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Sammanfattning 

Titel: Förutsättningar för lärande? - En fallstudie om medarbetarna  möjligheter och hinder att 

lära inom äldreomsorgen. 

Författare: Sofia Gammal och Cosette Malatios 

Handledare:  Åsa-Karin Engstrand 

Bakgrund: Lärande betraktas idag vara av hög relevans när det gäller organisationers 

utveckling och konkurrenskraft på marknaden på grund av den snabbt föränderliga 

omgivningen. I en lärande organisation ses lärandet som ett medel för att skapa en 

förändringsbenägenhet inom organisationen, skapa innovation, anpassa sig efter omgivningen 

samt för att skapa konkurrensfördelar. Det finns ingen entydlig definition av organisatoriskt 

lärande och inte heller hur organisationer agerar eller bör agera för att uppnå detta.  

Syfte: Studien har ett tvådelat syfte: För det första syftar den till att undersöka konstruktionen 

av organisatoriskt lärande med avseende på såväl planerade som oplanerade aktiviteter. Detta 

för att se vad som karaktäriserar lärandet och hur aktiviteterna bidrar till att medarbetarna lär. 

För det andra syftar den till att lämna rekommendationer som bidrar till förbättringar av 

lärandet. 

Metod: För att besvara vårt syfte har en kvalitativ fallstudie utförts genom semistrukturerade 

intervjuer och observationer på äldreboendet Rosen. Studien har haft en induktiv ansats då 

empirin ligger till grund för valet av teorier.  

Slutsats: Genom studien har vi identifierat såväl formellt som informellt lärande i 

verksamheten. Fokus från organisationen ligger främst på det formella lärandet medan 

medarbetarna efterfrågar möjligheter att lära genom praktiska övningar.  Vidare används 

möten som en viktig arena för att utbyta kunskaper och erfarenheter. En stor del av arbetet på 

Rosen handlar om att följa rutiner, minimera avvikelser och säkerställa att de givna ramarna 

efterföljs. Det finns små möjligheter för medarbetarna att förändra eller ifrågasätta de 

förutsättningar som styr arbetet och verksamheten. Vidare anser vi att de värderingar och 

normer som finns i verksamhet styr och vägleder medarbetarna vilket kan begränsa lärande- 

och kunskapsmöjligheter. 

Nyckelord: Organisatoriskt lärande, äldreomsorg, lärandemiljö, organisationskultur och de 

fem disciplinerna. 

  



 

Abstract 

Authors: Sofia Gammal and Cosette Malatios  

Advisor: Åsa-Karin Engstrand 

Title: Prerequisites for learning? - A case study of employee opportunities and obstacles for 

learning in elderly care. 

Background: Learning is today considered to be of high relevance in terms of organizations' 

development and competitiveness in the market due to the rapidly changing environment. In a 

learning organization, learning is seen as a means to create a propensity for change within the 

organization, create innovation, adapt to the environment and to create competitive 

advantages. There is no agreed definition of organizational learning, nor how organizations 

act or should act to achieve this. 

Aim/purpose: The study has a dual purpose: First, it aims to examine the structure of 

organizational learning with respect to both planned and unplanned activities. This in order to 

see what characterizes learning and how activities can help employees to learn. Secondly, it 

aims to make recommendations that contribute to the improvement of learning. 

Methodology: To answer our purpose, a qualitative case study was conducted through semi-

structured interviews and observations at the elderly housing Rosen. The study had an 

inductive approach where empirical data is the basis for the selection of theories. 

Conclusions: Through the study, we have identified both formal and informal learning 

activities. The focus from the organization is primarily on formal learning while employees 

are demanding opportunities to learn by doing. Meetings are an important arena for the 

exchange of knowledge and experiences. A big part of the tasks at Rosen involves following 

procedures, minimize deviations and ensuring that the terms of reference is followed. There is 

little if any room for the employees to review or question the prevailing situation and 

conditions that govern the work and operations. We believe that the organizations values and 

norms controls and guides the employees which can limit learning and knowledge 

opportunities.  

Key words: Organizational learning, elderly care, learning environment, organizational 

culture and the five disciplines. 

  



 

Förord 

Vi vill börja med att tacka äldreboendet Rosen, Attendo för er medverkan i vår studie och för 

ert varma mottagande och bemötande. Vidare vill vi ge ett stort tack till alla som deltagit i 

våra intervjuer och observationer. Utan all er erfarenhet och tankar som ni delat mer er till oss 

hade denna studie inte varit möjlig.  

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Åsa-Karin Engstrand som har gett oss stöd, 

motivation och vägledning under hela våren. Slutligen vill vi tacka samtliga som ingått i vår 

seminariegrupp som gett feedback och inspiration till vår studie. 

 

 

Sofia Gammal och Cosette Malatios 

Linköping, 20 maj 2013 
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1. Inledning 

I inledningsavsnittet introducerar vi bakgrunden till det valda ämnet organisatoriskt lärande 

och en problemdiskussion förs kring betydelsen av organisatoriskt lärande inom 

äldreomsorgen. Utifrån detta presenteras sedan studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 

presenterar vi studiens avgränsningar samt studiens bidrag och målgrupp.  

 

1.1 Bakgrund 

Inom ramen för vår utbildning har vi otaliga gånger stött på termen lärande. Föreläsare och 

lektorer har ofta betonat vikten av att fokusera på långsiktigt lärande istället för mer 

kortsiktiga resultat såsom att klara av tentamina. Allt eftersom varje specifik kurs har 

framskridit har upplevelsen ökat av att lärandet har försvunnit ur fokus och istället har 

studenterna alltmer inriktat sig på kortsiktiga mål som att klara kursen, samla poäng eller ta 

examen. Vilka konsekvenser får det om studenterna flyttar fokus från resultat till lärande som 

en process?  

Det kan hävdas att syftet med en universitetsutbildning är att skaffa sig kunskaper, utveckla 

förståelse, färdigheter, och förmågor, men frågan är vilken form av lärande och 

kunskapsutveckling som eftersträvas inom ramen för de enskilda kurserna. Varför är det så 

svårt att omsätta termen lärande från teori till konkret handling? Kan det vara så att våra 

upplevelser på universitet är aktuella även utanför akademien och att detta är något som 

organisationer tampas med ute i arbetslivet?  

Organisatoriskt lärande som begrepp har etablerats inom discipliner såsom ekonomi, 

psykologi samt sociologi, men trots det stora antalet studier om organisatoriskt lärande som 

har publicerats, råder det lite konsensus om hur man definierar begreppet (Ellström, 2010). 

Som fält karaktäriseras organisatoriskt lärande av en ökad mångfald och specialisering, det är 

samtidigt mycket svårt att formulera en definition som täcker in de olika betydelserna av 

organisatoriskt lärande som kan hittas i litteraturen på ett lämpligt sätt (Ellström, 2010). 

Arbetslivet har förändrats såtillvida att fler personer byter befattning och organisation under 

karriärens gång, vad som är särskilt viktigt för en enskild arbetstagare har förändrats och vi 

ser en intensifiering av fokus på kunskap och kompetens. För många är det inte aktuellt med 

en lång karriär som är präglad av stabilitet och lojalitet inom samma organisation. Att vara 

alltför länge på samma arbetsplats kan av somliga förknippas med brist på initiativ och 

ambitioner. Idag måste många organisationer konkurrera internationellt. De västerländska 
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marknaderna präglas bland annat av ett ökat utbud, kortare produktlivscykel och en svårighet 

i att konkurrera med pris vilket medför att organisationer måste vara beredda att snabbt 

förändra och anpassa sina erbjudanden (Koskinen, 2012). Detta understryker i sin tur behovet 

av att ständigt lära och utvecklas (Koskinen, 2012). I en lärande organisation är lärandet ett 

medel för att skapa en förändringsbenägenhet inom organisationen, detta genom förmågan att 

lära mer effektivt (Filstad, 2012). En hållbar konkurrenskraft är beroende av en god 

kunskapsförsörjning samt mer effektiva processer. För att kunna uppnå detta krävs en 

ändamålsenlig, anpassningsbar och flexibel organisation (Filstad, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Lärande betraktas idag vara av hög relevans när det gäller organisationers utveckling och 

konkurrenskraft på marknaden på grund av den snabbt föränderliga omgivningen. 

Ekonomiska, teknologiska och sociala faktorer har tillsammans förändrat mängden kunskap 

som behövs för att styra organisationer effektivt (Mohrman & Lawler, 2011). Kunskap och 

lärande har fått en allt större betydelse för organisationer i och med att det är svårare för 

företag att differentiera sig. Argote (1999) skriver att organisatoriskt lärande är ett 

huvudsakligt medel för företag att skapa innovation, dra nytta av marknadsmöjligheter, 

anpassa sig efter omgivningen samt för att skapa konkurrensfördelar.  

Processen från individuellt lärande till organisatoriskt lärande ett viktigt steg för att 

organisationen överhuvudtaget ska gynnas av lärandet. Aslam et al. (2011, s 738) skriver att:  

”individual learning is ineffectual for an organization unless it is not been transformed in 

organizational learning”.  

Men vad innebär då organisatoriskt lärande i praktiken och hur kan organisationer arbeta för 

att transformera individuellt lärande till organisatoriskt lärande? 

Organisatoriskt lärande är idag ett aktuellt koncept och forskningsämne men lärande inom 

organisatorer diskuterades redan under 1960-talet av bland annat Cyert och March (1963).  

Enligt Senge (1990, s. 3) som anses vara en framgångsrik forskare inom ämnet definieras 

lärande organisationer som: 

"organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly 

desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective 

aspiration is set free, and where people are continually learning how to learn together". 

http://www.sfb504.uni-mannheim.de/glossary/glosslit.htm#cm-63
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Enligt Argote (1999) finns det inte någon tydlig eller exakt definition av konceptet 

organisatoriskt lärande utan författaren ser det som ett ”paraplykoncept” för många olika 

begrepp relaterade till organisatoriskt lärande. Trots avsaknaden av en entydig definition av 

begreppet, är många forskare överens om att organisatoriskt lärande är en process eller 

aktivitet som sker inom organisationen (Örtenblad, 2001). 

Den fråga som många har studerat är hur inlärning på en individuell nivå omvandlas till 

organisatoriskt lärande. Det råder en oenighet om sambandet mellan individens och 

organisationens lärande, samtidigt som individuellt lärande är en förutsättning för 

organisatoriskt lärande (Senge, 1990; Filstad, 2012). Det är dock oerhört viktigt att förstå att 

lärande är ett mångfasetterat fenomen, det räcker därmed inte med ett enda perspektiv för att 

förstå samtliga av dess dimensioner. Genom att förstå de olika perspektiven ökar den egna 

förståelsen för vad organisatoriskt lärande är, detta eftersom det valda angreppssättet visar på 

vad inom organisatoriskt lärandet som anses vara väsentligt (Filstad, 2012).  

Majoriteten av litteraturen gällande organisatoriskt lärande utgår från privatägda företag och 

organisationer. En del forskare bland annat Rashman et al. (2009) anser att det finns stora 

kontextuella skillnader mellan privata och offentligt styrda och ägda organisationer vilket 

också bör beaktas inom studier gällande organisatoriskt lärande. Det har skett omfattande 

omstrukturering inom omsorgsverksamheter de senaste åren med en betoning på bland annat 

kundorientering och konkurrens (Ellström et al. 2008). Under 90-talet organiserade många 

kommuner äldreomsorgen utifrån marknadsstyrning med ett beställar-utförarsystem och de 

öppnade samtidigt upp för privata aktörer (Ellström & Ekholm, 2001). Idag finns det därmed 

både privata och kommunala utförare inom äldreomsorgen. Detta har resulterat i att man 

understryker behovet av såväl bättre kvalitet som ökad effektivitet vilket i sin tur medför att 

många arbetstagare inom offentliga organisationer ställs inför motstridiga krav. 

Omsorgsarbetet beskrivs av Ellström och Ekholm (2001, s. 21) ”som en komplex och 

mångkulturell verksamhet”. Sammantaget har förändringarna inneburit en ökad efterfrågan på 

nya eller ändrade färdigheter men även en ökad arbetsbörda och därmed en intensifiering av 

omsorgsarbete (Ellström et al. 2008). Det finns ett underliggande antagande om att dessa nya 

kvalifikationskrav ska tillgodoses genom lärande i arbete av enskilda vårdanställda. Filstad 

(2012) menar att det ibland finns en tendens till att skicka medarbetarna på kurs när målet är 

lärande eller kunskapsutveckling utan att se till huruvida detta är ändamålsenligt för 

organisationslärandet. En av förutsättningarna för att lära av varandra är att det finns 



4 

 

mötesplatser där medarbetarna tillsammans kan diskutera och reflektera över såväl det dagliga 

arbetet som verksamheten i stort (Ellström & Ekholm, 2001). 

Bristerna inom äldrevården är idag ett högaktuellt ämne i och med det missnöje och den kritik 

som framkommer i olika medier. En rubrik i Dagens Nyheter från 2011 löd ”Utbrett missnöje 

med äldrevården” (Örstadius, 2011), i artikeln skriver författaren om missförhållanden inom 

äldreomsorgen såsom dålig bemanning, undernärda åldringar och avstängda trygghetslarm. 

Detta är bara en av många artiklar som har skrivits gällande äldreomsorgen under de senaste 

åren. Försök till att möta denna kritik och förbättra äldreomsorgen är idag något som såväl 

privata som offentliga verksamheter arbetar med. Man kan bland annat se riksdagens fleråriga 

nationella satsning, som de benämner ”Kompetensstegen” som syftar till att stödja 

kommuners långsiktiga arbete med kvalitet- och kompetensutveckling inom äldreomsorgen 

(Löfström, 2010). Kompetensstegen är ett sätt för kommuner att försöka skapa förändring 

inom verksamheter genom kvalitets och kompetensutveckling. 

Som vi nämnde i inledningen talar man inom den akademiska världen ofta om att lärande är 

av stor betydelse för organisationer men det är inte självklart hur organisationer agerar eller 

hur de bör agera för att uppnå detta. Om lärande är något organisationer strävar efter att uppnå 

bör det vara intressant att veta om förutsättningarna finns för att uppnå organisatoriskt 

lärande. Utifrån det som tidigare nämnts har vi valt att studera lärande inom den privata 

äldreomsorgen i en verksamhet som vi har valt att benämna som Rosen.  

1.3 Syfte 

Studien har ett tvådelat syfte: För det första syftar den till att undersöka konstruktionen av 

lärande inom den privata äldreomsorgen, med avseende på såväl planerade som oplanerade 

aktiviteter. Detta för att se vad som karaktäriserar lärandet och hur aktiviteterna bidrar till att 

medarbetarna lär. För det andra syftar den till att lämna rekommendationer som bidrar till 

förbättringar av lärandet inom verksamheten på Rosen. 

1.4 Frågeställningar 

Vilka aktiviteter på Rosen bidrar till lärande och vad karakteriserar lärandet i dessa? 

Vilka möjligheter finns till att påverka verksamheten med avseende på bland annat arbetssätt 

och rutiner? 

Vilka möjligheter och hinder har medarbetarna på Rosen för att lära i grupp? 
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Hur kan relevant teori om lärande organisationer bidra till förbättringar av lärandet inom 

verksamheten på Rosen? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att studera organisatoriskt lärande hos en privat vårdutövare inom äldreomsorgen. 

Vidare har vi inte för avsikt att undersöka skillnader mellan den offentligt styrda och privata 

äldreomsorgen. Vi har valt att studera alla hierarkiska nivåer inom den valda organisationen 

men vårt syfte är inte att beröra frågor relaterade till ledarskapet. 

1.6 Studiens bidrag och målgrupp 

Denna studie är främst riktad till akademiker inom universitets- och högskoleutbildningar som 

studerar frågor relaterat till lärande. Den är även riktad till organisationer inom äldreomsorgen 

och övriga som är intresserade av ämnet. 

 

  

  



6 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I inledningsavsnittet introducerar vi bakgrunden till det valda ämnet organisatoriskt lärande 

och en problemdiskussion förs kring betydelsen av organisatoriskt lärande inom 

äldreomsorgen. Utifrån detta presenteras sedan studiens syfte och frågeställningar.  

Kapitel 2 – Metod 

Metodkapitlet introduceras med en diskussion gällande det vetenskapliga synsättet som 

ligger till grund för studien. Sedan presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och 

undersökningsdesign. Slutligen förs en diskussion gällande olika kvalitetsaspekter kring 

studiens resultat. 

Kapitel 3 – Litteraturgenomgång 

Här presenterar vi en översikt av teorier och forskning som finns inom fältet för 

organisatoriskt lärande. Kapitlet innehåller bland annat teorier om lärande, organisatoriskt 

lärande samt olika nivåer för lärande. 

Kapitel 4 – Empiri 

I empirikapitelet presenteras den insamlade empirin. Först ges en beskrivning av företaget 

samt organisationsstrukturen. Sedan presenteras sammanställningar av intervjuerna 

uppdelade på verksamhetschef, samordnare, våningsansvarig och medarbetare. Slutligen 

presenteras sammanställningar av observationerna.      

Kapitel 5 – Teori 

I detta kapitel presenters de teorier vi har valt att använda för att förklara vår empiri. De 

teorier som tas upp är; lärande och lärandemiljö, tre nivåer av organisationskultur och de 

fem disciplinerna 

Kapitel 6 – Analys 

I analyskapitlet använder vi oss av valda teorier för att förstå konstruktionen av lärande.  

Kapitel 7 – Resultat och slutsatser 

Slutligen kommer vi att i detta kapitel presentera studiens resultat, slutsatser och 

rekommendationer med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar.  
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2. Metod 

Metodkapitlet introduceras med en diskussion gällande det vetenskapliga synsättet som ligger 

till grund för studien. Sedan presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och 

undersökningsdesign. Slutligen förs en diskussion gällande olika kvalitetsaspekter kring 

studiens resultat.    

 

Vårt syfte och våra frågeställningar kommer att ligga till grund för vårt val av metod och 

utformningen av vår uppsats.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom vetenskapen finns det olika ontologier, såväl undermedvetna som medvetna ontologiska 

val som begränsar eller möjliggör det sätt man bedriver forskning. Ontologi betyder ”läran 

om det som är” och handlar om hur vi betraktar världens beskaffenhet och vad som existerar 

(Bryman & Bell, 2005). Det ligger i läsarens intresse att känna till uppsatsens ontologiska 

utgångpunkt då den kan ha implikationer för framtida resultat. Vårt synsätt överensstämmer 

med det konstruktivistiska perspektivet, vilket innebär att vi betraktar kontext och 

subjektivitet som användbart vid undersökningsprocessen för att besvara våra frågeställningar 

och uppfylla vårt syfte (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Vidare anser vi att organisatoriskt lärande inte bör studeras på samma sätt som man studerar 

naturvetenskap, där man försöker vara objektiv och där kontexten inte ska påverka studiens 

resultat. Vi menar att kontexten är av stor relevans för vår studie samtidigt som vi tror att det 

är oundvikligt att personers egna värderingar och upplevelser framkommer i den.   

Således är vi av den ontologiska uppfattningen att det även går att nå kunskap om subjektiva 

upplevelser och intentioner och att dessa kan skådas genom språkliga uttryck, det vill säga 

mer likt det konstruktivistiska perspektivet.  

2.2 Strategi & design  

Bryman och Bell (2005) särskiljer mellan två möjliga ansatser som beskriver relationen 

mellan teori och empiri vid företagsekonomisk forskning, nämligen induktiv och deduktiv. De 

två förhållningssätten beskriver hur man går tillväga för att besvara studiens syfte och 

påverkar såldes studiens upplägg och genomförande. En induktiv ansats innebär att man 

härleder slutsatser ur det empiriska materialet. Detta till skillnad från en deduktiv ansats där 

man utgår från tidigare forskning och teorier för att sedan ställa upp hypoteser som testas. Det 

är inte särskilt sannolikt att en studie är antingen uteslutande induktiv eller uteslutande 
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deduktiv. Vanligare är att man till viss del väljer att pendla mellan datamaterial och teori, 

vilket innebär att man utgår från en iterativ ansats (Bryman & Bell 2005).  

Vi har utgått från en induktiv ansats då studien har tagit sin utgångspunkt i insamling av 

empiri. Vi ville förutsättningslöst se hur lärande förekommer och hur lärandeprocessen ser ut i 

det studerade företaget och valde därför att inte utgå från någon teori som då eventuellt skulle 

kunna begränsa våra iakttagelser. Att säga att vår ansats var strikt induktiv skulle vara 

missvisande i och med att vi innan insamling av empirin studerade vad som redan fanns 

skrivit om ämnet, vilket resulterade i en litteraturgenomgång samt att vi sedan tidigare har en 

uppfattning av vad organisatoriskt lärande är. Vi utnyttjade även denna kunskap för att 

formulera intervjufrågor.  

Insamlingen av empiri genomfördes med två olika metoder, nämligen semistrukturerade 

intervjuer och observationer.  Vi genomförde samtliga intervjuer och observationer under 

förloppet av fyra veckor och under dessa pendlade vi mellan att göra intervjuer och 

observationer. Efter intervjuerna och observationerna sammanställde vi svaren för att därefter 

kunna välja ut de teorier som vi ansåg var mest relevanta och bäst kunde förklara den empiri 

vi fått, och därmed även kunna uppfylla studiens syfte.   

Det finns två olika metodiska ansatser för en vetenskaplig studie, nämligen kvalitativ och 

kvantitativ. Intresset i vår studie ligger i att undersöka organisatoriskt lärande inom 

äldreomsorgen, vilket vi har gjort på Attendos äldreboende Rosen, där vi använde oss av 

intervjuer och observationer för att samla in empiri. I en kvalitativ studie ligger fokus vid 

insamling och analys av data på vad som sägs i ord snarare än kvantifiering. Avsikten är att få 

en bred och rik förståelse samt en beskrivning av det som undersöks (Bryman & Bell, 2005). 

Vi har därmed valt att genomföra en kvalitativ studie för att uppfylla vårt syfte.  Kvalitativa 

undersökningar lämpar sig då man vill studera ett fenomen i dess kontext och då man vill 

använda detta till att ge en ökad förståelse för fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det 

saknas en entydig definition av vad organisatoriskt lärande är och i hur företag bör göra för att 

uppnå detta, vilket tyder på att det är ett relativt komplext fenomen (Örtenblad, 2001). Vi 

anser därför att en kvalitativ metod är det bästa sättet för oss att få en djupare förståelse och 

en tydligare beskrivning av organisatoriskt lärande.    

Organisatoriskt lärande är ett mycket komplext ämne att studera, därför valde vi att använda 

fallstudie som undersökningsmetod. Att genomföra en fallstudie innebär att man fokuserar på 

ett detaljerat och ingående stadium av ett fall, där fallet i sig utgör fokus för intresset. Det som 
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skiljer fallstudien från andra undersökningsmetoder är att man vid fallstudier är intresserad av 

att illustrera ett specifikt fall och dess unika drag (Bryman & Bell, 2005). Vi har valt att 

genomföra en fallstudie där vi studerar organisatoriskt lärande på ett av Attendos äldreboende 

i Linköping. Som vi skrev ovan är organisatoriskt lärande ett komplext fenomen och vi vill 

därför göra en intensiv och djupgående studie där vi kan belysa fenomenet ur flera perspektiv.  

Bryman och Bell (2005) uppger att det finns olika betydelser av termen fall vid fallstudier, 

vanligtvis menar man med fall en plats eller lokal, exempelvis ett bostadsområde, ett litet 

samhälle eller en organisation. Bryman och Bell (2005) gör även distinktioner mellan olika 

typer av fall utvecklade av Yin (1984) som är framträdande i fallstudier, nämligen det kritiska 

eller avgörande fallet, det unika fallet och det informationsrika eller avslöjande fallet. I det 

kritiska eller avgörande fallet utgår forskaren från en hypotes och väljer sedan ut ett fall för att 

fallet kommer ge en bra förståelse för huruvida hypotesen håller eller om den är otillräcklig. 

Det unika fallet är vanligt förekommande vid extrema eller kliniska studier. Det 

informationsrika eller avslöjande fallet utgår från då forskaren har möjlighet att observera 

eller analysera ett område som inte tidigare varit tillgängligt för vetenskapliga studier, men 

det behöver dock inte vara outforskat för att det ska klassificeras som ett informationsrikt eller 

avslöjande fall. Vi anser att det unika fallet bäst beskriver vårt fall. Organisatoriskt lärande är 

ett ämne som många forskare har studerat och skrivit mycket om, dock är det inte lika vanligt 

att man studerar organisatoriskt lärande ute i organisationer. Organisationer inom vård och 

omsorg har under det senaste årtiondet genomgått stora förändringar, inte minst när det gäller 

privatiseringar av offentliga verksamheter och vi anser därför att det är det är intressant att 

studera organisatoriskt lärande inom äldrevården.   

2.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie för att vi ska kunna gå på djupet och få en 

detaljerad förståelse för fenomenet organisatoriskt lärande och vi anser att intervjuer och 

observationer är de bästa metoderna för att få tillgång till den empiri vi önskar. 

Efter att vi har läst på om ämnet och skrivit en litteraturgenomgång har vi valt att genomföra 

intervjuer och observationer för att på så vis få förståelse för hur medarbetarna förhåller sig 

till lärande och organisatoriskt lärande.  
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2.3.1 Intervjuer 

Vi har valt att använda oss av intervjuer som vår främsta metod i vår undersökning i och med 

att vi tror att det är det bästa sättet för att uppfylla vårt syfte. Vårt mål är att skapa en 

förståelse om fenomenet på en djup och detaljerad nivå vilket vi anser är möjligt vid 

intervjuer. Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi 

utgår från ett antal huvudfrågor, som kommer att vara desamma för alla intervjuade, för att 

sedan följa upp med följdfrågor utifrån de svar vi får. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) 

är semi-strukturerade intervjuer lämpligt när man vill generera ny kunskap om ämnet 

samtidigt som man på förhand har utvalda teman eller frågeställningar man vill utgå från. 

Organisatoriskt lärande kan uppfattas som något subjektivt och därmed kan intervjuer vara en 

bra metod då den ger intervjuaren möjligheter att anpassa intervjun efter den intervjuade och 

formulera om frågor vid eventuella missförstånd. Enligt Bryman och Bell (2005) är en av 

fördelarna med intervjuer dess flexibilitet. Möjligheten att ställa följdfrågor är också en stor 

fördel med intervjuer. Vi upplevde att en del svar blev väldigt utförliga i och med att vi hade 

möjlighet att ställa anpassade frågorna allt efter som samt att vi kunde förklara utförligare då 

någon inte förstod vad som menades, vilket vi anser är den största fördelen med intervjuer, i 

jämförelse med en enkät.  

Vi ansåg att intervjuerna borde vara cirka 30 till 45 minuter långa då vi ville komma in på 

djupet med intervjuerna. För att ha en relativt ostrukturerad intervju utan att bli allt för 

fokuserade på att skriva ner svaren valde vi att spela in intervjuerna elektroniskt. Vidare har vi 

varit två personer som intervjuar, där den ena var aktiv med att ställa frågor medan den andra 

främst observerade och eventuellt ställde någon fråga om hon ansåg att det behövdes. Vi 

ansåg att det fanns fler fördelar med att vara två. Personen som inte var aktiv med att ställa 

frågor såg till att samtliga huvudfrågor i intervjuguiden kom upp under intervjun samt att de 

svar som gavs var tillräckligt tydliga och utförliga. Vidare ansåg vi att det gav personen som 

var aktiv att ställa frågor möjligheten att verkligen lyssna på respondentens svar och ställa 

lämpliga följdfrågor i och med att hon inte behövde fokusera lika mycket på intervjuguiden. 

Vi är medvetna om att det kanske uppfattades som lite skrämmande för personen som blev 

intervjuad att vi var två personer som intervjuar, dock så var vi att vara noggranna med att 

förklara syftet med det innan intervjun.  

2.3.1.1 Urvalsgrupp 

Vi har valt att intervjua sju stycken personer från Rosens äldreboende i Linköping. Vi har 

tillsammans med verksamhetschefen genomfört ett strategiskt urval, där vi valt ut sammanlagt 
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sju personer som deltar på intervjuerna. Då vi är intresserade av eventuella skillnader mellan 

de olika hierarkiska nivåerna har vi valt att intervjua tre undersköterskor, två 

våningsansvariga, en samordnare samt en verksamhetschef. Alla personer som deltagit i 

intervjuerna har själva godkänt och valt att delta utan någon press från någon annan person.  

2.3.1.2 Genomförande/ Intervjuernas utformning  

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) innebär en semistrukturerad intervju att man börjar 

med att skapa en intervjuguide där man formulerar teman och huvudfrågor som man utgår 

från under intervjuerna. Intervjuguiden kan dock avvikas ifrån om oväntade svar eller andra 

intressanta ämnen skulle komma upp under intervjun (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Vi har valt att dela in intervjuerna i tre delar, där vi i första delen presenterar oss själva och 

syftet med studien samt formalia kring intervjun, därefter ställer vi några enkla och relativt 

öppna frågor för att försöka bygga upp en relation med den intervjuade samt för att försöka få 

personen att känna sig avslappnad och bekväm i sin roll. Under den andra delen av intervjun 

försöker vi ställa djupa och till viss del komplicerade frågor. Slutligen kommer vi under tredje 

delen av intervjun att avsluta med någon eller några lättare frågor, samt se huruvida den 

intervjuade har något själv att tillägga samt tacka för deras deltagande och fråga om personen 

kan tänka sig att svara på ytterligare frågor om vi skulle ha några sådana vid ett senare 

tillfälle. Då vi utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv kommer vi att utforma relativt öppna 

frågor där vi har möjlighet att utveckla och ge mer berättande och ledande svar då vi anser att 

det behövs. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2001) innebär en konstruktivistisk intervju att 

intervjuaren och den intervjuade tillsammans skapar en berättelse och därmed har båda parter 

en aktiv roll i intervjun. 

2.3.2 Observationer 

Vi har även genomfört observationer på Rosens äldreboende för att se hur medarbetarnas 

arbetsdag ser ut, hur medarbetarna interagerar med varandra och inte minst för att vi tror att 

det kan finnas mönster eller rutiner som tas för givet inom organisationen och som därmed 

inte framkommer under intervjuerna, men som är relevanta för studiens syfte. Vi anser att det 

är relevant att observera samt studera möten då organisationens syfte med dessa är att 

överföra information och kunskap mellan de olika hierarkiska nivåerna men även mellan 

medarbetarna. Vi anser därför att vi genom att närvara på möten bör kunna observera 

information- och kunskapsöverföringar. En av fördelarna med observationer är möjligheten 

att identifiera olika företeelser som är av betydelse för lärandet men som förbises inom 

organisationen. Genom att observera vill vi försöka fånga det implicita lärandet och se vilken 
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betydelse kontexten har för individernas lärande. Detta gör att man kan få en djupare 

förståelse för det studerade fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Justesen och 

Mik-Meyer (2011) kan observationer vara såväl strukturerade som ostrukturerade beroende på 

hur man på förhand har valt att förbereda och formulera observationsguider och hur 

strukturerade dessa är. Vi har utgått från en relativt ostrukturerade observationsguide i och 

med att vi tror att det bäst fångar det som vi är intresserade av att se, nämligen handlingar, 

rutiner, mönster, relationer och hur kontexten påverkar dem. Vi är medvetna om att en del 

individer kan uppleva det lite skrämmande när någon sitter och observerar och för 

anteckningar under möten och att detta kan leda till att dessa individer inte vågar tala på 

samma sätt som de brukar göra. Vi har försökt att vara väldigt tydliga med syftet med 

observationerna och att vi inte kommer att hänga ut någon persons åsikter, samtliga kommer 

även att vara anonyma.  

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2001)  kan man välja mellan att enbart observera eller att 

både delta och observera. Vi har i vår undersökning valt att ta en till relativt passiv roll där vi 

främst observerar utan att delta i diskussioner eller aktiviteter. Att vara deltagande observatör 

innebär att man berättar om forskningsprojektet och redogör för syftet med deltagandet. 

Vidare deltar man inte fullt ut i de aktiviteter som de man observerar gör, utan man håller en 

viss distans till den praktik som observeras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vårt deltagande 

kommer till viss del att påverka de andra deltagarna på observationerna, dock så vill vi inte att 

vår medverkan ska ha en väsentlig inverkan på utfall eller resultat. Vi har därmed valt att ta en 

roll som deltagande observatör där vi kommer att förklara vårt syfte med observationerna och 

vi kommer att delta på så sätt att vi ställer frågor om någon handling är oklar eller då vi inte 

förstår vad som händer. Vi vill förstå vilken betydelse kontexten har för medarbetarna och tror 

att vi genom observationer kan få en bättre och djupare förståelse för hur medarbetarna lär på 

arbetsplatsen. Vårt syfte med observationerna är inte att förstå världen utifrån aktörernas 

upplevelser, känslor eller ambitioner, utan vi vill se deras relationer och institutionella 

förhållanden. Vi vill se hur personer interagerar med varandra och hur den sociala kontexten 

påverkar, vilket stämmer överens med det konstruktivistiska perspektivet.  

2.3.2.1 Urval 

Vi har genomfört tre observationer på Attendo genom att delta på ett kostmöte, en 

arbetsplatsträff (APT) och en handledning. Då vi vill värna om brukarnas integritet har vi valt 

att inte observera tillfällen där vi anser att det finns risk för att sätta dem i obekväma 

situationer, utan vi har tillsammans med verksamhetschefen och samordnare valt ut lämpliga 
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observationstillfällen. Vi har vid varje observationstillfälle förklarat syftet med observationen 

samt talat om att vi inte kommer att namnge individerna som är närvarande. Deltagarna i de 

olika mötena har i vissa fall fått information om att vi kommer att observera i förväg dock inte 

i samtliga.  

