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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Ekonomisk, teknisk, medicinsk utveckling och medborgares 
förväntningar styr ökade krav på god vård. Arbetet i hälso- och sjukvården är 
kunskapsintensivt och i ständig utveckling. Chefer ska kunna ge instruktioner, 
förtydliga arbetsuppgifter, stödja prioriteringar och ge medarbetare stöd och 
återkoppling. Detta sätter fokus på ledarskap och lärande. Socialstyrelsen i Sverige 
menar att det behövs ökade kunskaper i hälso- och sjukvården, om lärandestyrt 
förbättringsarbete. Det anses viktigt att arbeta med organisationsförbättringar på 
mikro- , meso och makronivå i hälso- och sjukvårdsorganisationer. Chefs- och 
teamutveckling är betydelsefulla verktyg i förbättringsarbete.

Syfte: Studiens syfte var att beskriva och tolka vårdenhetschefernas upplevelser av 
sin betydelse för personalens lärande och utveckling på arbetsplatsen.

Metod: Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Intervjuer genomfördes 
med sammanlagt 19 vårdenhetschefer från två sjukhus under 2011. Det var en stor 
spridning bland klinikerna där vårdenhetscheferna var verksamma.

Resultat:Vårdenhetscheferna upplever att de stärker ett öppet klimat, 
uppmärksammar medarbetare, stödjer reflektion och breddar personalens kompetens. 
Vårdenhetscheferna menar att det är viktigt att arbeta med mål och visionsarbete för 
att skapa helhetssyn och delaktighet. Vårdenhetschefernas upplevelser av barriärer 
för lärandestyrt förbättringsarbete handlar om motstånd mot förbättringsarbete och 
brist på samsyn bland medarbetare.

Konklusion: Vårdenhetscheferna upplever en betydelse av att vara en stödjande, 
coachande chef som motiverar personalen till att tro på sig själva, prestera bättre och 
vidareutvecklas. De upplevda barriärerna för lärandestyrt förbättringsarbete som brist 
samsyn bland medarbetare kan hänga samman med chefernas bristande pedagogiska 
förmåga.

Nyckelord: Medicinsk pedagogik, ledarskap, kommunikation, personalens lärande, 
lärandestyrt förbättringsarbete
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ABSTRACT
Background: The work in health services is knowledge intensive and based on 
continuous development. Managers should be able to give instructions, clarify tasks, 
support the priorities and provide staff with support and feedback. This puts a strong 
focus on leadership and learning. The National Board of Welfare in Sweden 
emphasises of the need for increased knowledge of  learning-driven improvements in 
health and medical care. Managerial and team development are important tools in the 
learning-driven improvements.

Purpose: The aim of this study was to describe and interpret heads of clinics' 
experiences and their importance regarding the learning and development of their 
staff at the workplace.

Method: The study is qualitative with a phenomenological approach. Interviews 
were conducted in 2011 and included feedback from a total of 19 heads of clinics 
from two hospitals in Sweden. 

Results: Heads of clinics feel that they reinforce a transparent environment, give 
attention to employees, support reflection and broaden staff skills. Heads of clinics 
believe it is important to work with goals and long-term vision to create a holistic 
view and employee participation. Heads of clinics' experiences of barriers to 
learning-driven improvement is related to a lack of consensus among employees.

Conclusion: Heads of clinics' believe it is important to be a supportive, coaching 
manager who motivates staff to believe in themselves, do better and  develop further. 
The perceived barriers to learning-driven improvements may be related to managers' 
lack of teaching abilities.

Keywords: Medical education, leadership, communication, staff learning, learning-
driven improvement
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1 Inledning 
Medicinen som vetenskap och klinisk praktik har varit mycket framgångsrik de 
senaste åren (Sveriges Läkarförbunds chefsförening, 2000) men ekonomisk kris i 
kombination med ökade krav på kvalitet och patientsäkerhet har placerat chefer och 
ledare i en ansträngd situation (Övretveit & Andreen-Sachs, 2010). Inom hälso- och 
sjukvården arbetar omkring 300000 personer (Arbetsmiljöverket, 2006). Det väntas 
stora pensionsavgångar där stora delar av personalens specialistkompetens kommer 
att försvinna (Eriksson, 2011). En tredjedel av de som arbetar inom vård och omsorg 
kommer att nå pensionsåldern innan år 2019. För att kunna möta efterfrågan måste 
man rekrytera nyutbildade men även engagera och behålla de som har utbildning. 
Inom vård och omsorg är det många som arbetar deltid och sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar är högre än i kommunerna och andra samhällssektorer (Verket 
för näringslivsutveckling, Nutek, 2007). Förändringstrycket inom sjukvårdens 
organisation är stort och det finns kopplingar till såväl demografiska som sociala 
förändringar i samhället. Ekonomisk, medicinsk och teknisk utveckling, 
professionella intressen, politiska idéer och inte minst medborgarnas förväntningar 
styr ökade krav på god vård (Blomqvist, 2007). Arbetet i hälso- och sjukvården är 
kunskapsintensivt och i ständig utveckling (Arbetsmiljöverket, 2006). Detta sätter 
fokus på ledarskap och personalens lärande. Chefer ska kunna ge instruktioner, 
förtydliga arbetsuppgifter, hjälpa till med prioritering av arbetsuppgifter och ge stöd 
och återkoppling till medarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2003).

1.1 Bakgrund
Hälso- och sjukvården är en service för medborgarna där patienten har möjlighet att 
välja vårdgivare och påverka vården som ges. Hälso- och sjukvårdslagen betonar att 
vården ska bygga på respekt för patientens medbestämmande (Hallin & Siverbo, 
2009). I den professionella hälso- och sjukvården innebär detta att verksamhetens 
karaktär måste utvecklas. 

Sjukhus har sociala regler som är inbäddade i den pedagogiska praktiken. Det finns 
även formella regler i form av organisationsplan, policy och bestämda 
yrkeskategorier med olika positioner i organisationen. Ofta uppstår det en skillnad 
mellan det formella regelverket och den vardagliga praktiken (Närvänen, 1994). Mer 
medvetna och kritiska patienter sätter högre press på vårdpersonalen att anpassa 
tjänster till de senaste kliniska innovationerna, menar exempelvis Hallin & Siverbo 
(2009). Verket för näringslivsutveckling (2007) menar att det behövs ett ökat samspel 
mellan yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvård samt en högre systemeffektivitet. 

Socialstyrelsen (2008) betonar att det behövs ökade kunskaper om lärandestyrt 
förbättringsarbete i hälso- och sjukvården för att säkerställa att ny kunskap och bättre 
metoder kommer patienterna tillgodo. Socialstyrelsen (2008) ser förbättringskunskap 
som ett komplement till hälso- och sjukvårdens professionella kunskap och den 
baseras i hög grad på beteendevetenskaplig forskning. 

För att ett system ska kunna fungera måste det finnas ett syfte och mening med det 
(Södersved, 2000). Ledningens ansvar innebär till stor del att utveckla 
organisationens mening och syfte. I Demings systembild är det ledarnas uppgift att 
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leda systemet och att få medarbetarna att samarbeta processorienterat (Södersved, 
2000). Batalden & Davidoff (2007) betonar att det är viktigt att arbeta med 
organisationsförbättringar på mikro-, meso och makronivå i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen.  Utveckling av chefer och team  är betydelsefulla verktyg i 
lärandestyrt förbättringsarbete, menar Batalden &Davidoff (2007).

Braun & Kessiakoff (2011) menar att när man arbetar med ett Lean arbetssätt är 
PDCA (Plan- Do-Check-Act)- cirkeln som lärandeloopen ett verktyg som ofta 
används för att skapa kontinuerliga förbättringar. Lärandeloopen innebär att 
förbättringsförslag cirkulerar flera varv i lärandeloopen innan de är klara och att nya 
standarder tas ut efterhand. Det finns dock en risk att PDCA-cykeln används för 
mekaniskt. För att  verktyget ska fungera optimalt krävs att chefer och medarbetare 
reflekterar över hur förbättringar verkligen fungerar (Braun & Kessiakoff, 2011). 

Den tekniska och medicinska utvecklingen ställer höga krav på personalens 
kompetens inom vård och omsorg. För att nå tillfredsställande resultat måste olika 
kompetenser samarbeta (Verket för näringslivsutveckling, Nutek, 2007). Teamarbete 
bland vårdpersonal är nödvändigt för att klara av att möta kraven på god vård. 
Interprofessionellt samarbete innebär att två eller flera professioner lär med, från och 
om varandra för att förbättra samarbete och kvalitén på vården (Ponzer et al, 2009). 
Det interprofessionella arbetet ställer höga krav på lärande och samarbete (Närvänen, 
1994). I samband med utveckling av yrkesidentiteter  kan konkurrens uppstå om 
utrymme och makt på institutionen (Säljö, 2005). 

Alla organisationer är lärande men vissa är mera framgångsrika än andra. Yukl (2010) 
betonar att  organisationer i sig kan inte lära, det är individer som kan lära. För att 
studera lärande i organisationer är det nödvändigt att koncentrera sig på människorna 
i organisationen och hur dessa har förmåga och vilja att lära (Jacobsen, 2005). 
Generella kunskaper som social kompetens, kommunikativ förmåga, förmåga att lära 
om och lära nytt, samt intitiativ- och problemlösningsförmåga efterfrågas i det 
moderna arbetslivet (Borgström & Gougoulakis, 2006). Argyris & Schön (1996) 
menar att organisatorisk framgång beror på om personerna i organisationen har 
möjlighet till att lära sig se saker på ett nytt sätt för att vinna ny förståelse och 
frammana nya beteendemönster. För att detta ska lyckas måste detta ske regelbundet 
och omfatta hela organisationen. 
När det gäller forskning om lärande i arbetslivet finns det två tydliga inriktningar. 
Den ena härrör produktionsinriktning där lärandet är underordnat effektivitet och 
rationalitet. Den andra inriktningen ser lärandet som motor för att skapa både 
effektivitet i verksamheten och ett utvecklande arbete för personalen (Ellström & 
Hultman, 2004) . Effektiviseringsarbeten har visat sig fungera bäst när 
teknikutveckling kombineras med bra ledarskap (Bolman & Deal, 2005) samt att 
ledarna kan främja anpassningsbara organisationer (Kotter, 1988).  

För att minska organisatoriska problem behövs ändrade arbetsvillkor, bättre 
ledarskap, tydligare mål och större delaktighet. När medarbetare har inflytande över 
sin arbetssituation, får gehör för idéer och känner uppskattning upplevs arbetsmiljön 
mera positiv (Verket för näringslivsutveckling, Nutek, 2007).
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Sveriges läkarförbunds chefsförening (2000) betonar att chefer har en central roll i 
arbetslivet och att de måste få möjlighet att lägga ner tid och omsorg på sitt 
ledarskap. I samband med ökade krav på kunskapsutveckling och lärande i arbetslivet 
verkar det angeläget att studera hur ledare upplever och utformar sitt ledarskap. Det 
anses betydelsefullt med ledare som skapar lärandetillfällen genom att stödja och 
uppmuntra personal som exempelvis tar upp nya idéer (Ekholm & Ellström, 2003). 
Övreveit & Andreen-Sachs (2010) menar att idag är ledarskap inom hälso- och 
sjukvården ofta sammankopplat med att människorna i organisationen ska genomföra 
förändringar. Ledare har en viktig roll att öka personers motivation och ta tillvara på 
idéer och engagemang. 

Jag har själv arbetat som pedagogisk konsult med chefsutveckling inom näringslivet. 
I min kandidatuppsats i pedagogik studerade jag medarbetares upplevelser av en 
organisationsförändring med effektivisering och neddragningar inom industrin. I 
studien framkom brister i samverkan, kommunikation och delaktighet mellan 
medarbetare och chefer. Denna studie riktade sig mot vårdenhetschefer i hälso- och 
sjukvården och syftet var att ta reda på vilka upplevelser cheferna har av sin 
betydelse för personalens lärande och utveckling på arbetsplatsen.

1.2 Två sjukhus i södra Sverige
Föreliggande studie har utförts på två sjukhus i Södra Sverige. Det första sjukhuset 
har 4900 medarbetare och 600 vårdplatser. Flera av klinikerna på detta sjukhus 
redovisar resultat i internationell hög klass. Det andra sjukhuset, har 2200 anställda 
och 310 vårdplatser. Sjukhuset erbjuder modern diagnostik, säker vård och 
behandling.

1.2.1 Vårdenhetschefer
I samband med studiens igångsättning fick jag möjlighet att ta del av lokala 
arbetsbeskrivningar av vårdenhetschefers arbetsuppgifter. Delar av informationen 
återges här. 

På de bägge sjukhusen finns sammanlagt 98 vårdenhetschefer. Vårdenhetscheferna 
har ledningsansvar för enheterna och arbetar på uppdrag av verksamhetschefen enligt 
uppdrag och ställda mål. Vårdenhetscheferna ansvarar för att medarbetare har 
erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter och ser till att enheten har regelbundna 
arbetsplatsträffar, årliga utvecklingssamtal samt individuella utvecklingsplaner för 
sina medarbetare. Vårdenhetschefen förväntas ha ett helhetsperspektiv och ta ansvar 
både inom och utanför klinikens gränser och bidra till effektivt användande av hälso- 
och sjukvårdens resurser. Vårdenhetscheferna ingår i klinikens ledningsgrupp. 
Vårdenhetscheferna ska ansvara för att varje medarbetare har nödvändig kompetens 
för sina arbetsuppgifter samt upprätta individuella utvecklingsplaner för 
medarbetarna.
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1.3 Syfte med studien
Syftet med denna studie var att beskriva och tolka vårdenhetschefernas upplevelser 
av sin betydelse för personalens lärande och utveckling på klinikerna.

1.4 Frågeställningar
Hur upplever vårdenhetscheferna sin betydelse för personalens lärande?
Vilka upplevelser har vårdenhetscheferna  av lärandestyrt förbättringsarbete ?
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs teorier som jag finner intressanta för problemområdet. Jag har 
valt att beskriva teoriområden som handlar om hälso- och sjukvården som 
pedagogisk praktik, ledarskap och lärande.

