


Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg i kommunal

verksamhet och deras förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Fenomenet är relevant att

studera då verksamhetschefer i kommunal verksamhet befinner sig i en mellanposition med

krav från olika nivåer. Kommunen som arbetsgivare behöver säkerställa att det finns en

balans mellan de krav som ställs på första linjens chefer och att det tillhandahålls rätt resurser

och förutsättningar. Studien har utgått ifrån verksamhetsnära chefer och deras förutsättningar

att utvecklas i sin yrkesroll. Studiens frågeställningar är: Hur upplever chefer att de lär sig på

sin arbetsplats? Vilka förutsättningar för eget lärande upplever cheferna att de har? Hur

samverkar individuella och kontextuella förutsättningar för lärande?

Studien har en kvalitativ metodansats och utgick ifrån sex semistrukturerade intervjuer.

Resultatet analyserades med Eurats (2004) teorier som fokuserar på informellt lärande på

arbetsplatser utifrån faktorer som påverkar lärandet. Studiens resultat visade att chefer lär sig

via dialog med kollegor och medarbetare och genom “learning-by-doing”. Vidare visade

resultatet att det mest betydelsefulla förutsättningarna chefer har för eget lärande är olika

typer av stöd, återkoppling, reflektion och tidigare erfarenhet men även organisatoriska

förutsättningar som relationer och möten med andra, struktur och tydliga förväntningar från

organisationen.

Nyckelord: arbetsplatslärande, informellt lärande, första linjens chefer, offentlig sektor
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Abstract
The purpose of the study is to investigate managers within the Public sector. The study has

aimed to investigate conditions for managers developing in their professional role. The

phenomenon becomes educationally relevant to study when managers in municipal

operations find themselves in an “intermediate” position. The municipal need to ensure that

there is a balance between the demands on first-line managers and that the right resources and

conditions are provided. The study has been based on managers and their conditions for

developing in their professional role. Three questions were compiled: How do managers

experience their learning at their workplace? What conditions for their own learning do

managers experience? How do individual and contextual conditions for learning interact?

The study had a qualitative methodological approach and it is based on six semi-structured

interviews. The result is analyzed using Eraut’s (2004) theory that focuses informal learning

in workplaces based on factors that influence learning.

The results of the study showed that managers learn through dialogue with colleagues and

employees and through "learning-by-doing". Furthermore, the results showed that the most

important prerequisites for managers in their own learning are various types of support,

feedback, reflection and previous experience, but also organizational prerequisites such as

relationships and meetings with others, structure and clear expectations from the

organization.

Keyword: Workplace learning, informal learning, first line managers, public sector
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1. Inledning
Intresset för arbetsplatslärande är stort inom pedagogisk forskning och ett återkommande

antagande är att arbetsplatsen antingen ses som en begränsad eller en stödjande lärmiljö som

utvecklar individer och verksamheter (Gustavsson & Thunborg, 2016). Samhället har i takt

med detta även utvecklats till att vara ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande

numera sker på arbetsplatser och inte enbart i undervisningsmiljöer. Tidigare var utbildning

och lärande i huvudsak något som kunde avslutas när en viss yrkeskompetens hade

förvärvats. I dagens samhälle behöver anställda istället vara beredda på att deras

arbetsfunktioner kan förändras och det som har tagit en större plats är det “livslånga lärandet”

(Ileris, 2010). I och med att det är en utmaning för utbildningssystemet att tillhandahålla

kompetens som ständigt är aktuell utifrån arbetsmarknadens förfrågan har nya ideér om

arbetsplatslärande vuxit fram (Illeris, 2010). Många organisationer har dock brister i hur de

utvecklar och använder medarbetarnas kunskaper och kompetenser och att ständigt förbättra

kompetensutveckling och lärande är därför en utmaning. Beroende på företagets storlek kan

det finnas olika förutsättningar beträffande omfattning, innehåll och genomförande av

utvecklingsinsatser. En central fråga blir vilka förutsättningar och möjligheter olika grupper

har till lärande (Kock, 2013). Anledning till detta är att många organisationer inte ser lärandet

som arbetsplatsens primära mål utan som en bieffekt då det övergripande syftet ofta är att

producera varor eller tjänster (Ileris 2010; Fuller & Unwin 2005).

Chefer har ett stort inflytande på arbetsplatslärande då de ska vara förebilder och stötta

medarbetarnas utveckling och prestationer. Dessutom har chefer en viktig roll att främja

lärandet i företaget för att medarbetare ska nå sina mål, utvecklas och vara konkurrenskraftiga

utifrån de utmaningar som samhället ställer. Chefer har ofta flera olika ansvarsområden som

exempelvis personal-, resultat- och budgetansvar, vilket innebär att chefer både behöver möta

kraven från arbetsgivaren samt stödja sina anställdas utveckling (Eraut, 2004; Wallo, Kock,

Reineholm & Ellström, 2021). Verksamhetschefer inom den offentliga sektorn är särskilt

utsatta och i ofördelaktiga arbetssituationer då många chefer möter stora utmaningar och

situationer där de förväntas ha en fungerande och effektiv arbetsplats (Berntson, Wallin &

Härenstam, 2012; Björk, 2013). Till följd av att chefer har en komplexitet i sina

arbetsuppgifter med krav från olika nivåer samt att det främst är chefens arbetsuppgift att

möjliggöra arbetsplatslärande blir det ur ett pedagogiskt perspektiv relevant att studera hur
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verksamhetschefer själva upplever sitt egna lärande. Eftersom forskning om offentliga

chefers lärande ur ett arbetsplatslärande perspektiv är begränsad (Wastesson, Fogelberg

Eriksson, Nilsson, Gustavsson, 2021) fann vi det extra intressant att studera ämnet vidare och

undersöka vilka förutsättningar verksamhetschefer har i sin yrkesroll.

1.2 Bakgrund

Verksamhetschefer arbetar nära medarbetare med olika yrkeskompetens och ansvarar även

för verksamhetens drift. Det finns rapporter från bland annat Sveriges branschorganisation

Ledarna (2016) och Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2018) som rapporterar att

chefer inom vård och omsorg har ett komplext uppdrag med krav från olika nivåer och att det

därför är av stor vikt att cheferna har rätt resurser och förutsättningar. Cheferna hamnar

mellan det kortsiktiga operativa arbetet i verksamheten och det långsiktiga strategiska

perspektivet.

Sveriges branschorganisation Ledarna redogör i sin rapport “Vård och omsorg - ur ett

chefsperspektiv” (2016) att det på chefer inom vård och omsorg ställs höga krav på

kompetens inom professionen och att rollen även innebär att hantera krav och förväntningar

från ledningen, medarbetare och uppdragsgivare. Enheten vård och omsorg är hårt styrt av

lagstiftning och andra regelverk och är till största delen finansierad av skattemedel. Det är en

sektor där politikens olika nivåer har det yttersta ansvaret för mål, kvalitet, finansiering och

uppföljning. För chefer inom vård och omsorg krävs därför stor förmåga att hantera

förväntningar från många olika nivåer och funktioner.

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2018) redogör i sin rapport “Sveriges viktigaste

chefsjobb - om hur välfärden hittar och utvecklar framtida chefer” att första linjens chefer

befinner sig i en “mellanposition” mellan det operativa arbetet i verksamheten och det

strategiska perspektivet. Kommunen som arbetsgivare behöver säkerställa att det finns en

balans mellan de krav som ställs på första linjens chefer och att det tillhandahålls rätt resurser

och förutsättningar. Det som tar en stor del av chefens arbetsdag är att arbeta med rapporter,

bemanning och uppföljning och det sker på bekostnad av att de inte hinner med sitt eget

utvecklingsarbete. Det som möjliggör att cheferna når sina mål är att det finns administrativt

stöd i form av HR- personal, IT support, kommunikatörer och ekonomer.
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2. Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att undersöka verksamhetsnära chefers förutsättningar att utvecklas i sin

yrkesroll, med fokus på chefer inom kommunal/offentlig vård och omsorg. Studien som utgår

ifrån Erauts teori har följande frågeställningar:

- Hur upplever chefer att de lär sig på sin arbetsplats?

- Vilka förutsättningar för eget lärande upplever cheferna att de har?

- Hur samverkar individuella och kontextuella förutsättningar för lärande?

3. Tidigare forskning
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till studiens frågeställningar där syftet

är att skapa en mer översiktlig bild av lärande på arbetsplatsen.