2.3.2.2 Genomförande 

I och med att vi kommer att observera under en relativt kort period har vi i förväg valt ut det 

vi under observationerna vill fokusera på. Vi har valt att genomföra relativt ostrukturerade 

observationer vilket innebär att vi inte har utgått från någon klart definierad och strukturerad 

observationsguide, men däremot har vi i förväg valt teman och händelser vi ska studera och 

analysera. Vi har under observationerna haft ett starkt fokus på dessa teman på grund av att vi 

haft begränsad tid att genomföra observationerna. Vi har valt att inte spela in observationerna 

elektroniskt utan vi har endast fört anteckningar vid dessa tillfällen. Vi ansåg att det kunde 

uppfattas skrämmande om vi spelade in observationerna, vilket i sin tur skulle påverka 

deltagarna och deras sätt att uttala sig och agera under mötena. Vidare hade vi inget behov av 

att få med varje ord som sades under dessa tillfällen utan vårt syfte var att få en mer 

övergripande bild och förståelse av mötena, och därför var det mer lämpligt att enbart 

anteckna.  

2.3.3 Insamling av empiri 

Valet av fallföretaget Attendo var medvetet då vi ville studera ett privat företag som 

tillhandahåller tjänster inom äldreomsorgen. Vi ansåg att Attendo var en bra organisation att 

studera i och med organisationens storlek, deras lokalisering, organisationsstruktur samt att de 

enligt information på hemsidan vill ge en bild av att lärande och medarbetarnas kunskap och 

utveckling är något viktigt för hela verksamheten. Att vi valde det specifika vårdboendet 

berodde på att de var tillgängliga och intresserade av att delta i studien. Insamlingen av 

empirin har skett via intervjuer, observationer samt ett möte med verksamhetschefen. Syftet 

med detta var att få en tydlig bild av vilka aktiviteter som bidrar till lärande och hur 

medarbetarna lär hos det valda fallföretaget. 

2.3.4 Insamling av teori  

I litteraturgenomgången presenterar vi tidigare forskning om organisatoriskt lärande. Vi har 

till denna del valt ut teorier som anses relevanta inom ämnet och för vår studie. För att välja ut 

dessa har vi valt att använda oss av teorier och forskning som det ofta refereras till eller som 

på annat sätt framträder som betydelsefulla för andra studier. De teorier vi använder för att 
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analysera och dra slutsatser om vår empiri har vi valt då vi anser att dessa ger en djupare 

förståelse för olika typer av lärande men även hur lärandet sker i organisationen.  

2.3.5 Analys av material 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det fördelaktigt att analys och bearbetning av empirin utförs 

under studiens gång, detta för att öka förståelsen av data. Vi valde att transkribera och 

sammanställa anteckningarna från intervjuerna och observationerna löpande då vi ansåg att 

det skulle öka förståelsen och att vi annars skulle glömma bort viss information. Exempelvis 

ansåg vi att de olika rummen som mötena hölls i var av intresse och genom att skriva ner och 

sammanställa anteckningar om detta direkt fanns det mindre risk att vi skulle glömma bort 

eller blanda ihop saker om de olika rummen. Kodning och analys av data har också skett 

kontinuerligt under studiens gång.  

2.3.6 Etik 

Vi har under arbetets gång tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet stället fyra huvudkrav på forskningen utifrån individskyddskravet, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Enligt informationskravet skall forskaren redogöra för berörda om syftet med forskningen. 

Samtyckeskravet säger att alla deltagare ska själva ha rätt att bestämma om sin medverkan i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om att man i undersökningen ska ge 

deltagande personer största möjliga konfidentialitet och hålla personuppgifter förvarade så att 

obehöriga inte får tillgång till dem. Enligt nyttjandekravet får uppgifter som samlats in om 

enskilda personer inte användas för annat än för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Personer som deltagit i vår studie har blivit tillfrågade av verksamhetschefen eller författarna 

utan några som helst obligationer att delta och deltagandet har varit helt frivilligt. Vi har både 

vid förfrågan om deltagande samt vid början av intervjuerna redogjort för syftet med studien 

samt ändamålet för deras svar. Vi har valt att dokumentera undersökningen genom elektronisk 

bandinspelning samt valt att transkribera inspelningarna. Vi har frågat samtliga om de 

godkänner detta, vilket de har gjort. 

Deltagarna i observationerna har i vissa fall fått information innan om observationerna men 

inte i samtliga. Deltagarna i observationerna har inte blivit tillfrågade om de vill delta utan vi 

har innan observationernas början frågat om samtliga godkänner att vi är delaktiga som 
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observatörer vilket de har gjort. Vi har även redogjort för syftet med studien samt ändamålet 

med det som framkommer under observationerna. Vi har valt att dokumentera 

undersökningen med detaljrika anteckningar som förts under observationstillfällena. Det 

material vi har samlat in till undersökningen kommer endast att användas i denna studie. Vi 

kommer därför att förstöra allt material från intervjuer och observationer efter inlämnandet av 

uppsatsen. 

Vi har valt att behandla samtliga anställda som anonyma i och med att vi inte anser att det 

tillför något för studiens syfte att namnge dessa och framförallt för att skydda deras integritet. 

För att bibehålla känslan av att det är personers tankar och åsikter som framförs har vi valt att 

ge samtliga intervjuade personer fiktiva namn. Organisationen har fått förfrågan om de vill 

vara anonyma vilket de valda att inte vara. Vi valde dock att även ge vårdboendet ett fiktivt 

namn då vi anser att det inte är relevant för studien syfte att namnge vårdboendet.  

2.4 Kvalitetsaspekter  

Vanligtvis används validitet och reliabilitet som kvalitetskriterier vid akademiska arbeten. 

Dess relevans vid kvalitativa studier, såsom vår, diskuteras ofta i och med att dessa kriterier 

härstammar från naturvetenskapliga studier där objektivitet är av högsta vikt, vilket i sin tur 

förutsätter att undersökningsmetoder och variabler är exakt definierade samt att kontexten inte 

påverkar resultatet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi vill undersöka fenomenet 

organisatoriskt lärande och vi anser att det är viktigt att beakta kontexten som fenomenet är 

verksamt i. Vi är även medvetna om att de intervjuer vi genomför till stor del bygger på 

subjektiva tankar och värderingar. Vilket gör att man kan ifrågasätta huruvida validitet och 

reliabilitet är relevanta kvalitetskriterier för vår studie. En lösning till detta problem kan nås 

genom en anpassning av begreppen i den kvalitativa forskningen. Det innebär att man 

fortfarande tar hänsyn till innebörden i begreppen utan att lägga någon större vikt vid frågor 

som rör mätning (Bryman & Bell, 2005). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det viktigt 

att öka trovärdigheten i kvalitativa undersökningar, vilket kan göras genom att man synliggör 

undersökningens premisser för att ge läsaren möjligheten att bedöma rimligheten i de val som 

forskaren gjort i undersökningen. I konstruktivistiska undersökningar används ofta reflexivitet 

som kriterium för studiens kvalitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011).   

Vi kommer även att utgå från Lincoln och Gubas (1985, 1994) alternativa kriterier för 

validitet och reliabilitet i och att vi anser att dessa är mer anpassade för de kvalitativa 

undersökningsmetoderna. Lincoln och Guba (1985, 1994) anser att validitet och reliabilitet 



16 

 

förutsätter att det finns en absolut sanning och en bild av den sociala verkligheten. De ansåg 

att det nödvändigtvis inte är fallet, utan att det kan finnas flera sätt att beskriva denna 

verklighet. Istället för validitet och reliabilitet använder de sig av de två kvalitetskriterierna 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005). 

2.4.1 Reflexivitet 

Reflexivitet innebär att man ska lägga fram sina reflektioner för läsaren och dessutom 

reflektera över hur författarens egna erfarenheter och position påverkar undersökningen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har som vi nämnt innan vissa förkunskaper och 

värderingar som till viss del påverkat vår studie och de antaganden vi gjort. Våra personliga 

åsikter och tankar om organisatoriskt lärande och äldreomsorgen har också säkert till viss del 

påverkat vårt tillvägagångssätt i studien. Vi anser dock att våra förkunskaper mest har öppnat 

upp vårt intresse för ämnet och i och med att förkunskaperna var relativt ytliga tror vi inte att 

de har haft en väsentlig påverkan på studien. Anledningen till att vi valde att studera 

organisatoriskt lärande i äldreomsorgen var till stor del på grund av den problematik och 

kritik som har riktats mot just äldreomsorgen. Genom bland annat medias påtryckningar finns 

det en risk att vi hade förutfattade meningar om äldreomsorgen vilket även påverkade vilka 

resultat vi förväntade oss. I och med att vi har varit medvetna om detta sedan studiens början 

har vi varit noggranna med att inte låta värderingar eller förutfattade meningar styra vårt 

tillvägagångssätt eller studiens resultat.  

2.4.2 Trovärdighet 

Trovärdighet består av de fyra delkriterierna: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera.  

2.4.2.1 Tillförlitlighet 

Lincoln och Guba (1985, 1994) menar att det kan finnas flera beskrivningar av en social 

verklighet. Trovärdighet i den beskrivningen som forskaren kommer fram till är det som 

avgör hur pass acceptabel den är i andra personers ögon. Ett sätt att öka tillförlitligheten är 

genom att säkerställa att forskningen har följt de regler som finns samt att de personer som är 

en del av det som studerats får bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt 

(Bryman & Bell, 2005). Vi har valt att genomföra ett flertal intervjuer och observationer för 

att öka tillförlitligheten och få en större bredd i studien. Personerna som deltagit i studien 

kommer även att vara anonyma för att få dem att känna sig mer bekväma och på så vis känna 

att de kan ge uppriktiga svar utan att det exempelvis ska kunna påverka deras situation på 
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arbetsplatsen. Vi har även valt att skicka ut transkriberingar till de personer som deltagit i 

intervjuerna för att de ska få möjlighet att granska sina egna svar samt ge sitt godkännande. 

Vidare har vi ett konstruktivistiskt perspektiv och vi anser därmed att tillförlitligheten i 

studien ökar genom att författarna skildrar den verklighet som respondenternas beskriver.  Vi 

har därför valt att ha med citat i empirin samt att vi har försökt att inte själva lägga in 

värderingar eller försöka läsa in vad respondenterna menar, utan det är det som respondenten 

säger som ligger till grund för empirin.  

2.4.2.2 Överförbarhet 

I och med att man i kvalitativa studier ofta undersöker ett intensivt stadium av en liten grupp 

människor där fokus ligger på den unika kontexten är det svårt att säga att en liknande studie 

skulle ge samma resultat. Istället för att fokusera på detta bör man vid kvalitativa studier vara 

noggrann med att ge en fyllig och tydlig redogörelse och beskrivning för att ge andra personer 

möjligheten att bedöma hur överförbara resultaten är på en annan undersökning och miljö 

(Bryman & Bell, 2005). Något som kan ifrågasättas med vår studie är huruvida en fallstudie 

där enbart ett fall studeras överhuvudtaget kan vara representativt och hur dess resultat kan 

användas för att tillämpas på andra fall (Bryman & Bell, 2005). Målet med vår uppsats är 

dock inte att använda våra resultat för att göra generaliseringar utanför den studerade 

kontexten utan syftet är att använda våra resultat för att belysa problematiken i vårt fall och ge 

en beskrivande och förklarande redogörelse.  

2.4.2.3 Pålitlighet  

Pålitligheten säkerställs genom att forskaren ger en fullständig och tillgänglig redogörelse för 

samtliga faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005). Vi har försökt att ge en tydlig 

och fullständig beskrivning av alla delar och faser som vi har genomgått under 

forskningsprocessen.  

2.4.2.4 Möjligheten att styrka och konfirmera 

I och med att det är omöjligt att vara fullständigt objektiv vid forskning av individer och 

samhälle är det viktigt att forskaren försöker säkerställa att ha agerat i god tro. Vilket innebär 

att forskare inte medvetet har låtit egna värderingar och åsikter påverka utförandet och 

slutsatserna från undersökningen (Bryman & Bell, 2005).  Vid deltagande observationer är 

studenten och dennes tolkningar till stor del det verktyg eller instrument för vilken empirin 

insamlas vilket kan resultera i feltolkningar och subjektivitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Justesen och Mik-Meyer (2011) tar även upp olika tekniker för hur man kan kvalitetssäkra 
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undersökningarna. Det som enligt författarna generellt uppfattas som viktigt är att 

anteckningar görs ute på fältet, anteckningarna ska vara mycket detaljerade samt att forskaren 

ska försöka skilja mellan de objektiva beskrivningarna och de subjektiva bedömningarna när 

den observerar. Under observationerna förde vi noggranna och detaljerade anteckningar och 

förde anteckningar med olika färgpennor för att markera vad som faktiskt hände och våra 

subjektiva åsikter. 

2.4.3 Äkthet 

Äkthet syftar till att beskriva huruvida undersökningen ger en rättvisande bild av det som 

undersökts, det vill säga att personers åsikter och uppfattningar har framkommit på ett 

rättvisande sätt. Andra kriterier för äkthet syftar till konsekvenser som undersökningen har 

haft på undersökningsobjektet (Bryman & Bell, 2005). Vi har försökt att säkerställa detta 

genom att låta deltagarna granska och uttala sig om de transkriberingar vi gjort av 

intervjuerna. Vi anser vidare att undersökningen har lett till att medarbetarna har börjat 

diskutera frågor relaterade till lärande. Vi har exempelvis under observationerna lagt märke 

till att personer som vi tidigare intervjuat tagit upp saker som vi diskuterat under intervjuerna 

med resten av gruppen och cheferna.   
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3. Litteraturgenomgång 

Här presenterar vi en översikt av teorier och forskning som finns inom fältet för 

organisatoriskt lärande. Kapitlet innehåller bland annat teorier om lärande, organisatoriskt 

lärande samt olika nivåer för lärande. 

 

3.1 Lärande 

Lärande är ett dynamiskt begrepp som av Dodgson (1993) har definierats som en ökad 

organisatorisk förmåga. Begreppet betonar organisationers ständigt föränderliga natur 

(Koskinen, 2012) och är ett integrativt koncept med ett brett analytiskt värde som kan förena 

olika nivåer av analys av individ, grupp och företag (Dodgson, 1993). Teece (1997) definierar 

lärande som en permanent beteendeförändring vilket uppstår som ett resultat av upprepning 

och erfarenhet och leder i sin tur till möjligheten att utföra uppgifter bättre och snabbare. 

Organisatoriskt lärande är ett begrepp som används för att beskriva en viss typ av aktiviteter 

inom en organisation, det handlar om lärandet och dess olika stadier och egenskaper 

(Koskinen, 2012) medan en lärande organisation hänvisar till en viss typ av organisation med 

betoning på bland annat strukturella aspekter som möjliggör lärprocesser däribland innehåll 

och infrastruktur (Tsang, 1997). 

3. 2 Lärande organisation 

Enligt Huber lär en organisation "if through its processing of information the rang of its 

potential behaviors is changed" (Huber, 1991, s. 89). Lärande organisationer är ofta mer 

flexibla och snabbare på att svara på nya utmaningar än sina konkurrenter (Day, 1994), vilket 

i sin tur möjliggör bibehållandet av långsiktiga konkurrensfördelar (Dickson, 1996). Kunskap 

och lärande är av största betydelse för att skapa och upprätthålla konkurrensfördelar (Nonaka, 

1994). Ett företag som kan lära har en större chans att känna av händelser och trender på 

marknaden (Day, 1994). Argyris och Schön (1995) menar att lärande inte bara är en förmåga 

som individer har utan lärande kan även ske kollektivt och underlättas av ett organisatoriskt 

klimat som ger förutsättningar och motivation för lärande. 

Användningen av begreppet lärande organisation har ett mer praktiskt angreppssätt med fokus 

på hur organisationer konstruerar och förbättrar förmågan att lära (Filstad, 2012). Lärande 

relateras främst till förändring, då effektiv förändring leder till att organisationen och dess 

medlemmar lär. Att ingå i en lärande organisation innebär att vara beredd på ständig 

förändring, detta eftersom den lärande organisationen betraktas i det ideala fallet som en 
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organisation med förmågan att lära effektivt och därmed förmågan att bli mer 

förändringsbenägen (Filstad, 2012). 

En organisation kan endast lära genom sina medlemmar (Senge, 1990; Tohidi, 2012). Genom 

att lärande organisationer kan anpassa sig till krav som omgivningen ställer, undviker de en 

upprepning av tidigare misstag och bevarar viktig kunskap som annars skulle gå förlorad 

(Tohidi, 2012). För att utveckla och upprätthålla en lärande organisation krävs först och 

främst en förståelse för vad lärande, kunskap och kompetens är men även tid och resurser 

(Filstad, 2012). Organisationer måste skapa goda arenor för lärande på arbetsplatsen och ge 

medarbetarna tillgång till dessa (Filstad, 2012). Dessutom måste organisationen förankra en 

insikt om att lärande är viktigt både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. 

Lärande och kunskapsutveckling är en oavbruten process, det är inte tillräckligt att ha detta i 

fokus under en begränsad period. En bra början är att analysera vad organisationen är bra på 

idag och vad som krävs för att i framtiden få till stånd de önskade lärprocesserna. Detta i sin 

tur påverkar vilken kunskap som måste utvecklas och hur.  

Organisationer bör sätta upp kunskapsmål som artikuleras ut till samtliga medarbetare genom 

en vision om önskade kunskaper (Filstad, 2012). Denna vision ska sedan brytas ned till mål 

för den enskilde medarbetaren men det krävs även mål för kunskapsdelning emellan kolleger. 

Genom dessa utvecklas ett formellt ändamål för de sociala relationer som skapas. Att sätta 

upp kunskapsmål synliggör vilka kunskaper som är bristfälliga och därför måste utvecklas 

och spridas. Kunskapsmålen måste ständigt utvärderas och bedömas med hänsyn till de 

framtida kunskapskraven och måste betraktas i relation till den enskilda medarbetarens 

arbetsuppgifter (Filstad, 2012). 

Lärande förbättrar organisationens effektivitet och dess förmåga att anpassa sig i en 

föränderlig miljö (Scarbrough et al. 2004), detta ökar i sin tur sannolikheten för överlevnad 

(Koskinen, 2012). Chiva och Alegre (2007) betraktar den lärande organisation som den enda 

hållbara konkurrensfördelen som svar på en allt mer oförutsägbar och turbulent omvärld. 

Inom organisationer ligger befintliga regler och normer vanligtvis till grund för att lösa nya 

problem, detta även om reglerna måste tänjas (Koskinen, 2012). Organisationer kan lära 

genom problemlösning det vill säga lärandet sker genom att identifiera och lösa problem som 

uppstår i genomförandet av projekt (Koskinen, 2012). Senge (1990) menar att individer har 

djupt rotade inre bilder av eller antaganden om hur världen fungerar. Dessa bilder har en 

betydande inverkan på hur individerna uppfattar hot och möjligheter, hur de identifierar 
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handlingsvägar och gör val. Dock uppstår problem inom organisationerna när dessa modeller 

är tysta och finns under nivån av medvetenhet. Senge (1990) menar vidare att organisationer 

ofta misslyckas med att omsätta nya insikter till praktisk handling, eftersom de strider mot 

dessa mentala bilder. Att utveckla en organisations förmåga att arbeta med människors 

världsbilder innebär både att lära sig nya färdigheter och att implementera institutionella 

innovationer för att underlätta att dessa förmågor blir till regelbunden praxis (Koskinen, 

2012). 

Alla organisationer har någon form av lärandekultur och det kan finnas flera olika 

lärandekulturer inom samma organisation, skillnaderna ligger främst i de möjligheter som 

medarbetarna har till lärande och kunskapsutveckling (Filstad, 2012). Lärandekulturen 

påverkar vad som inom organisationen anses vara kunskap och kunskapsutveckling dessutom 

påverkar den vad som lärs och hur det lärs. För att bli bättre på lärande och 

kunskapsutveckling måste dessa värdesättas inom ramen för den befintliga kulturen. För att få 

en stark lärandekultur krävs ett intensivt fokus på lärande och kunskapsutveckling som en del 

av organisationens verksamhet (Filstad, 2012). Dessutom måste det avsättas tid för 

lärprocesserna och man måste ha en struktur som understödjer dessa. Lärande, 

kunskapsutveckling och kunskapsdelning måste anses vara organisationens viktigaste resurser 

och därmed få tillräcklig status och prioritet. Det måste även finnas en klar insikt om att 

kunskap och lärande är helt avgörande för organisationens framtid, för dess innovationskraft, 

samt konkurrensmöjligheter (Filstad, 2012). 

Organisationsstrukturen är avgörande som kontext kring lärandet och kan både främja och 

hämma lärprocesserna (Filstad, 2012). Den påverkar även lärandet och tillgången till 

lärandearenor. Lärande är deltagande i social praxis, och kräver reflektion och utvärdering för 

att leda till förändring och därmed kunskapsutveckling (Filstad, 2012). De viktigaste 

läranderesurserna förutsätter i stor utsträckning att kollegerna har tillgång till varandra, 

möjlighet att praktiskt samarbeta och tillräckligt med tid tillsammans för att kunna reflektera 

över gemensam praxis. Ett betydande hinder för lärande kan vara bristande tillgång till erfarna 

kolleger och bristande möjligheter att pröva sina färdigheter i praktiken (Filstad, 2012).  
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3.3 Organisatoriskt lärande 

Organisatoriskt lärande är ett komplext och multidimensionellt koncept som har studerats 

inom många olika discipliner (Tsang, 1997). Argyris och Schön (1978) hävdade att 

organisatoriskt lärande inte bör uppfattas som en självständig produktiv process, de betonade 

också att organisationens medlemmar är inte enbart en förvaringsplats för de senaste 

rationella erfarenheterna, istället existerar organisationens kunskap genom en integrering av 

medlemmarnas kunskap. Författarna konceptualiserade organisatoriskt lärande som en 

process som suger upp och tillämpar den integrerade kunskapen bland medlemmarna i en 

organisation, för att producera resultatbaserade förändringar. Senge (1990) definierar 

organisatoriskt lärande som den process genom vilken ett företag utvecklar ny kunskap och 

insikt utifrån de anställdas gemensamma erfarenheter. Denna process har både potential att 

påverka beteenden och förbättra företagets olika förmågor (Senge, 1990).  

Organisatoriskt lärande är beroende av den tidigare historiken, är målinriktat och är till stor 

del en funktion av förhållandet mellan det observerade organisatoriska resultatet och de på 

förhand fastställda ambitionerna för dessa resultat (Levitt & March, 1988). Cyert och March 

(1992) menar att organisatoriskt lärande ofta konceptualiseras som en process genom vilken 

organisationer utvecklar regler, procedurer och rutiner för att lösa återkommande problem 

(Cyert & March, 1992). Författarna menar vidare att när en organisation upptäcker en lösning 

på ett problem genom att söka på ett visst sätt, kommer de att vara mer benägna att i framtiden 

söka på det specifika sättet för problem av samma typ, men om de inte hittar en lösning 

genom att söka på ett visst sätt, kommer de att i framtiden vara mindre benägna att söka på 

detta sätt för problem av samma typ. Enligt Koskinen (2012) bygger organisatoriskt lärande 

på regler såsom policys och strategier samt normer och påverkas alltid positivt eller negativt 

av dessa.  

Organisationslärande anses vara som ett bearbetningssystem som innebär förvärv, distribution 

och tolkning av såväl information som organisatoriskt minne (Huber, 1991; Sinkula, 1994). 

En vanlig uppfattning är att organisatoriskt lärande innebär en kunskapsgenerering av 

individer och efterföljande överföring av de förvärvade kunskaperna till andra (Nonaka, 

1994). Sinkula definierar organisatoriskt lärande som " the means by which knowledge is 

preserved so that it can be used by individuals other that its progenitor” (Sinkula, 1994, s. 3). 

Sinkula (1994) hänvisar också till organisatoriskt lärande som en process bestående av 

informationsförvärv, spridning, och utveckling av en gemensam tolkning, som så småningom 

blir inbäddad i det organisatoriska minnet. Slater och Narver (1995) anger att 
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informationssökning och spridning leder till en gemensam tolkning som främjar 

organisatoriskt lärande. Detta lärande uppstår i sin tur när det råder enighet i innebörden av 

denna nya information. Bara för att spridning av information sker i hela organisationen, 

innebär det inte att alla medlemmar har samma tolkning av denna (Outland, 2012). Det 

slutliga målet för ett framgångsrikt organisatoriskt lärande är dock utvecklingen av en 

gemensam tolkning (Argyris & Schön, 1978). 

Organisatoriskt lärande är en grund för att få en hållbar konkurrensfördel (Lei, 1999) och är 

dessutom en viktig variabel för förbättring av organisationens resultat (Brockmand & 

Morgan, 2003). Det är ett medel för att utnyttja tidigare erfarenheter, att anpassa sig till 

förändringar i miljön samt att möjliggöra framtida alternativ (Berends et al. 2003). 

Organisatoriskt lärande gör det möjligt för företag att förstå och tolka omgivningen vilket i sin 

tur medför att de har lättare att anpassa sig till dess förändringar (Jiménez-Jiménez & Sanz-

Valle, 2011).   

Duncan och Weiss (1979) menar att organisatorisk kunskap är kunskap som innehas av en 

eller flera av organisationens medlemmar, den accepteras som kunskap och kan tillämpas i 

organisatoriska aktiviteter. Denna tolkning av organisatorisk kunskap innebär att inte all 

kunskap som organisationen medlemmar besitter, är organisatorisk kunskap, detta eftersom 

mycket av den förvärvade kunskapen inte kan användas i organisatoriska aktiviteter (Berends 

et al. 2003). I de flesta organisationerna, särskilt de större, kommer endast en del av den 

tillgängliga kunskapen att delas av alla medlemmar. Berends et al. (2003) definierar 

organisatoriskt lärande som utvecklingen av kunskap som innehas av organisationens 

medlemmar. Kunskapen ska accepteras, vara tillämplig och relevant i olika aktiviteter inom 

organisationen och därmed medföra en potentiell förändring i dessa aktiviteter. Författarna 

menar vidare att det organisatoriska lärandet inte kan reduceras ner till individuellt lärande 

eller individuellt lärande i ett organisatoriskt sammanhang. En analys av organisatoriskt 

lärande bör heller inte börja med att fokusera på individuellt lärande för att sedan försöka 

länka detta med organisatoriskt lärande. Istället bör utgångspunkten vara den sociala praxis 

som ger organisatoriskt lärande, strukturen för denna praxis samt hur den skapas genom 

kunniga aktörer inom organisationen (Berends et al. 2003). 

Koskinen (2012) och Morrman (1995) använder ett processtänk för att förstå 

organisationslärande. Enligt processperspektivet på organisationslärande anses kollektivt 

lärande vara förankrat i de kognitiva och beteendemässiga förmågorna som individerna inom 
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organisationen har. Detta synsätt hävdar även att individernas lärprocesser kan replikeras på 

en högre nivå, med andra ord kan organisationer såsom individer lära sig när det behövs (Bell 

et al. 2002). Organisatoriskt lärande som process anses hjälpa organisationer att skapa, 

överföra och integrera kunskap och expertis och på så sätt lära hur man kan kontinuerligt 

förbättra sig (Tohidi, 2012). 

Tidigare forskning stödjer uppfattningen att lärandet som sker i ett företag bidrar till de 

organisatoriska resultaten (Bontis, 2002; Tippins & Sohi, 2003; Perez et al. 2005). Det kan 

därför hävdas att organisationslärande är en organisatorisk kompetens som kan vara mer eller 

mindre värdefull, beroende på marknadsförhållandena där kompetensen skall användas 

(Sánchez et al. 2011). Tippins och Sohi (2003) visade att organisatoriskt lärande leder till 

högre verksamhetsresultat, detta eftersom företag lär från kunder och konkurrenter om hur 

man erbjuder produkter som är väl anpassade till marknaden. Det är dock viktigt att precisera 

vilken typ av lärande som är mest relevant för organisationen (Sánchez, 2011). Eftersom 

organisatoriskt lärande kan minska i värde över tiden, bör det betraktas som en prioritet att 

hålla den nivå som krävs för att vara framgångsrik i utveckling av nya produkter.  

Organisatoriskt lärande är en viktig och nödvändig aktivitet om en organisation ska överleva 

och frodas (Outland, 2012). Organisatoriskt lärande kan definieras som informationsförvärv 

av organisationens medlemmar vilket resulterar i generering av ny kunskap eller insikt som 

slutligen påverkar medlemmarnas beteende (Slater & Narver, 1995). Vid förvärv av ny 

information som driver organisatoriskt lärande, blir mängden av denna nya information någon 

gång överdriven och överväldigande (Bawden et al. 1999). Bearbetningen av information som 

gör organisationslärande möjligt kan också lamslå organisationen om informationsförvärven 

blir så pass stora att de resulterar i en överbelastning (Outland, 2012).  

Eisenhardt (1989) fann att snabba beslutsfattare använder mer information och utvecklar fler 

alternativ, i jämförelse med långsamma beslutsfattare. Vidare eftersom lärandet sker som en 

följd av beslutsfattande, resulterar en långsam beslutsprocess i mindre lärande. 

Beslutsfattande inom verksamheten påverkar den metod med vilken organisatoriskt lärande 

sker (Outland, 2012). I detta avseende betonas behovet av att göra sig av med en del kunskap 

som har samlats in eftersom den kan ha blivit daterad och kan därmed leda till fel i 

beslutsfattandet. Outland (2012) drar slutsatsen att i affärssammanhang, förbättrar 

beslutsfattande organisatoriskt lärande, det vill säga ju fler beslut som fattas, desto mer lär 

organisationen. Vidare anses organisatoriskt lärande ske både i fallet med produktivt och 
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skadligt beslutsfattande. När goda beslut fattas, tenderar organisationen att upprepa detta 

beteende men det finns en möjlighet att organisationen faktiskt lär sig mer när dåliga beslut 

fattas (Homsma et al. 2009). Detta eftersom det finns en tendens att tillämpa ytterligare 

ansträngning och att noggrant bedöma varje steg i processen för att fastställa var brister 

existerar. 

3.4 Nivå för lärandet 

Teorier om organisationslärande särskiljer ofta mellan olika typer och nivåer av lärande. Av 

denna anledning har relationen mellan individuellt lärande och organisatoriskt lärande 

diskuterats från början. Ett sätt att relatera det individuella lärandet till det organisatoriska är 

genom att jämställa lärandet av individer inom organisationen med organisatoriskt lärande 

(Huber, 1991). En alternativ version av detta svar är att begränsa innebörden av 

organisatoriskt lärande till lärande genom nyckelpersoner, det vill säga personer som är 

viktiga för verksamheten på grund av den kunskap eller färdighet som de besitter eller har 

utvecklat inom ett visst område (Dodgson, 1993).  

Individuellt lärande är en förutsättning för organisatoriskt lärande, men att individerna lär är i 

sig inte en garanti för att hela organisationen lär (Senge, 1990). Argyris definierar 

organisationslärande som en process av ”detection and correction of errors” (Argyris, 1977, 

s. 117). Argyris och Schön (1978) betraktar individer som agenter eller instrument för lärande 

och ser individuellt lärande som ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för organisatoriskt 

lärande. En del författare menar dessutom att det man har lärt sig bör göras oberoende av 

någon enskild individ, detta genom att placera den kunskapen i det organisatoriska minnet 

eller institutionalisera det i system, strukturer, strategi, rutiner och praxis (Argyris & Schön 

1978; Crossan et al. 1999).  

Illeris (2007) menar att den organisatoriska strukturen påverkar lärprocesserna samtidigt som 

lärprocesserna påverkar den organisatoriska strukturen. Han menar vidare att det är den 

enskilda individen som genom vardagliga aktiviteter och deltagande själv producerar lärande 

och därigenom utvecklar kompetens, kunskap och förståelse.  

En av anledningarna till att sambandet mellan individuellt och organisationslärande inte är 

helt klarlagt är att analyser ofta börjar genom att motsätta individuellt lärande och 

organisatoriskt lärande för att därefter försöka att förena dem, dessutom verkar den mesta 

inspirationen i teorin om organisatoriskt lärande komma från teorier om individuellt lärande 

(Berends et al. 2003). 
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3.5 Single/Double-loop learning 

Argyris och Schön (1978) identifierade att parter som ingår avtal med varandra normalt 

uppvisar två typer av organisatoriskt lärande, så kallade single-loop learning och double-loop 

learning. Single-loop learning avser upptäckt och korrigering av fel utan en granskning av de 

grundläggande organisatoriska förutsättningar och normer som hade lett till skillnaden mellan 

de förväntade och faktiska resultaten. Här ligger fokus uteslutande på att uppnå målen utan 

någon bedömning av de värden som är vägledande för att nå dessa mål. Konsekvensen blir att 

organisationen i stor utsträckning gör justeringar när problem uppstått och man är tvungen att 

företa sig något. Författarna menar vidare att de flesta organisationerna bara har single-loop 

learning. Double-loop learning uppnås när organisationer upptäcker och korrigerar fel genom 

att förfråga och vid behov modifiera, de grundläggande värden och antaganden som finns 

(Argyris & Schön, 1978). Double-loop learning avser en förändring av åtgärder kopplade till 

förbättringar av prestationen som har vidtagits efter att ha granskat behovet av att förändra de 

bakomliggande antaganden som har orsakat fel eller brister (Argyris & Schön, 1978).  