2.1 Hälso- och sjukvården som pedagogisk praktik 
Hälso- och sjukvården kan ses som en pedagogisk praktik och samtidigt en 
institution. Begreppet institution kommer från latinets institutio och betyder 
inrättning, anordning, utbildning och uppfostran (Nationalencyklopedin, 2011).  Säljö 
(2005) menar att i olika institutioner finns relativt stabila samtalsrutiner, artefakter 
och arrangemang som individerna lär sig att hålla sig till.  Verksamheten finns inom 
givna ramar och har specifika syften. Institutionen och  praktikgemenskapen påverkar 
individen med sina rutiner, språk och aktiviteter. 
Säljö (2005) beskriver att en institution kännetecknar en rad företeelser som 
stabiliserar social interaktion. Institutionen kännetecknas av att den är organiserad för 
en viss grupp människor vilka i sin tur är organiserade kring regler och rutiner. 
Institutioner utvecklar sociala ordningar som återskapas i återkommande 
handlingsmönster. Människor i institutionen intar olika sociala positioner som sätter 
gränser för de sociala handlingarna (Markström, 2005). Handlande och 
kommunikation har betydelse för skapandet av institutionen, men även mening och 
innebörd som aktörerna tillskriver själva. Markström (2005) menar att livet i olika 
institutionella praktiker inte är givet på förhand utan blir till genom social aktion. 
Individernas vardagsföreställningar, följsamhet, respektive motstånd är betydelsefulla 
delar i ett utvecklingsarbete. Säljö (2005) menar att gemenskapen i den pedagogiska 
praktiken socialiserar människan emotionellt, språkligt, kognitivt och fysiskt. 
Piaget (1974) betonar  att det finns många praktiker där regler och normer inte har 
lyckats uppnå ett tillstånd av jämvikt beroende på att det finns många olika 
heterogena element. Exempelvis kan det finnas skillnader i intellektuella normer hos 
individerna (byggda på vetenskap) och moraliska normer (ofta byggda på historia och 
tradition). Vissa praktiker lyckas uppnå en relativ enhet i linje med vetenskaplig 
grund medan den moraliska eliten oftare möter motstånd i förändring och utveckling. 
Det intressanta i anordningen menar Piaget (1974) är att se sambanden mellan 
institutionens historia, jämvikt och mekanismerna i sig (strukturen, fysiska och 
psykiska förutsättningar, interaktionsfaktorer, moral och rationalitet).

Thunborg (1999) menar att hälso- och sjukvården ofta beskrivs som en enhetlig 
organisation med homogena yrkesgrupper men att det saknas studier som betonar 
skillnaderna mellan olika vårdverksamheter och de heterogena strukturerna som 
faktiskt existerar inom vården. De heterogena strukturerna kan bidra till 
verksamheters utveckling. Thunborg (1999) menar vidare att det saknas samarbete 
mellan yrkesgrupper och verksamheter där nya arbetssätt tas tillvara och utvecklas 
samt att forskning inom hälso och sjukvården behöver ses ur olika verksamheters 
utgångsläge. Sveriges Läkarförbunds chefsförening (2000) framhåller att de olika 
aktörerna i hälso- och sjukvården har skilda uppfattningar om hur verkligheten ser ut 
och att detta innebär en svårighet när aktörerna ska planera eller genomföra 
förändringar. Det viktiga är att kunna enas i beskrivningen av faktiska förhållanden 
på arbetsplatsen (SLF, 2000).
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2.1.1 Pedagogik 
Pedagogik handlar om bildning, kunskap och lärande. Med bildning menas de 
livsprocesser som människor deltar i och formar personer till de individer de är och 
är på väg att bli. Lärandeprocesserna finns i kroppsliga och mentala aktiviteter som 
sker när personer interagerar med sin fysiska och sociala omgivning (Borgström & 
Gougoulakis, 2006). Lärande är alltså både en social och samhällelig process där 
lärandedimensioners olika nivåer samverkar (Illeris, 2001). Till att börja med den 
sociala mellanmänskliga nivån där lärandeprocesserna utspelar sig och för det andra 
den bakomliggande samhälleliga nivån som påverkar samspelsprocessernas aktörer 
och innehåll  (Illeris, 2001). I en formell utbildningssituation blir pedagogens främsta 
roll att designa ett sammanhang där lärande kan ske. Detta innebär arbete med att 
skapa ett läranderum; en växtplats för människor (Svedberg, 2007). När individer 
själva avgör värdet av kunskaper införlivas den sannolikt hos personen på ett bättre 
sätt, än när andra har bestämt vilken kunskap som är viktig. En person som har makt 
över sin kunskapsutveckling mognar som människa och är mera engagerad, menar 
exempelvis Borgström & Gougoulakis ( 2006). 
Den grekiske filosofen och läraren Sokrates anses vara en av västerlandets största 
pedagoger.  Sokrates använde sig av det vardagliga samtalet för att frigöra förnuftet 
hos människorna och föra dem till egna resultat. Han ställde frågor på ett sådant sätt 
så att svaret skapades av den tillfrågades egna kritiska prövning (Svedberg & Zaar, 
1998). 

2.1.2 Medicinsk pedagogik och kunskap i hälso- och sjukvården
Begreppet medicin kommer från det latinska ordet medici som betyder läkekonst. 
Medicin är också en benämning på hela läkekonsten och tillhörande forskning. 
Begreppet pedagogik kommer från grekiska ordet paidoagogike och beskriver 
vetandet och metoder som används i fostran, undervisning och utbildning. 
Pedagogik har ofta använts för att beteckna en vetenskaplig reflektion över fostran 
och bildningsprocesser (Nationalencyklopedin, 2011). Medicinsk pedagogik avser 
således en analys av pedagogiska processer inom hälso- och sjukvården. Ämnet 
innefattar en pluralistisk kunskapssyn. Lärandeprocesser finns med i sociala 
konstruktioner där de lärande samagerar i ett interaktivt meningsskapande 
(Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, 2012).

Gustavsson (2000) beskriver de tre kunskapsformerna episteme, techne och fronesis 
efter Aristoteles indelning. Episteme är den teoretiska vetenskapliga kunskapen, 
techne är den praktiskt produktiva kunskapen och till sist fronesis som är den etiska 
kunskapen eller klokhet som hur vi är mot varandra. Gustavsson (2000) tolkar 
Aristoteles som menade att det är utmärkande för den kloke att denne kan överväga 
sådant som är gott och nyttigt med hänsyn till ett gott liv överhuvudtaget.

Skarman  (2011) beskriver kompetensbegreppet, som i figur 1, liknande som den 
klassiska indelningen Aristoteles gav kunskapsformerna.  För att kunna utföra 
uppgifter i ett yrke inom hälso- och sjukvården behövs kunskap (förståelse för helhet, 
delar, sammanhang, orsak och verkan) färdigheter (att göra eller utföra ett praktiskt 
moment) och förhållningssätt (inställning till olika uppgifter och inställning till de 
man kommer i kontakt med). 
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Kunskapsform Kunskapslärande Färdighetslärande Socialt lärande Förhållningssätt

Grund Begrepp och teori Handling och 
feedback

Sociala 
handlingar och 
feedback

Rollmodeller
Själviakttagelser

Lärandeprocess Kognition Sensorik Samspel Kognition, 
samspel, 
kommunikation

Figur 1. Olika kunskapsformer och lärandeprocesser i hälso- och sjukvården (Skarman, 2011, sid 47, 
egen omarbetning)

Kunskapslärande avser teoretiskt lärande och att kunna använda begrepp, teorier och 
modeller för att föra resonemang och dra slutsatser. Färdighetslärande handlar om att 
lära sig använda instrument, apparater och metoder. Socialt lärande handlar om att 
lyssna och förstå, lära sig att uttrycka sig och att kunna korrigera sitt beteende efter 
de effekter man ser (Skarman, 2011).
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2.2 Ledarskap

2.2.1 Ledarskap som pedagogisk process
Begreppet ledarskap  används vanligtvis på två sätt. Det första refererar till 
processen för att styra en individ eller grupp i en specifik riktning och det andra sättet 
refererar till de personer som  förväntas anta en ledarroll (Kotter, 1988). Ledarskap 
handlar ofta om process och dynamik i relationer. Ledaren behöver reflektera över sin 
egen roll, hur man är och vad man gör samt vad man säger (Sandahl, Falkenström & 
von Knorring, 2010).
Yukl (2010) beskriver också ledarskap som processer i olika nivåer. Ledarskap kan 
vara en intraindividuell, dyadisk , grupp-  eller organisatorisk process (se figur 2). 
Många forskare använder ett intraindividuellt perspektiv och psykologiska teorier för 
att förklara olika ledarstilar. 
Det intraindividuella perspektivet behandlar exempelvis ledarens egna motiv för att 
söka makt och position och ledarens individuella etiska värderingar. Det dyadiska 
perspektivet fokuserar på relationen mellan ledaren och en annan individ, ofta 
underställd eller annan efterföljare. Den dyadiska processen fokuserar på ledarens 
sätt att influera och påverka sin medarbetare. En hel del forskning som inriktar sig på 
makt och influensstrategi är ofta beskriven i dyadisk processteori. Yukl (2010) 
påpekar dock att den dyadiska processteorin undervärderar vikten av sammanhang 
för påverkan. Ledarskap som grupprocess kopplar samman det effektiva ledarskapet 
till medarbetare som denne interagerar med. Teorin saknar dock de psykologiska 
aspekterna som är användbara för att förklara påverkan. I ett organisatorisk  
perspektiv på ledarskap ingår ledaren i ett stort socialt system och effektiviteten av 
ledarskapet kan inte enbart förklaras av gruppens interna processer. I det 
organisatoriska perspektivet beskrivs ledarskapet som en process som existerar i ett 
större öppet system i vilket mindre grupper är subsystem (Yukl, 2010).

Figur 2. Ledarskap i ett organisatoriskt perspektiv sammanlänkat till flera pedagogiska processer. (Yukl, 2010, sid 33. egen 
omarbetning).
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2.2.2 Ledarens pedagogiska uppgifter
Yukl (2010) menar att i en föränderlig miljö som utvecklingsarbeten innebär, måste 
ledarna själva kunna vara flexibla och lära av sina misstag, ändra antaganden  och 
förfina sina tankekartor. En av de viktigaste kompetenserna för ett framgångsrikt 
ledarskap är förmågan att lära av erfarenheter och anpassa sig till förändring. Detta 
inkluderar förmåga att tänka hur vi själva lär och att introperspektivt analysera våra 
egna kognitiva processer. Resultatorientering, lyssna på sig själv och självkontroll är 
relevanta förmågor för att lära av framgång och misstag enligt Yukl (2010).
Sandahl, Falkenström & von Knorring (2010) menar att viktiga egenskaper som ingår 
i ett utvecklingsinriktat ledarskap är att ha etisk kompetens, social kompetens samt att 
ge inspiration och motivation (se figur 3). 

Ledarens/
Chefens uppgift

Supportar
Etisk kompetens

Konfronterar
Social kompetens

Utbildar
Ge inspiration
Motivation

Leda verksamhet Fatta beslut Vara tydlig Ge mål och struktur

Leda personal Skapa delaktighet Ge stöd, konfrontera Coacha, ge ansvar

Leda förändring Tänka långsiktigt Hantera osäkerhet Inspirera andra

Låta andra leda Tillföra resurser Delta Visionärt tänkande

Figur 3. Ledarskapsmatris, egen omarbetning.  Modellen är en syntes av Wallo (2008) sid 148 och 
Sandahl m  fl (2010) sid 116

Wallo (2008) beskriver tre liknande perspektiv på ledarskap. Det första perspektivet 
ser ledaren som en supporter som skapar en trygg miljö för lärande genom att 
fokusera på delaktighet och trygghet. Det andra perspektivet beskriver att ledaren 
konfronterar och intar en tuffare approach genom att sätta gränser och tvingar 
medarbetarna att lära. Det tredje perspektivet ser ledaren som utbildare och pedagog 
som ger instruktioner och initierar reflektion över det dagliga arbetet (se figur 3). 
Skarman (2011) menar att det är vanligt vid förbättringsarbete att medarbetare 
upplever att ledningen inte uppmärksammat dem, inte respekterat dem eller visat 
hänsyn för deras situation. En vanlig effekt av detta är att medarbetare känner sig 
kränkta och de drar sig undan och tappar motivationen eller resignerar. Skarman 
(2011) använder sig av Fromms termer självkänslostärkande och 
självförtroendestärkande i organisatoriskt förbättringsarbete. Delar av termerna är 
även användbara för ledarskapsrollen. Figur 4 visar vilka beteenden som kan bygga 
självkänsla respektive självförtroende hos individer.

Självkänslostärkande Självförtroendestärkande

Ger uppmärksamhet Ger stöd och uppmuntran

Accepterar och respekterar Informerar

Visar hänsyn Instruerar

Närhet Ger träning

Vänskap Ger feedback

Ömhet och kärlek Ger ansvar

Figur 4. Betydelsefulla beteenden som stärker självkänsla och självförtroende (Skarman, 2011, sid 
125, egen omarbetning).

9



Bägge kategorierna behövs för utveckling av både självkänsla och självförtroende. 
Självkänsla definieras som individens värdering av sig själv med eller utan 
prestation. Självförtroende är kopplade till individens förestående, pågående eller 
avslutade prestation (Skarman, 2011).

2.2.3 Aspekter av pedagogisk ledning
Fuglestad (1999) delar in pedagogisk ledning i tre dimensioner. Dessa är den 
didaktiska, den kommunikativa samt den analytiska dimensionen, som i figur 5. I den 
didaktiska dimensionen utgår ledaren från fackkunskaper och planerar 
lärandesituationer med kopplingar till olika ämnen. Ledaren tänker igenom 
bedömning av process och resultat. I den kommunikativa dimensionen läggs fokus på 
den talande och lyssnande pedagogiska ledaren. Detta förutsätter en förmåga hos 
ledaren att prata på ett sätt som medarbetare förstår och en förmåga att fånga upp 
medarbetarnas funderingar och synpunkter. I den analytiska dimensionen är det 
viktigt att behärska redskap för att analysera och förstå arbetssituationer och 
pedagogiska praktiksituationer. Ledaren ställer frågor kopplat till ämne, det sociala 
och kulturella sammanhanget.

Dimension av ledarens pedagogiska uppgifter Exempel på ledarfrågor

Didaktisk 
Planering av lärandesituationer

Hur kan ledare strukturera arbetsuppgifter så att  
medarbetare utvecklas och använder sina 
resurser på ett positivt sätt ?
Hur kan ledare skapa arenor för lärande och  
utveckling?
Hur kan ledare skapa möjligheter för  
medarbetare att delta i ledningsuppgifter?

Kommunikativ
Makt och solidaritetsaspekter

Vad utmärker kommunikation som främjar 
lärande?
Hur kan ledare genom sina handlingar stimulera 
inre och yttre samtal?
Vem ska bestämma ? 
Vilka beteenderegler gäller ?