För att hitta tidigare forskning har sökprocessen utförts i databaser som Uppsala universitet

erbjuder. Det finns en stor mängd forskning om lärande i arbetslivet och begränsning gjordes

till informellt lärande, faktorer som främjar arbetsplatslärande samt chefers ansvar och

förutsättningar. Sökningen har utgått ifrån svenska ord men har även utökats till engelska

sökord för att finna forskning i ett bredare internationellt perspektiv. De sökord som använts

är: lärande i arbetslivet, arbetsplatslärande, informellt lärande, kommunal verksamhet, första

linjens chefer, informal learning, non-formal, workplace, workplace learning, management,

first line managers och work environment. För att hitta lämplig forskning använde vi oss av

olika sökkombinationer. Vi fann då studier som har relevans till arbetslivet och studier om

informellt lärande i exempelvis skolmiljöer sållades bort. I vissa av studierna fann vi annan

relevant forskning och kunde på så sätt vidare fördjupa oss inom området arbetsplatslärande.

Forskning om arbetsplatslärande och fenomenet informellt lärande har studerats av en mängd

olika forskare vilket gör att det finns många olika infallsvinklar om hur lärande i arbetslivet

sker. Vi har därför valt att avgränsa oss till att beskriva arbetsplatslärande med inriktning mot

informellt lärande. Vidare har vi fokuserat på olika förutsättningar och hinder som beskrivs

inom följande områden: 1) Förutsättningar för arbetsplatslärande 2) Förutsättningar och

hinder hos första linjens chefer inom offentlig verksamhet.
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3.1 Arbetsplatslärande

Inom forskningen om arbetsplatslärande finns en samstämmig syn på att lärande kan vara en

del av arbetet och inte behöver åtskiljas som en läraktivitet (Ellström 2011).

Arbetsplatslärande är det lärande som handlar om vuxnas lärande i arbetet som sker på

arbetsplatsen eller i relation till arbetet (Illeris, 2007). En studie av Park & Jacobs (2011) som

undersökte arbetsplatslärande fann att investeringar i lärande på arbetsplatsen påverkar

organisationens resultat, detta då medarbetare oftast upplever sig mer uppskattade av

arbetsledningen. Tynjälä (2008) presenterar en tematisk indelning av arbetsplatslärande och

anger fyra olika delar. 1) Karaktären av arbetsplatslärande är annorlunda men liknar

skollärarandet. 2) lärandet på arbetsplatsen kan uppstå på individ-, grupp- och

organisationsnivå. 3) lärandet är både informellt och formellt. 4) arbetsplatser skiljer sig

mycket åt och beror på hur organisationen stödjer lärandet.

Att lärandet både är formellt och informellt som Tynjälä (2008) presenterar i punkt tre ovan

har flera forskare diskuterat. Dock finns även ett tredje begrepp, icke-formellt lärande som

nämns av Nilsson, Wallo, Rönnqvist, Davidson (2012) som menar att lärandet i arbetet sker

både formellt, informellt och icke-formellt. Det formella lärandet sker inom ramen för

organiserad utbildning och lärandeaktiviteter och är tänkt att generera explicita, formella

kunskaper och färdigheter och kan vara en högskoleutbildning medan informellt lärande

förekommer som en del av de vardagliga arbetsprocesserna och producerar huvudsakligen

implicit eller tyst kunskap (Slotte, Tynjälä och Hytönen, 2004; Manuti et al. 2015; Ellström,

2011). Det icke-formella lärandet är en blandning av formellt och informellt lärande men

kräver mindre organisering och kan förstås i form av konferenser och handledning (Nilsson et

al. 2012). Wallo et al. (2021) redogör för att formella utbildningar är viktiga aktiviteter för att

stärka kompetensen och underlätta lärandet på arbetsplatser. Dessutom redogör Tynjälä

(2008) för att utbildnings- och arbetsplatslärande närmar sig en integration mellan formellt

och informellt lärande och är en förutsättning för att möta förändringar som sker i arbetslivet.

Cunningham och Hillier (2013) påtalar att det formella lärandet bör bibehållas i

organisationer men menar att informellt lärande kan ske inom ramen för formella aktiviteter. I

likhet med Cunningham och Hillier (2013) och Tynjälä (2008) redogör även Eraut (2000) för

att arbetsplatslärande kan innehålla inslag av både formellt och informellt lärande även när

det inte sker vid ett formellt utbildningstillfälle.
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3.1.1 Informellt lärande

Informellt lärande är det lärande som sker regelbundet i arbetet mellan kollegor, genom

utbyte av kunskaper och erfarenheter (Ellström 2011; Manuti et al. 2015). Informellt lärande

styrs ofta av behov och kräver därför inte en viss typ av inlärning eller lärandemål (Manuti et

al. 2015). Cunningham och Hillier (2013) undersökte vilka informella lärandeaktiviteter som

mellanchefer fann mest användbara i deras arbete och för deras karriärer. Studien visar att

cheferna uppskattar diskussion och samråd med andra kollegor och ser det som ovärderliga

inslag i arbetslivet. Noe, Tews och Marand (2013) undersökte i en kvantitativ studie chefers

upplevelser kring informellt lärande, där studien visar att arbete i dagens konkurrenskraftiga

miljö kan vara känslomässigt krävande och att arbetstagare med hög entusiasm tar större

initiativ till att samverka och rådgöra med kollegor.

Tynjälä et al. (1997, 2003) menar att informellt lärande kan se olika ut. För det första sker

informellt lärandet ofta utan medveten ansträngning och resultatet är huvudsakligen tyst

kunskap och kan resultera i resultat som inte är önskvärda. Resultaten av tyst kunskap är inte

alltid positivt utan kan istället leda till dåliga vanor och dysfunktionella metoder som inte

nödvändigtvis tjänar målen för organisation. För det andra produceras ny kunskap i

arbetslivet idag i så snabb takt att informellt lärande ensamt inte kan säkerställa

organisationers kunskapsbehov. För det tredje gör formell utbildning och planerade

inlärningssituationer det möjligt att effektivt utnyttja informellt lärande, vända tyst kunskap

till explicit kunskap och integrera konceptuell kunskap och praktisk erfarenhet, vilket är

grunden för utveckling av expertis.

3.2. Förutsättningar för arbetsplatslärande

Tillgång till en stödjande inlärningsmiljö menar Garvin, Edmondson och Gino (2008) är en

av tre förutsättningar för att lärande ska uppstå. En stödjande inlärningsmiljö innebär enligt

Garvin et al. (2008) att organisationer skapar trygghet, uppskattar olikheter, är öppen för nya

ideér och skapar möjlighet för medarbetare att avsätta tid till reflektion. Den andra

förutsättningen är konkreta lärprocesser vilket inkluderar experiment, informationsinsamling

och analys samt utbildning och träning. Den tredje förutsättningen som kompletterar de andra

två handlar om ledarskapets betydelse för att lärande ska gynnas. Detta berör

arbetsplatslärande generellt och gäller för alla individer på en arbetsplats. Vilket innebär att

den som har en chefsposition även är i behov av stöd av sin närmsta chef.
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En stödjande lärmiljö har flera olika forskare funnit är en viktig förutsättning. Eraut (2007)

jämförde i en intervju- och observationsstudie nyutbildade sjuksköterskors, civilingenjörers

och revisorers lärande under deras tre första år av anställning. Studien visar att feedback och

support är grundläggande för lärande samt att kvaliteten på lärandet kan höjas genom att öka

möjligheterna att arbeta i team. Fuller och Unwin (2005) som istället undersökt

arbetsplatslärande ur erfarna medarbetares perspektiv fann att de anställda lärde sig sitt arbete

genom att utföra det samt med stöd och vägledning av kollegor. Vidare redogör även Wallo et

al. (2021) i likhet med Garvin (2008) att en viktig faktor är att avsätta tid för reflektion.

Cheferna i deras studie såg det som en viktig uppgift att avsätta tid på möten för diskussioner

och reflektioner i syfte att främja lärande. Att genomföra möten “på plats” och att samla en

grupp med medarbetare för att både lösa, reflektera och lära av ett återkommande problem i

till exempel produktionen var ett annat sätt att främja lärandet. Wallo et al. (2021) redogör för

att chefer även kan främja lärandet genom att hålla tillbaka från att ge färdiga svar eller

instruktioner och istället utmana genom att ställa frågor och få medarbetarna att själva tänka

och komma fram till en lösning.