3.6 Unlearning 

Akgun et al. (2006) pekade på att med samlade erfarenheter, utvecklar ofta organisationer en 

uppsättning övertygelser och rutiner i verksamheten. Det kan bli svårt att genomföra 

resultatbaserade förändringar om svaren som krävs på förändringar i omgivningen strider mot 

organisationens kärnvärden. På så sätt kan den stelhet i attityder som bildas när ny kunskap 

förvärvas hindra organisationens anpassning till förändrade förhållanden. Organisatoriskt 

lärande är inte bara en upptäckt och korrigering av fel för att uppnå en förutbestämd standard 

för prestation (Wong et al. 2012). Istället är organisatoriskt lärande en process för att 

identifiera och göra sig av med föråldrade föreställningar och rutiner (Akgun et al. 2006).  

I dagens kunskapsbaserade ekonomi, ser vi en hastig förnyelse av kunskap, livscykeln för 

kunskap är kortare, vilket tydliggör värdeminskningen av kunskap. Hedberg (1981) ställde 

upp teorin att kunskap växer och blir föråldrad samtidigt som verkligheten förändras. Han 

hävdade att kunskap som blir föråldrad måste förnyas annars kan organisationer förlorare sin 

konkurrenskraft i en föränderlig och turbulent omgivning. Hedberg (1981) betonar att 

organisationer inte kan lära effektivt utan att först göra sig av med irrelevanta idéer från det 

förflutna och han använder termen unlearning för att beskriva en process av att rensa ut 

rutiner och övertygelser som inte längre möter aktuella utmaningar. Detta har visat vara 

kritisk för framgången av informationstolkning. Navarro och Moya (2005) beskriver 

unlearning som en dynamisk process som identifierar och tar bort ineffektiva och föråldrade 
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kunskaper och rutiner som blockerar den gemensamma allokeringen av ny kunskap och 

möjligheter. Det har också påpekats att det kan vara en obekväm process att göra sig kvitt 

dessa föreställningar och rutiner, i synnerhet eftersom de kan ha lett organisationen till 

framgång i det förflutna och organisationen kan också ha investerat mycket resurser på att 

utveckla dessa rutiner (Akgun et al. 2006). Studien av Wong et al. (2012) visar att effekten av 

att öva double-loop learning på organisatorisk framgång är beroende av organisationens 

utövande av unlearning. I denna aspekt kan unlearning underlätta och ses som en 

förutsättning för ett framgångsrikt utövande av double-loop learning eftersom det innebär en 

process av att göra sig av med föråldrade föreställningar och rutiner (Akgun et al. 2007). 

Wong et al. (2012) hävdar inte att man i samtliga fall bör stödja organisatoriskt lärande 

genom utövande av unlearning. Organisatoriskt lärande kan även förekomma utan 

unlearning, i synnerhet när befintliga föreställningar och rutiner fortfarande är lämpliga för att 

upprätthålla prestationen under de rådande marknadsvillkoren (Akgun et al. 2007; Wong et al. 

2012). 

3.7 Adaptive/Generative learning 

Senge (1990) föreslog två typer av lärande adaptivt och generativt lärande. Adaptivt lärande 

är kunskap genom småskaliga justeringar av de senaste besluten. Denna typ av lärande är 

viktigt och nödvändigt, men för att få en lärande organisation krävs även generativt lärande, 

vilket är lärande som förbättrar vår förmåga att skapa. Generativt lärande är kunskap som har 

förvärvats genom att utmana, ifrågasätta och tillbakavisa beslutsfattande antaganden. Senge 

(1990) betonar vikten av att ständigt utforska nya affärs-och organisatoriska möjligheter för 

att skapa nya källor till tillväxt. Generativt lärande kan inte upprätthållas i en organisation om 

människors tänkande domineras av kortsiktiga händelser. Organisationer misslyckas ofta med 

att omsätta lysande strategier i handling. Insikter om systemet som en helhet hittar aldrig sin 

väg in operativa strategier. Genom ett fokus på händelser, är det bästa en organisation kan 

åstadkomma att förutsäga en händelse innan den uppstår och på så sätt reagera optimalt. Men 

man kan härigenom inte lära sig att skapa. Senge (1990) menar att det mest kraftfulla lärandet 

kommer från direkta erfarenheter men många organisationer får inte omedelbart uppleva 

konsekvenserna av många av sina viktigaste beslut. De mest kritiska besluten i organisationer 

får konsekvenser i hela systemet som sträcker sig över flera år eller årtionden. På lång sikt 

beror överlägsna resultat på överlägset lärande. 
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4. Empiri 

I empirikapitelet presenteras den insamlade empirin. Först ges en beskrivning av företaget 

samt organisationsstrukturen. Sedan presenteras sammanställningar av intervjuerna 

uppdelade på verksamhetschef, samordnare, våningsansvarig och medarbetares berättelse. 

Slutligen presenteras sammanställningar av observationerna.      

 

4.1 Företagspresentation   

Attendo grundades år 1987 under det tidigare namnet Svensk Hemservice. Organisationen 

expanderade snabbt under början och mitten av 1990-talet och under 2000-talet förvärvade 

Attendo ett flertal andra vård och omsorgsföretag. Idag är de Nordens ledande vård och 

omsorgsföretag. Attendo är verksamma inom tre segment, nämligen, äldreomsorg, omsorg 

med funktionshindrade och individ- och familjeomsorg (Attendo.se). 

4.2 Samtal med verksamhetschefen - ”det är mycket fritt, det är en platt 

organisation” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Organisationsstruktur – Rosens äldreboende. (Verksamhetschefens bild) 2013.  

I syfte att få en mer övergripande bild av verksamhets struktur, ansvar och arbetsuppgifter 

hölls ett samtal med verksamhetschefen Karin. Hennes beskrivning av verksamheten 

presenteras nedan.  

Verksamhetschef Verksamhetschef 

Samordnare Samordnare 

Våningsansvarig Våningsansvarig Våningsansvarig Våningsansvarig 

Medarbetare Medarbetare Medarbetare Medarbetare 
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Attendo har idag cirka 12 000 medarbetare totalt i världen. Organisationen i Sverige är 

uppdelad i regioner, där Rosen tillsammans med tolv andra enheter i bland annat Linköping 

och Norrköping tillhör region sydost. Relativt mycket styrs centralt med hjälp av direktiv och 

riktlinjer.  Regionchefen och verksamhetschefer träffas i regel minst en gång i månaden. Det 

är en platt organisation med korta beslutsvägar där verksamhetschefer har mycket frihet inom 

vissa på förhand givna ramar.  

Vanligtvis är det två personer som delar på ansvaret för verksamheten på Rosen men sedan 

cirka ett år tillbaka finns det endast en verksamhetschef. Den andra verksamhetschefen 

återkommer dock till arbetet under våren. Verksamhetschefen som är högst i hierarkin har allt 

ekonomiskt ansvar men även ansvar för personal, arbetsmiljö, rekrytering mm. Hon lägger 

egna budgetar samt jobbar mycket med planering och struktur. Möjligheten finns dock att 

vända sig till experter inom organisationen för att få vägledning, ofta räcker det med enbart ett 

telefonsamtal för att få den hjälp man behöver. Närmast chefen arbetar samordnaren vars 

arbetsuppgifter främst är av administrativ karaktär.  

På Attendo Rosen arbetar 76 medarbetare. Rosen är uppdelad i fyra avdelningar, med varsitt 

arbetslag. Inom verksamheten benämns de boende som brukare. Det finns två avdelningar 

som enbart har äldrevård. På dessa avdelningar anses brukarna vara mer pigga och aktiva, 

varje avdelning har cirka elva medarbetare. Det finns även en demensavdelning och en 

avdelning för sjukhem, dessa två avdelningar har cirka femton till sjutton personer i vardera 

arbetslag.  

Varje avdelning har en våningsansvarig som ska fungera som en länk mellan 

verksamhetschefen och övriga medarbetare. ”Våningsansvarig väljs ut med omsorg” (Karin) 

av verksamhetschefen och ledningen. De som blir våningsansvariga kommer från den 

ordinarie personalstyrkan och får ett avtal på mellan tre till sex månader om tjänsten. Dessa 

individer väljs ut efter ”lämplighet och driftighet” (Karin) och har i sin roll fria händer inom 

vissa ramar. De jobbar rak vecka det vill säga måndag till fredag med huvuduppgifter som 

bland annat planering och bemanning av korttidsfrånvaro. Uppfattningen är att genom att 

delegera ut ansvar blir personalen mer delaktig och engagerad.  

Varje avdelning har enskilda APT (arbetsplatsträff) med chef och samordnare. Innan dessa 

har medarbetarna handledning och möte med sjuksköterskan från den egna våningen. APT-

mötena är schemalagda var femte vecka och varar i cirka tre till fyra timmar. Varje vecka 
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hålls även en omvårdnadskonferens där sjuksköterskor och annan personal samlas 

tillsammans med en läkare för att diskutera olika frågor relaterade till brukarna.  

4. 3 Intervjuer  

4.3.1 Verksamhetschefens berättelse - ”jag är ju ansvarig för allting egentligen” 

4.3.1.1 Rutiner och ansvar 

Verksamheten på Rosen är ledande inom Attendo, 2011 blev de utsedda till årets enhet 

berättar verksamhetschefen Karin. I den bedömningen tittade man bland annat på 

medarbetarundersökningar, brukarundersökningar, kvalitet och ekonomi. De goda resultaten 

handlar förmodligen mycket om att Attendo har drivit verksamheten sedan 2005 och att de 

därmed kunnat sätta sin prägel på den, tillägger hon. Vidare menar Karin att mycket av 

värderingarna sitter i väggarna men att det är en process som tar tid. 

Karin som i grund och botten är undersköterska jobbade i ett privat företag som köptes upp av 

Attendo 2005 och har arbetat där sedan dess. Hon började på ett annat boende 1997, blev 

samordnare och sedan tillförordnad verksamhetschef där under en period innan hon slutligen 

blev erbjuden ett jobb som biträdande verksamhetschef på Rosen 2006. Förra året blev Karin 

upplockad som verksamhetschef. Hon berättar att hon har gått många interna utbildningar 

samt läst en ledarskapsutbildning på två år. 

Karin har ett arbetsmiljöansvar, ett personalansvar och ett ekonomiskt ansvar ” jag är ju 

ansvarig för allting egentligen”. Hon berättar att så länge hon levererar blandar sig inte 

överordnade chefer i hur hon gör det. Rollen som verksamhetschef är enligt henne själv att 

vara en coachande och stöttande person som medarbetarna känner att de kan vända sig till, att 

finnas på plats och att följa upp. Vidare menar Karin att det är svårt att synas i en så stor 

verksamhet, det är många möten och dessutom jobbar personalen oregelbundet. Chefer och 

samordnare sitter på bottenvåningen och det är viktigt att våra medarbetare känner att 

dörrarna till oss alltid är öppna om de vill något anser hon.  

En gång i månaden hålls regionmöten där regionchef och verksamhetschefer träffas berättar 

Karin när vi frågar hur ofta hon träffar överordnade chefer. Regionchefen vidarebefordrar 

information från VD, verksamhetscheferna för i sin tur vidare denna till sina medarbetare 

genom APT-mötena. Hon träffar även regionchef och controller varje vecka för att gå igenom 

den egna verksamheten vad avser bland annat ekonom, kvalitet och medarbetare. Enligt Karin 

själv är hon iväg på olika slags möten och konstellationer en eller ett par gånger i veckan. Hon 
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sitter även med i olika projekt och har bland annat varit med och startat upp Nationella 

värdegrunden i kommunen som representant för Attendo.  

När vi frågar om dagliga rutiner säger Karin att det egentligen inte finns någon daglig struktur 

med avseende på rutiner förutom APT-mötena som är schemalagda. Vi planerar vecka för 

vecka men det händer så mycket inom verksamheten vilket innebär att planeringen rubbas och 

förändras varje dag tillägger hon. Det finns dock deadlines vad gäller fakturor, löner och olika 

tester som hon måste hålla. Karin berättar att hennes dagliga arbete generellt sett består 

mycket av samtal, dels med personal men även med anhöriga till exempel välkomstsamtal i 

samband med att någon flyttar in. Enligt henne själv har månaderna toppar med hög 

arbetsbelastning i början och i slutet men att det är lite lugnare i mitten. 

4.3.1.2 Lärandeaktiviteter 

Alla möten med personal, närstående och brukare har en stark koppling till lärande menar 

Karin. Det dyker upp många praktiska frågor som är oerhört komplexa. Hon berättar vidare 

att många av brukarna är gamla och sjuka vilket gör att deras närstående mår mycket dåligt. 

Vilket resulterar i att hon som chef har många svåra samtal med dem, men även samtal med 

medarbetare som mår dåligt av olika anledningar säger Karin. Man lär sig hela tiden av dessa 

svåra möten tillägger hon, och man ställs hela tiden inför nya utmaningar och svåra frågor 

som man måste bolla med experter. Trots att det inom organisationen förs mycket 

diskussioner om vad som är etiskt riktigt är det svårt att hitta lösningar på allting.  Enligt 

henne själv går jobbet väldigt mycket ut på att finnas till hands och lyssna. Det gäller att vara 

drivande, coachande och samtidigt positiv ”men mycket energi går ju åt till de här jobbiga 

bitarna” säger Karin. 

När vi frågar om hon får något särskilt stöd i rollen som verksamhetschef berättar Karin att i 

regionen som de tillhör finns något som kallas för coachinggrupper. Här träffas 

verksamhetscheferna en gång varannan månad och utbyter erfarenheter. Hon berättar vidare 

att mötena inte är särskilt strukturerade utan samtliga chefer sitter i mindre grupper och 

samtalar. Det är sällan som gruppen får svar på några frågor men de får prata med andra som 

befinner sig i samma situation. Ofta har många stött på samma problem men kanske i olika 

former. Hon tillägger att när man träffas får man känslan av att man inte är ensam i sin roll 

utan att det finns någon som lyssnar och förstår. Dessutom är regionen relativt liten vilket 

medför att det alltid går att nå de andra verksamhetscheferna om man behöver råd i stunden. 
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Karin anser att man inom Attendo pratar mycket om lärande rent utbildningsmässigt. Hon 

berättar att det dagligen anordnas utbildningar på huvudkontoret, cheferna där pushar och 

uppmuntrar verksamhetscheferna att delta men det är svårt att få tiden att räcka till. Hon 

tycker det är tidskrävande att åka iväg en heldag, det blir mycket som man måste ta itu med 

när man kommer tillbaka. Vidare uppmuntrar cheferna även till att man som verksamhetschef 

bokar in tid eller i alla fall tar sig tid till att reflektera och analysera sig själv inför olika 

möten. De rekommenderar en heldag för reflektion och eftertanke säger Karin, men det är 

väldigt svårt att göra det. Hon tillägger att syftet med tid för reflektion är att man ska vara 

förberedd på ett bra sätt och att man ska ha koll på sin verksamhet men det är svårt att få den 

tiden när man sitter på kontoret. Här ringer alltid telefonen och det kommer alltid någon och 

knackar på dörren till kontoret, men så bör det också vara enligt henne själv. Hon tillägger 

dock att trots uppmuntran från överordnade chefer till egen tid har man som verksamhetschef 

mycket deadlines och ansvar. Hon menar att så länge man som verksamhetschef gör det man 

ska och verksamheten fungerar som den ska, blandar sig ingen i hur man gör det men visst 

känner man sig ofta otillräcklig.  

I samma korridor som chefernas kontor finns medarbetare med andra positioner exempelvis 

en demensvårdsutvecklare. Enligt Karin träffas man och pratar dagligen, ibland över en kopp 

kaffe och genom att diskutera lär man av varandra. Vi går ofta in på väldigt djupa ämnen 

säger hon eftersom det här arbetet har mycket gråzoner och det är sällan som någonting är helt 

svart eller vitt. Hon menar även att trots att det här inte är något strukturerat lärande får man 

som individ ut oerhört mycket av att bolla saker med andra. Man coachar, stöttar och 

uppmuntrar varandra sedan är man ganska asocial när man kommer hem. Hon tillägger att 

man inte har någon lust eller något behov av att egentligen träffa någon. Det ställs väldigt 

höga krav på ett sådant här jobb och hon anser att man inte ska eller får visa vad man 

personligen känner utan ska hela tiden vara på topp i sin roll. 

Enligt Karin jobbar man inom organisationen i princip kontinuerligt med 

kompetensutveckling av medarbetarna. Individuellt och i grupp beroende på exempelvis vilka 

ansvarsområden det gäller. Det kan gälla kurser som kommunen anordnar eller kurser som är 

mer övergripande för verksamheten exempelvis vad gäller risk och händelseanalyser eller 

kurser i hur man som medarbetare ska hantera utåtagerande brukare men även kurser i de 

värderingar som medarbetare inom Attendo ska arbeta utefter. Hon tillägger att eftersom det 

händer mycket inom vården kan man som medarbetare behöva uppdatera sin kunskap trots att 

man tidigare har gått en liknande utbildning. 
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4.3.1.3 För vem lär man 

Karin hoppas att det är medarbetarna som först och främst gynnas av hennes lärande då hon 

utvecklas och blir bättre som chef. Trots att man lär för sin egen skull, gör man det ändå för 

medarbetarna menar hon, men i den processen växer man även självklart som människa. 

Karin tillägger att den inre drivkraften till att lära och ta till sig kunskap är oerhört viktig 

samtidigt som det är lättare att prestera under press. De erfarenheter man har och den kunskap 

man får genom exempelvis att gå på olika utbildningar vill hon som verksamhetschef gärna 

förmedla till sina medarbetare på ett bra sätt. Detta för att ge de olika redskap och perspektiv 

som hjälper de i deras arbete. Hon berättar att det inom vården finns en mentalitet om att 

varför prova nytt när det man redan gör fungerar. Det blir därför svårt att komma med nya 

idéer och nytt tänk. Hon anser dock att man har gjort stora framsteg mot hur det var förr, 

numera försöker man att arbeta mer individanpassat och se till individens bästa. 

När man jobbar som chef behöver man hela tiden påfyllningen av metoder och redskap för att 

få med sig folk säger Karin. Förändringar tar lång tid och det tar lång tid att inplantera de i en 

hel verksamhet samtidigt som man ”aldrig riktigt får med sig alla på tåget”. Hon berättar 

vidare att som person vill hon väldigt mycket men det blir aldrig så eftersom tiden helt enkelt 

inte räcker till. Ofta lägger man mycket mer energi på sådant som inte fungerar än på sådant 

som faktiskt gör det tillägger hon. Det lärande som är mest fördelaktigt enligt Karin själv är 

den praktiska förståelsen hon har för arbetet. Efter att ha börjat som undersköterska en gång i 

tiden och avancerat utan särskilt mycket studier är det lätt för henne att identifiera sig mycket 

med medarbetarna och det de ställs inför. Hon anser sig veta hur saker och ting fungerar samt 

ungefär vad medarbetarna möter i sitt dagliga arbete. Hon berättar att efter alla år på samma 

plats blir man dock lite trygg både med personalen och med verksamheten. Hon menar vidare 

att man utvecklas mycket genom att byta arbete, arbetsplats eller att ställas inför nya 

utmaningar. Det är någonting som diskuteras löpande på medarbetarsamtalen som hon har 

med sin regionchef.  

4.3.1.5 Möjligheter att påverka & förändringar   

Som verksamhetschef har Karin ramar att följa men hon anser sig ha fria händer att sätta sin 

prägel på verksamheten. Inom verksamheten förs det fram mycket förslag till förändring och 

medarbetarna försöker ständigt att hitta nya lösningar. Hon menar att på så sätt kan man säga 

att verksamheten är förändringsbenägen. Hon tillägger dock att hon ofta möter mycket 

motstånd i början av en förändringsprocess. Det är alltid en del individer som är för 

förändringen som ska genomföras och som genast vill prova medan andra motarbetar den. En 



34 

 

tid efter att förändringen har trätt i kraft har de flesta glömt att det tidigare var på något annat 

sätt. Vidare berättar hon att det var precis så när man på enheten började laga mat från 

grunden istället för att bereda halvfabrikat. När beslutet kom var det många som var kritiska 

till detta och till ytterligare arbetsuppgifter trots att det är en stor kvalitetshöjning att laga 

maten på plats. Undersköterskorna fick utbildning i mat och hygien och har idag ett rullande 

schema vad gäller matlagningen. Hon berättar att många av medarbetarna har ett intresse för 

matlagning och tycker att det är trevligt med ett avbrott från det vanliga vårdarbetet. Det var 

en lång process men medarbetarna köper ett koncept när de ser att det leder till någonting 

positivt tillägger hon, och de som inte kan stå bakom beslutet biter ihop eller slutar. 

Enligt Karin är det för det mesta en lättsam stämning på kontoret och påpekar samtidigt att en 

verksamhet påverkas positivt av att ha samma chefer under en längre tid. Det är mycket 

personal som har jobbat länge och trivs med sina jobb, därför år det ingen större 

personalomsättning, förutom de som läser vidare till sjuksköterska. Karin berättar vidare att 

medarbetarna är väldigt glada och positiva även om det ibland uppstår problem och konflikter 

men att det hör till en arbetsplats. 

4.3.1.6 Feedback och utvärdering 

Enligt Karin sätter chef och medarbetare tillsammans upp olika mål på medarbetarsamtalen, 

det kan vara kompetensutveckling eller något annat som medarbetaren ska utveckla. Det kan 

även vara brister som tidigare har påtalats exempelvis att den enskilda medarbetaren måste bli 

bättre på att dokumentera olika saker. Tanken är att hon som chef ska kunna följa upp målen 

även mellan medarbetarsamtalen men det är svårt att få tiden att räcka till menar Karin. 

Istället för en mer strukturerad uppföljning blir det ofta att hon spontant frågar den individen 

när de ses i trappan. Det kan gälla någon utbildning som den har varit på eller något personligt 

som man tidigare har diskuterat. Det är både tiden och strukturen som gör det svårt att följa 

upp såsom jag egentligen önskar berättar hon, eftersom det är många samtal som man måste 

ha med medarbetarna. Hon tillägger att förutom medarbetarsamtalen har de även lönesamtal 

och prestationssamtal. Vidare säger hon att det överlag blir väldigt mycket samtal och när 

man väl sitter på dessa vill man kunna känna att man kan lägga energi och verkligen lyssna på 

den individen istället för att bara pricka av mötet på någon lista.  
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”Media är ju en stor bov hos oss. Det står ju aldrig något positivt om vården, man läser ju 

aldrig det här fantastiska vårdboendet det står ju bara skandaler. Tyvärr drar de alla över en 

kam och det är ingen som står upp och säger ifrån.” Hon anser vidare att man ibland kan bli 

lite beklämd för att de trycker ner individerna som gör ett fantastiskt arbete och lägger ner sin 

själ i det. Särskilt nu de senaste åren får man ofta försvara sig eller stå till svars för något som 

har hänt på ett boende någonstans i Sverige när man talar om för någon vad man jobbar med 

tillägger hon. Det är oerhört tråkigt eftersom hon vill lyfta sina medarbetare och inte låta de ta 

till sig av den negativa kritiken som ofta är obefogad. Karin menar att utvecklingen är 

beklaglig eftersom färre personer söker sig till vården dels på grund av det dåliga ryktet och 

de obekväma arbetstiderna men många tycker även att det är dåligt betalt. 

4.3.2 Samordnarens berättelse - ”vi är ganska förändringspositiva så, om det är 

förändring till något bra” 

4.3.2.1 Rutiner och ansvar  

Emma har jobbat på äldreboendet sedan 1995 då ett annat företag drev boendet. 2005 tog 

Attendo över och Emma arbetade då kvar. Hon började arbeta som undersköterska på natten, 

sedan övergick hon till dag på demensen, efter tolv år på demensen blev hon samordnare på 

plan två (motsvarar dagens våningsansvarig). I och med omorganiseringar i verksamheten 

blev hon i oktober 2010 samordnare för hela boendet. Rosen hade tidigare två biträdande 

verksamhetschefer men den ena av dem skulle lämna boendet under en period för att bli 

verksamhetschef på ett annat boende och då valde ledningen att ta in en samordnare istället 

för att ta in en ny verksamhetschef. Enligt Emma fick hon befordran och det ökade ansvaret 

tack vare hennes organisatoriska förmåga. 

Som samordnare har Emma ansvar gentemot såväl medarbetare som chefer. Samordnarens 

uppgifter gentemot chefen handlar till stor del om att få allting att flyta på, ta fram olika 

dokument, säkerställa att de signeras och liknande. Enligt Emma är det en mer praktisk roll 

gentemot chefer i förhållande till medarbetare och våningsansvariga.  

Emma har som samordnare ansvar för bland annat löner, bemanning, personalhantering 

intervjuer med nya, visa lägenheter, in- och utflytt, fakturering till kommunen samt andra 

administrativa uppgifter. Förutom de uppgifter som tillhör rollen som samordnaren blev hon 

tillfrågad av chefen om hon ville ha ansvaret för att bli värderingscoach. Vilket innebär att 

man har ett huvudansvar för att säkerställa att företagets värderingar hålls levande säger 

Emma. 
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Emma har daglig kontakt med våningsansvariga för att bland annat föra ut information då 

våningsansvarig är kanalen ut till övrig personal. Utöver den dagliga interaktionen har de 

varje vecka en träff där alla våningsansvariga, chef och samordnare träffas för att kolla läget. 

En annan rutin som samordnaren själv har valt är att hon varje morgon går en sväng i huset 

för att se hur alla mår och om allt står bra till på våningarna, om det saknas folk och om det 

har hänt något under natten. Mycket av den informationen kan nås genom att läsa i safedoc 

som är ett verksamhetsprogram där man dokumenterar om brukarna, men Emma föredrar att 

få informationen muntligt vilket också ger möjligheten att ställa följdfrågor och frågor. 

Som samordnare har man enligt Emma ett övergripande ansvar att se till att det mesta 

fungerar och att medarbetarna får sina behov uppfyllda. Själv drar hon kopplingar mellan sin 

roll och Kermit-the frog från Mupparna, ” han var någon slags mittpunkt i mupparna som 

skulle få alla olika individer att fungera, det var Miss Piggy som inte var riktigt klok 

egentligen och så var det alla möjliga sådana här personer och där satt han och försökte att 

få alla att må bra och att det skulle funka, ja så känner jag min roll nog”. Emma själv säger 

att hon försöker se varje enskild individ och att ”jag vill vara lite inspiratör”, vilket hon anser 

kan bero på hennes roll som värderingscoach. 

4.3.2.2 Lärandeaktiviteter 

Emma menar på att det är stora skillnader på hur boendet drivs idag jämfört med hur det var 

innan Attendo tog över. Men huruvida detta beror på Attendo vet hon inte. Emma säger att 

man arbetade annorlunda på 90-talet och att undersköterskans jobb var helt annorlunda 

jämfört med idag. Idag har undersköterskor större ansvar i och med att dokumentationen sker 

på ett helt annat sätt, dessutom har rutiner och strukturer gällande bland annat kvalitet och 

avvikelser en större innebörd idag anser Emma. Vidare anser Emma att Attendo är ett stort 

företag till skillnad från de som hade verksamheten innan och de därför behöver mer rutiner, 

struktur och kontroll.  

Lärande sker enligt Emma genom olika aktiviteter, bland annat utbildningar, kurser, 

erfarenheter, APT och planeringsdagar. Enligt Emma tänker man inte alltid på lärande utan 

mycket av det man lär är omedvetet och det handlar mer om att nyfikenheten leder till att 

lärande uppstår. Emma säger att hon lär sig genom erfarenheter och av att gå in i nya 

situationer utan att vara rädd. Ett exempel är i situationer där någon närstående till de boende 

är besvärliga. Emma menar på att man istället för att vara rädd och dra sig tillbaka kan lära sig 

saker genom att faktiskt ta tag i det som är svårt och försöka hantera situationen. Istället för 
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att vara rädd för att gå in i situationer kan man se det som en utmaning, och nästa gång är man 

lite säkrare på hur man ska hantera situationen fortsätter hon.  

Lärande sker även enligt Emma för att klara av nya uppgifter och nya ansvar. När Emma 

avancerade från att samordnare på våning två till att bli samordnare för hela huset var hon 

tvungen att genomgå lära sig att hantera bland annat faktureringssystemet för att klara av de 

nya arbetsuppgifterna.  

Aktiviteter som syftar till att stärka gruppen är främst APT-möten som hålls var femte vecka 

och även planeringsdagar som hålls en gång om året enligt Emma. Hon menar även att APT 

och planeringsdagar kan ses som kompetensutveckling och kontinuerlig utbildning för alla. På 

APT-mötena diskuteras bland annat värderingar och kvaliteten på boendet och ibland kan det 

vara någon som kommer utifrån, från någon annan organisation och håller i handledning för 

personalen. Personalen diskuterar värderingar och försöker tillsammans med gruppen att 

komma fram till någon lösning på hur man bör göra i särskilda situationer eller vid olika 

dilemman.  Under planeringsdagarna håller man på med aktiviteter och teamövningar.  

Som värderingscoach ska Emma se till att personalen på Attendo Rosen blir utbildade i 

företagets värderingar. Under varje APT finns det en punkt där de går igenom 

värderingsmaterial och där personalen diskuterar olika dilemman utifrån värderingar. 

Samordnaren anser att det är viktigt att alla på arbetsplatsen håller samma profil och arbetar 

efter samma mål, därför valde hon att ta på sig rollen som värderingscoach. Under 

planeringsdagarna har man olika typer av aktiviteter och teamövningar.  

4.3.2.3 För vem lär man 

Enligt Emma är lärande är något som prioriteras av organisationen. Exempelvis var lärande 

något som prioriterades då hon fick nya uppgifter och ökat ansvar i samband med att hon blev 

samordnare för hela huset. För att klara av de nya uppgifterna var lärande ett måste enligt 

Emma. Hon anser att utbildningar och liknande prioriteras i och med att cheferna skickar iväg 

en och att de ansätter tid för att man ska få gå på utbildningar. Lärande är enligt Emma något 

som utvärderas främst genom medarbetarsamtal där man går igenom vad som händer och vad 

som har hänt sedan förra samtalet. Enligt Emma får de som arbetar hårt och gör ett bra jobb 

ofta förfrågan om de vill ha större ansvar eller ansvarsområden. De blir också ofta skickade på 

olika kurser. 



38 

 

Lärande sker enligt Emma både för egen skull i och med att det finns ett intresse och nöje av 

att lära samtidigt som lärande skapar ett välbefinnande. Men hon anser även att det är andra 

som gynnas av lärandet, i och med att nya kunskaper innebär att hon kan hjälpa andra om de 

har frågor eller liknande. Hon säger att hennes kunskap gör att andra blir nöjda och glada då 

de får svar på sina frågor. 

4.3.2.4 Möjligheter att påverka & förändringar 

Det finns enligt Emma möjligheter att vara med och påverka. Som samordnare är man 

delaktig i hur rutiner utformas, det vill säga hur och när saker och ting utförs säger Emma. 

Har man förslag på hur exempelvis en rutin bör förändas lägger man enligt Emma fram det till 

chefen. 

Emma sitter på bottenvåningen tillsammans med chefen samt andra samordnare. Hon anser att 

de som grupp är förändringsbenägna och att det är ett måste i och med att det ständigt sker 

förändringar, exempelvis när de ingår i nya avtal ”vi är ganska förändringspositiva så, om det 

är förändring till något bra”. Ett exempel var då de började laga mat på varje våning istället 

för att köpa in utifrån. Är samordnarna och chefen missnöjda så blir resten av medarbetarna 

negativa enligt Emma, så för att lyckas med en förändring måste de gå in med en positiv 

inställning. Emma säger att det vid införande av nya rutiner handlar om att först och främst 

vara informativ och att vara det i god tid innan men man måste även föra fram de positiva 

punkterna av förändringen och lyssna på om någon har synpunkter.  

”Det finns alltid folk som är motståndare men sen finns det också folk som är positiva och 

ofta brukar vi dra fram det här att ni vet hur det är när det är förändring” 

Problemen med förändringar brukar ofta försvinna allt eftersom tiden går och efter ett tag är 

det som att man alltid gjort på det nya sättet säger Emma.  

4.3.3 Våningsansvarigas berättelse - ”det är lite som ett fackligt arbete” 

4.3.3.1 Rutiner och ansvar  

Både Rebecca och Nadja har jobbat på samma vårdboende under en längre period, redan 

innan Attendo tog över verksamheten. Rollen som våningsansvarig var för båda en följd av 

många år som undersköterska på samma boende. De uppgifter som tillhör våningsansvarig 

förklaras av Rebecca och Nadja som administrativa och enligt Nadja ansvarar man som 

våningsansvarig mycket för uppdatering av papper och rutinpärmar. Till stor del handlar det 

om kontroll, uppföljning, bemanning, planering samt ett övergripande ansvar för att alla 
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dagliga rutiner flyter på och inte minst att fungera som en länk mellan chefer och de övriga 

anställda på våningen anser både Nadja och Rebecca. Kontakt med folk som flyttar in och ut 

och deras närstående tillhör också rollen som våningsansvarig säger Rebecca. De största 

skillnaderna mellan att vara våningsansvarig och enbart undersköterska är att man som 

våningsansvarig jobbar ”rakvecka”, det vill säga måndag till fredag, från sex eller sju till 

klockan tre.  Som våningsansvarig får de vara frikopplade under en till två dagar i månaden 

från det dagliga arbetet för att planera och liknande berättar Nadja.  

