera kompetensbehov 
• Omsätta idéer och förbättringsförslag i en förbättringsplan 
• Utvärdera verksamhet och mäta resultat 

Intentionerna i samverkansavtalet är tydliga. Det är ett mycket viktigt forum för 
medarbetarna att hantera frågor som rör den egna arbetsplatsen och dess verksamhet. En 
väl fungerande APT bör också i allra högsta grad främja arbetstrivsel och motivation 
eftersom den åstadkommer delaktighet och påverkansmöjligheter. 
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Bilaga 4 – Modell 1 theories in use 
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Bilaga 5 – Modell 2 theories in use 
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