I likhet med Garvin (2008) har flera forskare även funnit att en viktig förutsättning är

ledarskapet. Eraut (2007) menar att chefen har en viktig roll för arbetsplatslärande som

sträcker sig långt bortom deras arbetsbeskrivningar då deras uppgift är att utveckla en kultur

av ömsesidigt stöd och lärande. Eraut (2007) har även funnit att chefer behöver ha stor

medvetenhet om medarbetarnas olika inlärningsstilar samt känna igen och ta hänsyn till de

faktorer som förbättrar eller hindrar individens eller gruppens lärande. Lancaster och Milia

(2015) har även i sin studie av nyexaminerade arbetstagare visat på betydelsen av goda

förutsättningar för ett bra lärandeklimat. Studien visar att dialog med kollegor, en öppenhet

för ideér och förändring, öppen kommunikation och reflektion är viktiga inslag. En till studie

som belyser goda förutsättningar är Wallo et al. (2021) som utforskade chefers ledarskap och

vilka villkor chefer mötte när de arbetade med att främja anställdas lärande. Studien visar att

lärandet främjas genom att cheferna stöttar, utbildar och är förebilder för de anställda.

Arbetsplatslärande är enligt Wallo et al. (2021) att cheferna har ett lärandeorienterat ledarskap

då de vanligaste aktiviteterna uppstår under det dagliga arbetet.
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3.3 Förutsättningar och hinder för lärande hos första linjens chefer inom offentlig

verksamhet

Verksamhetsnära chefer är första linjens chefer i organisationen och har ansvar för operativa

frågor, personal och ekonomi. Första linjens chefer leder den dagliga verksamheten i

äldreomsorgen och har ofta titeln enhetschef eller verksamhetschef på ett särskilt boende eller

inom hemtjänst (Socialstyrelsen 2021). Wolmesjö (2015) argumenterar för att första linjens

chefer befinner sig i en position mellan vård- och omsorgspersonal och brukare och mellan

politiker och överordnade chefer. Det medför att rollen som första linjens chef försvåras av

att uppdraget är att fungera som länk mellan olika grupper. Men det menas att det är ett krav

uppifrån men även nedifrån och kan beskrivas som en ”mellanposition” med krav från olika

håll och att chefsrollen därmed är betydelsefull för samspelet mellan olika aktörsgrupper

(Berntson, Wallin & Härenstam, 2012; Wolmesjö, 2015). Dessa krav och flera

ansvarsområden innebär att första linjens chefer behöver utveckla sin kompetens inom flera

områden (Wolmesjö, 2015).

Första linjens chefer för den offentliga sektorn är särskilt utsatta och i ofördelaktiga

arbetssituationer. Många chefer i offentlig verksamhet möter stora utmaningar och situationer

där de förväntas ha en fungerande och effektiv arbetsplats (Berntson, Wallin & Härenstam,

2012; Björk, 2013). En konsekvens av det menar Corin och Björk (2016) är att det gör det

svårare för cheferna att behålla samma prestationsnivå då de har sämre ekonomiska resurser

än i privata sektorn. En väl fungerande offentlig sektor är central för välfärdssamhället och i

samband med en åldrande befolkning och återkommande finansiella kriser ökar kraven på

kostnadseffektivitet och att erbjuda tjänster av hög kvalitet. Berntson et al. (2012) beskriver

att innebörden av komplexa krav integreras i arbetet och antalet möten ökar samt att cheferna

spenderar mindre tid på sina avdelningar vilket leder till att ledarskapet försvåras (Ericsson &

Augustinsson, 2015). Vidare beskriver Berntson et al. (2012) att det finns olika typer av

situationer och kraven som ger effekter på chefernas hälsa, motivation och prestation. Kraven

från olika aktörsgrupper är viktiga att synliggöra och stödfunktioner för chefer är viktiga

förutsättningar för effektiv ledning (Berntson et al. 2012).

Björk (2013) redogör i sin intervjustudie för flera viktiga aspekter av chefsarbete med hjälp

av ett kontextuellt perspektiv, som betonar komplexiteten i att leda kommunala verksamheter.

Fokus riktas mot det organisatoriska villkor som cheferna har att förhålla sig till och

komplexiteten består i att det är många aktörer som påverkar hur verksamheten sköts.
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Chefernas handlingsutrymme blir därför begränsat utifrån beslutshierarki,

organisationsformer och regelstyrning. Vidare menar Björk (2013) att det är viktigt att ta

hänsyn till kontexten för att förstå innebörden av att vara chef i en kommunal verksamhet.

Wastesson, Eriksson, Nilsson och Gustavsson (2021) undersökte första linjens chefers

erfarenhet av arbetsplatslärande inom äldreomsorgen med fokus på förutsättningarna för

lärande. Studien visar att fyra huvudsakliga inlärningsvillkor är särskilt betydelsefulla. Dessa

är tidigare yrkeserfarenhet, arbetsspecifik utbildning, socialt stöd och tillgång till intranät för

organisatoriska och administrativa uppgifter. Cheferna i studien beskrev att de kunde ställas

inför nya händelser och oförutsedda situationer som innebar att de behövde söka stöd och

hjälp samt analysera situationen för att komma fram till lämplig lösning. Cheferna kunde då

ta hjälp ifrån andra funktioner i organisationen eller involvera kollegor för att hitta en

lösning. Verksamhetsnära chefer menar Wastesson et al. (2021) ska bidra med en lärmiljö på

arbetsplatsen samtidigt som de själva behöver utvecklas i sin yrkesroll för att möta de

komplexa kraven som ställs.

3.4 Sammanfattning

I denna studie har tidigare forskning till största delen utgått ifrån kvalitativa undersökningar,

med undantag för en kvantitativ studie och en litteraturöversikt. Inhämtad forskning påvisar

att det finns en samstämmig syn om att arbetsplatslärande inte behöver åtskiljas som en

aktivitet utan kan istället ses som en del av arbetet, där formellt och informellt lärande båda

är viktiga inslag. Flera studier visar att viktiga faktorer för arbetsplatslärande är att

organisationer behöver avsätta tid för reflektion samt att diskussion mellan kollegor är

ovärderliga inslag i arbetslivet. Vidare visar forskningen att planerade utbildningsaktiviteter i

kombination med informellt lärande bidrar till ökad motivation hos medarbetare. Chefer kan

ställas inför nya händelser och oförutsedda situationer som innebär att de behöver söka stöd

och hjälp för att hitta en lämplig lösning. Det framkom även vikten av en god lärmiljö samt

att medarbetare behöver känna tillit och stöd från sin omgivning och att chefen har en viktig

roll för arbetsplatslärandet. I forskningen framkommer det att första linjens chefer inom vård-

och omsorgsorganisationer är hårt utsatta och har ett hårt tryck på sig då rollen som första

linjens chef innebär en mellanposition med krav från olika håll. Dessa krav och flera

ansvarsområden innebär att första linjens chefer behöver utveckla sin kompetens inom flera

områden. En relevant fråga att ställa sig blir då, vilka förutsättningar det finns för chefers

egna lärande?
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4. Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk utifrån Erauts teori. Teorin kommer

att användas för att analysera studiens frågeställningar i förhållande till empirin.

Eraut (2004) har i flera studier fokuserat på är att undersöka och få förståelse för informellt

lärande på arbetsplatser utifrån faktorer som påverkar lärandet, i olika sammanhang antingen

direkt eller indirekt. Eraut (2004) delar in det informella lärandet i tre delar: vad man lär sig,

hur man lär sig och vilka faktorer som påverkar lärandet på arbetsplatsen. Nedan kommer vi

först att belysa Erauts tolkning av informellt lärande och sedan redogöra för det informella

lärandets tre delar. Vi har valt att presentera alla tre delar då de bildar en grund för att förstå

Erauts teori, även om vi valt att avgränsa oss till att fokusera på hur man lär sig och vilka

faktorer som påverkar lärandet.