En viktig del av rutinerna handlar om de olika listorna som finns på alla avdelningar. Listorna 

ska enligt Rebecca fyllas i av personalen när de utför olika aktiviteter, såsom att mäta 

temperaturen på mat, promenader och så vidare. Hon säger att det är våningsansvarigs 

ansvarar för att dessa listor fylls i på ett korrekt sätt och att de alltid är uppdaterade.  

Som våningsansvarig fungerar man som länken mellan chefer och övrig personalen på den 

egna våningen säger Nadja. Hon fortsätter med att säga att om det är något som personalen 

anser att chefen bör få reda på eller om något måste diskuteras så är det våningsansvarigs 

uppgift att föra det vidare till chefen. ”det är lite som ett fackligt arbete” säger Nadja, där 

våningsansvarig ska representera de anställda gentemot chefen, för att undvika att alla går och 

samtalar med chefen om samma saker.  

Förutom det ansvar och de uppgifter som ingå i att vara våningsansvarig arbetar de med 

samma uppgifter som de andra undersköterskorna på våningen gör. Som undersköterska 

förväntas de arbeta lika hårt som alla andra, men deras roll som våningsansvarig gör att de 

även har ansvar för att allting funkar, vilket leder till att de hamnar lite i kläm säger Nadja. Ett 

problem som framkommer är då chefen kommer med order om att saker och ting ska ske på 

ett visst sätt. Som våningsansvariga ska de se till att det fungerar trots att de som 

undersköterskor kanske inser att det inte kommer att göra det. Enligt Nadja uppstår det då en 

inre konflikt då man hamnar i kläm mellan de olika roller som våningsansvarig har.  

4.3.3.2 Lärandeaktiviteter 

”Man lär sig säkert någonting varje dag. Men det är ju inte så att man tänker på det, det gör 

man ju inte”. Rebecca 

Enligt Rebecca och Nadja finns det inte något uttalat övergripande mål från organisationen 

beträffande vad lärandet ska generera i. Lärande är inte heller något som organisationen 

betonar eller starkt fokuserar på men de tror ändå att lärande är något som Attendo anser är 
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viktigt. Attendo och cheferna är duktiga på att lyssna på om de anställda har önskemål om att 

exempelvis gå någon utbildning eller kurs säger Rebecca. När man kommer med förslag eller 

önskemål försöker företaget att tillgodose detta och skicka iväg personen på den kurs eller 

utbildning hon vill gå. Enligt Nadja får man till viss del välja om man vill gå utbildningar men 

då en del utbildningar anses förbättra arbetssituationen såsom olika lyfttekniker, är en del 

utbildningar obligatoriska. 

Att elever och lärlingar kommer till arbetsplatsen för praktik gynnar den egna verksamheten 

då det resulterar i att nya perspektiv framkommer när det gäller hur saker och ting genomförs 

anser både Rebecca och Nadja. De anser att handledning av elever och lärlingar är en viktig 

del av jobbet men även timvikarier och semestervikarier måste läras in i rutiner anser Nadja. 

”Så det tycker väl jag är ett övergripande mål att dela med sig” säger Nadja angående deras 

roll att lära och handleda andra. Hon säger även att de nu får delta i handledarutbildningar 

vilket hon anser är positivt.  

När Nadja avancerade från att vara undersköterska till att bli våningsansvarig fick hon lära sig 

de nya uppgifterna genom att gå bredvid personen som tidigare var våningsansvarig. Hon fick 

lära genom att observera och ta efter hur tidigare våningsansvarig gjort. Enligt Nadja gick 

våningsansvarig tidigare under titeln samordnare och att samordnaren då introducerades i de 

nya uppgifterna genom någon kurs eller kortare utbildning, vilket inte är fallet idag.  

Rebecca och Nadja anser att det är viktigt att lära sig praktiskt, dock så anser de även att den 

teoretiska kunskapen är viktig och enligt Rebecca är det även i den teoretiska kunskapen bör 

börja för att lära sig. Att sammankoppla teorin och praktiken är viktig säger såväl Nadja som 

Rebecca. Att få information i samband med att man praktiskt får utöva sysslor föredras enligt 

Nadja när man ska lära. Hon anser att man får andra frågeställningar när man utövar något 

praktiskt, vilket man inte gör när man sitter och lyssnar teoretiskt. Vidare anser hon att det ger 

även en bättre förståelse för varför saker och ting händer.  

Att lära genom varandra är något som både Rebecca och Nadja anser är viktigt. Ett exempel 

på detta är enligt Rebecca och Nadja, hur man dra nytta av varandra kunskaper när det gäller 

brukare som bor på boendet. I och att vissa personer i personalen hanterar somliga brukare 

bättre än andra kan de dela med tips och råd om hur de gör säger Nadja. Problemet är dock att 

inte samtliga i personalen delar med sig på detta sätt, vilket enligt Nadja beror på personliga 

faktorer. Huruvida lärandeprocessen förs vidare från den som har gått någon utbildning eller 

kurs är upp till personen i fråga. En del som går på utbildningar är mycket måna om att föra 
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kunskapen vidare till sina kollegor genom att berätta om och förklara vad de har lärt sig, 

medan andra inte alls pratar eller delar med sig säger Rebecca. 

Att lära sig genom att andra förmedlar sin kunskap förekommer också bland annat då 

sjuksköterskan lär ut olika uppgifter, som undersköterskorna sedan får praktisera själva om 

sjuksköterskan anser att de är kapabla att göra det, det vill säga genom delegering. 

Sjuksköterskan lär ut praktiskt och undersköterskorna får då även lära sig praktiskt.   

4.3.3.3 Vilka läraktiviteter föredras  

Att få utföra saker praktiskt genom övningar och liknande anses vara bland det viktigaste för 

att lära enligt Rebecca och Nadja. Rebecca säger att man både lär sig lättare och det är lättare 

att få kunskapen att stanna kvar om man lär sig praktiskt eller får utöva det praktiskt. Man får 

andra frågeställningar när man utför något praktiskt jämfört med när man sitter och lyssnar 

teoretiskt, ”man får lite mer aha-upplevelser och mer förståelse för varför saker och ting 

händer kanske” säger Nadja.  

I och med att en del personer är mer benägna att dela med sig av de kunskaper och den 

information de fått under utbildningar och kurser, borde organisationen kanske tänka på vem 

de skickar iväg på utbildningar säger Rebecca. 

4.3.3.4 För vem lär man 

I och med att man till stor del får välja om man vill gå någon utbildning, är det till stor del för 

eget intresse man lär anser Nadja. Vidare säger Nadja att hon lär sig först och främst i och 

med att det finns ett intresse och nöje i att lära sig nya saker. Genom lärande anser både 

Rebecca och Nadja att de utvecklas mer och får utföra mer sysslor. Nöjet ligger till viss del i 

att få omsätta det till handling säger Nadja. Men man lär sig till stor del för att underlätta livet 

för brukarna i och med att ju mer kunskap undersköterskorna har desto enklare flyter arbetet 

på anser både Rebecca och Nadja. Vidare anser Nadja och Rebecca att i de fall sjuksköterskan 

delegerar uppgifter till någon undersköterska så underlättas arbetet i och med att uppgifterna 

kan ske samtidigt som undersköterskan utför någon annan syssla, vilket underlättar för 

undersköterskorna, brukarna och sjuksköterskan. Förhoppningen är att man efter en kurs eller 

utbildning kan omvandla kunskaperna till handlingar på arbetsplatsen, vilket skulle gynna 

samtliga, både annan personal och brukare. Attendo säger att ett ökat ansvar ska resultera i 

löneökningar men det är något som de anställda inte har märkt av säger Rebecca. Att företaget 

inte lever upp till det de lovar kommer på tal bland personalen ibland, men det leder inte till 

att folk backar från att lära sig saker eller från att ta ansvar. När vi frågar Nadja om 
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organisationen belönar lärande svarar hon att ”för att få en belöning så måste du på nått sätt 

prestera nånting som syns” vidare säger hon att ”dom ser främst det som dokumenteras på ett 

papper där mitt namn står”. 

4.3.3.5 Teambuilding 

De aktiviteter som syftar till att stärka gruppen är planeringsdagar och APT-möten där man 

enligt Nadja får möjligheten att knyta samman som grupp, gå igenom upplägg och planera. 

Planeringardagar innebär en heldag med aktiviteter för att bland annat stärka gruppen och 

dessa hålls en gång om året medan APT-möten där man diskuterar aktuella ämnen och 

händelser som hör till våningen och dessa hålls en gång var femte vecka.   

Enlig Rebecca ser planeringardagarna olika ut för olika våningar i och med att vissa våningar 

måste arbeta mer med gruppdynamik och liknande än andra. Vidare säger hon att dessa dagar 

främst anordnas för de våningar som har problem och där personalomsättningen är hög. De 

våningar som under de senaste åren haft mer problem har satt det i system att arbeta med 

dessa frågor säger hon. Dock är det önskvärt med olika teambuilding aktiviteter enligt båda 

våningsansvariga i och med att de anser att det stärker gruppen. Detta har de även framfört till 

cheferna. Under APT-mötena diskuteras ofta saker som skett under den senaste månaden och 

kan handla om bland annat obekväma situationer i arbetsgruppen eller obekväma brukare eller 

sådant som är svårt. 

4.3.3.6 Möjligheter att påverka & förändringar  

Våningsansvarigs uppgift är att föra chefens åsikter och beslut vidare till de anställda på 

våningen samtidigt som hon ska föra de anställdas åsikter vidare till chefen. Våningsansvarig 

har även ansvar för att lägga upp det dagliga arbetet, hur, var och vad de anställda på 

våningen ska göra säger Rebecca. För att alla ska veta vad de ska göra finns det en tavla där 

all information står om vad som ska göras och vem som ska göra det. Det är våningsansvarigs 

ansvar att se till och bestämma över informationen på tavlan och där är det våningsansvarig 

som styr och bestämmer över allt anser Rebecca. Vidare säger hon att det är våningsansvarigs 

uppgift att utföra planeringen och våningsansvarig har därmed stora möjligheter att påverka 

detta. Nadja anser att det är viktigt att låta alla personer i arbetsgruppen att vara delaktiga i 

vad som sägs och bestäms. Men ibland så krävs det att ett beslut tas utan att gruppen får vara 

med i beslutet, exempelvis då chefen kommer och säger att något ska förändras. I dessa fall är 

det våningsansvarigs uppgift att förmedla det till gruppen på våningen och få dem att förstå 

varför det sker, oavsett om hon står bakom beslutet eller inte.  
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Förändringsbenägenheten i gruppen är lite varierande enligt både Rebecca och Nadja. I vissa 

fall ses lärande som ett måste, exempelvis då man ska ändra rutiner eller arbetssätt och då 

lärandet inte kommer till stånd av egen vilja är det svårare att genomföra förändringar säger 

Nadja. Vidare säger hon att det är lättare att få igenom förändringar om det först är förankrat 

inom gruppen, ”Sen kan man ju inte få med sig alla på allting men, jo jag tror nog att man 

behöver ha ett samtal runt större förändringar eller ja det kan vara små förändringar med”. 

Oavsett om förändringen kommer från chefer eller andra medarbetare kan det vara svårt att få 

igenom förändringar.  

När vi frågade Rebecca om klimatet på våningen svarade hon att ”det går ju lite upp och ner 

men det är väldigt högt i tak där jag jobbar” vidare ansåg hon att detta var bra exempelvis då 

det uppstår någon situation där någon blir irriterad för då tar man för det mesta upp det på en 

gång. Vidare säger Rebecca att om man har förslag på förändring eller om man vill diskutera 

något så vågar man göra det och ”alla kommer till tals, på ett eller annat sätt”. 

Våningsansvariga har efterfrågat möten där samtliga våningsansvariga kan delta och diskutera 

bland annat svårigheter förknippade med rollen som våningsansvarig säger Nadja. Vidare 

säger hon säger att organisationen står bakom detta, men för att ha dessa möten krävs då att de 

kan klämma in det som en del av andra uppgifter vilket är svårt att göra i och med att ”då är 

det så himla mycket annat så då kanske det blir att man får lägga det efter arbetstiden”. 

Utvärdering och feedback sker genom bland annat de årliga medarbetarsamtalen. Enligt 

Rebecca och Nadja tar man vid dessa tillfällen tar man upp något som man ska jobba med till 

nästa medarbetarsamtal, detta följs sedan upp det för att se om det har hänt något på det 

området. Vidare säger Nadja att utvärdering eller uppföljning av det som görs främst sker 

ostrukturerat i det dagliga samtalet, exempelvis då man pratar om hur saker och ting fungerar 

eller om det skett någon förändring så diskuteras detta. Enligt Rebecca och Nadja är feedback 

något som sker löpnade men mer feedback hade önskat. Exempelvis är Nadja intresserad av 

att veta hur hon fungerar i gruppen i och med den roll hon har gentemot de andra. I dagsläget 

framkommer detta enbart under medarbetarsamtalet som är en gång per år, Nadja säger att 

hon egentligen skulle önska att det var två gånger per året.   
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4.3.4 Personalens berättelse - ”ofta kör vi på gamla spår” 

4.3.4.1 Rutiner och ansvar  

Vi har intervjuat medarbetarna Mia, Anna och Kim som samtliga har en 

undersköterskeutbildning i grunden. De har jobbat inom vården i mellan 2 till 15 år och 

endast för privata vårdutförare. Deras arbetsuppgifter skiljer sig åt en del eftersom de jobbar 

på olika våningar. Varje våning har boende med olika förutsättningar och behov som ska 

tillgodoses berättar Kim. Enligt Anna jobbar medarbetarna på en enskild våning mycket för 

sig själva det vill säga de interagerar inte med medarbetare från andra våningar ”man är ju på 

sitt plan och sen är man ju inte på några andra plan”. Den enda gången de egentligen träffas 

är på julbordet eller om det anordnas någon utbildning och en person från varje våningsplan 

ska delta. De berättar vidare att det inte finns något övrigt samarbete eller gemensamma 

möten för samtliga våningar. 

Det är väldigt många undersköterskor, flera chefer och en samordnare i huset berättar Kim. 

Detta medför att man i princip bara kan avancera till att bli våningsansvarig. Det är olika 

huruvida man väljer att se ett våningsansvar som ett avancemang eller inte säger Mia. Hon 

berättar att våningsansvarig har ansvar för planeringen av det dagliga arbetet, exempelvis att 

para ihop de som ska jobba tillsammans under ett arbetspass, men även mer konkret vem som 

ska utföra en viss uppgift hos de boende. Det är till våningsansvarig man vänder sig för det 

rent praktiska eller om det är något man känner att man behöver förbättra eller förändra. Mia 

tillägger att man går till verksamhetschefen när det är riktigt stora grejer, om det är något 

allvarligt. Att gå ner till verksamhetschefen och påtala brister i det dagliga arbetet ger inte 

någonting menar hon, det är ju bara att slösa på tid och resurser som kan användas på ett 

bättre sätt. Det är den som planerar som behöver få reda på bristerna, och därmed den man 

istället bör vända sig till. Hon anser vidare att man inom verksamheten inte riktigt tar tillvara 

på rollen som våningsansvarig fullt ut. Enligt Mia är våningsansvarig ett lite flytande begrepp 

och det är oklart vad en våningsansvarig egentligen ska ha för ansvar eller befogenhet. Såväl 

Kim som Mia anser enligt tidigare arbetslivserfarenheter att man som medarbetare först och 

främst vänder sig till den personen som har ansvar för de fortlöpande dagliga frågorna där 

man jobbar. Är det någonting annat personligt, farligt eller obehagligt går man till 

verksamhetschefen och så anser de att det egentligen bör vara.  

Mia berättar att all personal har olika ansvarsområden, denna struktur gör det möjligt för det 

dagliga arbetet att flyta på så smidigt som möjligt. Medarbetarna förklarar vidare att när ett 
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nytt ansvarsområde införs tilldelas detta ansvar till någon av personalen men möjligheten 

finns till att tacka nej och därmed avstå från ytterligare ansvar. Kim säger att om man tackar 

nej till ett ansvarsområde, kan det säkert komma upp som en punkt på medarbetarsamtalet och 

i sin tur leda till att man inte får en så bra löneförhöjning som man annars skulle ha fått. I och 

med att personalstyrkan består av cirka 80 individer är de flesta ansvarsområdena redan tagna 

av befintlig personal men det tillkommer ansvarsområden löpande bland annat på grund av 

lagstiftning och krav från myndigheter men även i samband med att verksamheten förändras. 

Kim har ansvar för larmsystemet i hela huset samt ett ansvar för att beställa förbrukningsvaror 

till det egna våningsplanet. Enligt Kim börjar arbetsdagen på denna våning med att 

morgonpersonalen får en muntlig rapport från de som har jobbat nattskift men denna 

information finns även dokumenterad i ett datasystem. Efter genomgången försöker 

personalen att ta sig tid till att läsa de fullständiga rapporterna från natten. Därefter fortsätter 

dagen med vård- och omsorgsarbete av de boende. Detta innefattar bland annat att hjälpa de 

boende komma upp på morgonen, hjälpa de med hygien, rakning och kläder, se till att de får 

frukost och att de tar sina mediciner. 

Mia har som ansvar att fylla på i omläggningsskåpet på det egna våningsplanet, här finns det 

bland annat förbrukningsmaterial för omläggning av sår. Hon berättar att dagarna går ut på att 

ta hand om brukarna som bor i huset, att ge den bästa möjliga vård- och omsorgen så att deras 

vardag blir meningsfull. Detta innefattar dels vanligt omsorgsarbete men även aktiviteter, tvätt 

av de boendes kläder, städning samt att laga och servera mat. Hon berättar vidare att beroende 

på anställningens omfattning är samtliga medarbetare kontaktpersoner åt olika antal brukare. 

Anna har flera ansvarsområden vad gäller den dagliga driften men även ett administrativt 

ansvar. En del administrativa uppgifter kan hon utföra i samband med det dagliga arbetet men 

vissa arbetsuppgifter kräver dock att hon frikopplas från den ordinarie verksamheten. Hon 

berättar att medarbetarna på denna våning jobbar i par om två och att man jobbar med olika 

personer nästan varje dag. De som ska jobba tillsammans har stor frihet vad gäller att lägga 

upp dagens arbete men eftersom inga personer jobbar på exakt samma sätt blir 

tillvägagångssättet olika beroende på vem man jobbar med. Det som passar bäst ena dagen 

kan tas i helt omvänd ordning nästa dag när det är en annan medarbetare som ska planera sitt 

upplägg för dagen. Hon tillägger att alla på denna våning kan lämna synpunkter på hur arbetet 

ska läggas upp men sen är det inte alltid att det fungerar rent praktiskt. Dock diskuteras det 

inom gruppen och det är majoritetens röst som avgör hur man ska gå vidare. 
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4.3.4.2 Lärandeaktiviteter 

Samtliga berättar att lärande är en av frågorna som kommer upp i samband med 

medarbetarsamtalen som de har en gång per år. Då får medarbetarna ofta frågan om det är 

någonting som de är intresserad av att lära sig mer om. Kim anser att det är endast vid detta 

tillfälle Attendo belyser ämnet medan kollegan Mia anser att man inom organisationen inte 

alls fäster någon större vikt vid ämnet. Kim menar vidare att den intresseanmälan som lämnas 

till sjuksköterskan med arbetsuppgifter som medarbetaren vill lära sig att utföra på egen hand 

är ytterligare ett tillfälle då lärande betonas. Samtliga av de medarbetare som har intervjuats 

anser att föreläsningar och kurser är förknippade med lärande, men de anser vidare att 

kurserna måste kompletteras med någon form av mer praktisk träning. Om en föreläsning 

handlar om såromläggningar, är det optimala att man efter den teoretiska genomgången får 

möjligheten att praktisera det som man har lärt sig menar Mia. Medarbetarna anser att man lär 

sig mer om man får diskutera i grupp än vid föreläsningar. Anna menar att ju mindre grupper 

desto bättre eftersom då kommer varje medarbetare fram på ett bättre sätt och alla kan prata 

och diskutera tillsammans. 

Kim berättar att vissa medarbetare går på oerhört många utbildningar men att alla inte får 

sådana förfrågningar trots att de kan ha ett intresse för att delta. Enligt Mia är tanken med 

kurserna som erbjuds förmodligen att innehållet ska bidra till förbättringar i verksamheten 

men även att den ska leda till mer kunnig personal. Hon berättar vidare att kurserna ofta ligger 

i samband med personalmöten, vilket inte är det optimala tillfället. Då har som regel 

personalen väldigt mycket annat att diskutera, vilket medför att kursen istället nästan blir ett 

irritationsmoment. Hon säger att man många gånger bara vill att föreläsaren ska bli färdig så 

att gruppen kan prata om mer aktuella frågor som berör de själva. Om dessa tillfällen istället 

var schemalagda och erbjöds utöver personalmötena skulle det kunna leda till att många 

skulle lyssna och lära sig mycket mer förklarar Mia. En del medarbetare däribland Anna har 

även skickats iväg på kurser som anordnas av kommunen. Här kommer förfrågan om att delta 

ofta från verksamhetschefen berättar hon. Hon anser att det är positivt att komma bort från de 

dagliga arbetsuppgifterna och att bara ägna sig åt kursen men nackdelen med detta är att när 

man återvänder till sin arbetsplats är man ganska ensam bland övriga medarbetare vad gäller 

att ha fått ta del av denna information.  

På våningarna förekommer det som medarbetarna kallar för delegering. Kim berättar att en 

delegering innebär att en medarbetare får förtroende av sköterskan att till exempel ge en 

brukare mediciner, insulin eller att lägga om sår. I den typen av aktiviteter är det lärande 
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involverat anser såväl Kim som Mia, medarbetaren får gå med sköterskan och bli instruerad i 

hur man gör. Kim förklarar vidare att medarbetaren även får ett skriftligt prov, klarar 

personen i fråga provet blir han eller hon därmed behörig att själv utföra uppgiften. Vidare om 

sköterskan har förtroende för medarbetaren, kan denna i sin tur bli tillfrågad att instruera 

ytterligare en medarbetare. Medarbetarna anser att delegeringen fungerar väldigt bra och 

”underlättar hemskt mycket” (Kim) i det dagliga arbetet. Kim förtydligar att man som 

medarbetare inte blir intvingad i att ta denna typ av ansvar, utan det är helt frivilligt men 

medicindelegering är dock en sådan sak som de allra flesta medarbetare har. Den typen av 

arbetsuppgifter kan man självklart inte få när man är ny på arbetsplatsen eftersom man inte 

kan ge medicin till människor man inte känner eller vet var de bor. Mia ser att det ibland kan 

bli lite tokigt med delegeringen eftersom sjuksköterskan har sina arbetsuppgifter och sin chef 

samtidigt som undersköterskorna är bundna av den egna verksamhetschefen.  

Kim anser att det är väldigt värdefullt när samtliga medarbetare på en våning sitter med 

sjuksköterskan innan personalmötet var femte vecka och utbyter information om de boende. 

Medarbetarna träffar brukarna mycket mer än vad sjuksköterskan gör eftersom det bara finns 

en sköterska per våningen. Kim anser vidare att det är väldigt sällan som hela personalstyrkan 

samlas eftersom det alltid är någon som är ledig eller någon som är sjuk. Samtliga 

medarbetare menar att det finns många fördelar med att hela personalstyrkan får ta del av 

samma information vid samma tillfälle. När alla samlas är det lättare att prata om att det här 

fungerar bra inne hos den personen och det här fungerar mindre bra berättar Kim, på så sätt 

kan man lära av varandra. Anna ser att det här är ett bra sätt att ta tillvara på de erfarenheter 

som finns inom en viss grupp samtidigt som värdefull information når alla. Samtliga anser att 

det är viktigt att alla beslut är väl förankrade och att alla kommer till tals så att man inte kör 

över någon som har en avvikande åsikt. Ofta kan det bli så att många inte har någon åsikt i 

frågan men de har i alla fall chansen att framföra vad de tycker. 

Medarbetarna förklarar att inför att man inom verksamheten började laga all mat från grunden 

fick medarbetarna på samtliga våningar två heldagar med utbildning i bland annat hygien. 

Merparten ansåg att utbildningen var intressant. Mia berättar att man inom verksamheten även 

tar emot studenter från olika utbildningar som gör sin praktik på Attendo. Dessa är avsedda att 

gå med någon medarbetare och stannar allt mellan 2 veckor till 1 år. Kim minns att personalen 

på den egna våningen delades upp i två grupper och fick se en teaterföreställning som 

handlade om värderingar och bemötande. Föreställningen hade pedagogiska inslag där man 



48 

 

fick stanna upp och diskutera olika frågor i grupp. Enligt Kim var en del saker lite självklara 

men föreställningen gav ändå medarbetarna en tankeställare. 

Handledningen anses vara kompetensutvecklande enligt samtliga medarbetare som har 

intervjuats. Här får de med hjälp av handledaren komma överens om strategier genom 

handlingsplaner som görs till brukare med vissa problem eller förutsättningar berättar Kim. 

Eftersom medarbetarna måste anpassa sig till dessa krav får de en möjlighet att diskutera och 

ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. 

4.3.4.3 Vilka läraktiviteter föredras 

Mia säger att ”har man duktig personal som då kanske vill utbilda sig så tycker jag att man 

som arbetsgivare ska satsa på det”. Hon menar vidare att arbetsgivaren kan erbjuda dessa på 

arbetstid eller alternativt bekosta en utbildning utöver arbetstid på exempelvis Komvux. På så 

sätt kan denne lättare behålla bra personal och därigenom få mycket tillbaka i verksamheten.  

Om man erbjuds en kurs eller utbildning i exempelvis palliativ vård kommer det att leda till 

att medarbetaren vid varje tillfälle när någon blir så pass sjuk blir tillfrågad om att upprätta en 

vårdplan för att ge bästa möjliga vård eller inte undrar Mia. Kommer man att få omsätta den 

kunskapen i praktik? Hon anser att det är jättetrevligt att gå på utbildning men om man inte 

får praktisera det man har lärt sig varför ska man då egentligen göra det? Vidare menar hon att 

det är svårt att se vad de olika kurserna eller utbildningarna som den enskilda medarbetaren 

blir erbjuden ska leda till i det långa loppet men handledarutbildningen som vissa har gått 

däribland hon själv leder till att man som medarbetare får många elever att ta hand om. Hon 

förtydligar att där kan man tydligt se en koppling mellan teori och praktik. 

Samtliga av de intervjuade medarbetarna tror starkt på ett lärande i praktik. Det är då viktigt 

att man både får ge förslag som man tror kan leda förbättringar men även att man får 

möjligheten att omsätta det i praktik menar Anna.  Går det inte så går det inte men då har man 

i alla fall provat, så går resonemanget. Kim betonar att det är givande att gå på kurs men det 

lärande som fungerar bäst är när medarbetarna till exempel blir instruerade av sjuksköterskan 

och sedan får själva träna i att utföra uppgiften på egen hand. Av erfarenhet vet de att det 

praktiska fungerar bäst men det är inte alltid möjligt eller genomförbart. 

Anna berättar att det är väldigt bra om möjligheten finns att skicka iväg personal på kurs så att 

de kan fokusera på det som lärs ut och inte tänka på de dagliga arbetsuppgifterna. Fördelen 

med att hålla kurserna på arbetsplatsen är enligt henne att alla får samma information vid 
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samma tillfälle och en möjlighet till att tillsammans diskutera innehållet. När man åker iväg 

lär man sig oerhört mycket som individ men arbetskamraterna får ingenting. Hon menar 

vidare att det beror mycket på personlighetstypen om man vill dela med sig av det som man 

har lärt när man kommer tillbaka eftersom alla medarbetare inte är lika bekväma i den rollen.  

Mia betonar att det är olyckligt att många kurser ligger i samband med personalmöten 

eftersom man som medarbetare vanligtvis är oerhört fokuserad på det som behöver diskuteras 

med personalstyrkan på den egna våningen vilket leder till att intresset för föreläsningen 

minskar. Det bästa vore om sådana här tillfällen låg på schemalagd tid men utöver 

personalmötena då skulle man förmodligen lyssna och lära sig mycket bättre. Anna anser 

dessutom att alla behöver och gynnas av att ta del av innehållet. 

4.3.4.4 För vem lär man 

Samtliga lär först och främst för egen skull. Både Mia och Kim vill dra fördel av den 

kunskapen om de ska löneförhandla, avancera eller söka sig vidare till någon annan 

arbetsgivare. Men det underlättar även hemskt mycket för personalgruppen i det praktiska 

arbetet om så många som möjligt kan utföra en viss arbetsuppgift berättar de. 

Alla parter gynnas av att den enskilda medarbetaren lär men främst gynnas nog den individen 

själv menar medarbetarna. Mia menar att om man som individ anser att det är viktigt att lära 

och utvecklas, blir man glad och nöjd av att få möjligheten till att göra just detta. Ju mer 

erfarenhet och kunskap man har desto mer kan man underlätta för varandra. Därigenom blir 

det enligt henne möjligt för undersköterskan att delegera ut mer ansvarsområden till 

medarbetarna. Det blir möjligt att avlasta och rycka in för varandra vid behov. Kim och Mia 

menar att med mer kompetent personal går det bättre för företaget och ger en högre kvalitet på 

vården, vilket i sin tur gynnar även brukarna. Man ska heller inte glömma att de elever som 

tas emot gynnas oerhört mycket av att kunna lära utav medarbetarna på plats. Mia har den 

uppfattningen att om man som medarbetare har gått en handledarutbildning kan man bedöma 

studenterna mer korrekt och hantera olika situationer som uppkommer på bästa sätt. 

Handledarutbildningen ger mycket i den rollen i arbetet. Det är ju trots allt eleverna som 

sedan kommer ut i arbetslivet och för vidare det som de har lärt sig från denna verksamhet 

berättar hon. 

4.3.4.5 Teambuilding 

En dag om året åker medarbetarna iväg från själva våningen i huset och har olika kurser och 

aktiviteter för att komma närmare varandra berättar de. Det är både utbildning med 
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föreläsningar och olika övningar med syfte att exempelvis förbättra samarbetet inom gruppen 

eller öka motivationen så kallat teambuilding. Enligt Kim tar det tid att ”lära känna varandra 

och känna varandras förmågor och styrkor”. Samtliga medarbetare anser att all personal 

behöver mer av sådana aktiviteter och att en dag av 365 blir alldeles för lite. Mia tillägger att 

”personalen är viktig det är det som styr en hel verksamhet, och satsar man mer på sin 

personal så blir ju oftast personalen mycket nöjdare”. Vidare säger hon att personalen känner 

sig mer betydelsefull då arbetsgivaren satsar och är intresserad av att de ska ha det bra. Detta 

är oerhört viktigt ”det är A och O alltså”, säger Anna. Enligt Mia kan även 

handledningstillfällena ses som någon slags teambuilding. Medarbetarna sitter ner i mindre 

grupper med en handledare som kommer utifrån företaget och diskuterar olika problem eller 

dilemman som de har stött på. Därefter försöker gruppen gemensamt lösa dessa och gå vidare.  

4.3.4.6 Möjligheter att påverka & förändringar 

Anna anser att om man har en vettig synpunkt brukar förslaget gå att införa. Kim menar att 

det är en sak om den enskilda individen anser att något är vettigt och logiskt, men det betyder 

inte att det fungerar på samma sätt för övriga medarbetare. Möjligheten finns dock att 

framföra synpunkten, prova det praktiskt i verksamheten och sedan utvärdera resultatet. När 

man har ett ansvarsområde som berör hela huset innebär det att medarbetare från samtliga 

plan vänder sig till en när de har frågor eller när någonting inte fungerar berättar Kim. Detta 

kan bli lite komplicerat rent praktiskt och för att underlätta för samtliga bad Kim 

verksamhetschefen att skriva en rutin med instruktioner som skulle delas ut till alla plan. På så 

sätt kunde medarbetaren själv påverka utformningen och innehållet i en mer övergripande 

rutin det vill säga en rutin som gäller samtliga medarbetare och som är aktuell för hela 

verksamheten. Möjligheten gavs dock till att själv skriva rutinen för att sedan få den godkänd 

av verksamhetschefen men det fanns helt enkelt inte tid för det menar Kim. Alla officiella 

rutiner måste godkännas av den som är ansvarig antingen verksamhetschefen eller 

sjuksköterskan. 

Medarbetarna berättar att det på varje våning finns planeringstavlor där det för varje dag står 

vem som ska göra vad. Detta ger enligt Kim medarbetarna möjligheten att prata ihop sig och 

komma överens om eventuella önskemål om förändringar. Om man som person exempelvis 

tycker att det är jobbigt att stå i centrum och står uppskriven på en sådan aktivitet kan man 

byta med en kollega som står uppskriven på något annat, och man kan även byta arbetspass. 

Kim anser vidare att den flexibilitet eller frihet att påverka inte finns på många arbetsplatser 

och det är en av de bästa sakerna med just det här arbetet. 
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Kim berättar att på den egna våningen har det varit en ganska skiftande personalgrupp fram 

till för cirka ett år sedan då den blev relativt stabil. Innan dess hade många lite äldre och lite 

mer erfarna medarbetare försvunnit från våningen och kvar blev många unga. Cheferna löste 

problemet genom att tillfälligt omplacera medarbetare från andra våningsplan på denna 

våning. Detta menar Kim medförde att man fick en lite mer blandad grupp av individer med 

olika åldrar och erfarenheter inte bara äldre medarbetare som ”sitter fast i sina hjulspår eller 

ungdomar”. Vid samma tidpunkt fick våningen även en ny våningsansvarig. Kim anser vidare 

att all omstrukturering bidrog till att medarbetarna fick lära känna varandra och lära sig hur 

alla jobbar på bästa sätt, vilket har underlättat mycket i det dagliga arbetet. Gruppen som 

sådan är förändringsbenägen, den är öppen för förslag och väldigt demokratisk ”det är ingen 

som sätter sig på tvären” (Kim). Det finns utrymme för att man som individ får vara sig själv. 