Analytisk
Lärandet sker i en social praktik i en kulturell 
kontext

Traditionella, otraditionella arbetssätt
Personliga erfarenheter och diskussioner viktiga
Hur kan ledare utvecklas i sin pedagogiska roll?
Hur kan ledare och olika gruppers dynamik 
stimulera till lärande och utveckling i  
organisationen?

Figur 5.  Dimensioner i pedagogiskt ledning (Fuglestad, 1999, sid 108-116, egen omarbetning)

2.2.4 Förändringsstrategier och förändringsledarskap
Lyckade förändringar kräver bra strategier, tillvägagångssätt och sammanhang som 
möjliggör förändring. De organisationer som har störst förmåga och potential att 
förändras är de som präglas av mångfald (Jacobsen, 2005). Näringsdepartementet 
(2009) menar att mångfald i arbetslivet handlar om allas lika värde men att det också 
är lönsamt att låta den mångfald som finns i samhället avspeglas på arbetsplatser. I en 
organisation med mångfald finns många former av kunskap och kompetens. Bäst 
förändringskapacitet får de organisationer som investerar i att bredda kompetens hos 
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medarbetarna. Strukturen är att personalen arbetar med överlappningar, roterande 
arbetslag och med kontakter tvärs över arbetsområden. För att kunskap ska kunna 
delas krävs det att medlemmarna kan tala ”samma språk”. Dessa organisationer 
behöver en ledare som agerar inspiratör. Kännetecknande för ledaren är att denne 
samlar personer med olika erfarenhetsbakgrunder i sitt ledningsteam och beslut fattas 
genom konsultationer (Jacobsen, 2005).
Jacobsen (2005) beskriver skillnader i två olika förändringsstrategier som kräver två 
olika typer av ledarskap (se figur 6).

Faktorer som påverkar 
förändring, 
finns med i olika strategier

Ekonomisk förändring
Strategi E

Organisatorisk förändring
Strategi O

Mål Bättre ekonomi Förmåga att lära

Ledarskap Formellt, instruerande Informellt, inspiratörsroll

Innehåll Struktur Människor, arbetsklimat

Planering Analytisk Interaktiv

Motivation Ekonomisk bättring Inre motivation, förståelse

Konsulter Specialister Processtöd

Figur 6. Skillnader mellan förändringsstrategi  E och O.  Jacobsen (2005) sid 263. Egen omarbetning.

I den första förändringsstrategin ”E” som står för ekonomisk förändring är 
förändringen planerad och programstyrd. Målet är att skapa ökat ekonomiskt värde 
och fokus ligger på strukturer och system. Organisationsplaner fungerar som 
instrument för att styra och rationalisera. 
Utvecklandet av rutiner är inte detsamma som lärande menar Illeris (2001). Illeris 
(2001) menar att det är ytterst tveksamt hur långt man kan komma med ett 
läroperspektiv som har sin utgångspunkt i organisationens intressen. Det är 
människor i organisationen kan lära, inte organisationen i sig.  Illeris (2001) förklarar 
att det som är avgörande för utveckling och lärande är vilka möjligheter 
medarbetarna själva har till planering av arbetet, interaktion och användandet av 
förvärvade kvalifikationer.
Den andra förändringsstrategin ”O” står för organisatorisk förändring och har som 
mål att utveckla mänskliga resurser i organisationen. Strategins fokus är att skapa ett 
större engagemang bland medarbetarna. Förändringen sker successivt och är inte lika 
planerad och programstyrd. Jacobsen (2005) menar att skillnaderna mellan dessa två 
strategier förklaras med vilka mål som ligger till grund för förändringen, vilken roll 
ledningen har, hur man skapar motivation för förändringen samt användandet av 
konsulter, se figur 6.

2.2.5 Ledarstil E
Jacobsen (2005) beskriver två typer av förändringsledarskap. Den första ledarstilen E 
(ekonomisk) baseras på en logik där ledare talar om för andra vad de ska göra och 
fattar besluten åt alla i organisationen. Denna transaktionella ledare bygger upp 
utbytesrelationer med medarbetarna och är ofta en bra politisk ledare. Förhållandet 
mellan medarbetare och ledare baseras på sunt förnuft och rationella kalkyler. Det 
finns en balans mellan vad medarbetaren ger och vad hon eller han får tillbaka i form 
av olika förmåner. Förändring sker genom att ledaren ändrar på dessa rationella 
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relationer genom att exempelvis locka med belöningar om man ändrar sitt beteende. 
Vid motstånd av förändring skapar den transaktionella ledaren allianser och skaffas 
sig kontroll över maktbaser. 

2.2.6 Ledarstil O
Jacobsen (2005) beskriver den andra ledarstilen O (organisatorisk) som baseras på att 
människor dras till ett nytt tillstånd. Den transformativa ledaren skapar en situation 
där medarbetarna i organisationen vill förändras därför att de känner sig inspirerade 
av möjligheten till ett bättre tillstånd. Denne transformativa ledaren lägger stor vikt 
vid symbolik och att skapa gemensamma värden och förändring handlar om att 
påverka medarbetarnas värdegrund. Den transformativa ledaren använder maktbaser 
som identifikation och visioner samt agerar som inspiratör. Den organisatoriska 
ledaren lägger stor vikt på att skapa situationer där medarbetarna känner sig 
inspirerade till ett bättre tillstånd. Ett exempel på detta är när medarbetarna får en 
känsla av att de kan hjälpas åt. Bägge ledarstilarna används för att uppnå förändring. 
(Jacobsen, 2005).

2.2.7 Ledarstil i LEAN
Flera organisationer inom offentlig sektor börjar analysera sin verksamhet utifrån vad 
som är bäst för flödet och inte de enskilda processerna. Petersson et al (2009) menar 
att för att arbete med ständiga förbättringar ska fungera behövs det ledare som är 
närvarande och arbetar stödjande och situationsanpassat. En viktig del i 
förbättringsarbete är att medarbetarna kan vara med och påverka sin situation. Chefen 
ska utgöra ett stöd för grupperna och ge uppmuntran till medarbetare och 
arbetsgrupper. I den mogna förbättringsorganisationen handlar ledarskapet om att 
föra förbättringsgruppernas talan gentemot andra avdelningar men också uppåt i 
organisationen (Petersson et al, 2009).

Figur 7. Balans av centrala faktorer i en planerad förändring (Jacobsen, 2005, sid 309, egen omarbetning)
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I en organisationsförändring måste det finnas en balans mellan strategi, innehåll, 
drivkrafter och kontext (se figur 7). Delar av ledarskapets ansvar är att lägga 
designen för en lämplig organisationsstruktur, främja relationer och koordinera 
processer genom olika avdelningar. Det finns ett växande intresse och behov för att 
utveckla och utvärdera ledarskapsteorier som behandlar grupp- och organisatorisk 
nivå samt en integration mellan nivåerna (Yukl, 2010).

I kapitlet om ledarskap har jag valt att lyfta fram det som för mig framstår som 
relevanta teorier för studien. Ledarskap ses som en pedagogisk process där ledaren är 
en delaktör som interagerar med medarbetare på olika nivåer inom en organisation. 
Det verkar viktigt att belysa att hur ledare agerar varierar och påverkar både 
personalens och organisationens möjligheter till utveckling.

2.3 Lärande 
2.3.1 Lärande och kommunikation
Borgström & Gougoulakis (2006) menar att kunskap fungerar som verktyg för att 
lösa konkreta och situationsbundna problem. Ett lärande har skett när individen har 
kunskap om något som bidrar till att personen kan tänka på ett nytt sätt och handla 
mera ändamålsenligt samt har uppnått en större förståelse kring hur saker förhåller 
sig till varandra. Människors praktiker konstrueras och återskapas hela tiden genom 
kommunikation mellan individerna och i kommunikationen överförs kulturarv som 
bland annat består av kunskaper, känslor, idéer och förhållningssätt (Borgström & 
Gougoulakis, 2006).
Sandkull & Johansson (2000) betonar att kommunikation innehåller både kognitiva 
och emotionella aspekter. Det kan innebära att i en god organisation känner 
medarbetarna till väsentliga sakförhållanden och har möjlighet att delta i samtal. 
Detta medför också möjlighet till inflytande och en känsla av tillhörighet i 
organisationen (Sandkull & Johansson, 2000).
Habermas (2003) menar att en person har lärt sig något om han eller hon är kapabel 
att rättfärdiga och förklara en ny insikt och korrigerar en tidigare övertygelse som 
personen bekräftar är felaktig. Lärande kan påverkas av moraliska omdömen. Moral 
och empirisk kunskap kan hamna i kulturella tolkningar som ifrågasätter jämförelsen 
mellan rätt och fel. Bedömningar finns rotade i intersubjektiva former av livet som 
språket. Moral är sammankopplat med kulturspecifika konstruktioner och upptäcks 
genom argumentation och  kommunikation (Habermas, 2003). Habermas (1984) 
menar att den störningsfria kommunikationen utgör grunden för högsta formen av 
rationalitet. Makt, prestige, expertvälde och rädsla ligger inte till grund för 
uppfattningar som bildas utan det väl grundade argumentet i det fria samtalet 
(Habermas, 1984). 

2.3.2 Läranderum och meningsfullhet
Lärande sker i socialt kommunikativa sammanhang. På en arbetsplats utgörs 
sammanhanget av själva arbetssituationen med dess traditioner, kultur, krav och 
möjligheter (Svedberg, 2007). I läranderummet samspelar individen med 
sammanhanget i en lärandeprocess (se figur 8). I läranderummet (ett sammanhang 
där lärande kan ske) kan personen utvecklas och finna en meningsfull relation mellan 
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den inre och yttre verkligheten. Ett grundläggande villkor för att kunskapsutveckling 
ska kunna ske är att individen ser en mening i sin sysselsättning. Saknas känslan av 
meningsfullhet saknas en avgörande faktor för lärande.  Utvecklingsagenter som 
teori, analys, handledning, studiebesök och andras erfarenheter hjälper personen att 
fördjupa sin förståelse.

Figur 8. Läranderum sett som ett sammanhang där lärande kan ske (Svedberg, 2007,  sid 387, egen omarbetning).

Pedagogiska metoder måste ha en koppling till arbetsuppgifter och yrkeskompetens. 
Det måste även finnas tid för processen att verka eftersom den mänskliga hjärnan 
behöver tid för att bearbeta information. Reflektion och dialog är viktiga vid 
kunskapande (Svedberg, 2007). Lärandeprocessen påverkas av arbetsinnehåll, 
drivkrafter och struktur. Utvecklingsagenter som pedagogiska metoder och 
förhållningssätt syftar till att stimulera läranderelationen mellan individen och hennes 
arbetssituation eller annorlunda uttryckt att förena individens personliga referensram 
med sammanhanget (Svedberg, 2007). Utvecklingen kopplas till interaktionen. 
Bruner & Bornstein (1989) menar att studera interaktion är en viktig del för att förstå 
mänsklig utveckling. Människor interagerar med sin omgivning som består av olika 
fysiska, biologiska, interpersonella och kulturella förutsättningar (Bruner & 
Bornstein, 1989). Bruner (1990) menar att det centrala konceptet för mänsklig 
psykologi är mening och processer som är involverade i konstruerandet av 
meningsfullhet. 

2.3.3 Yrkesidentitet som social konstruktion
I det dagliga arbetet i olika organisationer kan medarbetarnas sägas lära sig sin 
yrkesidentitet. Personers identiteter förhandlas och iscensätts i olika sociala 
sammanhang. Identiteterna växlar i förhållande till sammanhang och situation 
(Thunborg, 1999). 

Strategin med att hjälpas åt och göra tillsammans kan sammankopplas med Lave & 
Wenger's (1991) teori som menar att en individs intentioner för att lära är 
sammankopplad med processen av att bli en duglig deltagare i den specifika 
sociokulturen. Yttre legitimt deltagande förser oss med en möjlighet att resonera 
kring noviser och erfarna samt aktiviteter, identiteter och gemenskaper av kunskaper 
och praktiker communities of knowledge and practice (Lave & Wenger, 1991). I det 
sociokulturella perspektivet ses alltså lärandet som kontextuellt betingat (Abrandt- 
Dahlgren et al, 2009).
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Assarsson & Sipos (2005) menar att det är mänskligt att dela in varandra i kategorier 
för att skapa bringa ordning i socialt kaos. Generation, klass, ras och etnicitet har 
inget enhetligt innehåll som på något enkelt vis avspeglas i människors identiteter. 
Identitetskonstruktioner kan ses som processer utan början och slut. En och samma 
persons identitet kan iscensättas på olika sätt. Identiteter är multipla, mångfacetterade 
och produktiva vilket innebär att människan har olika sidor som används olika 
beroende på sammanhang och relation. Identiteter är också produktiva vilket innebär 
att när man väljer en identitet så skapas relationer till andra identiteter och aktiviteter. 
Sidor av olika identiteter kan sprida in i varandra och bli varandras resurser 
(Assarsson & Sipos, 2005).

2.3.4 Dialog och reflektion
Inom olika organisationer vilar verksamheten på den professionella kompetensen. 
För personalen är professionell dialog betydelsefullt för utveckling av 
lärandeprocesser, kollektiv problemlösning och teamarbete (Svedberg, 2007). I en 
reflekterande dialog kan den tysta kunskapen synliggöras och utvecklas. Det är 
viktigt att skapa läranderum för personlig reflektion och för kollektiva 
lärandeprocesser. I processen görs lärande meningsfullt och utvecklande och 
personen har möjlighet att bli bekräftad, utmanad och stimulerad. Möjligheten att 
lyfta fram den kollektiva tysta kunskapen genom reflektion ger förutsättningar för 
organisatorisk självtillit (Svedberg, 2007). Vygotsky (1962) menar att yttre dialog 
sker i mötet med andra. Den egocentriska dialogen är fasen och förstadiet innan 
personen når fram i inre dialog. I det egocentriska stadiet bearbetas de sociala 
aktiviteterna till en mer individuell aktivitet. I samband med den inre dialogen 
internaliseras kunskap, som i figur 9.

Dialog i olika faser Progress

Extern dialog Social aktivitet , interpsykisk aktivitet

Egocentrisk dialog Individuell aktivitet
Reflektion, intrapsykisk aktivitet

Inre dialog Individuell aktivitet
Internalisering

Figur 9. Dialoger och dess aktiviteter (Vygotsky, 1962, sid 130-133, egen omarbetning).

Vygotsky (1962) menar att det är andemeningen i språket som är intressant och 
dynamiskt i kommunikation. Andemening innebär den egentliga meningen eller 
avsikten (Nationalencyklopedin, 2011). Andemeningen är en union av ord och tanke. 
Tanken förenas med språket och språket knyter an till tanken. Om andemeningen 
ändras till sin natur har också relationen mellan tanke till ord också ändrats. 