4.1 Informellt lärande enligt Eraut

Erauts tolkning av informellt lärande handlar om när en individ på en arbetsplats lär sig av

sina kollegors arbetssätt eller erfarenhet (Eraut 2004). Det informella lärandet äger rum i

ostrukturerade miljöer på arbetsplatsen där anställda ges möjlighet att diskutera arbetet. Det

sker ofta spontant och kan exempelvis vara i fikarummet eller på rasten. För att informellt

lärande ska kunna tillämpas är det därför viktigt att det finns utrymme för diskussion och

reflektion (Eraut 2004). Vidare menar Eraut (2004) att det informella lärandet i stort sett är

osynligt, eftersom mycket av det som görs på en arbetsplats tas för givet eller inte erkänns

som lärande. Kunskapen är också tyst eller betraktad som en del av individens allmänna

förmåga, snarare än att ett nytt lärande har uppstått. En generell uppfattning är att lärandet

sker utanför arbetet i form av formella utbildningar men i motsats till det menar Eraut att

lärandet mest sker på arbetsplatsen. En annan viktig aspekt är att det skapas ett lärandeklimat

på arbetsplatsen som kontinuerligt både upprätthålls och underhålls. I organisationen har

chefen ett stort ansvar för att främja lärandeklimatet och se till att medarbetare delar kunskap

och erfarenhet. Viktigt dock är att belysa att chefen inte har ansvar för hela det informella

lärandet själv utan att det är en gemensam uppgift (Eraut 2004).

4.2 Vad lär man sig

Eraut (2004) har utvecklat en typologi för att se individens nuvarande inställning till lärande i

sitt egna sammanhang. Typologin kan användas som en mall för planering, prioritering, och
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överblick av professionell utveckling. Eraut (2004) definierar personlig kunskap som den

kunskap individen tar med sig till situationer som gör det möjligt att tänka, interagera och

prestera och där individens kompetens successivt ökar. Eraut (2004) redogör för att typologin

täcker ett brett spektrum av kunskaper som påverkar arbetet. Typologin visar många typer av

kunskaper som inte ges uppmärksamhet då den ofta är är osynlig, vilket innebär att lärandet

tas för givet och inte erkänns som lärande. Typologin är indelad i uppgiftens prestanda,

medvetenhet och förståelse, personlig utveckling, grupparbete, rollfördelning, akademisk

kunskap och färdigheter, beslutsfattande och problemlösning samt bedömning.

Figur 1. Typologi: Vad lär man sig på arbetsplatsen? (Eraut, 2004, översatt av uppsatsförfattarna)
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4.3 Hur lär man sig

Eraut (2004) konstaterar att det är en utmaning att beskriva hur individer lär sig på grund av

att så mycket av det informella lärandet är osynligt. Eraut (2004) har därför skapat ett

ramverk som redovisar fyra arbetsaktiviteter som bidrar till informellt lärande och som är

avgörande för ett lyckat lärande på arbetsplatsen och en framgångsrik organisation. Dessa

fyra lärandeaktiviteter är: Deltagande i gruppaktiviteter, arbeta tillsammans med andra, ta itu

med utmanande uppgifter och arbeta med klienter.

4.3.1 Deltagande i gruppaktiviteter

Deltagande i gruppaktiviteter innebär att medarbetare i organisationen deltar i olika grupper

och kan exempelvis handla om interna eller externa förändringar som behöver diskuteras.

Innehållet av aktiviteterna kan innehålla planering, problemlösning, metodgranskning och

diskussion av klienter. Genom att föra en dialog ökar möjligheten att hantera utmanande och

komplexa situationer inom arbetet vilket skapar ett lärande både för individen, gruppen och

organisationen.

4.3.2 Arbeta tillsammans med andra

Att arbeta tillsammans med andra innebär att medarbetare lyssnar och lär sig genom att vara

med och observera en kollegas arbetssätt. När medarbetare observerar och lyssnar medför det

en medvetenhet om nya perspektiv, kunskaper och expertiser samt att medarbetare kan få en

känsla för tyst kunskap. Genom att observera hur andra hanterar och löser arbetsuppgifter kan

det utveckla en individs sätt att handla framöver.

4.3.3 Ta itu med utmanande uppgifter

Att ta itu med utmanande uppgifter innebär i vilken omfattning medarbetare upplever

utmaningar i sitt dagliga arbete. Utmanande arbetsuppgifter bidrar till ett kontinuerligt

lärande och om medarbetare upplever att det finns tillräckligt med stöd leder det till ökad

motivation och självförtroende.

4.3.4 Arbeta med klienter

Att arbeta med klienter innebär att medarbetare lär sig på tre olika nivåer: 1) lära sig om

klienten 2) lägga märke till nya aspekter av en klients problem eller begäran 3) komma på

lösningar tillsammans med klienten på problemen som uppstår. Klienter kan förstås som

företagets kund men vi har valt att relatera detta utifrån den offentliga verksamhetschefens

perspektiv och har därför valt att definiera såväl underställda medarbetare som vårdtagare och

deras anhöriga som klienter.
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4.4 Faktorer som påverkar lärandet

Eraut (2004) har utifrån sin forskning kring arbetsplatslärande skapat en “två-triangelmodell”

för att förklara vilka faktorer som påverkar informellt lärande på en arbetsplats. Modellen

utgår ifrån två olika trianglar där den övre triangeln innehåller faktorer som utmaningar och

värdet av arbetet, återkoppling och support samt självförtroende och engagemang. Den nedre

triangeln innehåller fördelning och strukturering av arbetsuppgifter, möten och relationer

med människor på arbetet samt förväntningar på prestationer och framsteg. Den övre

triangeln innefattar individuella lärandefaktorer, det som sker hos individen och den nedre

triangeln innefattar kontextuella faktorer, den miljö individen befinner sig i.

.
Figur 2. Faktorer som påverkar lärandet på arbetsplatsen. Erauts modell med två trianglar (Eraut, 2004,

översatt av uppsatsförfattarna)

Den nedre triangeln speglar den övre triangeln genom att varje område relaterar till varandra.

Det översta vänstra området i båda trianglarna det vill säga utmaningar och värdet av arbetet

och fördelning och strukturerar av arbetsuppgifter är relaterat till själva arbetet (markerat i

grönt). Det högra området det vill säga återkoppling och support samt relationer och möten

med människor på arbetet är relaterat till relationerna på jobbet (markerat i rött). Det nedersta

området, självförtroende och engagemang samt förväntningar på prestation och framsteg är

relaterat till den enskilda arbetaren (markerat i gult).
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4.4.1 Övre triangeln - Individuella lärandefaktorer

Figur 3. Faktorer som påverkar lärandet på arbetsplatsen. Erauts modell av den övre delen av triangeln (Eraut,
2004, översatt av uppsatsförfattarna)

Den övre triangeln beskriver individuella lärandefaktorer på en arbetsplats. Eraut (2000)

redogör för att det finns ett triangulärt samband mellan utmaning, stöd och självförtroende

där samtliga delar samverkar och påverkar varandra. Enligt Eraut (2004) behöver

medarbetare uppleva värdet av sitt arbete samt framgångsrikt möta utmaningar. Vidare har

Eraut (2004) funnit att en medarbetare behöver ha tillgång till stöd och återkoppling av

kollegor samt tillit sin egna och andras förmåga. Eraut (2004) redogör för att större delen av

lärandet på en arbetsplats sker genom att medarbetare själva är proaktiva och söker

lärandemöjligheter. En förutsättning för att en individ ska söka lärande handlar om individens

självförtroende. Bristande stöd och tillit kan inverka på individens självförtroende att klara

utmaningar i arbetet. Om arbetsplatsen saknar utmaningar eller om en medarbetare inte får

tillräckligt med stöd kan självförtroende och motivation till lärandet minska.

Engagemang skapas genom social integration i team och genom att uppskatta värdet av

arbetet dels mot kunderna men också för individerna själva. Dessutom kan oro för

karriärutveckling som uppstår på grund av otillräcklig feedback försvaga motivationen och

minska engagemanget i organisationen. Triangelns alla delar samverkar och påverkar

varandra och samtliga faktorer är avgörande aspekter för att ett informellt lärande ska ske.
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4.4.2 Nedre triangeln - Kontextuella lärandefaktorer

Figur 4. Faktorer som påverkar lärandet på arbetsplatsen. Erauts modell av den nedre delen

av triangeln (Eraut, 2004, översatt av uppsatsförfattarna)

Den nedre triangeln fokuserar på de kontextuella faktorer som påverkar det informella

lärandet på en arbetsplats. Det vänstra området på den nedre triangeln, arbetets struktur och

fördelning av arbetsuppgifter handlar om huruvida arbetsuppgifterna skall utföras enskilt

eller i grupp samt vikten av att medarbetare tilldelas uppdrag som har en rimlig utmaning.