Enligt Kim får alla komma med sina synpunkter och sedan får man enas genom att diskutera 

”Jag tror inte att det har inträffat att vi liksom har suttit i två läger och har inte kommit 

överens om någonting”. Vad gäller att påverka och sätta rutiner anser Kim att personalen har 

ganska mycket och säga till om, vilket är väldigt positivt eftersom det ändå är medarbetarna 

själva som arbetar närmast de boende och känner de bäst. För att genomföra större 

förändringar är det dock bäst om man är full styrka det vill säga att så många som möjligt är 

närvarande gärna gemensamt med sjuksköterskan när gruppen ska fatta ett beslut. Då brukar 

det vara ett annat drag i gruppen menar Kim och man kan se konkreta resultat på ett annat 

sätt. När beslut fattas i mindre grupper rinner saker och ting ofta ut i sanden. 

På våning där Mia jobbar har personalen arbetat tillsammans under en längre tid och är 

därmed ganska samstämmiga som grupp. Hon berättar att stämningen generellt sett är god 

men hon påpekar att det ofta är stressigt på denna våning. Mia berättar att ”blir det stressigt 

och mycket att göra så tenderar ju folk att tycka att saker och ting blir jobbiga att man inte 

riktigt orkar med”. Det är många individer och vad ens arbete betyder ligger väldigt mycket 

hos en själv. Vidare menar hon att vad som anses vara ett gott arbete kan skilja väsentligt från 

den ena medarbetaren till den andra. Om sådana skillnader finns leder det självklart till 

obalans inom gruppen tillägger hon. Det är ett öppet klimat på våningen, vanligtvis lyssnar 

övriga medarbetare när man har något att säga och kommer med egna åsikter säger Mia. Visst 

kan en medarbetare komma med synpunkter och förslag men när dessa enbart berör den egna 

våningen kan det kännas lite meningslöst att ta upp ämnet på personalmötena när 

samordnaren och verksamhetschefen närvarar menar Mia. De sitter förvisso i huset men de 

har inte så mycket att göra med arbetet på en enskild våning eftersom det inte är någonting 
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som de är med och styr. Hon tillägger att de kan säkert tycka att det är ett bra förslag som har 

kommit upp men då hänvisar de vidare till våningsansvarig. På mötena diskuteras istället 

omfattande och mer övergripande frågor. Det kan även vara så att medarbetarna belyser 

frågor som de har svårt att enas kring och därför vill ha råd i.  

Våningen som Anna arbetar på har en personalstyrka som har arbetat ihop under många år 

och är enligt henne själv ett ganska sammansvetsat lag. Hon tillägger att här kan det vara svårt 

att ändra på saker och ting när allt flyter på och man inte stöter på något problem ”ofta kör vi 

på gamla spår”. På personalmötena som hålls var femte vecka kan det dock komma upp 

förslag om att prova det ena eller andra. Hon berättar att om det kommer någon helt ny och 

vill förändra möter den personen ofta ett motstånd ” då blir vi taggarna utåt,… kom inte hit 

och tro att vi ska ändra på något hos oss”. Hon menar vidare att det förmodligen beror på att 

de flesta människorna är sådana i sin natur, att de är rädda för förändringar men när en 

förändring väl genomförs leder den för det mesta till förbättringar. Bland personalen är det 

god stämning men ”det har ju gott i vågor också men just nu är det bra” säger Anna. Hon 

anser att medarbetarna kan diskutera och säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda 

eller försiktiga över att någon ska bli arg och det beror förmodligen på att de känner varandra 

så väl. Vidare menar Anna att det är svårt att riktigt ta tillvara på det som man har lärt sig på 

exempelvis en kurs. Det är lättare att komma med ett lösningsförslag till ett aktuellt problem 

än att dela med sig av det man har lärt sig. Detta eftersom man är mer mottaglig för att prova 

saker när man är uppe i en situation som kräver det. Hon tillägger att det därför är att föredra 

att alla får ta del av samma information vid samma tidpunkt.  

4.4 Observationer  

4.4.1 Observation av kostmöte - ”jag vill inte vara någon polis” 

Rummet som kostmötet hålls i är dekorerat med prydnadssaker och känns gammalmodigt på 

grund av mängden virkade grytlappar som hänger på väggarna samt val av dukar. Färgerna i 

rummet är varma och ljus kommer in från ett fönster samt från ett värmeljus som står på 

bordet. Fikabröd och kaffe erbjuds till de som vill ha. Det är ett avslappnat klimat så till vida 

att alla verkar lugna och bekväma i varandras sällskap och relationerna mellan de olika 

medarbetarna verkar vara personlig och varm.  

Samordnaren som håller i mötet inleder samt förmedlar information som hon fått från 

verksamhetschefen. Under hela mötet sitter alla andra deltagarna riktade mot samordnaren 

och det är hon som styr mötets utformning utifrån en förutbestämd ämnesplanering. 
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Samordnaren styr tillbaka samtalet mot dagordningen när det blir för mycket diskussioner och 

prat om annat. Det är även samordnarens uppgift att föra tillbaka information till 

verksamhetschefen. Förutom samordnaren deltar en kostansvarig från vardera av de fyra 

våningarna förutom en våning som har två kostansvariga med på mötet. Det är därmed totalt 

sex personer som deltar i mötet.  

Under stora delar av mötet fördes diskussioner fram och tillbaka med en öppen dialog mellan 

främst tre eller fyra deltagare. Vid ett fåtal tillfällen bildades två smågrupper som pratade var 

för sig under en liten stund. Det blev emellanåt mycket prat om ämnen som låg utanför 

dagordningen och även mycket interna skämt.  

4.4.1.1 Lärandeaktiviteter 

Under kostmötet tog flera medarbetare upp olika problem som finns på respektive våning och 

de försökte genom diskussioner att komma fram till lösningar på problemen. De andra 

deltagrana gav förslag och råd om hur medarbetaren kan och bör agera och samtidigt försökte 

de vara stöttande. Det var få problem som fick någon konkret lösning och vid ett tillfälle 

föreslogs att de skulle föra problemet vidare till verksamhetschefen för att hon sedan skulle ta 

upp det på nästa APT om situationen inte blev bättre. 

4.4.1.2 Feedback & utvärdering 

Vårdboendet genomförde relativt nyligen en stor förändring i och med att de började laga mat 

på avdelningarna istället för att köpa in halvfabrikat. Detta innebar ett utökat ansvar och nya 

rutiner för alla. Under samtalet görs en jämförelse mellan de olika avdelningar med avseende 

på budget och det förs en diskussion om varför vissa avviker och vad som borde hända om 

man inte håller sig till budget. Det är en relativt enkel jämförelse, inget djupgående om varför 

det går bättre för vissa jämfört med andra. Gruppen försökte tillsammans komma fram till 

varför de ibland översteg respektive budget. Förslag läggs fram om att kostansvarig på varje 

avdelning bör prata ihop sig med bland annat våningsansvarig och att de tillsammans skulle 

försöka hitta lösningar och förbättringsmöjligheter.  

4.4.1.3 Attityder & klimat  

Stämningen är bra mellan alla medarbetare på mötet. Fokus ligger dock på främst tre 

personer. Ordförande på mötet försöker flertalet gånger att locka in samtliga i diskussionerna 

men det är svårt. Det är mycket skratt och prat om annat vilket lättar upp stämningen och 

leder till att mötet blir väldigt ofokuserat vid ett flertal tillfällen.  
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En diskussion gällande personliga ansvarsområden kom på tals och ett missnöje verkade 

finnas då flertalet ansåg att det var orättvist att vissa personer hade flera ansvarsområden 

medan andra inte hade något. De menade att alla skulle ha ansvarsområden.  

4.4.2 Observation av APT - ”om man gjort samma fel fem gånger så är det ett 

problem” 

Medverkande på APT-mötet är en verksamhetschef, åtta av våningens elva undersköterskor, 

våningsansvarig och under de första minuterna även sjuksköterskan.  

APT hålls på våningens fikarum där stolar och soffor är placerade som en ring och i mitten 

finns två små bord. Rummet är ljust tack vare fönster, annars ganska dålig belysning. Det är 

varmt och det är ganska dålig luft i rummet.  Alla sitter ganska trångt men det verkar inte som 

att det stör någon.  

Dagens agenda var fastställd och nedskriven på en dagordningslista som redan innan mötet 

hade delats ut till samtliga deltagare. Verksamhetschefen höll i mötet så till vida att hon 

presenterade de olika punkterna på listan, såg till att fokus låg på det som skulle diskuteras 

samt att beslut togs på de punkter som beslut skulle tas.  

Till en början var mötet mycket stökigt, exempelvis knackade det på dörren, medarbetare gick 

in och ut ur rummet och det fördes livade diskussioner i smågrupper. Det fanns ett tydligt 

missnöje från många på mötet när någon kom och knackade på dörren för att ställa en fråga. 

Mötet gick till stor del ut på att chefen tog upp en punkt eller ett ämne från dagordningen som 

det sedan fördes en diskussion om inom gruppen. I en del fall resulterade diskussionerna i att 

ett beslut kunde fattas men inte i alla.  

Under APT-mötet var det främst 4-5 personer som överhuvudtaget talade. Utav dessa låg stort 

fokus på två av dem. Resterande utryckte knappt ett ord under hela mötet och chefen var 

återhållsam under större delen av mötet. När samtalet inte handlade om någon av de punkter 

som fanns på dagens agenda var det fler personer som talade och det var då en positiv 

stämning i gruppen och mycket skratt. 

4.4.2.1 Lärandeaktiviteter 

Under APT-mötet visades en DVD-film producerad av Attendo som syftade till att lära 

medarbetare olika saker kring måltider. Instruktionen från Attendo var att medarbetarna ska se 

ett avsnitt av filmen per gång för att sedan diskutera innehållet i grupp. I filmen var det två 

kvinnor som berättade vad som är viktigt att tänka på när det gäller måltider och de gav tips 
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på hur medarbetarna faktiskt kan göra, genom att visa små sekvenser på hur de kan göra. I 

filmen berättar de att filmen bygger på aktuell forskning om måltider för äldre och allt 

innehåll i filmen är hämtat från Attendos egna verksamheter. I filmen berättas det om 

genomförda studier och de använder sig av forskningsresultat för att berätta hur man borde 

jobba ute i verksamheten.  

Efter att ha sett filmen är det meningen att gruppen ska jämföra innehållet i filmen med hur de 

faktiskt gör på våningen. De ska därefter komma med idéer om hur de kan göra, för att till sist 

ge konkreta förslag på vad som kan förändras. Gruppen börjar med att diskutera vad de har 

sett i filmen och om detta skiljer sig från hur de gör på den egna våningen, men de kommer 

snabbt överens om att de på våningen redan är bra på det som visades i filmen. Samtalet 

bryter då istället ut i en diskussion om huruvida våningen kan få köpa in nytt porslin och nya 

tallrikar till matsalen. Några konkreta förslag till hur de kan förändra arbetet framkommer 

inte.  

En punkt på dagordningen handlar om värderingar och chefen frågar medarbetarna hur de går 

tillväga för att belysa och diskutera ämnet. Detta eftersom hon själv aldrig har varit med på ett 

APT samt att det vanligtvis är samordnaren som håller i det. Någon förklarar snabbt att de 

brukar ta ett kort, läsa vad som står på för att sedan diskutera ämnet. Korten ser ut som kort 

från en kortlek fast med en text på och det är oftast värderingscoachen som tagit med dessa 

och lagt dem en hög på bordet inför APT-mötet. Det gör man även denna gång och det inleds 

en diskussion som handlar om att det ibland är svårt att få fram ett specifikt budskap när 

dagpersonalen går hem och kvällspersonalen tar över. Exempelvis då någon brukare säger till 

en medarbetare som jobbar dagtid att de inte ska ha fika på eftermiddagen för att de ska göra 

något annat eller få besök. Trots att denna medarbetare för fram informationen till någon av 

medarbetarna som ska jobba kvällsskift, får brukaren ändå fika. Chefen påpekar då hur viktigt 

det är att rapportera till personalen som tar över nästa skift när man slutar för dagen. Flera 

personer utrycker sin åsikt och berättar hur de upplever att det är i nuläget. Ett förslag förs 

fram om att införa en lista gällande detta, men snabbt påpekar flera att det redan finns 

tillräckligt med listor, ”det är så mycket listor, usch”. Diskussionen fortsätter om hur 

brukarna ska få maten, och huruvida de ska bli serverade på sitt rum eller om de måste 

komma ut och äta med de andra brukarna. Diskussionen blir livlig och intensiv med klara 

motsättningar och missförstånd. Någon menar att det finns tydliga skillnader mellan hur man 

gör idag och hur man gjorde för tre år sedan. Idag ställer man mer krav på att brukarna inte 

ska få som de vill i alla frågor. Någon annan säger att allt man gör är för brukarnas bästa 
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”man vill dem bara väl”. Chefen säger att vi går mot nya tider och att det är nya 

värderingsgrunder men det framgår inte vad dessa är. En person talar aggressivt till chefen 

”hur fan ska du ha det”.  

Verksamhetschefen tog upp en punkt på listan som handlade om problem med tvätten. Någon 

hade tvättat en brukares plånbok i tvättmaskinen och denna var nu förstörd.  Hon hade även 

med sig den förstörda plånboken för att demonstrera hur den såg ut och för att den eventuellt 

skulle kunna placeras i tvättrummet på våningen som ett sätt att påminna medarbetarna om att 

titta igenom kläderna innan de placerades i tvättmaskinen. Efter att ha visat upp plånboken 

frågade hon ”vad ska vi göra?”. Flera utryckte ett missnöje och sa att det var pinsamt 

eftersom detta hade hänt vid ett flertal tillfällen innan, ”om man gjort samma fel fem gånger 

så är det ett problem”. Många påpekade hur viktigt det är att man är uppmärksam och tittar 

igenom kläderna. De menade vidare att sådana incidenter egentligen inte borde inträffa 

överhuvudtaget i och med att man ska titta igenom alla plagg innan man lägger de i 

tvättkorgen. En annan säger då att ”vi är ju människor, det är klart att det blir fel. Under 

diskussionen framkommer även andra problem förknippade med tvätten, till exempel hamnar 

ofta tvättade kläder hos fel personer. Felen uppstår ofta när medarbetare från ena skiftet inte 

hinner bli färdiga och tvätten lämnas kvar till nästa skift. Var problemet ligger framkommer 

inte, frågan om det saknas skrivna rutiner för hur man bör göra kommer upp men de flesta 

håller inte med om det, ”vi har ett bra system, det är inget fel på systemet”. Chefen är delaktig 

till en början men hon blir mer avvaktande allteftersom och sitter mest och tittar på.   

Den största delen av tiden diskuterade personalen och de försökte att tillsammans komma 

fram till något beslut eller i alla fall nå konsensus. Ett förslag om fler planeringsdagar och 

planeringstid läggs fram med motiveringen att det är viktigt för gruppen att få tid att prata 

ihop sig. Personen som för fram förslaget påpekar att deras våning blir bortglömd eftersom de 

sköter sig, till skillnad från våning tre och fyra som alltid får sina planeringsdagar då de inte 

sköter sig lika bra och har vissa problem.   

4.4.2.2 Möjligheter att påverka & förändringar 

Det fanns en möjlighet för medarbetarna att yttra sig i samtliga förutbestämda frågor men 

även kring andra ärenden som inte stod med på dagordningen men som de ansåg behövde 

diskuteras och lyftas fram. Exempelvis läggs ett förslag fram om införande av frukostbuffé. 

Flera är positiva och några ställer följdfrågor om hur det ska ske praktiskt men ingen är starkt 

negativ. Chefen säger att de kan försöka och testa det som ett litet projekt. De som är positiva 
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talar om hur det kan gynna brukarna samtidigt som några menar att det är många som inte 

klarar av en frukostbuffé. Många delar med sig av sina åsikter och kommer med råd om hur 

de redan gör med en del brukare.   

Några började prata med chefen gällande handledningen som ska ske efter detta möte. Det är 

sedan tidigare bestämt att personalen under handledningen ska vara uppdelad i två grupper. 

Dock menar de att det är bättre om alla är samlade för att de då ska kunna ta beslut under 

handledningen, vilket de inte kan göra om enbart är halva gruppen där. Chefen säger att hon 

tycker att syftet med handledningen är att hela gruppen ska prata. Någon klargör att syftet 

med att dela gruppen i två är att alla ska komma till tals och att det är flera som inte gör det 

när hela gruppen är samlad. Någon menar på att det inte har gett något resultat de två gånger 

som de har diskuterat i halvgrupp.  

4.4.2.3 Attityder & klimat 

Chefen säger att arbetet kommer att förändras framöver i och med att 40-talisterna kommer att 

behöva vård, det är vuxna människor medarbetarna jobbar med och de måste ta hänsyn till 

det. Någon frågar om detta innebär fler uppgifter då det i sådana fall kommer att behövas 

ytterligare personal eftersom medarbetarna redan i dagsläget har mer arbetsuppgifter än vad 

de klarar av. Chefen säger då att det handlar om rädsla för nya saker och att det inte behöver 

innebära att de måste göra mer utan att de kommer att göra saker på nya sätt.  

4.4.3Observation av handledning - ”vad ska vi lösa för problem idag?” 

Under handledningen kommer en handledare utifrån som är utbildad undersköterska till 

våningen för att hålla i handledningen. Syftet med mötet var från början att handledaren 

tillsammans med medarbetarna och våningsansvarig skulle prata om problem som främst 

gällde brukarna. Eftersom det i mötet med chefen framkom att gruppen behövde mer tid till 

att prata om aktuella problem som finns på våningen och mellan personalen behandlade 

dagens handledning istället dessa problem.   

Handledaren påpekade att det var varmt i rummet och att luften var dålig. Alla sitter till en 

början och samtalar med personerna runt omkring om allt möjligt medan handledaren 

observerar. Efter en stund säger någon ifrån att det kanske är dags att börja med 

handledningen. Handledaren försöker ta kontroll och frågar vad de vill diskutera. En 

medarbetare tar upp matsituationen, men det är oklart vad hon menar med det. Matsituationen 

diskuteras en stund men det verkar inte finnas något intresse för ämnet vilket leder till att 

samtalet dör ut. Handledaren frågar då återigen ”vad ska vi lösa för problem idag?”.  
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Under handledningen är alla medarbetare mer eller mindre delaktiga i diskussionerna. 

Emellanåt kommer gruppen ifrån ämnet och då utbryter andra samtal, skämt och mycket 

skratt.  

4.4.3.1 Lärandeaktiviteter 

Under handledningen tas ett problem eller ämne upp som gruppen sedan tillsammans ska 

diskutera och försöka komma fram till någon lösning på. En medarbetare tar upp ett problem 

gällande städningen och flera personer utrycker sina åsikter men diskussionen leder 

ingenstans utan gruppen kommer fram till att det får vara som det är. Handledaren konstaterar 

att det inte finns något de kan göra för att påverka situationen, därmed får de gå vidare.  

4.4.3.2 Attityder & klimat  

Ytterligare en diskussion gällande städning bryter ut men nu handlar det istället om 

medarbetarnas städning och de rutiner som finns gällande den. Någon säger att den 

medarbetare som kommer först av nattpersonalen ska börja städa innan de andra kommer och 

flera håller med. En medarbetare säger då att hon inte kan gå med på det eftersom det alltid är 

hon som kommer först och att det i sådana fall skulle innebära att hon alltid måste städa. 

Någon säger att det beror på att hennes schema är utformat på det sättet och att hon får ta upp 

det med cheferna. Flera instämmer dock med att hon självklart inte ska ta all städning själv. 

Någon kommer med ett förslag om hur de kan göra och någon annan föreslår en lista. En 

annan säger att det är orättvist för att det alltid är samma person som gör allt. Ett förslag är att 

skriva upp på en lista vem som inte gör det som ska göras men det protesterar många emot 

och säger att det i sådana fall är bättre att gå till den personen det gäller. En annan påpekar att 

de måste börja kommunicera. Handledaren avbryter för att fråga hur det fungerar idag, om 

man har rutinerna nedskriva och om alla vet vad som förväntas av dem. Svaret blir att alla gör 

olika, eftersom alla har olika värderingar och tolkningar. Det är olika hur man jobbar och hur 

man tar ansvar för sitt arbete. En diskussion uppstår kring hur mycket energi man lägger ner 

på arbetet. En del menar att de själva lägger ner oerhört mycket tid och energi medan andra 

inte gör det. ”vissa lägger ner så mycket energi och tårar och tid medan vissa gör det inte”. 

Stämningen i rummet blir sämre och den är tydligt negativ.  

Någon säger att det bara är små problem som diskuteras men kollegan påpekar då att de små 

problemen blir tillsammans ett stort problem. De fortsätter och samtalet blir mer personligt 

och det pratas inte längre om vad medarbetarna gör utan det handlar mer om specifika 

personer. Återigen kommer det på tal att det är i kommunikationen det brister. Någon säger att 
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det är bättre att ta upp det direkt med den personen det gäller när det väl händer. En 

medarbetare byter ämne och försöker att berätta hur hon upplever en viss situation, men 

eftersom den avsatta tiden för mötet har passerat börjar folk att resa sig, skramla och en efter 

en lämna rummet.  
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5. Teori 

I detta kapitel presenters de teorier vi har valt att använda för att förklara vår empiri. De 

teorier som tas upp är; lärande och lärandemiljö, tre nivåer av organisationskultur och de 

fem disciplinerna.  

 

5.1 Lärande & lärandemiljö 

5.1.1 Organisatoriskt lärande 

Ellström (2001, s. 422) definierar organisatoriskt lärande som ”changes in organizational 

practices (including routines and procedures, structures, technologies, systems, and so on) 

that are mediated through individual learning or problem-solving processes”. I enlighet med 

denna definition innebär organisatoriskt lärande ett individuellt lärande, men ett individuellt 

lärande medför inte organisatoriskt lärande. Trots att individuellt lärande är en förutsättning 

för organisatoriskt lärande är detta villkor inte tillräckligt för organisatoriskt lärande att 

uppstå.  

5.1.2 Lärande i arbetet 

Enligt Ellström (1996) har såväl forskare som praktiker betonat vikten av att främja 

kompetenshöjande lärande i arbetet. Detta beror bland annat på ekonomiska överväganden 

men även på den utveckling och de förändringar som organisationer möter (Ellström, 1996). 

Potentialen för lärande i arbetet beror till stor del på i vilken utsträckning arbetsplatsen är 

utformad för att främja lärande och kompetensutveckling istället för att enbart främja en 

produktion av varor eller tjänster (Ellström, 2005). Att erbjuda medarbetarna fortbildning är 

ett vanligt sätt att möta behovet av att utvecklas (Ellström & Ekholm, 2001). Många 

organisationer blir allt mer komplexa och mer decentraliserade vilket leder till att 

beslutsfattandet sprids ut (Ellström, 1996). Medarbetarna förväntas både ta givna instruktioner 

men de uppmanas även i viss mån till självstyre.  

Enligt Senge (1990) kan chefer och ledning skapa möjligheter eller hinder för lärande genom 

sitt sätt att leda det dagliga arbetet. Föreställningar om det egna ledarskapet kan påverka vilka 

uppgifter som prioriteras exempelvis om chefen anser att det är viktigt att vara tillgänglig för 

att utbyta kunskap med medarbetarna (Ellström & Ekholm, 2001). 
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En individs föreställningar om och upplevelser av arbetet påverkar hur denne engagerar sig i 

olika uppgifter men det påverkar även huruvida individen betraktar arbetet som utförs som en 

möjlig källa till lärande. Här ingår medarbetarnas uppfattningar om det egna 

handlingsutrymmet men även tidigare erfarenheter av att kunna påverka arbetets utformning 

med avseende på planering och genomförande av olika uppgifter (Ellström & Ekholm, 2001). 

5.1.3 Lärande och utbildning 

Det är viktigt att skilja mellan formellt och informellt lärande. Formellt lärande är planerat 

och målinriktat (Ellström, 1996). Det sker inom ramen för olika utbildningsinstitutioner 

såsom universitet och liknande. Informellt lärande sker ofta spontant i arbetet eller i 

vardagslivet (Ellström, 1996). Det kan ske medvetet genom att delta i nätverk, ”coaching”, 

mentorskap eller genom andra former av erfarenhetsbaserat lärande. Det kan även ske 

omedvetet som en sidoeffekt av andra aktiviteter och därmed ge individen ”tyst” eller implicit 

kunskap. Denna kunskap kan i efterhand bli medveten och därmed föremål för reflektion.  

Om satsningar på utbildning ska ge önskade effekter krävs det att organisationen utformas på 

ett sätt som gör det möjligt för medarbetarna att använda och vidareutveckla förvärvade 

kunskaper i det dagliga arbetet (Ellström, 1996). Trots att målet med utbildning är att 

deltagarna ska lära uteblir ofta dessa resultat. Det finns heller ingen automatisk överföring av 

kunskap mellan lärare och deltagare. Med utbildning menar Ellström (1996, s. 12) ”en 

medvetet planerad och målinriktad process med syfte att höja den allmänna kompetensen hos 

en individ eller grupp av individer”. 

5.1.4 Anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande 

Det är viktigt att skilja mellan förändringar som inträffar inom givna ramar och förändringar 

som går bortom det som är givet och som därmed medför en brytning med det förflutna. I det 

första fallet kan det givna vara en uppsättning normer, värderingar eller en given 

organisationsstruktur. Denna distinktion har även gjorts av bland annat Argyris och Schön 

(1978) med single respektive double-loop learning och av Senge (1990) med adaptive 

respektive generative learning.  

Individens samspel med omgivningen, eller den kontext där lärandet sker är en viktig aspekt 

av en lärandeprocess (Ellström, 1996). Verksamhetens utformning avgör de förutsättningar 

som finns för att agera, utnyttja kunskap och lära på olika nivåer. Det finns enligt Ellström 

(1996) två typer av lärande beroende på hur mycket handlingskraft individen har i sitt arbete. 
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Dessa är anpassningsinriktat lärande och utvecklingsinriktat lärande. Ett anpassningsinriktat 

lärande karakteriseras av ”att individen (gruppen) lär sig något med utgångspunkt från givna 

(eller för givet tagna) uppgifter, mål och förutsättningar, utan att ifrågasätta eller försöka 

förändra uppgiften, målet eller förutsättningarna.” (Ellström, 1996, s. 151). Här handlar det 

främst om att skapa färdigheter för att hantera rutinmässiga problem som ofta återkommer 

men även att tillägna sig kunskap, principer och regler. Ett anpassningsinriktat lärande är 

sådant lärande som ofta sker i skolan där studenten förväntas att utifrån givna förutsättningar 

lösa en uppgift och därefter ge ett rätt svar. Om medarbetarna på en viss arbetsplats endast 

tillåts att agera utifrån förutbestämda regler och rutiner begränsas deras möjligheter till att 

skapa kunskap på en nivå utöver procedurkunskap. I arbetslivet kan ett anpassningsinriktat 

lärande påträffas i krav om att följa givna direktiv och instruktioner, eller i krav på att 

rutinmässigt lära sig behärska olika uppgifter samt att anpassa sig till olika situationer som 

uppstår (Ellström, 2005). När individer eller grupper väl utvecklar metoder för att uppfatta, 

hantera och tala om problem eller situationer finns det en benägenhet för dessa tanke- och 

handlingsmönster att först stabiliseras i form av rutiner för att sedan efter en längre tid 

institutionaliseras (Ellström, 2005). Härmed blir dessa mönster byggstenar för de sociala 

strukturer som utvecklas. Att agera efter rutin kan både avlasta individen men även frigöra 

mentala resurser som kan användas för andra ändamål. Detta kan fungera väldigt väl tills det 

uppstår någon överraskning eller något problem. Oförutsedda situationer kräver istället en 

förmåga till ett reflektivt agerande som grundas på kunskap (Ellström, 2005). För att förstå 

ursprunget till ett problem och få en vägledning i hur man vidare ska agera förutsätts att 

individen bland annat har tillgång till explicit kunskap om uppgiften samt om de 

orsakssammanhang som är av betydelse. Vid nya situationer är det nödvändigt att kunna bryta 

ett vanemässigt eller rutinartat agerande som annars kan försvåra såväl upptäckten som 

hanteringen av förändringar. Individer har en benägenhet till att ignorera eller feltolka 

förändringar i sin omgivning för att upprätthålla befintliga strukturer och handlingsmönster. 

Detta är särskilt förekommande när dessa mönster tidigare har lett till organisatoriska 

framgångar. Ett anpassningsinriktat lärande är viktigt för att kunna behärska elementära 

principer men det behövs även ett lärande som utvecklar individens kreativitet och förmåga 

till att lösa problem. 

Ett utvecklingsinriktat lärande karakteriseras av ”att uppgiften, målen eller förutsättningarna 

inte är eller tas för givna. Individen (eller gruppen) tar själv ansvar för att identifiera, tolka 

och formulera uppgiften, eller, om denna är given, börja med att undersöka innebörden av, 
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bakgrunden till och önskvärdheten av uppgiften och de för övrigt givna förutsättningarna.” 

(Ellström, 1996, s. 151). Detta kan vara aktuellt exempelvis när medarbetare stöter på 

oförutsedda problem i driften eller när verksamheten behöver anpassas för att möta 

förändrade krav från omvärlden (Ellström, 2005). I ett utvecklingsinriktat lärande fokuserar 

individen på att ställa frågorna ”Vad?”, ”Varför?” istället för enbart ”Hur?” och lär sig på så 

sätt att formulera problem (Ellström, 1996). Det är dock en förutsättning att individen eller 

gruppen lär sig att tänja på gränser och utnyttja sin autonomi. Denna typ av lärande uppstår 

när individer eller grupper inom en organisation börjar ifrågasätta etablerade och givna 

definitioner av problem och uppgifter, samt agerar för att utveckla nya sätt att hantera de 

uppgifter och ofta komplicerade problem som de möter i sitt arbete (Ellström, 2005). Ett 

utvecklingsinriktat lärande karaktäriseras av att individen har ett ifrågasättande och kritiskt 

prövande förhållningssätt till förutsättningarna på arbetsplatsen med avseende på bland annat 

uppgifter och mål (Ellström, 2005). Dessutom krävs att individen är beredd att påverka och 

förändra sina arbetsvillkor. Ellström (1996) anser vidare att ett utvecklingsinriktat lärande 

ställer krav på såväl organisationen utformning som på de enskilda medarbetarnas kompetens 

och kunskap. Om man inom organisationen ser till både individens och verksamhetens behov 

finns förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande. Denna kombination är enligt Ellström 

(1996) en nödvändighet för att förbli en lärande organisation. 

5.1.5 Rutin & reflektion 

Utformningen av såväl verksamheten som det praktiska arbetet blir beroende av om man vill 

främja ett anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat lärande. Ellström betonar det faktum 

att dessa två typer av lärande inte utesluter varandra utan de ska ses som två komplementära 

aspekter av en mer sammansatt lärandeprocess (Ellström, 1996). Lärande är i detta 

sammanhang nära relaterat till en individs handlingsutrymme, att själv påverka sitt handlande 

för att lösa uppgifter eller nå uppsatta mål (Ellström, 1996). Med handlingsutrymme avses 

möjligheten till att praktiskt pröva olika handlingsalternativ. Det är oerhört viktigt att 

individen har utrymme för att prova olika alternativ då detta underlättar ett kvalificerat 

lärande. 

Rutinisering som är en konsekvens av ett anpassningsinriktat lärande är ett krav för att 

effektivt kunna utföra dagliga uppgifter. Detta är viktigt för organisationer som verkar under 

relativt stabila förutsättningar men rutin kan även medföra en svårighet i att upptäcka och 

hantera förändringar (Ellström, 1996). För att avlära och bryta rutiner krävs ofta 

påtryckningar för förändring. Detta är fallet när en individ eller grupp ställs inför en helt ny 
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situation som väcker en osäkerhet med avseende på det vanemässiga handlandet. Det kan 

även vara erfarenhet av en rutin som leder till ett misslyckande. Andra sätt att bryta eller 

avlära rutiner är genom strukturella förändringar inom organisationen eller förändrade krav 

från omgivningen. 

Om det inom verksamheten läggs för mycket betoning på standardisering samt på att 

medarbetarna ska följa befintliga rutiner och specifikationer kan detta driva ut problemlösning 

och reflektion (Ellström et al. 2008). Vidare medför detta att arbetsförhållanden främjar ett 

anpassningsinriktat lärande på bekostnad av ett utvecklingsinriktat. Att anpassa sig till 

befintliga omständigheter, problem och arbetsuppgifter förutsätts i ena fasen av lärandet. I den 

andra fasen kräver och medför lärandet att individen eller gruppen ifrågasätter och överskriver 

det som är givet och etablerat. Därmed medför lärandet en pendelrörelse mellan rutin och 

reflektion (Ellström, 1996). En rörelse mellan ett rutinbaserat agerande med syfte att lösa en 

given uppgift så effektivt som möjligt och ett reflektivt agerande med syfte att bryta invanda 

rutiner för att därigenom bättre kunna hantera förändringar och komplexa situationer. Denna 

pendelrörelse förutsätter därmed att verksamheten är utformad på ett sätt som skapar såväl 

möjligheter som begränsningar för individens utveckling (Ellström, 1996). Det är nödvändigt 

att organisera både för produktion som för reflektion vilket innebär att man som arbetsgivare 

måste skapa förutsättningar för att medarbetarna i det dagliga arbetet ska kunna pendla mellan 

ett agerande baserat på rutin och ett baserat på reflektion (Ellström, 1996). Att det finns 

tillfällen för att planera och diskutera uppsatta mål samt att praktiskt kunna pröva olika 

handlingsalternativ. Dessutom krävs tid för att reflektera över resultat och över verksamheten 

som sådan. Detta kan mer konkret uppnås genom att medarbetarna involveras i uppföljningen 

och utvecklingen av verksamheten.  