Teorigenomgången innehåller flera olika förståelseverktyg för att belysa studiens 
fokus. Teorikapitlets röda tråd behandlar hälso- och sjukvården som pedagogisk 
praktik där skapandet av praktiken blir till genom social aktion. Lärandeprocesser 
som jag väljer att lyfta fram är ledarskap som pedagogisk process, ledarens 
pedagogiska uppgifter, kommunikationens betydelse, konstruerande av 
meningsfullhet, identitetskonstruktion och dialog som social aktivitet.
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3 Metod 
I detta kapitlet ges en beskrivning av kvalitativ metod med fenomenologisk ansats 
samt en diskussion av metoden.

3.1 Kvalitativ metod
Liksom för många kvalitativa studier utgör den sociala praktiken i kulturen och 
individernas vardagliga föreställningar kunskapsfältet (Närvänen, 1999). Den 
kvalitativa forskningen ser den sociala verkligheten som något som förändras och 
konstrueras av individerna själva (Bryman, 2011).Eftersom jag ville undersöka 
chefernas upplevelser valde jag intervju som datainsamlingsmetod för min 
undersökning. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att öppen och mångtydig empiri 
samt kategorisering är centrala delar i kvalitativ metod.  En styrka med kvalitativ 
metod är att den utgår från intervjupersonernas perspektiv medan kvantitativ metod i 
högre grad utgår från forskarens idéer om vilka perspektiv och innehåll som ska stå i 
centrum (Bryman, 1989).
En kvalitativ studie med fenomenologisk ansats genomfördes. I kvalitativa studier 
finns det en generell inriktning som innebär att forskaren arbetar med ett tolkande 
synsätt med induktiv teorigenerering. I en induktiv riktning beskriver forskaren 
konsekvenserna av sina resultat kopplat till teorin som låg bakom undersökningen 
(Bryman, 2011). Conger (1998) menar att kvalitativa studier har en central roll för 
forskning som inriktas på ledarskap. Orsaken till detta är den extrema komplexiteten 
som rör fenomenet ledarskap och som exempelvis handlar om intrapsykiska nivåer, 
beteenden, interpersonella-, organisatoriska- och miljöpåverkade aspekter (Conger, 
1998).
I föreliggande studie hade jag för avsikt att tolka och förstå hur vårdenhetscheferna 
upplevde sin betydelse för personalens lärande.  Syftet med kvalitativ metod är att 
belysa existentiella aspekter som karaktäriserar människor. Det kan handla om 
människors mening, funderingar och medvetenhet. Detta är också en fenomenologisk 
strävan (Dahlberg, 1997).

Kvale (1997) menar att det inte finns någon standardteknik för semistrukturerade 
intervjuer men det finns standardval av metoder vid de olika stadierna i 
intervjuundersökningen. Föreliggande arbete följer Kvales (1997) beskrivning  av 
intervjuundersökningens faser. 
Intervjuundersökningens sju faser Beskrivning av hur undersökningen genomfördes

Tematisera Formulerade undersökningens syfte

Planera Planerade för studiens faser, vilken kunskap 
eftersträvas, moraliska konsekvenser

Intervjua Genomförde intervjuerna enligt en intervjuguide och 
reflekterade kopplat till den sökta kunskapen

Skriva ut Överförde tal till skrift

Analysera Valde analysmetod med hänsyn till syfte och ämne

Verifiera Identifierade generaliserbarhet, reliabilitet och validitet

Rapportera Rapporterade resultat och metod enligt vetenskapliga 
kriterier

Figur 10. Intervjuforskningens sju faser. (Kvale, 1997, s 85, egen omarbetning).
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3.2 Fenomenologisk ansats
Fenomenologin betonar att människor varseblir verkligheten genom att redan från 
början ha önskningar, avsikter och sökande efter värde och mening. Människors 
varseblivning är från början fyllt med avsikt och mening till skillnad från empirismen 
som kopplar erfarenhet till rena sinnesintryck (Gustavsson, 2000).

I fenomenologin finns tankar om att i och med att den sociala verkligheten rymmer 
en mening för människor blir handlingar betydelsefulla. Eftersom handlingarna 
rymmer en betydelse så agerar människor efter de olika betydelser som de tillskriver 
egna och andras handlingar (Schutz, 1962). Följande citat beskriver fenomenologins 
inriktning om hur individer skapar mening i sin värld.

”Naturens värld, som naturvetenskapen utforskar den betyder inte något för molekyler, atomer och 
elektroner. Men samhällsforskarens studieområde, den sociala verkligheten, rymmer en specifik 
menings- och relevansstruktur för varelser som lever, handlar och tänker i denna verklighet.” (Schutz, 
1962, sid 59)

Med hjälp av den fenomenologiska ansatsen kan forskaren få kunskap om 
människors idéer genom att tolka deras handlingar och sociala värld utifrån 
individernas perspektiv, menar exempelvis Bryman (2011). Husserl (2002) menar att 
fenomen som upplevelser inte är några substantiella enheter med reala egenskaper. 
Fenomenen (upplevelserna) har inte reala delar, reala förändringar eller kausala 
mönster. 

Husserl (1962) beskrev två sfärer inom fenomenologin som skiljer mellan 
medvetande om den namngivna världen och den psykologiskt upplevda livsvärlden. 
Husserl menar också att det finns en tredje sfär nämligen medvetande från 
erfarenheter och intuition (Husserl, 1962). Husserl tänkte att det går att finna en säker 
grund för kunskap i människans medvetande och i hennes livsvärld  genom 
fenomenologi (Gustavsson, 2000). Fenomenologisk metod karaktäriseras av att 
forskaren försöker nå en förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 
individer. Detta kräver förmågan att tränga in i det sammanhang som personerna 
befinner sig i (Bryman, 1997). Det är enklare att identifiera fenomen (upplevelser) 
om forskaren har  förförståelse om fenomenens karaktär.  En grundidé inom 
fenomenologin är att forskaren ska undersöka fenomenen och att göra den levda 
erfarenheten rättvisa (Dahlberg, 1997).  Medvetande har ingen fysisk substans men 
det är ett rent framträdande. Det är identiteten och existensen av framträdandet som 
kan betraktas som det absoluta menar Sartre (2003).

17



4 Resultat 
Här redovisar jag resultaten från de genomförda intervjuerna med vårdenhets-
cheferna. Resultaten behandlar vårdenhetschefernas upplevelser av sin betydelse för 
personalens lärande, vårdenhetschefernas upplevelser av lärandestyrt 
förbättringsarbete samt vårdenhetschefernas upplevelser av barriärer i lärandestyrt 
förbättringsarbete. För att skydda intervjupersonernas anonymitet kallas de för IP 
(intervjuperson).

4.1 Vårdenhetschefernas upplevelser av sin betydelse för personalens 
lärande på arbetsplatsen

Vårdenhetscheferna beskriver två tydliga inriktningar av hur de upplever sin 
betydelse för personalens lärande på arbetsplatsen. Den första kategorien är lärande 
genom samtal  och den andra kategorin är lärande genom  högre grad av delaktighet  
och ökat ansvar.

4.1.1 Lärande genom samtal
Samtliga vårdenhetschefer upplever att samtal har en central betydelse för lärande. 
Flera av vårdenhetscheferna är överens om att de har en viktig roll att stödja en god 
kommunikation vilket är betydelsefullt för personalgrupperna.  Vårdenhetscheferna 
uttrycker att när de tar sig tid och samtalar tillsammans med personalen så löser de 
tillsammans olika problem. 

Det är lätt att man kommer till mig och säger den tyckte si och den tyckte så..men 
vad ska jag göra åt det, ni måste kunna prata med varandra. I första ledet med den 
det berör, inte i korridorer, inte i sköljrum utan att man sätter sig ner. Kan man sedan 
inte prata med varandra för att man har olika åsikter då sätter man sig ner alla tre. 
Man får ofta ett väldigt bra samtal då. Man rättar upp ledet. Lyssnar av båda och är 
opartisk egentligen (IP6).

Vårdenhetscheferna upplever att mycket i vårdarbetet handlar om kommunikation 
rent generellt. Kommunikation är centralt i samtal med patienten, hur personalen ger 
patienter information och i samtal om hur patienterna ska nå sina mål. 
Vårdenhetscheferna anser att det är viktigt att de stödjer god kommunikation och ett 
öppet arbetsklimat på avdelningarna.

Kommunikation är jätteviktigt. Tittar man historiskt kan man operera vad som helst 
för att patienterna är välinformerade. Kommunikation och information är jätteviktigt 
ut i personalgruppen också för att man ska kunna utföra sitt jobb (IP1).

Flera av vårdenhetscheferna är överens om att feedback är betydelsefullt för 
medarbetarnas lärande och utveckling. Vårdenhetscheferna anser att de borde ge 
feedback i större utsträckning. Några av vårdenhetscheferna uttrycker att det är bra 
att ge feedback i ett sammanhang där flera medarbetare deltar och lyssnar, medan det 
är lämpligare att ge negativ kritik till en medarbetare enskilt.

Man skulle säkert behöva ge mera feedback än vad man gör. Det är säkert 
jätteviktigt. Jag kan själv känna att man skulle vilja ge mer feedback än vad man gör 
och se varje enskild person (IP8).
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Jätteviktigt att få feedback på det man gör. Beröm kanske man kan ge mera 
allmängiltigt. Men är det något som är bra är det bättre att jag går och pratar med 
dig. Jag tycker att det är lättare att ge beröm. Det är svårt att säga det här är inte bra 
gjort, men jag jobbar på det. Jag försöker vara snabb med att svara medarbetare 
(IP3).

Flera vårdenhetschefer poängterar vikten av att uppmuntra, motivera och inspirera 
sina medarbetare. Vårdenhetscheferna lyfter fram att mycket av verksamheten på 
sjukhuset är planerad i en vårdkedja och ibland när det inte går som planerat kan det 
kännas som ett nederlag för medarbetarna. Då anser vårdenhetscheferna att det är 
viktigt att stödja och stärka medarbetarna.

Det gäller att jag ser det jobb som folk lägger ner och peppa så att man kan vara nöjd 
med det jobb man gör. Det kanske inte blev riktigt som man hade tänkt sig för här är 
det ändå så att mycket av verksamheten är planerad och man vet ungefär hur det ska 
gå i vårdkedjan och häktar det upp sig lite där så blir det som ett nederlag. Då gäller 
det att peppa och föra fram det bra jobb man har gjort (IP1).

En av vårdenhetscheferna upplever sin verksamhetschef som en förebild för hur man 
som chef kan coacha  personal. Det har framkommit att medarbetarna upplever 
arbetet som betydelsefullt i och med chefens samtal och engagemang.

Vi har en verksamhetschef som är genuint och hur mycket som helst intresserad av 
att göra det bästa hela tiden. Han hittar nya idéer, han är duktig på att informera, han 
är ute och pratar mycket. Han springer efter och frågar..hur gick det med det där och 
har du gjort det där..? Det här är viktigt, det måste du göra..då man har känt att det 
varit viktigt (IP5).

Vårdenhetscheferna anser att det gäller att uppmuntra medarbetarna och föra fram det 
positiva med vårdarbetet som blivit utfört samt att få medarbetarna att tro på att de 
klarar att utföra arbetet på ett bra sätt. Uppmuntran kan även handla om stöd till 
vidareutbildning och kompetensutveckling.

Ibland får jag peppa och peppa och peppa och det ser jag som mitt uppdrag också. 
Jag skulle önska att jag kunde fungera ännu mer med ett coachande förhållningssätt 
(IP2).

Min roll är att uppmuntra till fortsatt lärande. Jag peppar och uppmuntrar men det 
viktigaste är att viljan kommer från personen själv (IP3).

Vissa av vårdenhetscheferna arbetar kontinuerligt med reflektion men inte alla. Några 
av vårdenhetscheferna menar att arbetet blir mera effektivt när de reflekterar 
gemensamt med personalgrupperna och samtalar om både positivt och negativt i 
arbetet. Ett par av vårdenhetscheferna  tänker att eftersom det finns mycket känslor i 
vårdyrket hjälper reflektionen till så att medarbetare inte behöver gå hem och älta 
saker vidare efter arbetstid. 

Jag har tagit upp det här med reflektionsgrupper, men det har man inte nappat på 
riktigt. Man tycker ändå att man hinner prata av sig. Det är något jag kan se att vi 
behöver på sikt och ge varandra feedback på jobb man gjort. Jag kanske inte är 
jättenöjd med det jobb du har gjort idag i par, men om man sätter sig ner och säger 
det så kanske det inte behöver bli så negativt..men man kanske förstår att man kan 
göra på ett annat sätt. Den öppenheten har vi inte riktigt än. Då är det lättare att gå 
och gnälla för någon annan att nu har jag jobbat ihop med den igen(IP1).
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Vi har en reflektionscykel uppsatt på väggen på varje liten station vi jobbar på. Vi 
har pratat mycket om att ta någon timeout efter lunch..vad var bra och dåligt idag? 
Några har försökt men har fallit tillbaka. Jag tror man skulle vinna mycket på det för 
man jobbar med så mycket olika personer hela tiden (IP5).

Vårdenhetscheferna anser att reflektion även är nyttigt för dem själva, att de tar sig 
tid och reflekterar över vad de gör och hur de arbetar i sin chefsroll. De poängterar att 
det finns en risk annars att de har för många saker igång samtidigt och arbetet blir 
rörigt och inte särskilt effektivt.

Det är viktigt med reflektion..att man sätter sig ner och frågar sig vad det är man styr 
med. Det är även viktigt för mig som ledare. Det kan hända att man hamnar i 
perioder när man springer och springer. Man behöver sätta sig ner och ta ett djupt 
andetag. Det är ibland för många bollar och man kan inte plocka ner dem...Vi har 
haft en sådan höst och vinter här, där det har funnits utrymme för en halvtimmas 
lunch. Sedan har tidboken varit fullbokad med andra saker med tanke på 
omorganisation och sådant och då finns det inte tid för reflektion. Då är det en risk 
att man springer och springer och tror att man gör mycket mer än vad man 
gör(IP10).

4.1.2 Lärande genom högre grad av delaktighet och ökat ansvar
Flera av vårdenhetscheferna uppfattar att interprofessionellt samarbete utgör en stor 
del av lärandet på avdelningarna. Vårdenhetscheferna anser att de har en viktig roll i 
att motivera personalen till att utföra interna studiebesök och att förklara för 
medarbetare att de har en viktig roll att dela med sig av sin kunskap till andra 
medarbetare. Vardagliga lärande sker genom att de mera erfarna visar de mindre 
erfarna och att de delar med sig av sin kunskap till de som kommer som nya i 
personalen, uppfattar vårdenhetscheferna.