Fördelningen och struktureringen av arbetet är centralt för individens framsteg, eftersom det

påverkar 1) arbetets svårighetsgrad eller utmaningar 2) i vilken utsträckning

arbetsuppgifterna utförs individuellt eller genom samarbete 3) möjligheterna att träffa,

observera och arbeta tillsammans med människor som har mer eller annan expertis och

möjligheter att forma relationer som kan ge feedback, stöd eller råd. Individer är mer

effektiva att utföra uppgifter där de redan har erfarenhet, men kan också behöva involveras i

ett bredare spektrum av uppgifter för att kunna utöka sin erfarenhet. Chefer och/eller erfarna

kollegor måste således balansera arbetets krav gentemot arbetstagarnas behov av att utöka sin

förmåga. Arbetets struktur och fördelning av arbetsuppgifter är särskilt viktigt för nybörjare

då en betydande del av deras arbete behöver vara tillräckligt utmanande. Om

arbetsuppgifterna upplevs skrämmande kan det leda till minskat engagemang.

Arbetsbelastning måste därför vara på en nivå som gör det möjligt för individen att ta sig an

nya utmaningar, snarare än att utveckla lösningar som senare kan visa sig vara ineffektiva.

Det högra området på den nedre triangeln handlar om möjlighet till möten och relationer på

arbetsplatsen och kan relateras till att det behöver finnas ett arbetsklimat där erfarenheter kan
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utbytas medarbetare sinsemellan. Arbetsplatslärandet uppstår då möjligheter ges att utbyta

erfarenheter genom att träffa, observera och arbeta tillsammans med individer som har mer

eller annan expertis samt forma relationer som kan ge feedback, stöd eller råd.

Det undre området på den nedre triangeln handlar om att det måste vara tydligt vilka

förväntningar organisationen ställer på medarbetare. Det innebär att det är viktigt att

organisationen har uppsatta mål och riktlinjer och att individen vet vad som förväntas av den.

Chefernas informella roll är viktigt för detta ändamål och individers lärande på arbetet

påverkas i hög grad av chefens personlighet och färdigheter. Av detta följer att av allt som

används för att främja lärande är det mest betydelsefulla att utveckla cheferna i

organisationen (Eraut, 2004).

4.5 Hur teorin tillämpas i vår studie

I denna studie kommer vi att fokusera på, hur man lär sig och vilka faktorer som påverkar

lärandet. Valet av teori grundar sig i att den kan undersöka individuella- och kontextuella

lärandefaktorer som finns på en arbetsplats. Teorin är tillämpningsbar på grund av att den ger

olika perspektiv på hur man lär sig och vilka faktorer som påverkar lärandet. Genom att

undersöka hur individer lär sig och vilka faktorer som påverkar lärandet på en arbetsplats kan

vi lyfta fram vilka förutsättningar som finns för cheferna att utvecklas i sin yrkesroll, vilket är

studiens syfte.

19



5. Metod

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras metod för

datainsamling, urvalsprocess, genomförande, studiens tillförlitlighet (reliabilitet) och

trovärdighet (validitet) samt etiska aspekter. Avslutningsvis redovisas vår metoddiskussion.

5.1 Metodansats och metodval

Det finns flera olika metodansatser och i denna uppsats har vi valt en fenomenologisk ansats.

Fenomenologi innebär att få en förståelse för hur intervjupersonerna upplever lärandet och

vilka möjligheter de har till lärande. Det är ur intervjupersonerna perspektiv och hur de själva

uppfattar verkligheten som kartläggs (Fejes & Thornberg, 2019, s. 33). För att bäst kartlägga

de frågor vi vill studera har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av

semistrukturerade intervjuer. Denna form lämpar sig bäst för att få svar på respondenternas

upplevelser och det ger också möjlighet att ställa följdfrågor för att få djupare förståelse

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 38). Vi är medvetna om att respondenternas egna upplevelser

och åsikter speglar deras svar. Tolkningen kan göras på ett annat sätt av oss studenter än vad

respondenterna i grunden menar (Ahrne & Svensson, 2015, s. 53). För att ta hänsyn till dessa

aspekter har vi valt att återkoppla till respondenterna i de fall vi behövt få synpunkter på om

vår tolkning överensstämmer med deras syn.

5.2 Urval

Urvalskriterierna som använts vid denna studie är att respondenterna arbetar som

verksamhetsnära chefer inom kommunal verksamhet. Anledningen till att vi valde att

genomföra studien inom kommunal verksamhet är att det då finns möjlighet att se likheter

och skillnader då arbetsplatserna har samma övergripande struktur. Vi valde ut en kommun

och beslutade oss för att kontakta en avdelningschef inom vård och omsorgsförvaltningen för

att få hjälp med kontakt för intervjuer. Vi blev hänvisade till att söka upp möjliga

respondenter via kommunens hemsida inom området vård- och omsorgsboenden. En risk med

att kontakta en viss person inom en avdelning är att ledningen för företaget eller den person

vi kontaktar väljer ut vissa personer som ger en positiv bild av företaget (Ahrne & Svensson,

2015, s. 40). Vi valde därför slumpmässigt ut möjliga respondenter och tog kontakt via

e-post. Över 30 olika chefer kontaktades men på grund av en låg svarsfrekvens sökte vi oss

vidare till närliggande kommuner och kontaktade då möjliga respondenter via telefon. Målet
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var att intervjua åtta verksamhetschefer men på grund av svårigheter att få respondenter att

medverka avgränsade vi oss till sex intervjupersoner.

5.2.1 Intervjupersoner

Intervjuerna har utförts med verksamhetschefer som är ansvariga för vård- och

omsorgsboenden med olika storlek och respondenterna finns i tre olika kommuner i Sverige.

Anställningstiden som chef varierar från sex månader till 20 år och vi har intervjuat en man

och fem kvinnor.

Intervjupersoner Befattning År inom tjänsten

Respondent 1 Verksamhetschef 7 år

Respondent 2 Verksamhetschef 1 år

Respondent 3 Verksamhetschef 6 månader

Respondent 4 Verksamhetschef 9 månader

Respondent 5 Verksamhetschef 20 år

Respondent 6 Verksamhetschef 6 år

5.2.2 Definition av verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg

Socialstyrelsens har i sin rapport ”Förutsättningar och stöd för första linjens chefer -

kartläggning av första linjens chefer i äldreomsorgen” definierat verksamhetsnära chefer

som den närmaste chefen för den operativa verksamheten. Vilket bland annat innefattar ett

direkt ansvar personal, budget, utveckling och arbetsmiljö. Rapporten belyser områden från

första linjens chefsperspektiv som till exempel arbetet med arbetsmiljö, kompetens,

utbildning, utveckling och uppföljning. Verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg är

ansvariga för boenden som drivs dygnet runt och omfattar individer som har ett stort och

långvarigt behov av vård och omsorg.

5.3 Genomförande och material

I detta avsnitt redogör vi för förberedelser, struktur och det praktiska genomförandet av

intervjuerna. Inledningsvis skapades en intervjuguide med 17 frågor utifrån studiens syfte och

frågeställningar. För att skapa en tydlig struktur delades intervjuguiden in i tre

huvudområden: Hur lär sig chefer i sitt dagliga arbete, förutsättningar för lärande i dagligt

arbete och kontextuella faktorer. För att få en uppfattning om frågorna var tydliga när det
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gällde språk och struktur testades de på en utomstående person med verksamhetsansvar. Detta

bidrog till att vi kunde korrigera intervjuguiden för att få den ännu mer lättförståelig och

försöka säkerställa att den innehöll det vi efterfrågade.