5.1.6 Lagarbete och möten 

Det är inom hemtjänsten vanligt att organisera arbetet i arbetslag för att öka förutsättningarna 

för lärande (Ellström & Ekholm, 2001). Lagarbete som förekommer inom en verksamhet kan 

vara en viktig arena för lärande och utbyte av erfarenheter (Ellström, 1996). Genom att arbeta 

i lag kan förutsättningarna för lärande i organisationen förbättras (Ellström & Ekholm, 2001). 

Senge (1990) menar att det är arbetslagen, inte individen inom en organisation som utgör den 

fundamentala enheten för lärande. Det kan självklart inom dessa arbetslag finnas faktorer som 

kan försvåra lärandet bland annat intressekonflikter och normer såsom bristande tillit.  

Möten fungerar som tillfällen för erfarenhets- och kunskapsutbyte men att ha planerade 

gruppmöten för att diskutera olika ämnen och frågor behöver inte vara tillräckligt för att 
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åstadkomma lärande (Ellström & Ekholm, 2001). Det finns många hinder för att 

diskussionerna ska föras på ett sådant sätt som leder till lärande till exempel hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. 

5.1.7 Lärandemiljö  

Ett sätt att beskriva en arbetsplats beredskap för lärande är att använda begreppet lärandemiljö 

(Billet 2001; Ellström 1996, 2001).  I en sådan miljö ges individerna möjlighet att engagera 

sig i och få stöd för lärande genom arbetet. Enligt Billet (2001) innefattar begreppet de villkor 

och den praxis som finns inom en organisation som sannolikt underlättar eller hindrar lärande 

i och genom det dagliga arbetet.  

Ellström et al. (2008) kunde i en studie av två vårdenheter skilja mellan två olika mönster av 

arbetsförhållanden och metoder. Den ena ansågs representera en gynnsam lärandemiljö och 

den andra var en begränsande typ av lärandemiljö (Ellström et al. 2008). Med en gynnsam 

lärandemiljö avser författaren arbetsförhållanden och förfaranden som kan främja en balans 

mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. I en sådan miljö har medarbetarna 

möjlighet att växla mellan dessa två typer av lärande. Med en begränsande lärandemiljö avser 

Ellström et al. (2008) förutsättningar och praxis som troligen kommer att begränsa både ett 

anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande. En sådan lärandemiljö kan även främja 

anpassningsinriktat lärande på bekostnad av utvecklingsinriktat lärande.  

De två lärandemiljöerna som beskrivs ovan betraktas av Ellström et al. (2008) som 

idealiserade former och därmed två ytterligheter av ett kontinuum av lärandemiljöer. Vidare 

innebär detta att en viss lärandemiljö kan innehålla såväl gynnsamma som begränsande 

förutsättningar för lärandet. För att avgöra om en situation ska anses vara gynnsam eller 

begränsande måste man se till dess objektiva egenskaper men även till hur dess egenskaper 

subjektivt hanteras och utvärderas av individen eller gruppen som ska lära. Det bör därmed 

göras en åtskillnad mellan subjektiva och strukturella aspekter av en lärandemiljö. 

Med strukturella aspekter avses aspekter som kan observeras och bedömas oberoende av 

individuell subjektivitet. Dessa omfattar arbetsförhållanden och praxis av kulturell, materiell 

och social karaktär som underlättar eller hindrar lärande till exempel rutiner, normer eller en 

uppgifts egenskaper (Ellström, 2001). Med subjektiva aspekter avses individens eller 

gruppens upplevelse och utvärdering av de strukturella aspekterna.  
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5.2 Tre nivåer av organisationskultur 

Organisatorinskultur har definierats på många olika sätt av författare och forskare. Edgar 

Schein anses av många som en framstående forskare inom fältet organisationskultur. Enligt 

Schein (2010) är kultur något som är svårdefinierat men han menar att begreppet kultur 

innefattar strukturell stabilitet, djup, bredd och integration. Kultur är något som inte enbart 

delas av människor utan den definierar även gruppen, vilket antyder att det är något som är 

stabilt. Kultur är något som är svårt att ändra när medlemmarna i en grupp har skapat en 

känsla av grupptillhörighet eftersom de värderar mening och förutsägbarhet. Kulturen 

överlever även om vissa medlemmar lämnar gruppen. Enligt Schein (2010) är kultur den 

djupaste delen av en grupp, men ofta är den omedveten och därför en mindre påtaglig och 

synlig del.  Kultur är genomträngande och påverkar alla aspekter av organisationen, hur 

uppgifter hanteras, dess olika miljöer och den interna verksamheten. Kultur innebär att 

ritualer, klimat, värderingar och beteenden binds samman till en sammanhängande helhet och 

det är denna integration som är kärnan av kultur. Styrkan i kulturen beror på hur lång tid 

gruppen funnits, hur stabilt medlemskapet är, den känslomässiga intensiteten och faktiska 

historiska erfarenheter de har tillsammans. Schein (2010, s18) definierar organisationskultur:   

 “a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of 

external adaptation and internal integration, which has worked well enough to be considered 

valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and 

feel in relation to those problems.”  

Schein (2010) delar in kultur i tre olika nivåer, där benämningen nivå syftar till att beskriva 

till vilken grad det kulturella fenomenet är synligt för observatören. De tre nivåerna är; 

artefakter, värderingar och normer samt grundläggande antaganden.  

5.2.1 Artefakter  

Artefakter tillhör den nivå som är ytligast av de tre och inkluderar alla de fenomen som kan 

ses, höras och kännas när man kommer till en okänd kultur. Det är synliga organisatoriska 

strukturer och processer såsom organisationsstruktur, formella beskrivningar av hur 

organisationen fungerar och rutiner. Men även språk, teknik och produkter och den fysiska 

inredningen. Organisationens klädkod, hur man tilltalar varandra, hur känslor kommer till 

uttryck, myter och historier i organisationen, formellt uttryckta värderingar samt observerbara 

ceremonier och ritualer är andra artefakter. 
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Artefakterna kan vara lätta att upptäcka men det innebär inte att observatören kan förstå dess 

innebörd i den studerade gruppen i och med att det är svåra att tolka och avkoda för en 

utomstående betraktare.  

5.2.2 Värderingar & normer  

Värderingar är det som i organisationen anses vara bra eller dåligt, rätt eller fel exempelvis 

strategier, mål och filosofier. All inlärning i en grupp reflekterar slutligen någons ursprungliga 

uppfattningar och värderingar. I en ny grupp eller då en grupp står inför en ny uppgift eller ett 

nytt problem speglar de föreslagna lösningarna för att hantera detta alltid någon individs egna 

antaganden om vad som är rätt eller fel, vad som fungerar eller inte. De individer som kan 

påverka gruppens inställning till problemet kommer sedan att identifieras som ledare eller 

grundare. Gruppen har dock inte någon gemensam kunskap som grupp, eftersom de ännu inte 

vidtagit några gemensamma åtgärder. Oavsett vad som än föreslås kommer det att uppfattas 

som vad ledaren vill. Till dess att gruppen vidtagit gemensamma åtgärder och observerat 

resultatet av denna åtgärd finns det ingen gemensam uppfattning huruvida det som ledaren vill 

kommer att vara gällande. Endast de föreställningar och värderingar som är empiriskt prövade 

och fungerar tillförlitligt och kontinuerligt för att lösa gruppens problem kommer att 

förvandlas till antaganden.  

Social validering innebär att vissa övertygelser och värderingar endast bekräftas av den delade 

sociala upplevelsen av en grupp. Genom att medlemmarna förstärker varandras övertygelser 

och värderingar kommer de att tas för givet trots att det inte kan bevisas.  

När man analyserar normer och värderingar måste man skilja mellan de som överensstämmer 

med underliggande antagande som styr prestationen, de som är en del av organisationens 

ideologi eller filosofi och de som är rationaliseringar eller ambitioner för framtiden. 

5.2.3 Grundläggande antaganden  

Grundläggande antaganden är ofta omedvetna förställningar, tankar, känslor och 

uppfattningar som är tagna för givet. När en lösning på ett problem fungerar flera gånger 

kommer det att tas för givet. Det som här definieras som grundläggande antaganden har blivit 

så självklara att de inom en social enhet endast är små variationer. Denna grad av konsensus 

är ett resultat av tidigare upprepad framgång i införandet av vissa normer och värderingar. Om 

ett grundläggande antagande hålls starkt i en grupp kommer medlemmar att finna andra 

lösningar otänkbara vilket gör det mycket svårt att ändra normer och värderingar. Att ändra 

grundläggande antaganden kan skapa mycket ångest vilket tenderar till att vilja uppfatta saker 
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och ting som händer runt omkring oss som kongruenta med våra antaganden, trots att de är 

falskt. 

I denna psykologiska process har kultur sin starkaste makt. Kultur säger oss vad vi ska 

uppmärksamma, vad saker och ting betyder, hur man känslomässigt reagerar på saker som 

händer och vilka åtgärder som ska vidtas i olika situationer. Kulturen berättar även för dess 

medlemmar om vilka de är, hur man ska beter sig mot varandra och att man är bra som man är 

vilket ger oss en förståelse för varför det är så svårt att förändra de grundläggande 

antagandena.  

Kärnan i kultur ligger i de grundläggande antagandena, och efter att man förstå dessa kan man 

förstå de mer ytliga nivåerna och lämpliga sätt att hantera dem. För att förstå en grupps kultur 

måste man först se till de grundläggande antagandena och hur lärandeprocessen för dessa 

utvecklas. Ledarskap är den ursprungliga källan till de normer och värderingar som gruppen 

använder för att lösa interna och externa problem. 

5.3 De fem disciplinerna 

I litteraturen om lärande organisationer dyker Peter Senges namn upp otaliga gånger och vi 

har även fått bekanta oss med hans teorier i samband med olika kurser. Senge anses av många 

vara grundaren av konceptet lärande organisation. Detta koncept fick ett brett erkännande när 

Senge 1990 publicerade den bästsäljande boken The Fifth Discipline. Begreppen som Senge 

använder sig av är inte nya, men han skapade något nytt genom att sätta ihop dem och därmed 

förklara hur lärande organisationer kan byggas. De fem disciplinerna kan användas som 

riktlinjer för arbete med utveckling av en lärande organisation. Vi anser därför att det är 

relevant att använda denna teori som utgångspunkt för att analysera och lämna 

rekommendationer till verksamheten på Rosen. 

Lärande organisationer är organisationer där människor ständigt utökar den egna förmågan att 

skapa de resultat som de verkligen önskar, där nya tankemönster närs, där kollektiva 

ambitioner släpps fria, och där människor ständigt lär sig att lära och söka kunskap 

tillsammans (Senge, 1990). De organisationer som förstår hur man använder människors 

engagemang och förmåga att lära på alla nivåer inom organisationen kommer att utmärka sig. 

Vad som i grunden skiljer lärande organisationer från traditionella auktoritära är att lärande 

organisationer behärskar vissa grundläggande discipliner (Senge, 1990). I detta sammanhang 

betraktas en disciplin som en kombination av både teori och metod som måste studeras och 

behärskas för att omsättas till praktik. Det är viktigt att disciplinerna utvecklas som en helhet, 
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vilket är en utmaning i sig eftersom det är mycket svårare att integrera nya metoder än att bara 

använda dem separat men om man lyckas är fördelarna enorma. Senge (1990) identifierade 

fem discipliner som en lärande organisation måste behärska:  

5.3.1 Personlig Mästerskap (Personal Mastery)  

Det är inte möjligt att uppnå en lärande organisation om det inte finns individer på alla nivåer 

som utövar lärande. Personligt mästerskap är en disciplin om aspiration, personlig utveckling 

och lärande. Som förmåga handlar det om att kontinuerligt tydliggöra och fördjupa sin 

personliga vision, att fokusera sin energi, utveckla sitt tålamod samt att betrakta verkligheten 

objektivt. Lärande i detta sammanhang betyder inte att skaffa mer information, istället handlar 

det om att expandera förmågan att producera de resultat som verkligen eftersträvas i livet 

samt att ha en kreativ utgångspunkt men även att fokusera på det önskade resultatet i sig, inte 

processen eller de medel som krävs för att uppnå detta resultat. Att lära sig utveckla 

spänningen mellan vision och verklighet kan utöka människors möjligheter att göra bättre val 

samt att uppnå mer av de valda resultaten. 

Creative tension är i huvudsak en struktur som bidrar till att underlätta kreativitet och 

förändring. Det kommer från ett gap mellan vision och nuvarande verklighet som skapas 

genom en tydlig formulering av dessa. Om det inte fanns något gap, skulle det inte finnas 

något behov av åtgärder för att röra sig närmare visionen. Gapet genererar en naturlig 

spänning som endast kan lösas på två grundläggande sätt: antingen genom att dra verkligheten 

mot visionen eller dra visionen mot verkligheten. Organisationer som lär hur man arbetar med 

creative tension lär sig att använda den energi som genereras för att flytta verkligheten på ett 

mer tillförlitligt sätt mot sina visioner. Att leda genom creative tension är inte detsamma som 

att lösa problem. I problemlösning kommer energin för förändring från ett försök att komma 

bort från en del av verkligheten som inte är önskvärd. Med creative tension, kommer energin 

för förändring från vision och nuvarande verklighet parallellt.  

Organisationer kan få stora svårigheter om de blir för aggressiva i sitt sätt att främja personligt 

mästerskap för sina medlemmar. Många har försökt att göra just detta genom att skapa 

obligatoriska interna utbildningar för personlig utveckling men förvånansvärt få 

organisationer uppmuntrar personlig utveckling, vilket resulterar i stora outnyttjade resurser. 

Ledare som är inställda på att främja personligt mästerskap bör arbeta hårt för att bygga en 

organisation där det bland annat är säkert för människor att skapa visioner, där granskning av 
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och engagemang för sanningen är normen och där medlemmarna förväntas utmana det 

rådande läget. 

5.3.2 Mentala modeller (Mental Models)  

Mentala modeller är djupt rotade antaganden, generaliseringar eller bilder som formar och 

begränsar oss till att tänka och agera på ett välbekant sätt. De har en inneboende tröghet och 

kan antingen stödja eller hindra verksamheten i en organisation. Problemen med mentala 

modeller ligger inte i om de är rätt eller fel, problemen uppstår när modellerna är implicita, 

och när de finns i det undermedvetna, vilket de ofta gör. Flera mentala modeller kan existera 

på en gång men alla måste beaktas och testas mot situationer som uppstår. Genom att 

kontinuerligt reflektera över, tala om och ompröva dessa interna bilder av världen kan 

människor förbättra den förmåga som styr deras handlingar och beslut. En av de mer 

kraftfulla principerna inom denna disciplin, visar hur människor hoppar till kontraproduktiva 

slutsatser utan att först ifrågasätta de grundantaganden som dessa bygger på. 

Genom att integrera systemtänkande och mentala modeller erhålls en övergång från mentala 

modeller som domineras av händelser till mentala modeller som känner igen långsiktiga 

mönster av förändring men även de underliggande strukturerna som producerar dessa 

mönster. I lärande organisationer grundas viktiga beslut på gemensamma uppfattningar om 

samband och mönster för förändring. Att arbeta med mentala modeller som disciplin innebär 

att gräva fram inre bilder av världen, att föra de till ytan för att sedan granska och förbättra de. 

Denna process är ett viktigt steg i att bygga lärande organisationer. 

5.3.3 Bygga gemensam vision (Building Shared Visions) 

För att uppnå organisatoriskt lärande måste arbetsgrupper lära och utvecklas tillsammans. 

Denna disciplin etablerar ett fokus på ett ömsesidigt syfte och handlar om att skapa en 

gemensam bild av organisationen och dess mål. Gemensamma visioner skapar en känsla av 

gemenskap och identitet och ger sammanhang till olika aktiviteter. Detta är viktigt för den 

lärande organisationen eftersom det ger ett fokus för och energi för lärande. När det finns en 

äkta vision, lär och utmärker sig individer av egen vilja det vill säga utan en uppmaning av 

någon annan, vilket i sin tur leder till att organisationen utvecklas. Tillämpningen av en 

gemensam vision innebär en förmåga att gräva fram delade bilder av framtiden som främjar 

ett äkta engagemang istället för konsensus. Det måste finnas gemensamma mål för att kunna 

skapa det nödvändiga engagemanget inom organisationen, dessutom måste den gemensamma 

visionen kopplas till och spegla den enskilde individens vision. Detta eftersom gemensamma 
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visioner kommer ur personliga visioner. Med en gemensam vision är individer mer benägna 

att ge upp djupt förankrade antaganden och erkänna personliga och organisatoriska brister, 

vilket i sin tur främjar risktagande och experimenterande inom organisationen. 

Det första steget i att bemästra denna disciplin är att ge upp traditionella föreställningar om att 

visioner alltid tillhandahålls från toppen av hierarkin eller uppstår som ett resultat av en 

organisations planeringsprocess. Detta då personliga visioner ofta ignoreras helt i sökandet 

efter en mer strategisk vision. Visionen målar bilden av vad vi vill skapa medan ett 

systemtänk avslöjar hur vi har skapat det vi för närvarande har. 

5.3.4 Teamlärande (Teamlearning) 

Detta är en disciplin som främst handlar om interaktionen i en grupp. När team verkligen lär 

växer de enskilda individerna snabbare än vad som annars vore möjligt samtidigt som de 

producerar extraordinära resultat. Det finns ett gemensamt syfte, en gemensam vision och 

förståelse för hur man komplettera varandras insatser. Här utvecklas kompetensen att se 

bortom det individuella perspektivet för att istället betrakta helheten.  

Inom disciplinen behöver individer behärska dialog och diskussion, vilket är de två sätt som 

grupper kommunicerar genom. Dialog är en förmåga individerna behöver för att upphäva 

antaganden och sedan inleda ett verkligt tänkande tillsammans. Detta innebär också att lära 

sig att känna igen och föra till ytan de interaktionsmönster som inom gruppen undergräver 

lärandet. Med detta kan det faktiska lärandet påskyndas. I dialog finns en fri och kreativ 

utforskning av komplexa och subtila frågor. I diskussion presenteras och försvaras olika 

åsikter, och det finns ett sökande efter den bästa vyn för att stödja de beslut som måste fattas. 

Dialog och diskussion kan potentiellt komplettera varandra, men de flesta team saknar 

förmågan att skilja mellan de två samt att medvetet förflytta sig mellan dem. Dialog kan 

uppstå först när en grupp individer ser varandra som kollegor med en ömsesidig strävan efter 

djupare insikt och klarhet. Detta betyder dock inte att alla måste vara överens eller dela 

samma åsikter. En av de mest tillförlitliga indikatorer på att ett lag ständigt lär är den synliga 

konflikten av idéer.  

5.3.5 Systemtänkande (Systems Thinking)  

Systemtänkande är ett konceptuellt ramverk. Alla discipliner utvecklas parallellt, men det är 

systemtänkande, den femte disciplinen som skall integrera samtliga komponenter för att på så 

sätt underlätta och möjliggöra effektiva lösningar. Genom ansträngningar med att utveckla de 

övriga disciplinerna blir det allt tydligare att helheten kan vara större än summan av de 
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enskilda delarna. Systemtänkande är förmågan att se förbi enkla orsak- och verkan kedjor och 

istället fokusera på hur olika delar samspelar med varandra. Inom denna disciplin lär sig 

individer att bättre förstå ömsesidigt beroende och förändring, och därigenom mer effektivt 

hantera de krafter som formar konsekvenserna av de egna handlingarna.  

För att bli en lärande organisation bör det finnas en strävan efter att se både individen och 

omvärlden ur ett helhetsperspektiv. Individerna inom organisationen måste uppmuntras att 

betrakta varandra som aktiva deltagare i skapandet av sin egen verklighet. Målet är att lära 

medarbetarna att identifiera underliggande strukturer snarare än att fastna i enskilda 

händelser, men även att lära dem se händelser med processer som utgångspunkt istället för att 

se ögonblicksbilder.  

Systemtänkande lär att det finns två typer av komplexitet, detaljkomplexitet som 

kännetecknas av att många variabler samverkar och dynamiskkomplexitet där orsak och 

verkan inte är nära i tid och rum och där uppenbara åtgärder inte ger förväntade resultat. 

Metoderna i systemtänkande är utformade för att förstå dynamisk komplexitet samt underlätta 

identifieringen av underliggande strukturer och beteendemönster som döljs av dagliga 

händelser. De hjälper till att förstå varför konventionella lösningar misslyckas och var 

åtgärder med större hävstångseffekt kan hittas. 
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6. Analys och diskussion 

I analyskapitlet använder vi oss av valda teorier för att förstå konstruktionen av lärande.  

6.1 Lärande & lärandemiljö 

6.1.1 Lärande i arbetet 

Enligt samtliga är framförallt i form av utbildningar och kurser som organisationen erbjuder 

och förmedlar lärandemöjligheter för medarbetarna.  Enligt verksamhetschefen sker 

kompetensutveckling av medarbetarna kontinuerligt, vidare anser hon att medarbetarna måste 

uppdatera sin kunskap i och med att det händer mycket i vården. Enligt Ellström och Ekholm 

(2001) är det vanligt att erbjuda medarbetarna fortbildning för att möta behovet av att 

utvecklas. Personalens arbetsuppgifter och den dagliga driften styrs till stor del av rutiner och 

ramverk. Enligt Mia handlar det dagliga arbetet om att ta hand om brukarna som bor i huset 

och ge dem bästa vård och omsorg så att deras vardag blir meningsfull. Detta innefattar dels 

vanligt omsorgsarbete men även aktiviteter, tvätt av de boendes kläder, städning hemma hos 

de samt att laga och servera mat. Våningsansvariga har samma uppgifter som personalen men 

de har dessutom ansvar för planering, kontroll, uppföljning samt ett övergripande ansvar för 

att de dagliga rutinerna flyter på samt att fungera som en länk mellan chefer och övriga 

medarbetare på våningen. Under samtliga intervjuer framkom att nästintill alla medarbetare 

har olika ansvar eller ansvarsområde. Enligt Mia skapar detta en struktur som får det dagliga 

arbetet att flyta på smidigt.  Vi anser att personalens uppgift främst är att ge vård och omsorg 

till boende på vårdboendet utifrån givna ramar och rutiner. . Vi anser att det inte finns några 

större möjligheter för personalen att påverka arbetet och dess utformning när det gäller 

planering och genomförande. Vi anser inte heller att arbetets karaktär kräver att personalen är 

delaktig i planering eller uppföljning av arbetet. Våningsansvarig fungerar som länken mellan 

chef och personal och har dessutom ansvar för planering och upplägg av det dagliga arbetet. 

Till skillnad från personalen kräver våningsansvarigas arbete att de är delaktiga i planering 

och uppföljning av såväl dagliga och mer övergripande aktiviteter. Enligt Ellström och 

Ekholm (2001) påverkar individers föreställningar och uppleveler av det egna 

handlingsutrymmet hur individen engagerar sig i olika uppgifter men även huruvida individen 

ska betrakta arbetet som utförs som en källa till lärande. Enligt personalen har de möjligheten 

att komma med förslag och synpunkter. Exempelvis berättar Kim om när han var med och 

införde en ny rutin för att underlätta arbetet.  Även våningsansvariga säger att de har 

möjlighet att påverka utformandet och planeringen av arbetet. Medarbetarna är här eniga om 

att det finns möjligheter att påverka arbetet.  
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Enligt verksamhetschefen finns det från organisationens sida ett intresse för att hon ska delta i 

olika utbildningar och kurser. Karin anser dock att det är svårt att få tiden att räcka till 

samtidigt som det är tidskrävande att åka på utbildningar i och med att hon får mycket att ta 

igen när hon kommer tillbaka efter en utbildning. Våningsansvariga har efterfrågat möten där 

samtliga våningsansvariga kan delta och diskutera bland annat svårigheter förknippade med 

rollen som våningsansvarig. Cheferna säger sig stå bakom detta men för att de ska kunna ske 

förutsätts att våningsansvariga kan avsätta annan tid för att göra detta. Enligt Ellström (2005) 

beror potentialen för lärande i arbetet på hur arbetsplatsen är utformad för att främja lärande 

istället för att enbart främja produktionen av varor och tjänster. Vi anser inte att det är 

tillräckligt att erbjuda utbildningar, kurser eller andra aktiviteter för att främja lärande, utan 

det krävs även att man kan avsätta bland annat tid för att dessa aktiviteter ska kunna 

genomföras på ett bra sätt. Senge (1990) säger att chefer kan skapa möjligheter eller hinder 

för lärande genom sitt sätt att leda det dagliga arbetet. Genom att cheferna tillåter vissa 

aktiviteter men inte är villiga att avsätta tid för att personalen ska kunna utföra dessa leder till 

att det inte händer något. Chefen varken möjliggör eller hindrar aktiviteter.  

Enligt personalen hålls kurser ofta i samband med personalmöten, vilket enligt personalen inte 

är det optimala tillfället. De anser att det finns mycket andra saker att diskutera under dessa 

möten att de många gånger vill att föreläsaren ska bli färdig med sitt så att de kan diskutera 

andra saker. Vi anser att det från organisationens sida kan finnas många fördelar med detta 

upplägg, men ur en lärandesynpunkt anser vi att det inte är optimalt. För att främja lärande 

anser vi att man bör schemalägga utbildning och kurser till dagar då de inte har andra 

aktiviteter som kan ta över allt fokus.  

Enligt verksamhetschefen är hennes roll att coachande och stöttade gentemot medarbetarna. 

Hon säger att det är viktigt att medarbetarna vet att hennes dörrar alltid är öppna för dem ifall 

de undrar eller vill något. Senge (1990) säger att chefer kan ska möjligheter eller hinder för 

lärande genom sitt sätt att leda det dagliga arbetet. Vi anser att verksamhetschefen ger en bild 

av att hennes roll är att finnas där för de anställda och att deras tankar och synpunkter är 

viktiga, vilket i sin tur uppmuntrar och skapar möjligheter för lärande i arbetet. Vidare säger 

Senge (1990) att föreställningar om det egna ledarskapet påverka vilka uppgifter som 

prioriteras. Verksamhetschefen säger att organisationen ofta uppmanar henne till att delta i 

utbildningar och kurser, samtidigt som hon inte har några krav på att delta så länge hon 

levererar resultat enligt överenskommelse. Vidare säger hon att utbildningar är tidskrävande 

och att det är svårt att få tiden att räcka till för detta. Vi anser att detta tyder på att lärande inte 
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är något som är särskilt prioriterat av varken organisationen eller verksamhetschefen. Vilket i 

sin tur enligt Senge (1990) kan innebära ett hinder för lärande i det dagliga arbetet.  

Enligt våningsansvariga finns det inte något uttalat övergripande mål från organisationen 

beträffande vad lärandet ska generera i. Lärande är inte heller något som organisationen 

betonar eller starkt fokuserar på men de tror trots det att lärande är något som Attendo anser är 

viktigt. Enligt Ellström (2008) är det viktigt att uppmuntra medarbetarna till lärande, vidare 

anser Senge (1990) att chefer och ledning genom sitt sätt att leda det dagliga arbetet kan skapa 

möjligheter eller hinder för lärandet. Vi anser våningsansvarigas uppfattning om att lärande 

inte är något som organisationen starkt fokuserar på eller betonar också sänder en signal som 

kan hindra lärandet i och med att dessa kanske inte uppmuntrar till lärande.  Enligt personalen 

finns det vissa medarbetare som får gå på många utbildningar medan andra inte får denna 

möjlighet, trots att de kan ha ett intresse för det. Vi anser att detta kan få medarbetare att 

känna sig orättvist behandlade vilket i sin tur skapar en negativ attityd till lärande. Som vi 

skrev ovan kan chefernas sätt att leda det dagliga arbetet hindra lärande, vilket vi anser är 

möjligt om man enbart tillåter en del medarbetare gå på kurser och utbildningar.  

6.1.2 Lärande och utbildning  

Enligt verksamhetschefen Karin är det inom Attendo mycket prat om lärande i form av 

utbildningar och det anordnas ofta utbildningar som de uppmuntras att gå på. Vidare anser 

hon att kompetensutveckling är något som man kontinuerligt arbetar med inom organisationen 

i form av kurser och utbildningar. Karin anser att lärande sker när man diskuterar och bollar 

idéer med andra och hon ser möten och samtal som arenor för lärande. Enligt samordnaren 

sker lärande genom olika aktiviteter, bland annat utbildningar, kurser, erfarenheter, APT och 

planeringsdagar. Samordnaren anser att mycket av det hon lär är omedvetet och en 

konsekvens av nyfikenhet, eller genom erfarenheter som erhålls genom att sätta sig i nya 

situationer. Vidare anser Emma att diskussioner under olika möten, såsom APT leder till 

lärande, genom att man i grupp diskuterar och försöka komma fram till en lösning. Enligt 

våningsanavariga är såväl praktiska som teoretiska lärandeaktiviteter viktigt. De anser även 

att det är viktigt att koppla praktiska och teoretiska aktiviteter samman för att lära. Enligt 

Nadja får de andra frågeställningar och en bättre förståelse för varför saker och ting händer 

när de utför något praktiskt jämfört med när de sitter och lyssnar. Rebecca menar att det är 

lättare att lära och lättare att få kunskapen att stanna kvar om man lär sig praktiskt eller får 

utöva det praktiskt. Även personalen anser att föreläsningar och kurser är förknippade med 

lärande, men att kurserna måste kompletteras med någon form av mer praktisk träning.  
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Vi anser att det inom verksamheten finns såväl formellt och informellt lärande. Enligt 

Ellström (1996) är formellt lärande planerat och målinriktat och det sker inom ramen för olika 

utbildningssituationer. Formellt lärande förekommer i organisationen genom utbildningar och 

kurser. Informellt lärande sker enligt Ellström (1996) ofta spontant i arbetet och det kan ske 

medvetet genom att delta i nätverk, coaching, mentorskap eller genom andra former av 

erfarenhetsbaserat lärande eller som en omedveten sidoeffekt av andra aktiviteter och då ge 

tyst eller implicit kunskap. Vi anser att mycket av det informella lärandet sker omedvetet i det 

löpande arbetet, framförallt genom olika möten och samtal, men även under andra tillfällen 

som exempelvis då elever eller lärlingar kommer och praktiserar på vårdboendet. I dessa 

situationer kan lärandet bli en sidoeffekt av något annat och kan då ge individen implicita 

kunskaper. Det informella lärandet sker även medvetet, bland annat då de lär genom att andra 

förmedlar sin kunskap exempelvis då sjuksköterskan lär ut olika uppgifter som 

undersköterskorna får praktisera sedan. Vi anser att det ligger störst fokus på det informella 

lärandet i den här verksamheten. Vidare anser framförallt våningsansvariga och personal att 

de främst lär genom praktiska övningar och aktiviteter. Enligt Ellström (1996) krävs det att 

organisationen utformas på ett sätt som gör det möjligt för medarbetarna att använda och 

vidareutveckla förvärvade kunskaper i det dagliga arbetet. Våningsansvariga och personalen 

påpekar flertalet gånger att de vill omsätta sina kunskaper till praktiskt handling. Enligt 

verksamhetschefen ligger Attendos fokus på utbildningar och kurser och det verkar inte finnas 

någon övergripande strategi över hur medarbetarna ska få omsätta sina teoretiska kunskaper 

till handling. Vi anser att organisationen främst är fokuserad på utbildningar och kurser, 

medan medarbetarna vill lära genom praktiska aktiviteter. Detta leder till att medarbetarna 

inte får möjligheter att vidareutveckla sina kunskaper i det dagliga arbetet.  

Enligt våningsansvarig kan lärande ibland ses som ett måste, då man ska ändra rutiner eller 

arbetssätt. Vidare anser Nadja att det är svårt att genomföra förändringar som inte kommer 

från den egna viljan. Enligt Ellström (1996) finns det ingen automatisk överföring av kunskap 

mellan lärare och elev. Vi anser därför att lärande som är påtvingat eller utanför individernas 

eget intresse inte kommer ge samma resultat som lärande som individerna själva vill delta i. 

Det är då upp till medarbetaren om hon vill ta in kunskap eller information och om hon 

kommer att sedan använda detta i arbetet, vilket i sin tur kommer att avgöra vilket resultat 

utbildningen får.  
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6.1.3 Anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande 

Enligt våningsansvariga handlar en stor del av arbetet på de olika våningarna om rutiner och 

listor. De menar att man försöker rutinisera stora delar av arbetet, och mycket av de rutiner 

som finns skall även dokumenteras och följas upp genom att personalen skriver sin signatur 

på en lista när de har genomförts säger Rebecca. Även personal, samordnare och 

verksamhetschefen talar om alla listor och rutiner som finns inom verksamheten. Vi anser att 

stora delar av medarbetarnas arbetsuppgifter hanteras rutinmässigt och att stora delar av 

arbetet är utformat på ett sätt som främjar ett rutinbaserat agerande från medarbetarna. Enligt 

Ellström (2005) begränsas medarbetarnas möjligheter om de endast tillåts att agera utifrån 

förutbestämda regler och rutiner. Vi anser att mycket rutiner leder till att medarbetarna lär sig 

att lösa uppgifter och problem på ett visst sätt som både kan avlasta individen som därmed 

kan fokusera på andra saker, men vi anser även att det hindrar individen från att utveckla sina 

kunskaper och sitt sätt att hantera nya uppgifter. Vidare anser vi att det är tydligt att rutiner 

blir verksamhetens första lösning när det uppkommer något problem eller fel, vilket är en 

konsekvens av att stora delar av deras arbete är utformat i rutiner.  Detta framkom även tydlig 

under observationerna där medarbetarna vid ett flertal gånger kom med förslag om att införa 

rutiner eller listor för att lösa olika problem. Exempelvis framkom listor och rutiner som en 

lösning för att undvika att misstag sker i och med tvätten. Enligt Ellström (2005) kan detta ses 

som anpassningsinriktat lärande i och med att man uppmanar medarbetarna att lösa uppgifter 

genom att skapa följa vissa givna direktiv och instruktioner, eller i krav på att rutinmässigt 

lära sig behärska dessa situationer.   