Jag försöker pusha för att de ska vara med på mottagningen, gå ner på operation, 
vara med och titta(IP5).

Det har vi lyft upp och pratat om hur det är viktigt för de här undersköterskorna som 
har arbetat här i några år att de har ju faktiskt en viktig uppgift att fylla, att lära och 
dela med sig av sin otroliga erfarenhet till de här nya sjuksköterskorna, att man får 
mötas där(IP7).

Flera av vårdenhetscheferna är överens om att genom att som chef stödja det 
interprofessionella samarbetet ökar lärande och flexibilitet hos medarbetarna.

Vi kan hjälpas åt. Det har vi gjort och jobbat väldigt mycket med. Man kan föra över 
en del processer mellan professionerna så blir vissa processer smidigare och det har 
vi jobbat väldigt hårt med. Vi har infört rotation. Vi har tränat upp undersköterskor 
så att de kan vara i receptionen. Då kan man skicka iväg sekreterare på ett möte och 
så kan man ha undersköterskor där. Man tränar upp undersköterskor att göra 
sjuksköterskeuppgifter som att kontrollera syn och tryck och hjälpa läkarna. Då kan 
läkarna ta flera patienter.  Det är egentligen min lilla slogan, det är vårt jobb 
tillsammans och vi kan hjälpas åt väldigt mycket över professionerna (IP9).
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Flera av vårdenhetscheferna upplever att samarbetet mellan professionerna fungerar 
bättre nu än förr i tiden. Förut gick exempelvis sjuksköterskan och undersköterskan 
sina egna ronder, men nu går de tillsammans. Nu finns det tankar om att de ska arbeta 
i team och att de ska kunna axla varandras arbetsuppgifter.

Även på ronderna..jag vill ju gärna att undersköterskorna ska vara med. Dom tycker 
inte att dom gör så mycket nytta..men det är ju inte det som är vitsen utan vitsen är 
ju att de ska få lära sig..höra diskussioner mellan sjuksköterskor och läkare, få mera 
kött på benen vad det handlar om (IP11).

Flera av vårdenhetscheferna menar att det stimulerar till lärande när medarbetarna får 
ökat eget ansvar så att medarbetarna själva tar reda på saker och har möjlighet att 
påverka sin utveckling. 

Många har läst PBL-baserat lärande, man märker att de är vana att ta reda på saker. 
Det är himla bra när man är ny och så, att ta reda på information. Det kanske inte är 
den lösningen som jag skulle ha kommit på, men den funkar jättebra (IP8).

Mycket att man har påverkansmöjligheter själv och att det är en stimulerande miljö 
med  arbetskamrater och chefer, där min kompetens tas tillvara. Då är det 
stimulerande till lärande (IP12).

Vårdenhetscheferna är överens om att det krävs mod av cheferna för att våga ge ökat 
ansvar till medarbetarna. Det kan exempelvis handla om att överföra arbetsuppgifter 
mellan olika professioner eller att medarbetarna dokumenterar i register och tar fram 
statistik. Det framkommer att vårdenhetscheferna  tänker att medarbetare bör och kan 
ta större ansvar inom olika områden. 

Vad jag skulle vilja se är att dom som har ansvarsområden tog ett lite större ansvar i 
det. Att våga utvecklas och höja ribban lite, inte bara att jag är ansvarig och så är det 
som det alltid varit utan ta reda på nya råd och rön kring det ansvarsområden jag har. 
Ring till andra, kolla med andra sjukhus, vad gör man, hur gör man? Är det något 
material som är gammalt eller nytt? Några jobbar jättebra på det. Det tycker jag är 
en sorts prestation på vårdavdelning (IP5).

Hade jag varit negativ till att man överför arbetsuppgifter från en sjuksköterska till 
en undersköterska till exempel..eller arbetsuppgifter från en läkare till sköterska..då 
hade dom inte fått lära sig dom sakerna dom gör idag. Dom får gå vid sidan om och 
dom får gå på utbildning och vad dom växer, det är roligt att se. Jag har en 
jätteviktig roll när det gäller personalens lärande, att våga ge det ansvaret och pusha 
på (IP9).
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4.2 Vårdenhetschefernas upplevelser av lärandestyrt 
förbättringsarbete 

Vårdenhetscheferna beskriver tre inriktningar av hur de upplever lärandestyrt 
förbättringsarbete. Den första kategorin är utveckling av organisationens mening och 
syfte, den andra kategorin är optimering av systemet för att nå mål och syfte och den 
tredje kategorin är interaktion på olika nivåer.

4.2.1 Utveckling av organisationens mening och syfte
Vårdenhetschefernas upplevelser präglas av att de anser att det är viktigt att arbeta 
med verksamhetens utveckling, mål och vision. Flera av vårdenhetscheferna 
uttrycker att det är viktigt att vårdenhetscheferna och medarbetarna strävar åt samma 
håll och har samma bild av hur mål och vision ser ut. Vårdenhetscheferna tänker att 
det är nödvändigt att arbeta mot mål för att kunna utvärdera förbättringsarbete samt 
att arbete med mål och vision sparar tid och pengar.

Visionen kom till när vi gjorde vårat första styrkort för några år sedan. Det är något 
som jag som chef behöver påminna om..jag upplever att vår vision är till stor hjälp 
(IP4).

Flera av vårdenhetscheferna upplever att det är viktigt att försöka bryta ner 
verksamhetens mål till mål på grupp- och individnivå.

Jag tänker att jag vill ha mål uppsatta och att det verkligen är det vi går emot. Det 
räcker inte att vi har avstämning mot styrkortet en gång per år. Jag skulle vilja ha 
avstämning en gång i månaden, men jag har inte fått till det.  Då vet alla att vi är på 
väg åt samma håll och att alla har samma bild av vart vi ska. Går jag ut och frågar 
några personer får jag säkert olika svar på vad som står på styrkortet. Det är bra att 
sätta sig ner och prata om de här målen så de får sjunka in i varje person. Viktigt 
med mål för att kunna utvärdera framförallt. Vi har ställt målen tillsammans med 
medarbetargruppen (IP2).

Grupperna är indelade i mindre grupper som är kunniga inom olika specialområden. 
Så har vi formulerat mål för grupperna och i deras uppdrag ingår det att de får andra 
att göra som de har tänkt. Det är en jättestor utmaning i att tänka hur gör man det här 
bäst(IP3).

En av vårdenhetscheferna berättade att hon arbetar kontinuerligt med personalens 
kompetensutveckling och kopplar detta till verksamhetens mål. Detta menar 
vårdenhetschefen, fungerar som vägledning för den enskilda medarbetaren om vad 
som kommer att hända.

Jag har gjort en verksamhetsplan och en egen utbildningsplan. Jag har gjort en mapp 
till varje personal som ska synkroniseras till verksamhetens mål. Lite vägledning om 
vad som ska hända (IP13).
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4.2.2 Optimering av systemet för att nå mål och syfte
Några av vårdenhetscheferna anser att det är betydelsefullt att de går in och styr och 
påminner om vilka mål och regler som gäller. Utan styrning kan det bli rörigt och 
dålig fokusering bland medarbetarna, menar vårdenhetscheferna.

När det blåser vill de ha någon som sätter ner foten och talar om det är de här 
reglerna vi förhåller oss till (IP16).

Sedan kan inte alla vara delaktiga i alla projekt..utan där måste man ju som chef gå 
in och styra lite att nu är det ni som får arbeta med nutrition, nu är det ni som får 
arbeta med det här. Annars blir det en enda soppa (IP7).

Vissa av vårdenhetscheferna lyfte fram att de börjat arbeta med Lean och några 
menade att de kommer att starta med Leanarbete så småningom.

Vi jobbar efter leanprinciper med de fem S:en. Städa, sortera, strukturera, 
standardisera och självdisciplin. Jag tror att det är viktigt i sjukvården att få det här. 
Man gör väldigt mycket onödigt ibland. Sedan händer det väldigt mycket, det gäller 
att hänga med också. Det är viktigt att ha en evidens och en vetenskaplig botten i det 
här och inte göra som vi alltid gjort (IP14).

Man gör väldigt mycket omkring-arbete i sjukvården som inte är egentlig tid för 
patienten. Där kan man få bättre struktur och flyt och få bort grus i maskineriet 
(IP17).

Gemensamma likheter för vårdenhetscheferna som arbetar med Lean är att de 
upplever att lärandestyrt förbättringsarbete handlar om att förbättra tydlighet, rutiner 
och strukturer på avdelningarna för att skapa en mer effektiv organisation.

Nu har vi börjat ett arbete och tittar på enskilda gruppers rutiner för att skapa en 
tydlighet. Det gäller att skapa så bra rutiner att det blir så friktionsfritt som möjligt, 
så att säga. Vissa frågor tar vi i säkerhetsgruppen och vissa i utvecklingsgruppen och 
så återkopplar vi på våra enhetsmöten (IP10).

4.2.3 Interaktion på olika nivåer
Vårdenhetscheferna är överens om att lärandestyrt förbättringsarbete avser ett arbete 
som är nödvändigt och nyttigt för verksamheten. Förut var det mera betoning på att 
medarbetarna skulle sköta patienterna, nu ingår det ett gemensamt ansvar att driva 
förbättringsarbete och alla förväntas delta. Hur medarbetarna deltar och driver 
förbättringsarbete vägs också in när chefer sätter löner till medarbetarna. 

Alltså, just arbetet på salarna med patienterna, det finns mycket som man skulle 
kunna göra på ett bättre sätt men då måste man göra det tillsammans. Jag kan inte gå 
ut och säga att nu ska vi förändra det här för det funkar inte, utan man måste vara 
med och se det själv, att det här behövs (IP11).

Vårdenhetscheferna uttrycker att det har tillkommit ökade krav på dem själva att de 
också är aktiva i utvecklingen. En par av vårdenhetscheferna upplever att de själva 
måste agera mera aktivt och att för att kunna göra det behövdes tydligare krav från 
deras ledning.
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Jag försöker tala om att vi hela tiden måste vara med i utvecklingen. Jag kan inte 
sitta här på en chefstjänst och rulla tummarna tills jag går i pension. Jag måste vara 
med i utvecklingen. De finns krav på de som har jobbat här länge att de måste 
komma ut. Man måste se runt omkring sig (IP13).

Jag tycker att vi har väldigt välformulerade mål ut i verksamheten men för min egen 
del kan jag tycka att förväntningar från ledningen är otydligt..vi har ju doktorer som 
är chefer. Det känns som om jag gör som jag vill men jag behöver lite mer krav på 
mig(IP1).

Några  av vårdenhetscheferna anser att det är betydelsefullt att de har en positiv 
inställning och förmedlade att förbättringsarbete är en möjlighet för medarbetare att 
växa och utvecklas.

Jag tänker att jag måste ha en positiv inställning och förmedla att jag tycker det är 
viktigt med förändrings- och förbättringsarbete. Jag är en starter som vill få igång 
saker. Jag försöker verkligen få personalen att förstå..varför vi jobbar med det här 
(IP15).
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4.3 Vårdenhetschefernas upplevelser av barriärer i lärandestyrt 
förbättringsarbete

Vårdenhetscheferna beskriver tre inriktningar av upplevelser av barriärer i 
lärandestyrt förbättringsarbete. Den första kategorin handlar om att det saknas 
gemensamma förhållningssätt hos personalen, den andra är att organisationen inte tar 
tillvara på kunskaper som medarbetarna har samt den tredje kategorin som handlar 
om brister i samspel hos personalen.

4.3.1 Saknas gemensamma förhållningssätt hos personalen
Flera av vårdenhetscheferna är överens om att det finns ett motstånd mot 
förbättringsarbete bland medarbetarna. Det framkommer att medarbetare ger starka 
kritiska yttringar och ifrågasätter förbättringsarbete.

Det förvånar mig så ohyggligt när folk frågar måste vi utvecklas i år? Jag kan inte 
föreställa mig hur det skulle vara att komma till en punkt när man inte vill utvecklas 
mer (IP4).

Så det var bland det första dom sa till mig när jag kom, för dom hade själva planerat 
in två planeringsdagar som var i februari när jag började förra året. Och då fick jag 
varningen..använd inte blädderblock för vi är allergiska mot det (IP19).

Det blir ett motstånd, det har vi inte gjort förut. Det kan vara lite omständigt att lära 
om. Jag försöker förklara..det är ingen som gjort fel härinne men tiderna förändras. 
Man kan göra annorlunda. Tiderna förändras ju..hygientekniskt och allting (IP13).

Vårdenhetscheferna uttrycker att det förekommer negativa synpunkter och attityder 
mot förändringar. Vårdenhetscheferna upplever att de möter motstånd men att de 
ibland lyckas med att kompromissa fram lösningar. De tänker att motstånd kan ha sin 
grund i att förändringar upplevs som arbetssamma.

Först var det jättejobbigt men nu säger de att det här är mycket roligare. Det finns ju 
mycket idéer. Sedan tycker jag att det här höjer kvalitén på vården. Det gäller att 
ramla över den där tröskeln eller vad man ska säga så att folk känner att men det här 
är bra. Man får gå på några nitar några gånger och sedan får det bli diskussioner och 
tjafs men så får man ta det och fundera på vad man sa då. Sedan backar man lite, 
kanske ändrar någon detalj och så får man gå vidare. Sedan får man kompromissa 
lite och sedan är man där. Det gäller att hålla ångan uppe och inte ge med sig. Det 
kan ju komma folk genom dörren och säga..uuh..det vill jag inte..men då gäller det 
att ha tålamod så man förstår varför och lyssna på folk sedan kanske inte det blir 
som dom vill bara man lyssnar på folk så brukar det bli bättre (IP8).

4.3.2 Organisationen tar inte tillvara på kunskaper som medarbetarna har 
Vissa vårdenhetschefer uttrycker att organisationen inte tar tillvara på idéer som finns 
hos medarbetarna och att organisationen är omodern och stel. 

Jag var chockad över hur omodernt det var när jag började här. Det hade inte skett 
mycket förändringar. En stor stagnation upplevde jag att det var. Det var väldigt 
många undersköterskor jämfört med sjuksköterskorna. Man tog inte tillvara på idéer. 
Många sjuksköterskor var väldigt stressade (IP12).
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Vårdenhetscheferna tänker att dåligt anpassad organisationsstruktur och för lite 
flexibilitet leder till ineffektivitet i verksamheten.