Samtliga intervjuer genomfördes via Microsoft Teams på grund av geografiskt avstånd och

för att alla respondenter skulle ha samma förutsättningar. Alla intervjuer utfördes på utsatt tid

och ingen av intervjupersonerna behövde omboka eller avboka intervjun. En fördel med

digitala intervjuer är att respondenterna fritt hade möjlighet att välja en plats där de kunde

utföra intervjun. Flera av respondenter utförde intervjuerna från deras arbetsrum varav en

respondent utförde intervjun hemifrån. Om intervjuerna hade utförts på plats hade eventuellt

ett mötesrum behövts bokats och tid hade även behövts till att ta emot oss. Vår upplevelse är

att respondenterna var avslappnade och tillmötesgående med att svara på frågorna. Vid tre

intervjuer så behövde respondenterna avbryta en kort stund för att svara på en fråga eller ett

telefonsamtal. Trots detta avbrott upplevde vi att intervjuerna kunde ta vid där dialogen

avbröts. Vår upplevelse är att respondenterna värderade en del av frågorna olika och det

återspeglades i deras svar. När vi upptäckte detta så ställdes följdfrågor eller så förtydligades

frågan för att få ett kompletterande svar. En nackdel med digitala intervjuer är att de kan bli

formella och opersonliga och kräver goda förberedelser för att undvika pauser i samtalet

(Ahrne & Svensson, 2015). För att skapa ett gott klimat under intervjun använde både vi och

intervjupersonerna påslagna kameror. Vid genomförandet av fem av sex intervjuer var vi två

som intervjuade på samma plats och kunde på så sätt hjälpas åt med tekniken. Under en av

intervjuerna befann vi oss på olika geografiska platser men vår upplevelse är att de inte

förändrade förutsättningarna. Våra roller under intervjun var att en av oss gav information

utifrån formuläret om samtycke och ställde sedan de första frågorna i intervjuguiden medan

den andra observerade och ställde följdfrågor. Vidare genom intervjun ställdes frågorna av

båda utifrån hur det föll sig naturligt och vilka följdfrågor vi ville ställa.

Bryman (2018) argumenterar för att det i stort sett är ett obligatoriskt inslag att spela in vid

kvalitativa intervjuer då det underlättar analysen kring hur respondenterna uttryckt sig. Vid

några intervjuer utförde vi även anteckningar när vi uppfattade något som var viktigt i

intervjuerna. Eftersom intervjuerna spelades in via Microsoft Teams bidrog det till att vi i

efterhand kunde gå igenom materialet mer noggrant och analysera och säkerställa att vi fått

med det viktigaste som berättades och att inget föll i glömska. Intervjuerna pågick 25-34

minuter och materialet blev totalt 2 timmar och 33 minuter långt.
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5.4 Databearbetning och analys

I direkt samband med intervjuerna transkriberades materialet utförligt. För att få en

helhetsbild av innehållet i materialet skrevs allt som sades i intervjuerna ordagrant ned.

Eftersom transkribering är en krävande process delades materialet upp, för att vara mer

tidseffektiva och behålla en bättre koncentration samt undvika misstag som att slarva, höra

eller tolka fel, vilket kan uppstå vid transkribering (Bryman, 2018). För att undvika misstag

och inte tröttna var vi även noggranna med att dela upp den text vi lyssnade på i små etapper.

Det transkriberade materialet uppgick till slut till 105 sidor text.

När vi analyserade och bearbetade materialet utgick vi ifrån studiens tre frågeställningar och

intervjuguidens tre delar. Alla intervjuer skrevs ut och lästes flera gånger för att skapa oss en

helhetsbild och för att ha en möjlighet att markera relevanta teman eller citat. Gemensamt

gick vi sedan igenom de markeringar och citat vi markerat individuellt för att diskutera och

jämföra våra resultat av studien. I nästa steg sorterade vi materialet och citaten utifrån

studiens tre frågeställningar. Under bearbetningsprocessen har materialet reducerats till det

som bäst lämpar sig för att besvara våra frågeställningar. Bokstavliga citat i analysdelen

gynnar förståelsen för både läsaren och författaren då det ger en större transparens och visar

de konkreta kopplingar som finns mellan empiri och teori (Trost, 2010). Citaten har använts

för att presentera resultatet tydligare och slutligen har vår empiri diskuterats med hjälp av vår

teori.

5.5 Studiens kvalitet

Inom kvalitativ forskning finns en diskussion om hur pass tillämpbara begreppen reliabilitet

och validitet är. Widerberg (2002) anser att begreppen reliabilitet och validitet passar in på

kvantitativ forskning men inte lika bra in på kvalitativ forskning. Begreppet reliabilitet syftar

bland annat till att forskaren ska kunna bytas ut och resultatet ändå ska bli densamma, det vill

säga att det ska kunna upprepas. Men eftersom det vid kvalitativ forskning är individernas

egna uppfattningar som är intressanta så är det inte säkert att det går att upprepas på samma

sätt som i en kvantitativ studie. Validiteten är lättare att använda i kvalitativ forskning då

resultatet av studien svarar mot de frågeställningar som har ställts (Widerberg, 2002). I

kvalitativa studier kan istället begreppen tillförlitlighet och trovärdighet användas för att

diskutera studiens kvaliteten (Bryman, 2018).
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5.5.1 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning som den metod eller den forskning som

genomförts verkligen undersöker det som den avser att undersöka (Fejes & Thornberg, 2019).

För att undersöka vad verksamhetsnära chefer upplever har semistrukturerade intervjuer

använts i denna studie. Samtliga respondenter har fått frågorna ställda på samma sätt och i

samma ordning. Med semistrukturerade intervjuer finns större möjlighet att ställa följdfrågor

för att fånga upp detaljer och förtydliganden hos de intervjuade cheferna. Att ha en objektiv

syn och att agera i god tro är en utmaning. I tolkningen av intervjupersonernas svar har en

neutral inställning till svaren varit viktigt för att inte påverka resultatet med våra åsikter. Då

en medvetenhet finns så anser vi resultatet av studien är tillförlitlig då vi gjorde grundliga och

betänksamma tolkningar av empirin samt att studien undersöker det som den avsåg att

undersöka (Bryman, 2018).

5.5.2 Trovärdighet

Trovärdighet är ett begrepp som beskriver om den genomförda undersökningen med samma

tillvägagångssätt och metod går att utföra vid ett annat tillfälle och om resultatet blir det

samma (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskningsprocessen har dokumenterats så utförligt som

möjligt för att underlätta för en ny studie att genomföras på ett liknande sätt med likvärdiga

resultat. Om denna studie skulle utföras på samma sätt med andra personer skulle resultatet

dock kunna variera. Detta kan bero på att vi som forskare kan påverka sättet vi ställer

frågorna och hur vi tolkar chefernas svar. Vi är även medvetna om att vi som individer kan ha

olika tolkningar av chefernas svar. För att motverka detta har vi när vi granskat chefernas svar

därför varit så kritiska och objektiva som möjligt. Genomgående i analysen har även citat

använts från cheferna för att läsaren ska få en tydlighet och få möjlighet att själva granska

svaren och vara kritiska till våra slutsatser. Alla intervjuerna har genomförts med

ljudupptagning för att vi ska ha möjlighet att gå tillbaka och igen lyssna på svaren.

Intervjuerna har även transkriberats för att få en ökad förståelse för svaren och en större

kvalité av det som framkommit under intervjuerna. Vi har också en medvetenhet om att vårt

sätt att föra en dialog, bemötande och följdfrågor kan ha påverkar respondenterna både

positiv och negativ. Att alla intervjuer har varit digitala och trots att vi använt kamera kan det

påverka hur vi läser av kroppsspråk och hur vi uppfattar det respondenterna uttrycker. Om

alla intervjuer hade utförts ”ansikte mot ansikte” hade vi eventuellt fått bättre relation, en

djupare dialog och lättare ställt följdfrågor. Inspelningarna kan även medföra att

respondenterna blivit påverkade och deras öppenhet i deras svar minskat. För att öka

24



tillförlitligheten har båda författarna analyserat de transkriberade intervjuerna var för sig och

sedan jämfört tolkningarna. På grund av att vi har haft en medvetenhet vid genomförandet

tror vi att studien har en relativt hög trovärdighet.

5.6 Etiska aspekter

Genomgående i studien har vi valt att följa de fyra etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet

(2017) presenterar och som syftar till att forskning ska göra gott. Huvudkraven är:

samtyckes-, konfidentialitet-, nyttjande- samt informationskrav.

För att uppfylla samtyckeskravet skapades ett samtyckesformulär som skickades till samtliga

intervjupersoner innan intervjutillfället. Samtyckesformuläret innehöll information om

studiens syfte, användningsområde, rätten att avbryta studien utan anledning, att deltagandet

är frivilligt samt att insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Formuläret

innehöll även kontaktinformation till vår handledare och oss studenter och information om att

undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på

seminarier och på universitets uppsatsdatabas DIVA. Vid intervjutillfället informerade vi om

innehållet i samtyckeskravet och intervjupersonerna fick muntligen godkänna formuläret.

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de medverkande och de organisationer de

tillhör ska vara anonyma. Vår beskrivning av respondenterna är verksamhetsnära chefer inom

vård och omsorg och intervjupersonerna nämns som respondenter med ett nummer från 1-6.