Enligt personalen har nästan alla medarbetare olika ansvarsområden och att det är på grund av 

denna struktur som det dagliga arbetet flyter på smidigt. Vi anser att ansvar och 

ansvarsområden har blivit en följd av verksamhetens sätt att arbeta. Med det menar vi att de 

försöker att få alla situationer och aktiviteter att följa särskilda rutiner eller mönster. Ellström 

(2005) menar att rutiner och ett anpassningsinriktat lärande både kan avlasta individen men 

även frigöra mentala resurser som då kan användas för andra ändamål. Vi tror att 

verksamhetens tanke är precis så som Ellström (2005) beskriver, men vi anser att rutiner och 

ett anpassningsinriktad agerande även kan begränsa medarbetarnas kunskaper i och med att de 

blir låsta att tänka inom vissa ramar istället för att ifrågasätta etablerade och givna definitioner 

av problem och uppgifter.  



78 

 

6.1.4 Rutin & reflektion 

Att elever och lärlingar kommer till arbetsplatsen för praktik gynnar den egna verksamheten 

då det resulterar i att nya perspektiv framkommer när det gäller hur saker och ting genomförs 

anser både våningsansvariga och personalen. De anser vidare att elever och lärlingar kan leda 

till att ett mer reflektivt agerande inom verksamheten i och med att det leder till att nya 

perspektiv framkommer som kan användas för att ifrågasätta de gamla rutinerna. Enligt 

Ellström (1996) syftar ett reflektivt agerande till att bryta invanda rutiner för att kunna hantera 

förändringar. Vidare säger han att en pendling mellan rutinbaserat agerande och reflektivt 

agerande skapar möjligheter för individens utveckling.  

Enligt våningsansvariga sker utvärdering och feedback genom de årliga medarbetarsamtalen. 

Enligt Rebecca och Nadja tar man vid dessa tillfällen tar man upp något som man ska jobba 

med till nästa medarbetarsamtal, detta följs sedan upp det för att se om det har hänt något på 

det området. Vidare anser de att uppföljning och utvärdering även kan ske ostrukturerat i det 

dagliga samtalet, men då diskuteras främst hur olika saker fungerar och om det har skett några 

förändringar. Enligt Ellström (1996) är det viktigt att medarbetarna i det dagliga arbetet ska 

kunna pendla mellan ett agerande baserat på rutin såväl som reflektion. Han anser därför att 

det är viktigt att bland annat planera och diskutera uppsatta mål, reflektera över resultat. Han 

betonar att det är viktigt att få medarbetarna delaktiga i uppföljningen och utvecklingen av 

verksamheten. Vi anser att man genom medarbetarsamtalen ger medarbetarna tillsammans 

med chef möjligheten att reflektera över uppsatta mål, planering av dessa samt diskutera deras 

resultat. Vidare anser vi att den uppföljning och utvärdering som de säger sker på en daglig 

basis ger viss möjlighet till reflektion, men att det krävs mer än en ytlig konversation för att 

samtalet ska resultera i reflektion. Med reflektion avser Ellström (1996) att individen eller 

gruppen ifrågasätter och överskrider det som är givet och etablerat, och vi anser inte att det 

dagliga samtalet alltid ger medarbetarna möjligheter till detta, utan vi anser att det främst är i 

samband med medarbetarsamtalen som denna typ av reflektion är möjlig. Det är dock inte 

självklart att medarbetarsamtalen är utformade på ett sätt som möjliggör reflektion i och med 

att det krävs att man ifrågasätter det som är givet och etablerat i arbetet för att nå upp till 

reflektion. Enligt verksamhetschefen finns det en tanke om att hon som chef ska kunna följa 

upp målen även mellan medarbetarsamtalen men det är svårt att få tiden att räcka till menar 

Karin. Det är både tiden och strukturen som gör det svårt att följa upp såsom jag egentligen 

önskar berättar hon.  Vi anser att målet inom verksamheten är att vara mer reflekterande men 

att det inte är så högt prioriterat då man inte tar sig tid att genomföra det.   
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6.1.5 Lagarbete och möten 

Enligt personalen jobbar medarbetarna på en enskild våning mycket för sig själv och det 

förekommer inte mycket integration mellan medarbetare från olika våningar. På de enskilda 

våningarna ser arbetet lite olika ut eftersom att brukarna på de olika våningarna har olika 

behov. På en våning jobbar medarbetarna i par om två, medan man på andra våningar har 

andra konstellationer. Samtliga medarbetare anser att APT-möten samt planeringsdagar är 

aktiviteter som stärker och förenar medarbetarna på våningen. Enligt medarbetarna är det 

viktigt att lära genom varandra, exempelvis genom att dela med sig av erfarenheter och 

kunskaper. Personalen anser att det finns stor nytta med att dela med sig av bland annat tips 

och råd om exempelvis hur de hanterar vissa brukare. Enligt både våningsansvarig och 

personal finns det dock personer som inte för vidare kunskap och erfarenheter till andra 

medarbetare. Vidare anser de att det är personliga faktorer som avgör huruvida en 

medarbetare för det vidare eller inte. Enligt Ellström och Ekholm (2001) är det vanligt att 

organisera arbetet i arbetslag för att öka förutsättningarna för att lära. Vi anser att Rosens 

arbetslag är de fyra olika våningarna, och inte själva uppdelningen inom varje våning. Vidare 

anser vi att det finns stora fördelar med att utforma verksamheten på detta sätt i och med att 

det finns möjligheter för medarbetarna att lära från varandra.  

Enligt verksamhetschefen är möten och samtal en viktig arena för lärande. Karin anser att 

man i möten ställs inför svåra problem och utmaningar och att det dyker upp många praktiska 

frågor som är komplexa. Genom att diskutera med andra kommer man ibland fram till något 

beslut och i annat fall får man någon att bolla idéer med säger hon. Enligt Ellström och 

Ekholm (2001) fungerar möten som tillfällen för erfarenhets- och kunskapsutbyte men att det 

finns många hinder för att diskussioner ska leda till lärande. Möten är inom verksamheten en 

mycket förekommande arena för att utbyta kunskaper och erfarenheter och vi anser att det 

finns möjligheter för individer att lära genom dessa tillfällen. Under kostmötet tar flera 

medarbetare upp olika problem som finns på respektive våning och de försöker att genom en 

diskussion komma fram till lösningar på problemen. Vi anser att avsikten med detta såväl som 

många av de andra mötena som hålls på Rosen är att hitta lösningar till problem och att 

medarbetarna ska dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Dock så anser vi att det inte 

räcker att diskutera något för att det ska leda till lärande utan möten fungerar först och främst 

som ett tillfälle för erfarenhets- och kunskapsutbyte (Ellström & Ekholm, 2001) men att det i 

vissa fall genererar i lärande.  
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6.1.6 Lärandemiljö  

Karin anser att man inom Attendo pratar mycket om lärande rent utbildningsmässigt. Hon 

berättar att det dagligen anordnas utbildningar på huvudkontoret, cheferna där pushar och 

uppmuntrar verksamhetscheferna att delta men det är svårt att få tiden att räcka till. Även 

samordnaren anser att organisationen prioriterar utbildningar i och med att cheferna skickar 

iväg en på olika utbildningar och att de avsätter tid för dessa. Enligt personalen är lärande är 

en av frågorna som kommer upp i samband med medarbetarsamtalen som de har en gång per 

år. Medarbetarna får då frågan om det är någonting som de är intresserad av att lära sig mer 

om. Kim anser att det är endast vid detta tillfälle Attendo belyser lärande. Mia anser att man 

inom organisationen inte alls fäster någon större vikt vid lärande. Ellström (2008) säger att det 

är viktigt att uppmuntra medarbetarna till lärande och utveckling. Det är inte en enhetlig bild 

av huruvida organisationen prioriterar lärande eller inte. Vi anser inte att det framkommer att 

lärande är något som är viktigt eller prioriterat i verksamheten, kanske för chef och 

samordnare men inte för övrig personal. Att personalen anser att Attendo belyser ämnet en 

gång per år eller knappt inte alls tyder på att det inte finns någon större uppmuntran från 

Attendo om att lära eller utvecklas. Vidare anser vi att organisationen kanske uppmanar 

chefen till att delta i utbildningar och liknande men om de inte ser till att hon tidsmässigt kan 

delta så möjliggör de inte för lärandet. 

Enligt våningsansvariga försöker organisationen tillgodose medarbetarnas förslag och 

önskemål gällande kurser eller utbildningar. Enligt Nadja får man även till viss del välja om 

man vill gå på utbildningar eller inte, förutom de utbildningar som är obligatoriska. I en 

lärandemiljö ges individerna möjlighet att engagera sig i och få stöd för lärande genom 

arbetet(Billet, 2001; Ellström, 1996, 2001).  Vi anser att organisationen genom att låta 

personalen vara med och besluta om vilka utbildningar de vill gå kan öka personalens 

engagemang till lärande vilket i sin tur kan påverka vilka resultat lärandet ger. Dock så anser 

vi inte att det räcker med att ge erbjuda dem att delta i kurser och utbildningar utan de måste 

även ge den stöd för lärande genom arbetet. Samtliga medarbetare anser att det är viktigt att få 

utföra saker praktiskt för att lära. Vi anser att organisationen kan ge medarbetarna stöd för 

lärandet genom att de ser till att de får använda sina kunskaper i arbetet och på så vis fördjupa 

sina kunskaper.   

Enligt Ellström et al. (2008) innebär en gynnsam lärandemiljö att arbetsförhållandena och 

förfaranden som kan främja en balans mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat 

lärande. Vi anser att det främst är anpassningsinriktat lärande på Rosen i och med att 
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arbetsuppgifterna till stor del är givna då de följer vissa ramar och rutiner. Vidare anser vi att 

medarbetarna inom organisationen till stor del accepterar dessa givna förutsättningar utan att 

ifrågasätta eller försöka förändra dem. I de fall som förändringar måste ske så är det främst i 

form av modifieringar av de givna förutsättningarna. För att uppnå ett utvecklingsinriktat 

lärande krävs att uppgiften, målen eller förutsättningarna inte är eller tas för givet, vidare ska 

individen själv identifiera, tolka och forumlera uppgiften (Ellström, 1996). Vi anser inte att 

Rosen uppnår utvecklingsinriktat lärande i och med att uppgifter, mål och förutsättningar ofta 

tas som givna, vidare anser vi att det är arbetets karaktär som till stor del leder till att 

medarbetarna inte kan identifiera, tolka och formulera uppgifter. I och med att vi inte anser att 

verksamheten främjar såväl anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande kan vi inte 

säga att det är en gynnsam lärandemiljö. Utan vi anser att man inom verksamheten främjar ett 

anpassningsinriktat lärande på bokostnad av utvecklingsinriktat lärande, vilket enligt Ellström 

et al. (2008) är en begränsad lärandemiljö.  

6.2 Tre nivåer 

6.2.1 Artefakter 

Verksamhetschefen berättar om utmärkelsen till årets enhet 2011 och utifrån denna berättelse 

förstår vi att bilden av framgång är något som är väldigt viktigt för henne att lyfta fram. Vi 

menar att utmärkelsen visar på vilka goda resultat som verksamheten vid en tidpunkt har 

åstadkommit men även vad den kan åstadkomma framöver. Därmed blir utmärkelsen även ett 

slags övergripande mål eller vision. Vi anser att utmärkelsen motsvarar det som Schein (2010) 

benämner som artefakt, den kommer till uttryck genom en historia om verksamheten. Denna 

berättelse var bland det första som kom upp under intervjun och vi anser därför att den måste 

ha varit viktig för Karin. Vår uppfattning är att Karin lyfter fram denna utmärkelse då hon 

anser att den är representativ för verksamheten i stort, henne som verksamhetschef men även 

för de enskilda medarbetarna och att detta är bilden hon vill förmedla utåt. 

Att Attendo väljer att arbeta med värderingar och att de inför en roll som värderingscoach på 

Rosen anser vi vara ett ställningstagande om att organisationen prioriterar att samtliga 

medarbetare ska arbeta utefter samma grundläggande värderingar. Samordnarens roll som 

värderingscoach är synlig både för utomstående och medarbetare men vi har svårt att uttala 

oss om innebörden av värderingarna som hon ska förespråka eftersom vi inte har tagit del av 

dessa. Rollen i sig är en synlig organisatorisk struktur som medför att formellt uttryckta 

värderingar lyfts fram inom organisationen. Därmed anser vi att såväl rollen som 
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värderingscoach som värderingarna i sig överensstämmer med beskrivningen av artefakter 

(Schein, 2010).  

Under intervjuerna påpekar både våningsansvariga och personal den stora mängden listor ”det 

är så mycket listor, usch” och rutiner som finns inom verksamheten med avseende på hur 

olika arbetsutgifter ska utföras. Listorna betonas även under kostmötet då det förs många 

diskussioner kring och relaterat till dessa. Vi anser att dessa listor och rutiner indikerar till 

medarbetarna vad som förväntas av de och därmed även hur de förväntas agera. På varje 

våning finns även en planeringstavla med nedskrivna rutiner och arbetsuppgifter för samtliga 

att se. Vi anser att planeringstavlorna, listorna och rutinerna är artefakter som formellt 

beskriver hur organisationen ska fungera (Schein, 2010). 

Kostmötet hölls i ett rum där vi uppfattade den fysiska inredningen som gammalmodig, i form 

av små prydnadssaker och virkade dukar. Vi anser att denna inredning förmedlar ett budskap 

om verksamheten och att den betonar omsorg av äldre människor.  

Filmen som presenteras under APT-mötet har ett tydligt budskap om hur Attendo vill att 

medarbetarna ska arbeta och agera. Det faktum att de väljer att spela in en film istället för att 

skriva en instruktion eller rutin som förmedlas vidare till medarbetarna anser vi tyder på att de 

vill förmedla en bild. Vi anser därmed att filmen är en artefakt i enlighet med Scheins (2010) 

beskrivning. Det betonas i filmen att den utspelar sig på Attendos verksamheter, vilket vi 

anser bekräftar vår tanke om att de genom filmen vill förmedla en identitet och ge personalen 

en bild av hur medarbetare på Attendo bör vara och agera. Innehållet anses vara representativt 

för Attendos olika verksamheter och härmed kan Attendo på ett tydligt sätt förmedla en vision 

om hur de vil att deras verksamheter ska vara. 

Plånboken som verksamhetschefen tog med till APT-mötet anser vi vara en artefakt (Schein, 

2010) som kan ses som ett utryck för när befintliga rutiner inte fungerar. Ena medarbetaren 

säger ”vi är ju människor, det är klart att det blir fel”. Under diskussionen gällande 

plånboken framgår en tydlig känsla av frustration och missnöje bland personalen och deras 

känslor kommer till uttryck genom denna diskussion ”om man gjort samma fel fem gånger så 

är det ett problem”. Plånboken utlöste mycket känslor och gjorde det möjligt för 

medarbetarna att uttrycka dessa öppet. En person talar aggressivt till chefen ”hur fan ska du 

ha det?”.   
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6.2.2 Värderingar & normer 

Enligt verksamhetschefen förs det mycket diskussioner om etiskt dilemman och vad som är 

etiskt korrekt. Vidare anser hon att det inom denna typ av verksamhet inte är något som är 

helt svart eller vitt utan det är mycket som ligger i gråzoner. Enligt de andra medarbetarna på 

Rosen kommer liknande resonemang fram och samtliga använder sig av möten och samtal 

som ett forum för att diskutera och resonera kring problem och svårigheter. Värderingar kan 

enligt Schein (2010) vara det som i organisationen anses vara en strategi som växt fram 

genom att man inom tillsammans som grupp både har prövat och observerat resultatet. Efter 

att gruppen har gjort detta kan de gemensamt bestämma om uppfattningen kommer att vara 

giltigt. Vi anser att de genom diskussioner, möten och samtal hanterar många av de problem 

som uppstår i verksamheten och att det är normen inom verksamheten. Vidare anser vi att det 

är olika värderingar och normer som styr och vägleder verksamheten i olika situationer och att 

dessa påverkar exempelvis tankemönster och vad som anses acceptabelt för medarbetare att 

säga eller tycka i olika frågor. En konsekvens av detta skulle kunna vara att den enskilda 

individen som har många alternativ eller förslag när det gäller en viss fråga bara lägger fram 

de alternativ som stämmer överens med befintliga värderingar och normer. Vi anser att detta 

till stor del kan begränsa lärande och kunskapsmöjligheter inom organisationen.  

Enligt verksamhetschefen finns det inom vården en mentalitet som är negativ till att prova nya 

saker när det man gör redan fungerar. Hon anser att det leder till att det blir svårt att komma 

med nya idéer och nya tankar. Hon säger även att verksamheten är förändringsbenägen så till 

vida att det förs fram mycket förslag till förändringar och att medarbetarna ständigt söker efter 

nya lösningar. Samordnaren har sitt kontor på bottenvåningen tillsammans med chefen samt 

andra samordnare och hon anser att de på bottenvåningen som grupp är förändringsbenägna, 

”vi är ganska förändringspositiva så, om det är förändring till något bra”. Samtidigt säger 

hon att förändringar initialt ofta uppfattas som något negativt i och med att det nästan alltid är 

någon som till en början är emot eller motståndare till förändringarna. Enligt 

våningsansvariga är det svårare att genomföra förändringar om de inte kommer från den egna 

viljan. Enligt personalen kan det vara svårt att ändra på saker när det flyter på och då man inte 

har några problem. Anna säger att ”ofta kör vi på gamla spår”, vilket hon tror beror på att de 

är rädda för förändringar. Kim anser att gruppen som sådan är förändringsbenägen, att de är 

öppna för förslag och väldigt demokratiska. Samtliga uttalar sig om att det på ett eller annat 

sätt finns ett visst motstånd till förändringar och nya lösningar samtidigt som många anser att 

de ändå är förändringsbenägna. Vi anser att detta är en värdering som är förankrad inom hela 
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verksamheten om att det finns ett visst motstånd till förändringar och att bryta etablerade 

rutiner och mönster. Värderingen styr prestationer i och med att den påverkar vad gruppen 

anser är rätt eller fel (Schein, 2010) och därmed även hur man väljer att se på förändringar. 

Denna värdering är levande i hela verksamheten och då medlemmarna är överens om denna 

värdering förstärker de varandras övertygelser och den kommer att tas för givet trots att det 

inte kan bevisas (Schein, 2010). För Rosen innebär det att gruppen anser att det sätt man gör 

saker på idag är rätt vilket skapar hinder för förändringar och nya tankesätt.  

Under APT-mötet visades en film som Attendo skickat ut de olika verksamheterna. Filmen 

visar hur Attendo anser att man bör gå tillväga vid olika aktiviteter och hur dessa bör 

genomföras och planeras. De säger inte under filmen att det är något som måste tas efter utan 

de säger att det är mer ett förslag till hur man kan göra. Vi anser att Attendo genom filmen vill 

signalera till medarbetarna vilka värderingar och normer som Attendo står för och försöka få 

med sig medarbetarna på detta. Vi anser att det är ganska tydligt att Attendo i och med filmen 

vill sprida de värderingar och normer som de vill att verksamheterna ska ta efter. Detta lyckas 

dock inte i och med att man inom gruppen snabbt avfärdar detta i och med att de själva redan 

gör det bra, och det finns ingen vilja att förändra detta beteende. Vi anser att detta tydligt visar 

på att man inom gruppen har klara värderingar och normer som är ytterst svåra för andra att 

förändra. Vidare anser vi att det inom gruppen finns ett visst motstånd till att förändra eller 

diskutera möjliga förändringar då gruppen anser att de redan har en lösning som fungerar.  

Samtliga intervjuade påpekar på ett eller annat sätt vikten av att praktiskt få utöva saker för att 

lära. Enligt verksamhetschefen är det mest fördelaktiga lärandet den praktiska förståelsen för 

arbete, men hon anser även att utbildningar och möten är olika lärandeaktiviteter. Lärande 

sker enligt samordnaren genom olika aktiviteter, bland annat utbildningar, kurser, 

erfarenheter, APT och planeringsdagar. Hon anser att mycket av det man lär sker omedvetet 

och kommer genom erfarenheter. Våningsansvariga och personalen tar upp flera aktiviteter 

förutom utbildningar och kurser som man lär av i det dagliga arbetet, bland annat lär man 

genom att man tar emot elever, genom att sjuksköterskan förmedlar kunskaper och genom 

olika möten. De betonar även att det är viktigt att man praktiskt får utöva sysslor för att lära. 

Vi anser att det finns ett tydligt mönster här i och med att samtliga belyser såväl teoretisk 

såväl som praktiskt lärande. Vidare anser vi att det är ett större fokus på aktiviteter, såsom 

möten, kunskapsförmedling genom sjuksköterska och liknande som är praktiskt utformade 

och kräver ett mer praktiskt deltagande. I flera intervjuer har det även framkommit att 

praktiska övningar är det bästa sättet att lära, men det har inte framkommit någon gång att 
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teoretiska aktiviteter är det bästa. Utifrån detta anser vi att man inom verksamheter har en 

värdering om att man bättre lär genom praktiskt lärande jämfört med teoretiskt.   

Verksamhetschef och samordnare menar båda att lärande kan leda till att en enskild 

medarbetare får ett utökat ansvar, vilket i sin tur är en form av avancemang och belöning. Ett 

ökat ansvar kan enligt verksamgetschefen och samordnaren ses som medarbetarens belöning 

för lärande. De menar vidare att man via lönekuvertet kan belöna såväl ansvar som 

utbildningar. Våningsansvariga och personal anser att det inom Attendo inte finns något 

uttalat övergripande mål om vad lärande ska leda till. De anser vidare att uppdelningen av 

ansvar och ansvarsområden är en struktur som möjliggör det praktiska arbetet. Därmed anser 

vi att ansvar betraktas som en del av arbetsuppgiften och inte som ett avancemang eller en 

belöning. De förklarar vidare att man från organisationen säger att ett utökat ansvar ska 

resultera i löneökningar, men det är något som de anställda på de olika våningarna inte har 

märkt av enligt våningsansvarig. Vidare säger Nadja att man måste prestera något som syns 

och som kan dokumenteras på papper för att belönas.  Om man som medarbetare får förfrågan 

om att ta ytterligare ansvar men tackar nej kan det enligt Mia och Kim komma upp på 

medarbetarsamtalet och då leda till att man inte får en så bra löneförhöjning som man annars 

hade fått.  Vidare anser våningsansvariga att deras roll som våningsansvarig inte är en form av 

avancemang i och med att deras roll inte skiljer sig särskilt mycket från deras tidigare roll och 

de till stor del samma arbetsuppgifter. Personalen ser begränsade möjligheter till avancera och 

de anser även att de är låsta i sin roll som undersköterska, vidare anser de att rollen som 

våningsansvarig kanske inte är en avancering. Vi anser att det finns en konflinkt mellan de 

hierarkiska nivåerna, så till vida att chef och samordnare delar uppfattning och 

våningsansvariga och personal delar uppfattning. Det är en konflikt då medarbetarna 

förväntas att lära sig saker samtidigt som det inte finns något klart syfte med lärandet 

samtidigt som det finns begränsade möjligheter att avancera eller belönas. Vi anser därför att 

det kan vara svårt att motivera och förklara varför medarbetarna ska lära och utvecklas inom 

verksamheten. Det finns en väsentlig skillnad i synen på avancemang och möjligheterna att 

avancera genom lärande vilket vi anser kommer till uttryck då det inom organisationen finns 

tydliga skillnader i värderingar. Vi anser vidare att det är tydligt att det är missvisande om 

organisationen säger att de ska belöna ett visst beteende och sedan inte gör det. Enligt 

våningsansvariga och personal har chefer inom organisationen sagt att ett ökat ansvar ska 

resultera i en högre lön men då detta inte är något som de anställda har märkt av är det tydligt 

att organisationen inte lever upp till vad de säger.  
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Våningsansvarig påpekar vikten av att dela med sig av kunskaper och diskutera med 

medarbetarna genom bland annat möten och samtal. Hon anser även att det är viktigt att hon 

delar med sig av de kunskaper och erfarenheter hon får genom exempelvis utbildningar. Även 

samordnaren anser att hennes kunskaper kan gynna andra i och med att hon då kan då kan 

hjälpa andra och svara på frågor. Enligt vårdanavariga är det viktigt att dra nytta av varandra 

kunskaper och det blir därför viktigt att individer delar med sig med tips och råd. De anser 

vidare att det finns ett problem i och med att samtliga i personalen inte delar med sig av sina 

erfarenheter. Anledningen till att de inte delar med sig beror enligt våningsansvarig på 

personliga egenskaper. Även personal menar på att det är viktig att kunskap förmedlas vidare 

till arbetskamraterna men att det till stor del beror på personlighetstypen om man vill dela 

med sig av kunskap och erfarenheter. Vi anser att det tydligt framkommer att det är en 

gemensam värdering att kunskap och erfarenheter ska delas med andra medarbetare. Vidare 

anser vi att det finnas en viss frustration från våningsansvariga och personal över att inte alla 

medarbetare lever upp till detta, och då inte delar med sig av erfarenheter och kunskaper. 

Vilket kan förklaras av att det främst är ifrån våningsansvariga och personal som kunskap- 

och erfarenhetsutbyte är framträdande eller så kan det bero på att man inom dessa grupper har 

ett arbete som kräver denna typ av lösning. Vi anser att de som inte delar med sig av 

kunskaper och erfarenheter då bryter mot denna värdering som finns inom verksamheten 

vilket i sin tur kan skapa konflikter inom gruppen. 

En del av APT-mötet handlar om värderingar och det finns här en rutin där medarbetarna tar 

ett kort från en korthög på bordet, läser vad som står på kortet för att i grupp sedan diskuter 

det som står på kortet. De får vid dessa tillfällen givna värderingar som de ska diskutera och 

samtala om. Vi anser att man genom detta upplägg inte ger medarbetarna några möjligheter 

att lägga fram egna värderingar inom guppen, utan de får vissa ramar och förhållningssätt de 

ska hålla sig inom. Vi anser att detta är ett tydligt exempel på att man inom verksamheten inte 

uppmuntrar till att tänka utanför givna ramar eller förhållningssätt. Den värdering som man 

inom organisationen vill hålla kvar är att man ska lösa olika situationer eller problem på ett 

rutinmässigt sätt, där man inte ifrågasätter bakomliggande faktorer. Vi anser även att vårt 

resonemang stämmer om man ser till hur övriga aktiviteter inom verksamheten styrs. 

Exempelvis talar samtliga intervjuade om alla listor och rutiner som finns inom verksamheten. 

Även under observationerna kommer listorna på tal, och vid problem framkom även under 

APT-mötet ett förslag på att införa listor för att lösa detta problem. Vi anser att organisationen 

genom att ha mycket rutiner och listor försöker eliminera fel. De fel som trots allt uppstår, de 
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uppstår när man inte följer listorna eller rutinerna. Vi anser att det kan var för mycket listor 

och rutiner vilket gör att det för personalen blir oöverskådligt och att de då måste börja 

prioritera och rangordna mellan dessa själva i och med att de inte kan följa samtliga. Vilket i 

sin tur leder till att personalen får olika värderingar och på så vis skapar en konflikt mellan 

medarbetare med olika prioriteringar och värderingar.  

6.2.3 Grundläggande antaganden  

Samtliga medarbetare på Rosen betonar hur viktigt det är att diskutera aktuella frågor och 

problem delvis på grund av att det sällan finns några rätta svar inom vården och den enskilda 

medarbetaren måste därmed själv avgöra vad som är lämpligt i en given situation. Detta 

innebär att medarbetarna ofta behöver råd och synpunkter från varandra för att veta hur den 

aktuella frågan ska hanteras. Det är mycket enskilt arbete i den dagliga driften men 

medarbetarna inom organisationen måste agera enhetligt både gentemot andra medarbetare 

men även gentemot brukarna vilket innebär att de till viss del bör ha samma utgångspunkter. 

Medarbetarna lyfter själva fram samtal som en viktig arena för lärande med avseende på 

kunskap- och erfarenhetsutbyte. Vi anser dock att etiska dilemman kan avskräcka enskilda 

individer från att fatta ett beslut som de sedan måste stå bakom fullt ut. När en lösning på ett 

problem fungerar flera gånger kommer denna att tas för givet (Schein, 2010). Eftersom 

mötena möjliggör en lösning blir därmed dessa en naturlig konsekvens när gruppen ställs 

inför liknande situationer. Detta tyder på att olika slags möten är ett viktigt forum där 

värderingar och normer bildas. Därmed anser vi att det inom verksamheten finns ett 

grundläggande antagande om att man besvarar frågor och löser problem genom samtal och 

möten.  

Verksamhetschefen säger själv att hon har stor frihet vad gäller att påverka verksamhetens 

utformning. Hon menar att så länge hon levererar enligt överenskommelse har hon fria 

händer. Vi anser att hon har ett faktiskt utrymme för att konkret prova olika 

handlingsalternativ och är därmed inte helt låst i sitt agerande. Samordnaren anser även hon 

ha möjligheter till att påverka exempelvis med avseende på hur rutiner utformas. Hon menar 

att hennes övergripande arbetsuppgift är att säkerställa att det mesta fungerar. Vår uppfattning 

skiljer från samordnarens såtillvida att vi anser att eftersom hennes roll till stor del går ut på 

att stödja övriga medarbetare i deras arbete har hon ingen faktisk möjlighet till att påverka 

utan mer modifiera arbetsuppgifter och rutiner och på så sätt säkerställa att driften löper enligt 

plan. Våningsansvariga menar att de har möjligheter att påverka eftersom de har ansvar för att 

planera och organisera det dagliga arbetet. Vår uppfattning är istället att planering och 
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organisering av driften är arbetsuppgifter som ingår i rollen som våningsansvarig. I det 

dagliga arbetet finns det enligt personalen möjlighet att komma med synpunkter och förslag 

om hur arbetsuppgifter och rutiner ska utformas. Vi anser att medarbetarna har möjlighet att 

komma med förslag men vi likställer inte förslag med möjligheten att påverka. Vi menar att 

alla ramar är givna och att modifiering av rutiner inte går att likställa med möjligheten att 

påverka. Vi ser inte att vare sig samordnare, våningsansvariga eller personal kan exempelvis 

införa nya rutiner eller ta bort befintliga. Istället anpassar de rutinerna så att det dagliga 

arbetet flyter på. Vi menar att det endast är verksamhetschefen som rent konkret har möjlighet 

att påverka eftersom hon kan komma med nya tankar och idéer, vilket de andra inte kan. Vi 

anser att de inom verksamheten har likställt att komma med förslag med att faktiskt påverka. 

Detta är ett grundläggande antagande eftersom det är en så utbredd konsensus genom alla 

hierarkiska nivåer och samtliga som vi har intervjuat anser sig ha möjlighet att påverka. Enligt 

Schein (2010) kan grundläggande antaganden som hålls starkt i en grupp leda till att 

medlemmar finner andra lösningar som otänkbara, vilket kan vara fallet här i och med och 

ingen ifrågasätter i vilka frågor de har möjlighet att påverka eller hur stora förändringar som 

deras förslag leder till.  

6.3 De fem disciplinerna 

6.3.1 Personligt mästerskap 

Verksamhetschefen anser själv att det inom Attendo arbetas mycket med lärande rent 

utbildningsmässigt samt att hon ofta uppmanas till att delta på olika kurser och utbildningar. 

Utifrån hennes berättelse anser vi att det inom verksamheten finns ett starkt fokus på 

informationsanskaffning i form av kurser trots att många av dem inte är obligatoriska. Enbart 

informationsanskaffning är inte tillräckligt för att utöka individens förmåga till att generera de 

resultat som önskas (Senge, 1990). Att överordnade chefer betonar vikten av att delta på 

kurser, anser vi bidrar till Karins upplevelse av tidsbrist och känslan av att vara otillräcklig. 

Ett sätt för ledningen att arbeta med creative tension är att säkerställa att hon får utrymme i 

vardagen för att utmana det givna och för att mer löpande kunna lära hur hennes egna 

handlingar påverkar såväl verksamheten som omvärlden (Senge, 1990). Dock kan 

förekomsten av coaching grupper vara ett sådant sätt eftersom verksamhetscheferna på dessa 

möten inte fokuserar på att lösa problem utan de utbyter erfarenheter och bidrar med nya 

perspektiv.  
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Samordnaren betonar i sin berättelse hur viktigt det är för henne att alla mår bra och att saker 

och ting fungerar som de ska. Vi ser att Emmas arbete både gentemot chefer och övrig 

personal till stor del går ut på att upprätthålla befintliga strukturer och säkerställa att det givna 

följs. Vi anser dock att fokuseringen på att följa planer och dylikt kan driva ut förmågan till 

att ifrågasätta och vara kreativ. Att tillämpa personligt mästerskap handlar bland annat om att 

uppmana medarbetarna till att uttrycka sina visioner, lyssna på andras visioner samt att 

fokusera på att nå önskvärda resultat (Senge, 1990). Vi ser att Emmas arbete till stor del 

karakteriseras av ett fokus på processerna i sig samt att hon arbetar för att medarbetarna ska 

ställa sig bakom organisationens mål och värderingar. Det är självklart viktigt att 

organisationens värderingar följs men enligt denna disciplin måste det även finnas utrymme 

för individens egna visioner och aspirationer. 