Strukturen kanske inte alltid är lämpad för de patienter som ligger inne för stunden. 
Nu är det så statiskt. Om det var lite mer flexibelt..mer transparans..att man tog en 
patient i taget och inte hade de fast klockslagen som viktiga..mer flexibelt och 
dragspelseffekt på det. Vad är det för bekymmer som gör att vi är så stelbenta? Var 
byggs stressen upp (IP16)?

4.3.3 Brister i samspel hos personalen
Vårdenhetscheferna uppfattar att det finns brister i samarbete mellan olika 
arbetsgrupper och inom arbetsgrupper som bidrar till ett försämrat arbetsklimat.

Det var tufft för de som var nya, för det var svårt att få någon att fråga och få 
stöttning och hjälp. Det var för tungt för de gamla att hålla ordning på alla och vara 
med och stötta de nya. Ibland kändes det också som om det var patientosäkert (IP3).

Det är klart att en sjuksköterska som kommer ut direkt och är utbildad, akademiskt 
utbildad, så ska hon kunna samarbeta med en undersköterska som har jobbat här i 
trettio år och det har inte hänt särskilt mycket med sin utveckling, det är inte lätt att 
mötas (IP7).

Vi kommer från så mycket olika kulturer. Jag har flera som inte har svensk bakgrund 
som jobbar på avdelningen och som kommer söderifrån. Vi har ett helt annat sätt 
både med att vara rak, hur vi kommunicerar och hur vi låter. Bryter man och inte 
pratar flytande svenska så låter det mycket hårdare vad man än säger, även om man 
inte menar något illa, men det kan låta väldigt kritiskt (IP6).

Flera av vårdenhetscheferna upplever att det finns slitningar mellan olika 
arbetsgrupper. En vårdenhetschef menar att sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
tycker att omvårdnadspersonal ska ha patienten klar när de har möjlighet att träna. 
Omvårdnadspersonalen däremot tycker att det vore bättre om sjukgymnasten och 
arbetsterapeuten är med i den dagliga omvårdnaden av patienten och tar träningen 
ihop med det. 

Det här håller man på och träter lite och är inte riktigt överens. Nu har vi tagit med 
en sjukgymnast och en arbetsterapeut till varje avdelningsmöte så en i gruppen är 
med och hör de problem som finns. Tanken är att de tar med sig frågeställningar som 
finns till sin arbetsgrupp (IP5).

Ett par av vårdenhetscheferna uttrycker att det förekommer att medarbetare gapar och 
skriker i korridorerna med följd av att patienter reagerar mycket negativt. 
Vårdenhetscheferna upplever att de ibland tvingas agera förälder till sina medarbetare 
och anta en fostrande roll. 

Det är väldigt mycket samtal. Jag är förvånad över att vuxna personer skapar 
problem de inte reder ut själva. Man kan inte gapa och skrika i korridorerna. Att jag 
får gå in och agera förälder ibland. Det är jag förvånad över (IP16).

Det som patienterna har reagerat över är ju att en del säger saker som man inte borde 
säga till varandra och har tonfall som man inte borde ha (IP19).
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Flera av vårdenhetscheferna är överens om att läkare generellt har dålig uppslutning 
på arbetsplatsträffar som i sin tur leder till att det uppstår en känsla av ”vi” och 
”dom”. Några av vårdenhetscheferna anser att denna yrkeskategori har en vana att 
följa sina egna vägar och att de inte är särskilt förändringsbenägna.

Många läkare har starka åsikter men dom har inte hittat till våran leantavla. Så länge 
det bara är sjuksköterskor som står där så blir det ju bara sjuksköterskorna som 
tycker och tänker om det här. Det vi bestämmer rör ju läkarna också. Det blir väldigt 
lätt vi och dom (IP3).

Det är okej som läkare att göra på sitt sätt. Det här är min väg och här går jag. Och 
den andra går lite krokigt med det gör ingenting för han är också läkare (IP15).

På läkarsidan kan det ju vara så att många inte är beredda på att ändra någonting 
(IP18).
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5 Metoddiskussion

5.1 Urval
Inbjudan att delta i intervjuerna skickades ut till sammanlagt femtio vårdenhetschefer 
som arbetade på två sjukhus i södra Sverige. De inbjudna vårdenhetscheferna sågs 
som ett målinriktat, strategiskt urval. Strategiskt urval genomfördes för att få 
respondenter som var relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Kriterierna 
för urvalspersonerna var att de arbetade som vårdenhetschefer på helt skilda, olika 
kategorier av kliniker. Jag valde medvetet att inte lyfta fram intervjupersonernas 
utbildning och bakgrund eftersom det inte ansågs centralt för syftet i denna 
undersökning. Av de tillfrågade svarade nitton vårdenhetschefer att de var 
intresserade av att delta i  intervjustudien. Intervjuer genomfördes med dessa nitton 
vårdenhetschefer. 11 stycken arbetar på det större sjukhuset och 8 stycken arbetar på 
det mellanstora sjukhuset. Det var en stor spridning bland intervjupersonerna 
avseende vilka kliniker de arbetar på. Givetvis kan det haft en betydelse för resultatet 
att intervjudeltagandet byggde på att vårdenhetscheferna var mycket intresserade av 
och positivt inställda till det pedagogiska ämnet. 
Intervjupersonerna informerades muntligt om studien och vad intervjun skulle handla 
om. Samtliga intervjupersoner gav samtycke till att banda in intervjuerna på en 
bandspelare och godkände att intervjumaterialet kunde användas i denna studie. En 
viktig fördel med informationen var att det bidrog till att skapa en öppenhet i 
forskningssituationen. Kravet på informerat samtycke innebar att intervjupersonerna 
kunde dra sig tillbaka utan någon förklaring. Medicinsk etik måste finna en grund i 
att människor är självreflekterande individer med egen vilja avseende autonomi och 
rättvisa i den sociala praktiken menar Wulff, Pedersen & Rosenberg (1992).

5.2 Genomförande
Intervjuerna genomfördes på vårdenhetschefernas respektive kontor eller i 
närliggande konferensrum. Platserna för intervjuerna bedömdes vara en lugn och 
ostörd miljö där intervjupersonerna kunde fokusera på intervjun utan störande 
moment. Intervjuerna som varade i genomsnitt i en timma registrerades genom en 
bandspelare. Det var viktigt att använda en bandspelare för att fånga 
intervjupersonernas specifika meningar, ord och uttryck.
Samtliga vårdenhetschefer som intervjuats är kvinnor. Som intervjuare höll jag ett 
öppet förhållningssätt inför nya fenomen. Den halvstrukturerade intervjun utgick från 
fyra forskningsfrågor (se bilaga 1). Dessa var; Hur sker lärande i verksamheten? 
Vilken eller vilka upplevelser om sin betydelse för personalens lärande dominerar 
bland ledarna? Vilka gemensamma upplevelser hos ledarna främjar personalens 
lärande? Vilken inställning till lärandestyrt förbättringsarbete dominerar bland 
ledarna? Intervjuguiden användes som underlag för intervjun (se bilaga 1). 
Intervjufrågorna täckte de forskningsfrågor jag var intresserad av, men jag var noga 
med att lyssna in intervjupersonernas perspektiv. Jag ställde inte ledande frågor utan 
strävade efter att vara lyhörd för det som var viktigt för intervjupersonerna. 
Fördelar med den semistrukturerade intervjun var att intervjupersonerna hade frihet 
att utforma sina svar fritt. Jag kunde ställa nya frågor som kopplades till 
intervjupersonernas svar. Jag bad ofta intervjupersonen att fördjupa ett svar som getts 
på en direkt fråga, exempelvis; kan du berätta mera om detta? Bryman (2011) menar 
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att arbete med uppföljande frågor, sonderingsfrågor frammanar mer detaljerade svar. 
På detta sätt kan den semistrukturerade intervjuprocessen anses vara flexibel 
(Bryman, 2011).  I en kvalitativ metod är forskaren själv verktyget för 
datainsamlingen (Närvänen, 1999). Öppenheten och flexibiliteten ställer höga krav på 
intervjuaren att denne är väl förberedd och har kunskaper inom ämnesområdet. 
Intervjun innebar ett samspel mellan mig som forskare och de intervjuade och 
kunskapen utvecklades via dialog. Detta kan ses som att kunskap konstrueras under 
intervjusamtalet Kvale (1997). 

5.3 Analys och tolkning
Efter intervjuerna hade genomförts lyssnades de igenom. Därefter transkriberades 
intervjumaterialet ordagrant enligt tredje fasen i intervjuforskning (Kvale, 1997). För 
att få grepp om delar och helhet lästes utskrifterna igenom flera gånger.  Efterhand 
kategoriserades materialet till större teman. Under varje tema placerades citat från 
intervjupersonerna.
Kvale (1997) menar att det viktiga i tolkning och analys i fenomenologisk metod är 
att beskriva det givna så exakt som möjligt utan att i första hand försöka analysera. I 
fenomenologin är objektivitet ett uttryck för trohet mot de undersökta fenomenen. I 
väsenskådandet beskrev jag som  forskare först enskilda upplevelser och sökte sedan 
efter deras gemensamma väsen.  Hartman (1998) menar att en central del i 
fenomenologin är att förstå tolkningsprocessen. Tolkningen skapar en förståelse av 
livsvärlden hos de intervjuade. Inom fenomenologin finns det ett grundantagande att 
det finns något gemensamt i liknande erfarenheter hos skilda individer.  Genom 
imaginär varians av fenomenet kunde jag nå fram till en invarians för en hel grupp 
fenomen som är väsendet, det gemensamma essentiella (Alvesson & Sköldberg, 
1994).

5.4 Studiens pålitlighet och giltighet
Studiens pålitlighet ”dependability” kopplas till forskarens förförståelse, förmåga att 
ställa en intressant problemformulering, genomföra kvalitativa intervjuer och 
intervjuutskrifter samt förmåga till dataanalys och granskande förhållningssätt menar 
Bryman (2011). Pålitligheten avser även att bandspelaren höll tillräcklig kvalitet, 
vilket jag anser att den gjorde . Som beteendevetare och pedagogisk konsult har jag 
en förförståelse för chefernas upplevelser. I studien har jag tolkat ledarskap som en 
pedagogisk process. Aspekter av pedagogisk ledning, kommunikation, lärande och 
meningsfullhet är begrepp som inspirerat tolkningarna. Under arbetets framskridande 
strävade jag efter att inte låta förförståelsen förvränga intervjupersonernas 
upplevelser utan att återge resultat och att utföra analysen så systematiskt som 
möjligt. Bryman (2011) betonar betydelsen av forskarens förmåga att förhålla sig till 
sin förförståelse. Arbetet med kommunikativ trovärdighet styrker trovärdigheten 
”credibility” (Bryman, 2011) vilket innebär giltighet i påståenden. Jag var även noga 
med att samtliga intervjupersonernas röster skulle tas med i resultatdelen bland 
citaten. Detta stärker giltigheten i gemensamma upplevelser hos vårdenhetscheferna.

Assarsson & Zipos Zackrisson (2006) menar att det finns olika sätt att generalisera 
forskningsresultat. Ett sätt att generalisera är via kontextlikhet. Eftersom studiens 
perspektivering visar synsätt som talar för att hälso- och sjukvården som institution är 
ett föränderligt sammanhang, så blir kontextlikhet i den bemärkelsen svår att uppnå. 
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Ses kontexten däremot som informella och formella möten mellan chef och 
medarbetare på arbetsplatsen där lärandeprocesser utspelas ökar generaliserbarheten.

5.5. Den fenomenologiska reduktionen
I den fenomenologiska inriktningen ska forskaren sträva efter att beskriva 
människors upplevelser utan hänsyn till orsak (Kvale, 1997). Den fenomenologiska 
reduktionen innebar att jag inte fällde omdömen av existensen eller icke-existensen 
av upplevelsers innehåll. Reduktionen innebar att jag försökte sätta min förförståelse 
och kunskap inom parentes för att kunna beskriva fenomenens väsen. Det handlade 
om att som forskare analysera sina förutfattade meningar (Kvale, 1997).  I arbetet 
inspirerades jag av teori som betraktar ledarskapet som en aktörsdel i pedagogiska 
processer (Yukl, 2010) och lärande som något som sker i socialt kommunikativa 
sammanhang (Habermas,1984) samt via dialog Vygotsky (1962).

5.6 Forskningsetiska aspekter
Vetenskapsrådet (2011) menar att forskning på människor ska genomföras i god 
vetenskaplig praxis och att forskaren ska vara insatt i vetenskaplig litteratur. Bra 
forskning ska även vara samhällsnyttig och etisk (Helgesson, 2006). Forskningsetik 
berör det praktiska genomförandet av undersökningen, analysen och tolkningen av 
data samt bedömning av slutsatsers hållbarhet (se figur 11). När det gäller det 
praktiska genomförandet av undersökningen handlar god forskningsetik om hur 
informanter har behandlats med avseende på säkerhet, personlig integritet och 
autonomi. Vid bedömningen av studiens slutsatser har hederlighet och 
sanningsenlighet hos forskaren en avgörande betydelse (Helgesson, 2006).

Interna Externa

Före Teoretiska utgångspunkter

Under Behandlingen av informanter
Hederlighet i processen
Kompetens i genomförande

Forskningens  påverkan i organisationen  
eller i samhället

Efter Val att publicera eller inte sprida resultat
Hantering av författarskap

Hur forskningsresultat presenteras
Tillämpning av resultat

Figur 11. Forskningsetiska aspekter i olika faser (Helgesson, 2006, s 40, egen omarbetning)

En strävan är att vårdenhetscheferna som medverkat i studien ska få ta ta del av 
resultatet. Detta medför en möjlighet för cheferna att öka sin förståelse om den 
sociala arbetssituationen och upplevelser av värde och mening i arbetet. Det innebär 
exempelvis en högre förståelse av chefernas betydelse för personalens lärande på 
arbetsplatsen. 
Undersökningar som medför att de medverkande ökar förståelse om den sociala 
situationen och miljön bidrar till en ontologisk autenticitet (Bryman, 2011). Ontologi 
är läran om de begrepp man behöver för att kunna ge en beskrivning och förklaring 
av verkligheten och autenticitet innebär äkthet i denna beskrivning och förklaring 
(Nationalencyklopedin, 2011). 
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6 Resultatdiskussion
I detta kapitlet analyserar jag studiens resultat med hjälp av teori och för ämnet 
aktuell forskning.