Detta görs för att minimera risken att någon ska kunna identifiera respondenterna. Allt

material som till exempel inspelningar har sparats så att endast vi som författare har tillgång

till dessa för att undvika att obehöriga kan ta del av materialet. Vidare informerade vi om att

materialet som samlats in via inspelningar endast är till för analys för forskningens ändamål

enligt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera intervjupersonerna om

studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. När kontakt togs med

respondenterna informerade vi om studien och dess syfte. Kravet uppfylls sedan genom

samtycke formuläret samt muntlig information från oss forskare vid intervjutillfällena.

Eldén (2020) argumenterar för att det inte endast räcker att följa de fyra etiska riktlinjerna

från Vetenskapsrådet. Eldén (2020) menar att etiken är ständigt närvarande under hela

forskningsprocessen. Etiska problem och frågor finns i allt från formuleringen av

frågeställningen, i resultatet och hur det tolkas och används av andra.

25



Vi har därför genomgående i vår studie diskuterat etiken i forskningsprocessen. När

intervjuguiden exempelvis skapades hade vi en medvetenhet om olika dilemman och att vissa

frågor skulle kunna få respondenten att känna oro eller upprördhet. Vissa frågor som skulle

kunna upplevas för avslöjande eller obehagliga har även undvikits. I vår frågeguide frågar vi

till exempel om förutsättningar för lärande. Det är viktigt att respondenterna upplever att de

kan vara ärliga under intervjun och att frågan inte är för att sätta dit dem eller deras

arbetsgivare utan syftet är att besvara våra forskningsfrågor. Vi har därför varit noggranna

med att se till att respondenternas berättelser är konfidentiella och anonyma och att vi

avidentifierat dem i transkriberingen. I vår forskarroll har vi också varit medvetna om att vår

bakgrund spelar roll och vem vi identifierar oss med och att det kan påverka hur vi tolkar

resultaten av intervjuerna. Vid transkriberingen har även alla individer avidentifierats och allt

inspelat material kommer att raderas när uppsatsen är examinerad.

5.7 Metoddiskussion

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som

metod. Fördelen med att utföra intervjuer är att vi erhåller vi en djupare förståelse för

intervjupersonernas upplevelser vilket bidrar till att vi kan ta del av individernas tankar kring

ett visst område. Materialet blir mer nyanserat och fullständigt jämfört med enkätstudier

(Alvehus, 2019). Att använda kvalitativ metod har dock sina begränsningar då intervjuer kan

ge en avgränsad bild av ett visst fenomen. Vid en kvalitativ ansats kan det också vara svårare

att dra generella slutsatser på grund av att det oftast är en mindre grupp personer som deltar

(Bryman, 2018). Ahrne och Svensson (2015) och Bryman (2018) rekommenderar att

intervjuer kompletteras med andra metoder för att få djupare förståelse. Ett exempel är att

använda intervjuer kombinerat med observationer. Vi ansåg dock att observationer inte hade

hjälpt oss eftersom syftet är att undersöka chefers egna upplevelser av lärandet och att

observationer då blivit överflödigt.

Urvalskriterierna som använts vid denna studie är att respondenterna arbetar som

verksamhetsnära chefer inom kommunal verksamhet. Anledningen till att vi valde att

genomföra studien inom kommunal verksamhet är att det då finns möjlighet att se likheter

och skillnader då arbetsplatserna har samma övergripande struktur. I urvalet valde vi

verksamhetsnära chefer med personal-, resultat- och budgetansvar vilket är en fördel då inte

resultatet blir spritt över olika branscher eller olika chefsbefattningar. Ahrne och Svensson

(2015) anser att intervjua sex till åtta personer kan vara lämpligt med anledning av att det
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medför en större säkerhet än att vara beroende av enskilda personers svar. Vi ansåg att sex

intervjupersoner gav tillräckligt med underlag för vår studie.

I jämförelse med kvantitativ forskning är en nackdel med kvalitativa metoder att intervjuer

genererar stora mängder material. En annan nackdel är att transkriberingar ofta är väldigt

tidskrävande. En annan aspekt är att det är lätt att lägga till egna tolkningar från oss forskare.

Med tanke på att materialet är omfattande kan en utmaning vara att man finner ytterligare

fördjupning eller infallsvinklar. Vid en stor mängd material kan en ytterligare risk vara att

man som forskare reducerar bort för mycket material då man önskar en hanterbar mängd.

Risken är att man reducerar för mycket och det kan då ge en missvisande bild av materialet i

dess helhet (Ahrne och Svensson, 2015). Vi har därför lagt stor vikt vid att tematisera vårt

material för att fokusera på studiens syfte.

För att säkerställa att intervjuguiden besvarar det som studien syftar till att undersöka testades

intervjuguide med en extern person som har verksamhetsansvar. Det var fördelaktigt för oss

då vi fick en uppfattning om frågorna var tydliga och vi hade efter möjlighet att korrigera och

ändra språk och struktur. Efter två intervjutillfällen upptäckte vi att den sista delen om

kontextuella faktorer hade kunnat ställas tidigare då det hade bidragit till en överblick av

intervjupersonernas omgivning. Vi beslutade dock att hålla fast vid strukturen för att alla

intervjupersoner skulle få frågorna ställda i samma ordning. En nackdel vi har diskuterat i

efterhand är att när vi var två personer som genomförde intervjuerna att vi kan ha ställt

frågorna på olika sätt. Det innebär att vi som forskare kan ha medfört att vi påverkat frågan

och att intervjupersonerna tolkat frågorna olika. Frågorna i intervjuguiden är baserade på vår

teori och vi var noggranna med att inte ställa ledande frågor utan att ställa öppna frågor

utifrån olika områden. En fördel under genomförandet av intervjuerna var att vi hade läst

olika rapporter och då hade en viss baskunskap om verksamhetschefens yrkesroll. Det gjorde

att vi hade en fördel när vi frågade om bakgrund och hade större möjlighet att ställa olika

följdfrågor om deras huvudsakliga arbetsuppgifter.
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6. Resultat och analys

Nedan analyseras det empiriska material som har samlats in genom sex semistrukturerade

intervjuer och där syftet är att undersöka verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg i

kommunal verksamhet och deras förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Resultatet

analyseras med utgångspunkt i Erauts lärandeteori. Resultatet presenteras utifrån följande

områden: hur cheferna lär sig på arbetsplatsen samt individuella- och kontextuella

lärandefaktorer.

Till grund för analysen har vi utgått från våra tre forskningsfrågor:

- Hur upplever chefer att de lär sig på sin arbetsplats?

- Vilka förutsättningar för eget lärande upplever cheferna att de har?

- Hur samverkar dessa lärande- och kontextuella faktorer?

6.1 Hur chefer lär sig

Sammantaget lär sig respondenterna när det deltar i aktiviteter tillsammans med andra och får

möjlighet till dialog. Respondenterna lär sig när de får möjlighet att lösa utmanande uppgifter

och har tillgång till tillräckligt med stöd. Dessutom lär de sig i mötet med medarbetare,

vårdtagare och anhöriga. Däremot har det visat sig att cheferna inte har några förutsättningar

att observera eller att “gå bredvid” en kollega.

6.1.1 Deltagande i gruppaktiviteter

Deltagande i gruppaktiviteter handlar enligt Eraut (2004) om aktiviteter där medarbetare i

organisationen deltar i grupper där olika ämnen kan diskuteras. Samtliga respondenter

redogör för att de varje vecka har gemensamma träffar med andra verksamhetschefer inom

samma område. Nedanstående citat exemplifierar detta:

“Mycket lär jag mig i dialog med mina kollegor. Vi träffas ju varje vecka så att där pratar vi ju mycket. Såna

verksamhetsfrågor eller svåra frågor som dyker upp” (Respondent 1)

“Jag får mycket inspiration av att träffa och möta andra. Och höra om saker, ja det inspirerar mig väldigt mycket

att jag får samarbeta med andra, men även höra från andra goda exempel och mindre goda exempel”

(Respondent 5)
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Citaten visar på att gemensamma gruppaktiviteter skapar lärande genom exempelvis

problemlösning, inspiration och dialoger med kollegor. Samtliga respondenter beskriver i sina

svar att de har ett stöd av kollegor. Genomgående beskriver respondenterna att det har en

strukturerad agenda på ledningsmötena där de varje vecka går igenom olika

verksamhetsfrågor. Genom att föra en dialog ökar möjligheterna att hantera de komplexa

situationer som arbetet kräver. Att föra en dialog med kollegor menar Eraut (2004) ökar

möjligheten att hantera utmanande och komplexa situationer som skapar ett lärande för

individen, gruppen och organisationen. Något som respondenterna har beskrivit i citaten

ovan.