Det är tänkt att våningsansvariga ska fungera som en länk mellan chefer och övrig personal 

menar både Nadja och Rebecca. Det framgår av deras berättelser att i rollen som 

våningsansvarig går arbetet mycket ut på att kontrollera, planera och föra fram personalens 

åsikter till cheferna. Vi förstår det som att de arbetar under givna förutsättningar. Personligt 

mästerskap handlar enligt Senge (1990) om att ha en kreativ utgångspunkt och uppmuntra till 

personlig utveckling. Vi ser dock inte att det finns utrymme för kreativitet i rollen som 

våningsansvarig. Det finns ett starkt fokus på att upprätthålla befintliga strukturer samt att 

minimera avvikelser från rutinen.  

Våningsansvariga har efterfrågat gemensamma möten där samtliga våningsansvariga kan 

delta och diskutera bland annat svårigheter förknippade med rollen som våningsansvarig. 

Organisationen står bakom detta men för att det ska kunna ske förutsätts att våningsansvariga 

kan avsätta annan tid för dessa möten. Vi menar att detta ställningstagande kan indikera till 

medarbetarna att personlig utveckling inte värderas i tillräckligt stor utsträckning samt att 

kunskapsdelning och utbyte av erfarenheter inte värdesätts inom verksamheten. Genom att 

samtliga våningsansvariga samlas och diskuterar ökar sannolikheten för att de tillsammans 

kan fokusera på önskvärda resultat och uttrycka sina visioner. 

Ur Kim Mia och Annas berättelser får vi uppfattningen av att det inom verksamheten läggs 

mycket fokus på att erbjuda och skicka medarbetarna på kurser. Trots att personligt 

mästerskap har sin grund i kunskaper och färdigheter är det inte tillräckligt med fortbildning 

genom kurser och dylikt (Senge, 1990). Disciplinen handlar om att använda medarbetarnas 

visioner för att skapa energi och motivation för förändring (Senge, 1990). Samtliga berättar att 
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lärande kommer upp i samband med medarbetarsamtalen. Under dessa samtal hanteras 

utveckling i termer av deltagande på kurs, åtgärdande av brister eller problemlösning. Detta 

anser vi tyder på att utveckling och lärande likställs med informationsanskaffning.  

Sammantaget anser vi att det inom verksamheten finns ett starkt fokus på utbildningar och 

kurser samt att lärande och utveckling ofta likställs med förvärv av ytterligare information. 

Vidare anser vi att de flesta förutsättningarna är givna på förhand samt att såväl samordnarens 

som våningsansvariga har som uppgift att minimera avvikelser och säkerställa att det givna 

efterföljs. Det finns ett begränsat utrymme för personalen att tillsammans granska och 

ifrågasätta det rådande läget men även att uttrycka sin vision och lyssna på andras visioner. 

6.3.2 Mentala modeller 

Karin anser sig själv vara lite trygg i sin roll som verksamhetschef detta beror delvis på att 

hon har arbetat länge på Rosen. Hon anser att utveckling kräver nya utmaningar eller en ny 

arbetsplats, vi förstår det som att hon egentligen inte tror att hon kan utvecklas mycket mer i 

sin nuvarande position. Problemen med mentala modeller ligger inte i om de är rätt eller fel, 

problemen uppstår när modellerna finns i individens undermedvetna (Senge, 1990). Att arbeta 

med mentala modeller kräver istället att individen mer löpande reflekterar över och omprövar 

dessa interna bilder för att på så sätt förbättra förmågan som styr de egna handlingarna och 

besluten. Om uppfattningen att hon inte kan utvecklas vidare gäller kan denna medföra att 

Karin inte prioriterar fortbildning eller andra aktiviteter såsom tid för reflektion trots att dessa 

aktiviteter skulle kunna utveckla henne som individ.  

Ur Karins och Emmas berättelser framgår det tydligt att de anser att förändringar till en början 

alltid möts av ett motstånd men att detta motstånd försvagas med tiden. Detta antagande kan 

påverka deras handlingar genom att de i sådana situationer letar efter och försöker att 

identifiera motståndet. De kan därmed dra kontraproduktiva slutsatser istället för att först 

ifrågasätta sitt grundantagande med avseende på motstånd. Att arbeta enligt mentala modeller 

innebär istället att konstant granska dessa antaganden för att förbättra dem men även att förstå 

de strukturer som ger dessa mönster (Senge, 1990). Detta kan i Karins och Emmas fall leda 

till en ökad förståelse för varför och mot vad medarbetarna gör motstånd. Genom att 

säkerställa att nya insikter inte strider mot förankrade generaliseringar bland personalen blir 

det även lättare att omsätta dessa nya insikter till praktik och därmed genomföra nödvändiga 

förändringar. 
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Verksamhetschefen berättar att det i samhället finns en negativ bild av vården ”Media är ju 

en stor bov hos oss. Det står ju aldrig något positivt om vården.”. Hon berättar vidare att 

detta ofta medför att hon får stå till svars för brister och försvara andra verksamheter när hon 

talar om vad hon jobbar med. Mentala modeller är enligt Senge (1990) bilder eller 

generaliseringar som formar och begränsar oss till att agera på ett välbekant sätt. 

Verksamhetschefens bild av samhället uppfattning kan leda till att hon drar kontraproduktiva 

slutsatser utan att först ifrågasätta vad dessa antaganden grundas på. Om detta skulle vara 

fallet kan hon omedvetet inta en försvarsposition redan innan någon påtalar medias bevakning 

av vården. Istället för att lyfta fram det positiva som såväl hennes enhet som andra enheter 

åstadkommer fokuserar hon på bristerna. Dessa mentala modeller gäller inte enbart utanför 

verksamheten utan de får även effekter på hennes beteende inom verksamheten. För att främja 

utvecklingen av denna disciplin krävs en medvetenhet om de attityder och uppfattningar som 

påverkar både tankar och samspel (Senge, 1990).  

Utifrån Nadjas och Rebeccas berättelser förstår vi att de har bilden av att en våningsansvarig 

ska arbeta med kontroll, planering och uppdatering av rutiner. Dessa bilder formar och 

begränsar såväl deras handlingar som deras tankar. Vi ser inte huruvida de har möjlighet att 

öppet granska och ifrågasätta dessa antagande vilket hade kunnat medföra att de omdefinierar 

sina roller. Detta kom till uttryck exempelvis då Nadja blev våningsansvarig och förväntades 

ta efter föregående persons arbetssätt. Enligt mentala modeller ska de inre världsbilderna föras 

till ytan, granskas och förbättras (Senge, 1990). Därmed utvecklas en medvetenhet om de 

uppfattningar som påverkar både tankar och samspel (Senge, 1990). Att arbeta enligt denna 

disciplin hade kunnat leda till att våningsansvariga utvecklar mentala modeller som känner 

igen långsiktiga mönster av förändring vilket i sin tur både hade kunnat stödja och gynna 

verksamheten i stort. 

Våningsansvariga berättar att tanken är att de ska fungera som en länk mellan chefer och 

övrig personal men att de kommer i kläm när deras övertygelser inte överensstämmer med 

chefens. Oavsett om de står bakom ett beslut eller inte är deras uppgift att implementera och 

förankra förändringen som ska genomföras. Båda anser dock att det är viktigt att alla som 

berörs av ett beslut ges en möjlighet till att vara delaktiga i det samt att förändringar 

genomförs bäst om de först förankras bland personalen. Deras uppfattning om hur viktigt det 

är med delaktighet och avsaknaden av delaktighet i praktiken kan vara ett hinder i 

verksamheten. För att bygga en lärande organisation krävs gemensamma uppfattningar om 
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samband och mönster för förändring. Genom att involvera våningsansvariga i en större 

utsträckning kan de stödja verksamheten i olika förändringsprocesser. 

Samtliga undersköterskor som vi har intervjuat anser att strukturen med ansvarsområden gör 

att det dagliga arbetet flyter på smidigt. Detta kan innebära att de inte tar tillvara på ansvaret 

fullt ut eftersom syftet bara är att underlätta i driften. För att främja mentala modeller måste 

generaliseringar synliggöras, granskas och förbättras (Senge, 1990). Om man inom 

verksamheten har ett annat syfte med att tilldela medarbetarna olika ansvarsområden bör detta 

tydliggöras så att medarbetarnas mentala modeller kan förbättras men även för att 

medarbetarna ska känna igen de strukturer som skapar långsiktiga mönster av förändring.  

Ur personalens berättelser förstår vi att det finns en utbredd bild om att förvärvade kunskaper 

behöver kompletteras med praktisk övning för att komma till nytta och gynna såväl individen 

som verksamheten. Samtliga tror på att lära sig genom att praktiskt utöva en arbetsuppgift och 

de har svårt att se vad enbart kurser eller utbildningar ska leda till på lång sikt. Problemet med 

mentala modeller uppstår ofta när dessa finns i individernas undermedvetna men även när 

individerna drar kontraproduktiva slutsatser utan att ifrågasätta de antaganden som dessa 

bygger på (Senge, 1990). Om man inom verksamheten låter dessa bilder vara implicita 

kommer medarbetarna även fortsättningsvis inte veta vad kurser och utbildning ska leda till.  

Sammantaget anser vi att verksamhetschefens mentala modeller med avseende på såväl 

hennes personliga utveckling som verksamhetens utveckling behöver synliggöras och 

granskas mot olika situationer som uppkommer. Medias bevakning av vården är ytterligare en 

mental modell som finns och som därmed kan påverka både tankar handlingar. Det verkar inte 

finnas utrymme för att reflektera kring dessa antaganden eller ompröva deras giltighet. Detta 

är dock en nödvändighet för att förstå hur dessa antaganden stödjer eller hindrar 

verksamheten. Vi anser även att både verksamhetschefen och samordnaren delar 

uppfattningen att förändringar alltid möts av ett motstånd. Genom att försöka främja mentala 

modeller kan de känna igen långsiktiga förändringsmönster istället för att fokusera på 

enskilda händelser. Det finns en utbredd uppfattning bland våningsansvariga och personal om 

att det är svårt att förstå vad kurser och utbildning ska leda till på sikt. Detta gäller även de 

mentala modellerna relaterade till ansvarsområden inom verksamheten. Oklarheten med syftet 

bakom fortbildning och ansvarsområden kan leda till att personalen begränsas till att tänka 

och agera på ett välbekant sätt. 
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6.3.3 Bygga gemensam vision 

I verksamhetschefens berättelse framgår det tydligt att samtal och möten har en stark koppling 

till problemlösning. Karin säger själv att alla samtal och möten handlar mycket om att olika 

individer mår dåligt men de handlar även om komplexa frågor av mer praktisk karaktär. Även 

coaching grupperna handlar till stor del om att utbyta erfarenheter och lösa problem. Att 

främja denna disciplin innebär att främja gemensamma visioner eftersom de skapar en känsla 

av gemenskap och identitet vilket ger sammanhang till olika aktiviteter (Senge, 1990). Ur 

verksamhetschefens berättelse förstår vi det som att man inte arbetar tillräckligt med att skapa 

gemensamma visioner. Detta ser vi som en möjlig anledning till att det finns ett så starkt 

fokus på problemlösning. Olika förändringarna som planeras eller genomförs kan strida emot 

de enskilda individernas visioner vilket leder till att problem uppstår. Tillämpningen av 

gemensamma visioner handlar inte om att nå konsensus inom gruppen utan det handlar om att 

främja ett äkta engagemang (Senge, 1990). Med en gemensam vision skulle medarbetarna 

lättare kunna förstå exempelvis varför förändringar genomförs men även sambandet mellan 

olika aktiviteter. Detta skulle medföra att man inom verksamheten inte behöver lägga lika 

mycket tid på att detaljstyra, implementera förändringar och rutiner samt säkerställa att de 

följs.  

I Emmas arbete ser vi en betoning på stabilitet och konsensus vilket kan missgynna 

möjligheten för enskilda visioner och organisationens visioner att samexistera. Eftersom 

Emma delvis fungerar som en länk mellan chef och övrig personal skulle man inom 

verksamheten kunna dra nytta av detta och använda henne för att länka samman individernas 

visioner med organisationens. Detta då hon är delaktig i det dagliga arbetet och kan 

därigenom lättare förmedla övergripande visioner både till chefen och till den övriga 

personalen. Därigenom skapar man goda förutsättningar för att bygga gemensamma visioner. 

Rebecca och Nadja har efterfrågat möten där samtliga våningsansvariga kan träffas och 

diskutera olika frågor som är förknippade med rollen som våningsansvarig. Detta menar vi 

hade varit ett ypperligt tillfälle för att bygga gemensamma visioner. Att tillämpa gemensam 

vision handlar om att etablera ett fokus på ett ömsesidigt syfte samt att skapa en gemensam 

bild av organisationen (Senge, 1990). Gemensamma möten ger ett forum som skulle kunna 

användas för att koppla samman de enskilda våningsansvarigas visioner till organisationens. 

Dessutom kan våningsansvariga lyfta fram personalens visioner och lättare identifiera var 

dessa skiljer sig från organisationens. Härmed skulle man inom verksamheten skapa en 

struktur som ger förutsättningar för de olika visionerna att närma sig varandra.  
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Våningsansvariga berättar att de ibland hamnar i kläm mellan chef och personal när de ska 

förmedla beslut som de själva inte står bakom. Detta tyder på att deras visioner inte 

överensstämmer med organisationens och att man inom verksamheten inte har lyckats koppla 

samman dessa två. När de ska förmedla olika budskap till personalgruppen innebär det enligt 

vår uppfattning att de ska främja eller uppnå konsensus inom den gruppen. När visionerna går 

isär menar vi att det blir svårt för våningsansvariga att skapa en gemensam bild av 

organisationen och dess mål. De blir tvungna att detaljstyra samt försöka ge ett sammanhang 

till olika aktiviteter. Våningsansvariga interagerar dagligen med undersköterskorna på den 

egna våningen. Detta kan innebära att de har lättare för att identifiera olika visioner men även 

att mer praktiskt säkerställa att det finns en möjlighet för att koppla samman organisationens 

vision med individernas. Genom att arbeta mer aktivt med detta kan de öka förutsättningarna 

för att det finns energi och fokus för lärande.  

Personalen berättar att de anser att APT-mötena med handledning är bra tillfällen för 

kunskapsdelning. De berättar vidare att gruppen vid dessa tillfällen diskuterar olika frågor 

relaterade till brukarna men man tar även upp problem som har uppstått. Tillämpningen av 

gemensam vision innebär att skapa en enhetlig bild av organisationen som ger ett 

sammanhang till olika aktiviteter (Senge, 1990). Härmed lär sig individerna av egen vilja 

vilket resulterar i att organisationen utvecklas (Senge, 1990). Interaktionen mellan 

medarbetarna har mer karaktären av problemlösning samt praktisk planering med avseende på 

exempelvis byte av arbetspass eller arbetsuppgifter. Vi anser att det blir svårt att koppla 

samman de enskilda individernas visioner med organisationens så att de speglar varandra om 

det inte finns en tydlig bild av organisationen och dess mål. Planeringsdagarna hade kunnat 

vara ett bra tillfälle för att främja arbetet med en gemensam vision men enligt personalen 

själva består dessa dagar av kurser och aktiviteter med syfte att öka motivationen och 

förbättra gruppdynamiken. Därmed anser vi att det bland personalen finns brister med 

avseende på skapandet av en gemensam vision av organisationen och vad den vill 

åstadkomma. Det finns schemalagda tillfällen som delvis skulle kunna utnyttjas för detta 

ändamål. På sikt hade det kunna innebära att personalen lär och utvecklas snabbare än vad 

som annars vore möjligt samtidigt som hela organisationen utvecklas. 

Sammantaget anser vi att det inom verksamheten finns ett starkt fokus på problemlösning. 

Problemlösningssituationerna handlar ofta om att nå konsensus eller att säkerställa att 

planerade förändringar genomförs och följs. Vi menar att man inom verksamheten inte riktigt 

tar tillvara på samordnarens roll för att främja byggandet av en gemensam vision. Eftersom 
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hon dagligen interagerar med både chef och personal kan hon fungera som en länk mellan 

dessa såtillvida att hon mer löpande kan lyfta fram olika visioner och bidra till att skapa en 

känsla av gemenskap. Enligt vår uppfattning har våningsansvarige inte heller utrymme för att 

tillämpa gemensam vision, men de gemensamma möten som efterfrågas hade kunnat fungera 

som ett sådant tillfälle. Även våningsansvariga kan användas som en länk för att arbeta mer 

praktiskt med att koppla samman individernas visioner med organisationens. Vi anser att det 

finns ett starkt fokus på händelser, problemlösning och praktiska frågor. Till viss del saknas 

känslan av sammanhang och identitet. 

6.3.4 Teamlärande 

Vi ser att interaktion i grupp främst förekommer i samband med möten och planeringsdagar. 

På APT deltar verksamhetschef, samordnare, våningsansvarig samt personalen från den 

våningen. Verksamhetschefen berättar att hon främst vidarebefordrar information från VD 

och regionchef på dessa möten. Våningsansvariga berättar att på APT-möten diskuterar man 

aktuella ämnen och händelser som berör den egna våningen till exempel obekväma situationer 

i arbetsgruppen. Enligt personalen är det lättare att prata om vad som fungerar och vad som 

inte fungerar när alla samlas, samt att detta är ett bra sätt att lära av varandra. Vi anser att 

APT-mötena till stor del präglas av problemlösning samt att man inom verksamheten 

använder dessa möten för att överföra kunskap mellan olika nivåer i hierarkin. Om gruppen 

synliggör de interaktionsmönster som undergräver lärande kan detta främja teamlärande 

(Senge, 1990). Utifrån våra observationer anser vi att det finns ett starkt fokus på sakfrågor 

och detaljer till exempel dök frågor upp om huruvida brukarna ska serveras mat på sina rum 

eller inte, men även problem som uppstått i samband med tvätt av brukarnas kläder. 

Teamlärande är en process som utvecklar gruppens förmåga att generera de resultat som 

medlemmarna verkligen önskar (Senge, 1990). Detta förutsätter att individerna kan se bortom 

sitt individuella perspektiv och istället betrakta helheten (Senge, 1990). Under vår observation 

fick vi uppfattningen att det inte finns ett långsiktigt perspektiv på dessa möten såtillvida att 

det är enskilda händelser som står i fokus istället för mer övergripande resultat. Inom denna 

disciplin kommunicerar individer antingen genom diskussion eller genom dialog (Senge 

1990). Personalen uttrycker själva att när det inom gruppen finns förslag till förändringar eller 

förbättringar förs dessa fram sedan diskuterar gruppen om de ska prova eller inte. De 

beskriver vidare att många delar med sig av sina åsikter sedan avgör majoritetens beslut. 

Därmed anser vi att samtalen som förs till stor del handlar om att ta upp ett problem eller ett 

förslag, sedan presenterar och försvarar personalen olika åsikter. Slutligen försöker gruppen 
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att hitta det bästa perspektivet för att stödja de beslut som måste fattas. Detta stämmer väl 

överens med Senges (1990) definition av diskussion det vill säga att presentera och försvara 

olika åsikter för att sedan hitta det bästa perspektivet som stödjer besluten som ska fattas.  

Sammantaget anser vi att interaktion i grupp främst förekommer i samband med möten. Dessa 

möten handlar till stor del om att vidarebefordra kunskap mellan de hierarkiska skikten, 

belysa olika frågor samt lösa problem. Vi anser vidare att det individuella perspektivet 

dominerar då medarbetarna diskuterar utifrån vad som gynnar de själva istället för att 

fokusera på de resultat som gruppen verkligen önskar.  

6.3.5 Systemtänkande 

Systemtänkande möjliggör en förståelse av dynamiskkomplexitet det vill säga en komplexitet 

där orsak och verkan inte är nära i tid och rum men även detaljkomplexitet som kännetecknas 

av att många variabler samverkar (Senge, 1990). Verksamhetschefen anser sig vara ansvarig 

för allting inom verksamheten och hon träffar regionchef och controller veckovis för att gå 

igenom verksamheten ur olika aspekter. Detta borde göra det möjligt för henne att se samband 

och förstå helheten men hon beskriver själv att hon ofta känner av sig otillräcklig bland annat 

på grund av tidsbrist. Vi menar att hennes upplevelse och beskrivning av den egna 

arbetssituationen indikerar att hon delvis fokuserar på detaljer och hinner därmed inte se till 

helheten. Hennes arbete kännetecknas av att många variabler samverkar och hon måste 

säkerställa att samtliga variabler har god kvalitet och uppfyller de krav som finns. Detta 

överensstämmer med Senges (1990) definition av detaljkomplexitet. Karin betonar i sin 

berättelse arbetsuppgifter med inslag av problemlösning. Dessa är relaterade till obekväma 

situationer som uppstår mellan personalen eller mellan personal och brukare, dessutom 

beskriver hon problem eller brister som är kopplade till olika rutiner. Vi ser därmed inte att de 

lösningar som man kommer fram till är relevanta för hela verksamheten eller att de grundas 

på ett helhetsperspektiv, istället handlar lösningarna ofta om att säkerställa att det praktiska 

arbetet går enligt plan, rutiner följs och förändringar genomförs. 

Systemtänkande är förmågan att fokusera på hur olika delar samverkar istället för enbart 

orsak- och verkan kedjor (Senge, 1990). Eftersom samordnaren har ett övergripande ansvar 

anser vi att det finns förutsättningar för att i hennes roll agera utifrån ett helhetsperspektiv. 

Detta eftersom hon interagerar med såväl chefer och personal dessutom har hon en inblick i 

verksamheten med avseende på exempelvis ekonomi. Dock anser vi att även hennes fokus 

ligger på detaljer och problemlösning ofta relaterat till driften till exempel bemanning och 
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personalhantering. Vi anser därmed att samordnarens arbete till stor del handlar om att 

hantera olika orsakssammanhang där ett helhetsperspektiv sällan är utgångspunkten. 

Våningsansvariga och personal på olika våningar interagerar inte med varandra utan arbetar 

mer eller mindre isolerat på sin egen våning ”man är ju på sitt plan och sen är man ju inte på 

några andra plan”. Att interagera med medarbetare från andra våningar kan underlätta för ett 

helhetsperspektiv men det faktum att arbetet på våningarna till stor del är separerat talar för att 

det saknas en förståelse för hur olika delar samverkar samt för de underliggande strukturer 

och beteendemönster som döljs av dagliga händelser.  

Sammantaget anser vi att det finns förutsättningar för både verksamhetschef och samordnare 

att identifiera underliggande strukturer samt att ha ett helhetsperspektiv som utgångspunkt 

men vi anser att tidsbristen och det stora antalet arbetsuppgifter försvårar detta. För 

våningsansvariga och personal är arbetet på den egna våningen till stor del skilt från arbetet på 

de övriga våningarna vilket medför att det är svårt för medarbetarna att agera utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

 

 

  



98 

 

7. Slutsatser och normativa implikationer 

Slutligen kommer vi att i detta kapitel presentera studiens resultat, slutsatser och 

rekommendationer med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

 

7.1 Vilka aktiviteter inom verksamheten bidrar till lärande och vad 

karakteriserar lärandet i dessa? 

Vi har identifierat såväl formellt som informellt lärande i verksamheten. Det formella lärandet 

kommer till uttryck genom utbildningar och kurser medan det informella lärandet uppstår 

genom möten och samtal, genom sjuksköterskan samt genom elever och lärlingar. Vi anser att 

fokus på att lära genom kurser och utbildningar främst kommer från chefer och att utveckling 

av medarbetare ofta likställs med informationsförvärv. Vi ser dock att medarbetarna 

efterfrågar möjligheter för att omsätta teoretiska kunskaper till handling men även att lära 

enbart genom praktisk övning. För att åstadkomma detta krävs dock att organisationen är 

utformad på ett sådant sätt som tillåter medarbetarna att använda eller vidareutveckla sina 

kunskaper (Ellstöm, 1996), vilket inte är fallet här. Därmed ger inte deltagande på kurser och 

utbildningar de resultat som förväntas eftersom det teoretiska inte kan omsättas till handling i 

det dagliga arbetet.  

Stora delar av arbetet och dess förutsättningar inom verksamheten är givna och medarbetarna 

förväntas agera i enlighet med befintliga rutiner. Lärande är här relaterat till att medarbetarna 

rutinmässigt hantera problem och behärska situationer som uppkommer och det saknas 

utrymme för att ifrågasätta och ta ett kliv utanför det givna. Därmed domineras verksamheten 

av ett anpassningsinriktat lärande där medarbetarna är låsta med avseende på både handlings- 

och tankealternativ (Ellström, 2005).   

Möten är en viktig arena för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Inom denna verksamhet 

används möten mycket för att lyfta fram och lösa problem som uppstått. Eftersom det sällan 

finns rätta svar inom vården och medarbetarna ofta ställs inför svåra dilemman är de 

nödvändigt att ha ett forum för att diskutera med varandra.  

7.2 Vilka möjligheter finns till att påverka verksamheten med avseende på bland 

annat arbetssätt och rutiner? 

En stor del av arbetet på Rosen handlar om att minimera avvikelser och säkerställa att det 

givna efterföljs. Det finns lite om något utrymme för att granska eller ifrågasätta det rådande 
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läget. Många förslag till förbättringar och förändringar är relaterade till arbetsuppgifter och 

rutiner med syfte att säkerställa att driften löper enligt plan. Det är endast verksamhetschefen 

som kan genomföra större förändringar eftersom hon kan komma med nya tankar och idéer. 

Möjligheten till att modifiera rutiner och att komma med förslag tyder på ett 

anpassningsinriktat lärande (Ellström, 1996) och går inte att likställa med möjligheten till att 

faktiskt påverka och komma med genom att gå utanför givna ramar. Inom verksamheten råder 

dock uppfattningen att medarbetare kan påverka. Vi anser att det inte finns några större 

möjligheter för personalen att påverka arbetet och dess utformning när det gäller planering 

och genomförande, vilket främst beror på att arbetets karaktär inte kräver det.  

Inom verksamheten är det oerhört viktigt för medarbetarna att kunna diskutera aktuella frågor 

och problem exempelvis när medarbetarna står inför etiska dilemman. Detta innebär att 

medarbetarna ofta behöver råd och synpunkter från varandra för att avgöra hur den aktuella 

frågan ska hanteras. För att agera enhetligt bör de till viss del ha samma utgångspunkter och 

värderingar (Schein, 2010). Därför är det viktigt att de har utrymme och möjlighet att 

tillsammans reda ut problem och komma med förslag.  

7.3 Vilka möjligheter och hinder finns för att lära i grupp? 

Vi anser att de värderingar och normer som finns i verksamhet styr och vägleder 

medarbetarna i olika situationer och att dessa i sin tur påverkar olika tankemönster och vad 

som anses vara accepterat för medarbetare att säga i olika sammanhang eller tycka i olika 

frågor. Vi anser att detta till stor del kan begränsa lärande- och kunskapsmöjligheter inom 

organisationen i och med att det innebär att individer bara framför de alternativ som 

överensstämmer med givna värderingar och normer (Schein, 2010). Vidare anser vi att det 

inom verksamheten finns ett motstånd till förändringar och att bryta givna rutiner och 

mönster. Denna värdering påverkar även i sin tur hur man inom verksamheten hanterar nya 

uppgifter och förändringar men även vilka möjligheter medarbetarna har att utveckla sina 

kunskaper och erfarenheter.  

Vidare anser vi att det inte finns något tydligt syfte eller mål med vad lärandet ska generara i 

eller vad leda till. Vilket i sin tur resulterar i att medarbetarna inte vet varför de ska lära eller 

utvecklas och inte heller på vilket sätt lärandet kan skapa förutsättningar för såväl de själva 

som för organisationen. Det anses även finnas små möjligheter för medarbetarna att avancera 

inom organisationen, vilket också ifrågasätter syftet med lärande och utveckling.   
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7.4 Hur kan relevant teori om lärande organisationer bidra till förbättringar av 

lärandet inom verksamheten? 

Man bör inom verksamheten ta tillvara på rollen som samordnare och våningsansvarig för att 

främja byggandet av en gemensam vision. Dessa kan fungera som en länk mellan chef och 

personal genom att de mer löpande kan lyfta fram olika visioner samt arbeta mer praktiskt 

med att koppla samman individernas visioner med organisationens. Härmed skulle man inom 

verksamheten skapa en struktur som ger förutsättningar för individernas och organisationens 

visioner att närma sig varandra. Genom att involvera våningsansvariga i en större utsträckning 

kan de stödja verksamheten i olika förändringsprocesser. Gemensamma möten för de 

våningsansvariga och planeringsdagar är forum som skulle kunna användas för att koppla 

samman de olika visionerna. Sammantaget kan detta bidra till att skapa en känsla av 

sammanhang och identitet. 

Det behövs utrymme för att synliggöra och reflektera kring olika mentala modeller som finns 

inom verksamheten. Dessa modeller har en betydande inverkan på hur individerna uppfattar 

hot, möjligheter och hur de identifierar handlingsvägar (Senge, 1990). Genom att säkerställa 

att nya insikter inte strider mot förankrade generaliseringar blir det lättare att omsätta dessa 

nya insikter till handling och därmed genomföra nödvändiga förändringar. Inom 

verksamheten krävs även förtydliganden med syftet bakom fortbildning och ansvarsområden. 

Det finns förutsättningar för chef och samordnare att agera utifrån ett helhetsperspektiv men 

detta förutsätter mindre fokus på detaljstyrning och korrigering av avvikelser. Det dagliga 

arbetet på de enskilda våningarna är till stor del skilt från övriga våningar vilket innebär att 

medarbetarna inte har en förståelse för den övergripande verksamheten eller för hur samtliga 

delar inom den hör samman. Detta medför att det är svårt för medarbetarna att agera utifrån 

ett helhetsperspektiv. Lärande förutsätter att medarbetarna har tillräckligt med tid tillsammans 

för att kunna reflektera över gemensamma rutiner samt möjligheter att pröva sina färdigheter i 

det praktiska arbetet.  

7.5 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning  

Syftet med studien var att undersöka konstruktionen av organisatorisk lärande samt att lämna 

rekommendationer som bidrar till förbättringar av lärandet inom verksamheten på Rosen. 

Studien har kommit med ny empirisk data som på många sätt kan fungera som ett 

komplement till den forskning som finns inom ämnet, bland annat har betydelsen för möten 

som arena för lärande lyfts fram i studien.  
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Denna studie bidrar till den befintliga kunskapsmassan inom fältet genom att försöka främja 

en empirisk förståelse av hur lärandet inom en verksamhet konstrueras med hjälp av olika 

aktiviteter. Våra empiriska iakttagelser från ett lärandeperspektiv har potential att ta upp och 

belysa frågeställningar kopplade till befintliga teorier om organisatoriskt lärande. Vidare ger 

denna studie en utgångspunkt för vård- och omsorgsorganisationer som strävar efter att 

förbättra förutsättningarna för lärande inom de egna verksamheterna. Våra iakttagelser kan 

skapa förståelse och underlätta för dessa organisationer att göra ytterligare framsteg på 

området. 

När det gäller förslag på fortsatt forskning anser vi att det finns många områden som är 

outforskade och det vore intressant att undersöka skillnaden inom äldreomsorgen mellan 

privata och kommunala utförare med fokus på lärande och utveckling. Med tanke på den 

kritik som riktas mot äldreomsorgen idag finns det ett stort intresse för att hitta lösningar och 

förslag till hur kvaliteten inom vården kan förbättras, varför det vore intressant att studera 

äldreomsorgen utifrån en vårdtagare/brukares perspektiv.  
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Bilaga 1:  

Intervjuguide 

 Bakgrund   

- Hur länge de har jobbat på Attendo/ inom branschen, detta boende  

- Titel, utbildning 

 Ansvarsområden, vilka uppgifter ingår i din roll som… 

 Hur ser dina dagliga rutiner ut 

- Interaktion med andra  

- Har du några ansvarsområden 

 Vad innebär lärande för dig, i din roll på den här arbetsplatsen 

- Vilka typer av aktiviteter förknippar du med lärande (ifrågasätta, lyssna, svara, 

enkelriktat eller dialog) 

 Är lärande något som belyses/arbetas med mer praktiskt inom Attendo  

- I vilka sammanhang och av vilka 

- Prioriteras lärande 

 Är det någon skillnad på lärandet för dig som individ och lärandet som du tidigare 

beskrev 

- För vem lär du 

- Vem gynnas av lärandet 

 Vilken typ av lärande belönas 

- Hur borde lärandet belönas enligt dig 

 Arbetar ni något med kompetensutveckling i grupp 

- Teambuilding  

- Borde organisationen ha det/varför är det viktigt 

 Kan du påverka dina rutiner/arbetssätt  

- Hur vill du att det ska vara 

- Hur förändringsbenägen är personalstyrkan på den våningen du arbetar 

 Hur skulle du beskriva klimatet (stämning/attityder) som råder på arbetsplatsen 

- Hur öppet klimatet är för förändring och påverkan  

 Hur utvärderas lärandet? 

- Feedback 

- Medarbetarsamtal 
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