6.1 Vårdenhetschefernas upplevelser av betydelser de har för 
personalens lärande på arbetsplatsen
Den första huvudkategorin som behandlas är vårdenhetschefernas upplevelser av sin 
betydelse för personalens lärande på arbetsplatsen. Under denna kategori har jag 
funnit följande; vårdenhetscheferna upplever att de stärker ett öppet arbetsklimat, 
uppmärksammar sina medarbetare, stödjer reflektion och breddar kompetenser hos 
personalen.

6.1.1 Stärker ett öppet arbetsklimat
Man kan konstatera att vårdenhetscheferna överlag är positiva till att ha ett öppet 
arbetsklimat med möjlighet till fria samtal mellan chef och medarbetare. 
Vårdenhetscheferna har genom sin positiva inställning till möte och samtal med 
medarbetarna en betydelsefull för lärandeprocesser i den pedagogiska praktiken. 
Samtal kan handla om att vidmakthålla traditionella synsätt eller att skapa nya synsätt 
i verksamheten som frammanar nya handlingar och beteenden. Detta kan ses som att 
vårdenhetscheferna och medarbetarna skapar mening genom interaktion. Dyadiska 
ledarteorier betonar aspekter som ömsesidigt förtroende och samarbete mellan chef 
och medarbetare som nyckelfaktorer för ömsesidig påverkan (Yukl, 2010).
I Habermas (1984)) teori om störningsfri kommunikation poängteras styrkan i fria 
samtalet som baseras på god vilja, argumentation och dialog. I fria samtal är det inte 
makt, status eller expertvälde som råder, utan styrkan i fritt formad konsensus 
(Habermas, 1984). När den sociala arbetssituationen möjliggör en öppen dialog kan 
moraliska normer som är sammankopplade med den pedagogiska praktiken 
upptäckas (Habermas, 2003). Piaget (1974) menar att normerna ofta är uppbyggda av 
historia och tradition. Vårdenhetschefernas deltagande i öppna samtal kan tolkas som 
ett konfronterande ledarskap där ledare ger medarbetare sitt stöd och deltar i 
diskussioner (Wallo, 2008) om förhållningssätt i praktiken. Vårdenhetschefernas 
deltagande i öppna samtal kan ses som ett möjliggörande av ny mening i arbetet 
eftersom livet i institutionen inte är givet på förhand utan skapas i interaktionen 
(Markström, 2005).
Flera av vårdenhetscheferna upplever att samtal är viktigt för att medarbetarna ska 
veta hur de ska utföra sitt arbete och när personal informerar patienter. Tidigare 
forskning visar att praktikgemenskaper påverkar människor med sina rutiner och 
språk och socialiserar individer emotionellt, språkligt och kognitivt (Säljö, 2005) och 
att lärandeprocesser kan uppstår i den socialt mellanmänskliga nivån (Illeris, 2001). 
Genom att vårdenhetscheferna stärker ett öppet arbetsklimat kan synpunkter från 
medarbetarna och nya arbetssätt tas tillvara (Thunborg, 1999).

6.1.2 Uppmärksammar  medarbetare 
Tidigare forskning visar att organisatoriskt förbättringsarbete med mål att öka 
personalens förmåga till lärande kräver att ledare har förmåga att utveckla mänskliga 
resurser i organisationen (Jacobsen, 2005). Man kan konstatera att 
vårdenhetscheferna anser att det är viktigt att uppmuntra, motivera och inspirera sina 
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medarbetare vilket stärker självkänsla och självförtroende hos medarbetarna 
(Skarman, 2011) och samtidigt utgör en stabil grund för förbättringsarbete (Jacobsen, 
2005).En genomgående likhet är att vårdenhetscheferna anser att det är viktigt för 
personalens lärande att chefer ger feedback till medarbetarna avseende prestation och 
utveckling. Detta arbetssätt stämmer bra överens med synen på chefen som pedagog 
och utbildare (Wallo, 2008). Övreveit & Andreen-Sachs (2010) betonar också vikten 
av att ledare kan öka medarbetares motivation och ta tillvara på idéer och 
engagemang.

Vårdenhetscheferna uttryckte genomgående att de skulle kunna ge mera feedback än 
vad de gör idag. En anledning till att cheferna inte ger så mycket feedback som de 
önskar kan vara, att det är svårt att ge negativ kritik. En annan anledning till att 
vårdenhetscheferna inte ger så mycket feedback som de borde enligt dem själva, kan 
vara att de inte har tillräckligt stor insyn i vad som händer på arbetsplatsen. I Säljö´s 
(1999) teori  om pedagogisk ledning ingår en analytisk dimension som betonar vikten 
av att chefer kan analysera och förstå arbetssituationer och den pedagogiska 
praktiken. För lite av denna analytiska förmåga kan innebära att cheferna inte 
uppmärksammar sina medarbetare tillräckligt avseende bra eller mindre bra 
prestationer.

6.1.3 Stödjer reflektion i arbetsgrupper
Reflektion är centralt vid kunskapande och personer har möjlighet att bli bekräftade 
och stimulerade, menar Svedberg (2007). Flera av vårdenhetscheferna tycker att 
arbetet fungerar bättre när personalen reflekterar tillsammans och funderar över vad 
de gör och hur de arbetar. Ett par av cheferna uttryckte att reflektion stärkte 
arbetsgruppen. Detta kan uppfattas som att vårdenhetscheferna har en hög förståelse 
av att gemensam reflektion främjar en professionell dialog och lärande.
Vårdenhetscheferna har en betydelsefull roll för att avsätta tid för reflektion. 
Gemensamt för flera av vårdenhetscheferna är att de upplever att arbetet med 
reflektion kan fungera bättre. En anledning till att det inte fungerar fullt ut kan vara 
att man inte lyckats skapa ett tillräckligt öppet klimat. Det är betydelsefullt att 
vårdenhetscheferna deltar i reflektion tillsammans med sina medarbetare. Det kan 
kopplas samman med ett effektivt ledarskap (Yukl, 2010). Arbetet med att reflektera 
tillsammans, vårdenhetschef och medarbetare kan tolkas som att vårdenhetschefen 
agerar handledare och utvecklingsagent kopplat till Svedbergs (2007) teori om 
läranderum där deltagarna försöker se en djupare mening i sin sysselsättning.

Forskning visar att social kompetens som att lyssna, förstå och kunna uttrycka sig är 
centrala egenskaper i ett utvecklingsinriktat ledarskap (Sandahl, Falkenström & von 
Knorrin, 2010). Ekholm & Ellström (2003) betonar vikten av chefer som skapar 
lärandetillfällen genom att ge stöd och uppmuntran till personal som tar upp nya 
idéer. Svedberg (2007) poängterar att reflektion stärker den organisatoriska tilliten. 
Min reflektion är att vårdenhetscheferna uppfattar gemensam reflektion i 
arbetsgrupper som möjliga lärandetillfällen där nya idéer och arbetssätt kan tas 
tillvara och utvecklas, men att de inte arbetar frekvent med detta.

Sveriges Läkarförbunds chefsförening (2000) lyfter fram vikten av att chefer måste 
ha möjlighet att lägga tid och omsorg på ledarskapet. Vid flera av avledningarna 
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arbetar vårdenhetscheferna med förbättringsarbeten. Vårdenhetscheferna gav uttryck 
för att de själva också behöver reflektera för att inte handskas med för många saker 
samtidigt. Yukl's (2010) forskning visar att i en föränderlig arbetsmiljö måste 
cheferna själva kunna vara flexibla och kunna lära av sina misstag, ändra sina 
antaganden och tankekartor. Det är viktigt för chefer att reflektera över hur de själva 
lär, menar Yukl (2010). 

6.1.4 Breddar kompetenser hos personalen
Jacobsen (2005) menar att de organisationer som investerar i att bredda kompetens 
hos medarbetarna har bäst möjligheter att lyckas i utvecklingsarbete. En 
genomgående likhet hos vårdenhetscheferna är att de upplever att de har en viktig roll 
att uppmuntra personalen till att utföra interna studiebesök och att förklara för 
medarbetare att de har en viktig roll att dela med sig av kunskap till andra 
medarbetare. Arbetet med att hjälpas åt kan ses som att lärande sker i processen av att 
bli en duglig deltagare i den sociokulturen (Lave & Wenger, 1991) och den 
pedagogiska praktiken. Några av vårdenhetscheferna poängterar att de har fört över 
en del processer mellan professionerna vilket innebär arbete med rotation.  Min 
reflektion är att det verkar som om dessa vårdenhetschefer har en mer långsiktig 
personalstrategi för avdelningen. I och med att kompetenserna höjs bland 
medarbetarna kan medarbetarna arbeta mera flexibelt och arbetet effektiviseras på 
sikt. Genom att vårdenhetscheferna ger stöd till kompetensutveckling, instruktioner 
och ökat ansvar till medarbetarna ökas självförtroendet hos individerna (Skarman, 
2011).

En vårdenhetschef fokuserar på att samtlig involverad personal ska delta på 
patientronderna. Vårdenhetschefen ger uttryck för att undersköterskorna har mycket 
att lära av övrig vårdpersonal. Naturligtvis kan också undersköterskorna dela med sig 
av sina erfarenheter, färdigheter och förhållningssätt till läkarna och 
sjuksköterskorna. När vårdpersonalen tillsammans deltar på ronderna uppstår ett 
interprofessionellt lärandetillfälle där teoretisk, praktisk och etisk kunskap kan 
synliggöras och överföras mellan yrkesprofessionerna. Gustavsson (2000) lyfter fram 
dessa tre kunskapsformer som vetenskaplig kunskap, produktiv kunskap och till sist 
klokhet som hur vi är mot varandra. Deltagandet på ronderna kan också ses som en 
möjlighet för personalen att få ökad kunskap och förståelse av helhet, delar och 
sammanhang.

Genom att vårdenhetscheferna ger stöd och uppmuntran till lärande kan dessa ses 
som utvecklingsagenter. En viktig aspekt för cheferna att ta tillvara är de personliga 
referensramar som medarbetarna har. Svedbergs (2007) teori om läranderum 
indikerar att chefer måste se och förstå kopplingarna mellan medarbetarnas 
personliga referensramar, arbetsuppgifter och yrkeskompetens för att 
kompetenshöjning ska lyckas. Arbete med rotation, större delaktighet på ronderna 
och ökade ansvarsområden för medarbetarna kan kopplas Fuglestads (1999) teori om 
det didaktiska ledarskapet som skapar arenor för lärande och utveckling.
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6.2 Vårdenhetschefernas upplevelser av lärandestyrt 
förbättringsarbete

Den andra huvudkategorin handlar om hur vårdenhetscheferna upplever lärandestyrt 
förbättringsarbete. Där fann jag följande två underkategorier. Den första är att 
cheferna skapar engagemang och mening med hjälp av mål- och visionsarbete och 
den andra kategorin är att de kombinerar ett Lean förhållningssätt med ökad 
samverkan.

6.2.1 Skapar engagemang och mening med mål och vision
Flera av vårdenhetscheferna betonade att det var viktigt att arbeta med verksamhetens 
mål och vision. Vårdenhetshefer som arbetar med mål och resurser kan ses som både 
ett pedagogiskt och ett supportande ledarskap (Wallo, 2008). Några av 
vårdenhetscheferna bröt ner verksamhetens mål, till mål på grupp- och individnivå. 
När vårdenhetschefen hjälper medarbetare att ta fram tankekartor kring mål på 
individnivå ökas möjligheten för medarbetaren att se mening i sin sysselsättning 
vilket har visat sig vara en avgörande faktor för lärande (Svedberg, 2007). 
En vårdenhetschef arbetade fram ett arbetsdokument till varje enskild medarbetare 
som beskrev verksamhetens mål kopplade till medarbetarens individuella mål. Arbete 
med att skapa en synkronisering kring mål och vision, förståelse för helheten och 
ökad motivation hos medarbetarna kan ses som systemeffektivisering (NUTEK, 
2007) och ett organisatoriskt ledarskap (Jacobsen, 2005). Strategi O vid 
organisatorisk förändring menar att den främsta faktorn som gynnar utveckling och 
förändring är individernas förmåga och möjlighet att lära (Jacobsen, 2005). 
Vårdenhetscheferna uttryckte att en viktig del i deras arbete innebar att synliggöra 
organisationens mål och vision. Flera av cheferna gav uttryck för att samtlig personal 
måste delta i förbättringsarbete. Några av vårdenhetscheferna menade att det är 
viktigt att de själva hade positiv inställning till förbättringsarbete. 
Vårdenhetscheferna menade att de själva måste agera mera aktivt i utvecklingen. 
Genom att cheferna är delaktiga i förändringsarbetet kan det tolkas som att cheferna 
lägger en grund för gemensamma förhållningssätt och förståelse för lärandestyrt 
förbättringsarbete hos personalen. Detta benämner Jacobsen (2005) som som ett 
interaktivt ledarskap vilket innebär att chefen också deltar i processen.

Bruner (1990) betonar att interaktionen till det kulturspecifika sammanhanget är en 
process som konstruerar meningsfullhet hos individerna. Min reflektion är att det 
kulturspecifika sammanhanget här ses som mötet mellan vårdenhetschefen och 
medarbetare som samarbetar kring målen.  Ellström m fl (1990) menar att det är 
viktigt att förändringars syfte tas upp och diskuteras med personalen för att nå en 
bred förankring hos medarbetarna.  
Det finns intressanta kopplingar till Sandahl & Karlsons (2011) forskning  som 
indikerar att när medarbetare upplever sin arbetssituation som meningsfull så minskar 
risken för ohälsa. Detta kan tolkas som att arbete med mål och vision nedbrutet på 
individnivå har en främjande effekt ur arbetsmiljösynpunkt. En annan reflektion är att 
om vårdenhetscheferna inte arbetar med avstämningar kontinuerligt så sjunker 
känslan av meningsfullhet hos personalen. Ytterligare en reflektion är att 
vårdenhetschefernas arbete med mål och vision utgör ett viktigt fundament för att 
förankra lärandestyrt förbättringsarbete hos personalen.
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6.2.2 Kombinerar Lean förhållningssätt med samarbete 
En stor del av cheferna upplever att lärandestyrt förbättringsarbete handlar om att 
implementera ett Lean förhållningssätt vilket innebär upptäckter av och minskning av 
slöseri i verksamheten (Petersson, 2009). Lean arbetssätt avser att förbättra tydlighet, 
rutiner och strukturer på avdelningarna för att skapa en mer effektiv organisation. 
Vårdenhetschefernas uppfattningar om Lean handlar om att få vårdkedjor att fungera 
smidigt och att upptäcka om det finns några hakar i flöden. 
Illeris (2001) menar att arbete med rutiner inte är detsamma som lärande men genom 
att engagera medarbetarna i planering  och interaktion av arbetsuppgifter kan dessa 
problem överbryggas (Illeris, 2001). Vårdenhetscheferna berättade om att olika 
arbetsgrupper har ansvar för att driva olika arbetsområden kring ett Lean 
förhållningssätt. Det kan tolkas som om att vårdenhetscheferna har förståelse för att 
ökat ansvar och samarbete bland medarbetarna som kombineras med ett Lean 
förhållningssätt gynnar både effektivitet och ett utvecklande arbete för personalen. 
Genom att cheferna ger möjlighet till ett utvecklande arbete, kan lärande fungera som 
en motor för att effektivisera organisationen (Ellström & Hultman, 2004).

6.3 Vårdenhetschefernas upplevelser av barriärer i  lärandestyrt 
      förbättringsarbete

Den tredje huvudkategorin handlar om vårdenhetschefernas upplevelser av barriärer i 
lärandestyrt förbättringsarbete. Under denna kategori fann jag följande 
underkategorier; motstånd mot förbättringsarbete samt att nya arbetsvillkor och 
yrkesroller har uppstått i sjukvården.

6.3.1 Motstånd mot förbättringsarbete
Flera av vårdenhetscheferna menade att det finns ett motstånd mot utvecklingsarbete 
bland medarbetarna.  Övretveit & Andreen- Sachs (2010) betonar att en av 
utmaningarna för chefer inom hälso- och sjukvården är att läsa av situationer, 
människor och grupper i organisationer för att kunna skapa samsyn om 
förbättringsbehov. För att kunna läsa av olika situationer måste chefen vara 
uppmärksam, lyhörd och känslig (Övretveit & Andreen-Sachs, 2010). Fugelstad 
(1999) menar att det handlar om att som ledare ha tillgång till sina känslor och att 
fundera kring etiska aspekter av mänskligt handlande. 

Min reflektion är att när vårdenhetscheferna upplever motstånd till förbättringsarbete 
från medarbetarhåll kan det hänga samman med att det är ”för lågt i tak” på 
avdelningen. Det kan handla om brister i dialog och kommunikation. Bristande 
dialog kan innebära hinder i teamarbete och problemlösning (Svedberg, 2007). Enligt 
Vygotsky (1962) utgör den sociala aktiviteten med extern dialog grunden för 
individers reflektion och kunskapsinternalisering. Upplevt motstånd kan kopplas till 
att vårdenhetscheferna inte respekterar medarbetarnas synpunkter och åsikter. 
Skarman (2011) menar att en vanlig effekt av detta är att medarbetare känner sig 
kränkta eller tappar motivationen.

En anledning till brist på samsyn och förändringskapacitet bland medarbetarna kan 
vara kopplad till för låg flexibilitet bland medarbetarna i organisationen. Jacobsen 
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(2007) lyfter fram vikten av en breddning av kompetens hos personalen vid 
förbättringsarbete samt att medarbetarna talar samma språk. Motstånd bland 
medarbetarna kan också sammankopplas med att cheferna inte har förankrat arbetets 
inriktning och gemensamma mål tillräckligt hos personalen. Det kan handla om att 
vårdenhetschefen brister i sin funktion som processtöd (Jacobsen, 2005).

En  vårdenhetschefs förmåga att arbeta på ett mer otraditionellt sätt, ta tillvara på 
medarbetarens personliga erfarenheter och föra diskussionen vidare kan kopplas till 
både det didaktiska, kommunikativa och analytiska ledarskapet (Fuglestad, 1999) 
samt till Svedbergs (2007) teori om känsla av meningsfullhet som är en avgörande 
faktor för lärande. Denna studie samt tidigare forskning har visat att för mycket av 
den hårda ledarstilen E och för lite av den mjuka ledarstilen O leder till brister i att 
skapa gemensamma förståelseplattformar (Böhm, 2009). Ineffektivitet i 
organisationen kan kopplas till dålig interaktion mellan chefer och medarbetarna 
(Yukl, 2010).

6.3.2 Nya arbetsvillkor och yrkesroller har uppstått 
Vårdenhetschefernas gemensamma upplevelser av barriärer för lärandestyrt 
förbättringsarbete präglas av att det finns brister i samverkan mellan olika 
yrkesprofessioner. Flera av vårdenhetscheferna uttryckte att läkarna haft dålig 
uppslutning på gemensamma möten. Några av vårdenhetscheferna menade att 
läkarna inte var förändringsbenägna.   
Bejerot et al (2011) menar att det finns indikatorer på att läkarnas arbetsvillkor har 
försämrats under senare år. I en enkätstudie som genomfördes 2010 av 
Arbetsmiljöverket och SCB upplevde läkarna att de använder sin högsta kompetens i 
mindre utsträckning och känner en svagare press än tidigare att hänga med i 
kunskapsutvecklingen. Läkarna upplevde en försämring som är kopplad till 
arbetsuppgifter som påverkar möjligheten att arbeta effektivt. I och med att det finns 
färre läkare i ledningsbefattningar nu än för tjugo år sedan har möjligheterna för 
läkarna minskat att påverka utvecklingen i sjukvården. Bejerot et al (2011) talar om 
”läkarna som en profession i fritt fall”.  
Sandkull & Johansson (2000) menar att medarbetares värderingar av en 
arbetsorganisation ofta hänger samman med känslan av tillhörighet samt möjlighet 
till kommunikation och inflytande. Min reflektion är att arbetsvillkor med brister i 
samverkan med övriga professioner minskar möjligheterna för medarbetare att känna 
tillhörighet. Tillhörighet handlar också om olika personers inställning till varandra. 
Bristande känsla av tillhörighet kan skapa ett upplevt klimat av vi och dom mellan 
arbetsgrupper.
En fråga som kan ställas är;  Har läkarna getts möjlighet till planering och samverkan 
i förbättringsarbete? Vårdenhetschefernas utsagor att läkarna generellt inte är med i 
förändringsarbetet kan tolkas och förstås som att läkarnas arbetsvillkor har 
försämrats. Eftersom förändringstrycket inom sjukvården är stort (Blomqvist, 2007) 
är det inte svårt att förstå att yrkesroller befinner sig under förändring och utveckling. 
Assarsson & Sipos (2005) menar att yrkesidentiteter förhandlas och iscensätts i 
sociala sammanhang. Lärande och utveckling  i hälso- och sjukvården är en 
interaktionsprocess som utgör navet för att ny kunskap och bra metoder kommer 
patienterna tillgodo. Det är angeläget att chefer och medarbetare tillsammans ser över 
ändrade arbetsvillkor, bra ledarskap, tydligare mål och större delaktighet.
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7  Konklusion
I detta kapitel beskriver jag slutsatser från studien och förslag till vidare forskning.

7.1 Stärker känsla av meningsfullhet i arbetet
Essensen i studien är att vårdenhetscheferna upplever att de hjälper medarbetarna att 
konstruera bilder av meningsfullhet i arbetet, som i sin tur leder till ökad effektivitet. 
De upplever att meningsskapande och lärande sker via kommunikativa handlingar 
och social interaktion som verkar meningsskapande för både dem själva och 
medarbetarna. Gemensamma upplevelser hos vårdenhetscheferna är betydelsen av att 
personalen lär genom samtal med cheferna samt via större delaktighet och genom att 
få ta ett ökat ansvar.
Vårdenhetscheferna upplever att de coachar, uppmuntrar, motiverar och inspirerar 
sina medarbetare till ökat engagemang, men att de kan bli bättre på att ge feedback 
och arbeta mera med reflektion i arbetsgrupper samt stödja större delaktighet med 
ökat ansvarstagande hos personalen.
Vårdenhetscheferna  uppmuntrar personalen till att utföra studiebesök, stödjer ett 
interprofessionellt lärande, kompetensutveckling och överföring av arbetsuppgifter 
mellan medarbetare.

7.2 Ökar förståelse för verksamhetens utveckling
Vårdenhetschefernas upplevelser av lärandestyrt förbättringsarbete är att det främst 
innebär en utveckling av organisationens mening och syfte, optimering av systemet 
för att nå mål och syfte, samt ökad interaktion och delaktighet bland personalen.

Flera av vårdenhetscheferna bryter ned verksamhetens mål till mål på grupp- och 
individnivå vilket stärker möjligheten för medarbetarna att uppleva meningsfullhet 
sin sysselsättning. Vårdenhetscheferna lyfter fram att de börjat arbeta med ett Lean 
förhållningssätt på avdelningarna som de upplever handlar om att förbättra tydlighet, 
rutiner och strukturer på klinikerna för att skapa en mer effektiv organisation. 
Vårdenhetscheferna uttrycker att de själva har fått ökade krav på sig att följa med i 
utvecklingen.

7.3 Möter pedagogiska utmaningar 
När det gäller vårdenhetschefernas upplevelser av barriärer för lärandestyrt 
förbättringsarbete framkommer det att det finns ett motstånd mot förbättringsarbete 
bland medarbetarna. Det förekommer negativa synpunkter och attityder mot 
förändringar från medarbetarhåll. Vissa vårdenhetschefer upplever att organisationen 
inte tar tillvara på idéer som finns hos medarbetarna och att för låg flexibilitet i 
organisationen leder till ineffektivitet i verksamheten.  Det förekommer slitningar 
mellan olika arbetsgrupper och dålig uppslutning på möten som handlar om 
förbättringsarbete.
Vårdenhetscheferna ingår i interaktionsprocesser på olika nivåer i organisationen som 
påverkar medarbetarna och dem själva. Hur vårdenhetscheferna utövar sitt ledarskap 
påverkar medarbetares tankar, synsätt, känsla av meningsfullhet och möjlighet till 
lärande på vårdenheterna. 
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Frågor som väckts i samband studien;
Hur kan verksamhetsledningen öka vårdenhetschefers pedagogiska förmåga?
Hur fungerar samarbetet mellan läkare och övrig vårdpersonal? 
Hur ser ledningsstrategin ut för ett hållbart professionellt samarbete och ökat lärande 
mellan yrkesprofessionerna? 

7.4 Förslag till vidare forskning
Denna studie indikerar att det finns behov av ytterligare forskning kring institutionell 
förändring och lärandeprocesser i hälso- och sjukvården kopplat till ledarskap och 
medarbetarskap. Mer forskning kring ett interaktivt kollegialt ledarskap på grupp- 
och organisatorisk nivå verkar intressant för att få en helhetsbild av dagens hälso- och 
sjukvårdsorganisation  i förändring. Det verkar också angeläget att genomföra en 
studie kring läkarprofessionens lärande och utveckling.

8 Reflektion
I detta kapitel ges en reflektion över forskarens roll och tillvägagångssätt i studien.

8.1 Forskaren och studien
Ambitionen med studien är att ge ett bidrag till vetenskaplig kunskap. Framställandet 
av kunskap kan ses som en process där forskaren har betydelse och del i resultaten 
(Assarsson & Zipos Zackrisson, 2006). 
Intresset för ledares upplevelser av sin betydelse för personalens  arbetsplatslärande 
väcktes i samband med arbetet som pedagogisk konsult i näringslivet och genom 
studier inom områdena ledarskap och lärande. Som konsult har jag många gånger 
funderat över hur ledare kan stödja personalens lärande och verksamheters 
utveckling.
Inspirerad av fenomenologin försökte jag tolka vårdenhetschefernas upplevelser av 
sin betydelse för personalens lärande och utveckling . 
Med tankar från fenomenologin som betonar att att den sociala verkligheten rymmer 
meningsfullhet sågs kopplingarna till den av vårdenhetscheferna psykologiskt 
upplevda världen och deras handlingar. Handlingarna var exempelvis att agera coach, 
inspiratör, handledare och att ge stöd till ökat ansvar.  Perspektivet att förstå 
ledarskap som en pedagogisk process och lärande som socialt konstruerat visade sig 
vara  användbart i tolkningarna.En reflektion är att samtliga av de intervjuade är 
kvinnor (liksom intervjuaren). Man kan fundera över om detta spelar någon roll för 
resultaten och i sådana fall vilken. Finns det skillnader mellan hur män och kvinnor 
upplever betydelser av sitt ledarskap och i sådana fall, hur?  
Efter intervjuerna ville några av vårdenhetscheferna diskutera pedagogiska 
frågeställningar med författaren. Förfrågan om att som pedagog medverka vid 
pedagogiska möten kom också längs med studien. Studien väckte ett ökat 
engagemang och intresse hos vårdenhetscheferna kring fenomenen ledarskap och 
personalens lärande i hälso- och sjukvården.
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Omnämnanden

Jag vill tacka samtliga intervjupersoner för er medverkan. Utan er hade studien inte 
varit möjlig att genomföra. Ni utför ett beundransvärt arbete på klinikerna.

Jag vill också rikta ett tack till Lena Dahl som bidragit med positiv omtanke och 
vägledning under arbetets gång.

Linköping i februari 2012

Liselotte Böhm
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”Graden av pedagogisk påverkan bestäms av 
relationen mellan synlig och osynlig påverkan, 
i interaktion med graden av kritisk reflektion 

över den synliga påverkan”

(Ringborg, 2001, sid 51)
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Bilaga 1                              
   Intervjuguide

Forskningsfrågor
Hur sker lärande i verksamheten?
Vilken eller vilka upplevelser om sin betydelse för personalens lärande dominerar 
bland ledarna?
Vilka gemensamma upplevelser hos ledarna främjar personalens lärande?
Vilken inställning till lärandestyrt förbättringsarbete dominerar bland ledarna?

Intervjufrågor
Jag som ledare
Min roll på arbetsplatsen
Hur länge har du arbetat här?
Kan du berätta om din arbetsroll och dina ansvarsområden?
Kan du berätta om verksamheten som bedrivs här?

Lärande 
Hur sker lärande på arbetsplatsen?
Vad främjar möjligheter till lärande och ett utvecklande arbete för medarbetarna?
Vilken betydelse har du/din ledarroll för personalens lärande?
Vad innebär lärandestyrt förbättringsarbete för dig som ledare?

Lärande organisation
Kan organisationen bli bättre på att använda kunskaper som medarbetarna har, i 
sådana fall hur?
Eftersträvas högre grad av prestationer hos medarbetarna? Vilka prestationer 
eftersträvas i sådana fall och varför?
Har personalen i verksamheten en tydlig vision, i sådana fall vilken?
Finns det positiva effekter för verksamheten och personalen av lärande på 
arbetsplatsen, vilka?

Verksamhetskultur
Kan du berätta om verksamhetens kultur (värderingar)?
Hur kan verksamhetskulturen påverkas av ledarna?
Hur upplever du arbetsklimatet i verksamheten?
Fungerar arbetet effektivt ?
Finns gemensamma värderingsgrunder?
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