6.1.2 Arbeta tillsammans med andra

Att arbeta tillsammans med andra handlar enligt Eraut (2004) om att observera och lyssna på

andra medarbetare samt delta i aktiviteter för att bli medveten om olika typer av kunskap och

expertiser och få en känsla av osynlig kunskap. Sammanfattningsvis har ingen av

respondenterna i sina intervjusvar nämnt att de har haft möjlighet observera andra

chefskollegor. Nedanstående citat exemplifierar detta:

“ Det är ju faktiskt att man behöver ta reda på hur man gör själv och inte fråga någon annan. Hur gör jag nu?

Utan det är liksom “ learning by doing “, ta tag i uppgiften” (Respondent 6)

“.. Jag är ju självlärd på något sätt…. man tar reda på saker och lär sig allt eftersom” (Respondent 2)

Respondenterna får inhämta kunskap på egen hand då möjligheterna att observera eller gå

bredvid en kollega saknas. Detta tolkar vi beror på chefens yrkesroll, där chefer förväntas att

bemästra arbetet utan att observera eller delta när en annan kollega utför sina arbetsuppgifter.

Utan möjligheten att observera en kollega är det enligt Eraut (2004) svårt att bli medveten om

olika typer av kunskaper och få en känsla av osynlig kunskap.

6.1.3 Ta itu med utmanande uppgifter

Att ta itu med utmanande uppgifter handlar enligt Eraut (2004) i vilken omfattning

medarbetare upplever utmaningar i sitt dagliga arbete samt om det finns tillräckligt med stöd

för att hantera utmaningarna. Om det finns tillräckligt med stöd leder det till ökad motivation

och självförtroende hos medarbetarna.
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Samtliga respondenter beskriver i sina intervjusvar att arbetet har utmaningar men att de har

tillräckligt med stöd för att hantera utmaningarna. Respondenterna beskriver att de har stöd

från chefskollegor, administratörer och interna stödfunktioner som HR, IT och ekonomi.

Beroende på verksamhetens storlek benämner respondenterna stödet på olika sätt. Vissa av

respondenterna har delat ansvar för en verksamhet och har möjlighet till dagligt stöd av en

annan chefskollega medan andra har interna stödfunktioner.

“Fördelen med en stor kommun är att jag i organisationen har specialister för nästan alla områden…det är där

jag kan fråga, gör jag rätt här? när jag måste hantera vissa situationer är det bra att konsulter finns”

(Respondent 4)

Vi tolkar det som att en stor utmaning är att respondenterna är relativt ensamma i sin

yrkesroll och att de därför är i behov av stöd och support från sin närmaste kollega eller chef.

Utmaningarna varierar utifrån att respondenterna har komplexa arbetsuppgifter inom flera

olika arbetsområden och det påverkar hur det löser dem. Genom att respondenterna har

tillgång till stöd och feedback bemästrar de sina utmanande arbetsuppgifter och i linje med

Erauts (2004) teori ökar deras självförtroende och motivation till sina arbetsuppgifter. Att ha

stöd av sina kollegor är en viktig förutsättning för lärande och kommer här även att belysas

under individuella lärandefaktorer.

6.1.4 Arbeta med klienter

Att arbeta med klienter handlar enligt Eraut (2004) om 1) Att lära sig om klienten 2) lägga

märke till nya aspekter av en klients problem eller begäran 3) att komma på lösningar

tillsammans med klienten på problemen som uppstår.

Klienter kan förstås som företagets kunder men vi har valt att relatera detta utifrån

verksamhetschefens perspektiv och valt att definiera klienter som underställda medarbetare,

vårdtagare och deras anhöriga. De saker vi har urskilt utifrån respondenternas svar är att det

kan uppstå många olika situationer inom verksamheterna som behöver hanteras. Eftersom

respondenternas chefsroll innebär att bedriva den dagliga verksamheten blir det en naturlig

del av deras arbetsuppgifter att föra dialoger med sina medarbetare i olika sammanhang. Det i

sin tur innebär att de lära sig om sina medarbetare, får nya aspekter på deras problem och kan

lösa problem tillsammans.
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“.... Jag tycker som idag att till exempel nu ska jag möta en person som jobbar natt och har ska ha ett “lära

känna” samtal kl 8 ikväll” (Respondent 5)

“Jag har väldigt många medarbetare som kommer till mig med väldigt många olika saker. Det kan vara

konflikter i arbetsgruppen, det kan vara personliga problem, det kan vara ja, allt mellan himmel och jord

egentligen” (Respondent 1)

“ Vi har någonting som kallas för närstående brev där berättar vi om vad som är på gång och vad som har varit

eller även när någon flyttar in så vid första kontakten så får jag feedback, från både anhöriga och personal…. vi

går ut till anhöriga med en enkät där vi får svar på frågor om verksamheten, vad som varit bra, vad som de

önskar och vad vi kan jobba på mer för att bli en bra enhet” (Respondent 2)

Respondent fem beskriver ett exempel på vad Eraut (2004) belyser som att lära sig om

klienten eller i vårt fall medarbetaren och i detta sammanhang genom att ha “lära känna

samtal”. Vi tolkar att respondent ett kan kopplas till Erauts (2004) teori om att lära sig genom

att lägga märke till nya aspekter av en medarbetares problem. Ett annat sätt att lära sig ger

respondent två ett exempel på när hen lär sig genom att få information om verksamhetens

svagheter och kan på så sätt lära sig att förbättras och utvecklas. Vi tolkar att respondenterna

genom att samla in information och få feedback erövrar ny kunskap och kan då ändra på

saker som tidigare inte fungerat. Det innebär även att respondenterna lär av sina misstag

vilket också innebär ett lärande. Detta är i linje med Eraut (2004) som menar att det är vanligt

att lära sig från misstag i de flesta arbetssammanhang.

6.2 Individuella- och kontextuella lärandefaktorer

För att svara på vår forskningsfråga “ Vilka förutsättningar för eget lärande upplever cheferna

att det har?” har vi utgått från Erauts två olika trianglar där den övre triangeln beskriver

individuella lärandefaktorer och den nedre triangeln kontextuella lärandefaktorer.

Individuella lärandefaktorer har vi delat in i följande teman utifrån empirin: Utmaningar och

tillräckliga kunskaper, stöd, återkoppling och reflektion och det kontextuella lärandet har vi

delat in i följande teman: Relationer och möten med människor, fördelning och struktur och

förväntningar på prestation och framsteg.

31



6.3 Individuella lärandefaktorer

6.3.1 Utmaningar och tillräckliga kunskaper

Samtliga respondenter beskriver i sina intervjusvar att arbetet har utmaningar. För att kunna

lösa utmaningar krävs tillräckligt med kunskap för att veta hur man ska ta sig an dem.

Utmaningarna varierar, främst beroende på om respondenterna har komplexa arbetsuppgifter

inom flera olika arbetsområden. Två av respondenterna redogör för att de inte alltid har

tillräckliga kunskaper för att att lösa vissa av utmaningarna. Nedanstående citat exemplifierar

detta:
“Nej, inte alltid. Ibland skulle jag behöva vara psykolog, man får ju lösa efter bästa förmåga och jag är helt

beroende av den här bollplanen som jag har i form av mina kollegor och min chef ” (Respondent 1)

Respondent ett beskriver att hen inte har tillräckligt med kunskaper utan istället får lösa

situationen så gott det går, men påtalar vikten av att ha kollegor och sin chef som bollplank.

Övriga fyra respondenter svarar att de har tillräckliga kunskaper för att lösa arbetets

utmaningar. Nedanstående citat exemplifierar detta:

“Varje fall är unikt, så det är ju ganska svårt, men Ja. Ja men det tycker jag, om inte annat så vet jag vart jag tar

reda på dom” (Respondent 3)

“Ja, det känner jag, men jag hade inte haft det om jag inte haft min erfarenhet, det vill jag säga, även om jag är

trygg i mina erfarenheter och kan använda dom igen så hör jag av mig, söker upp personer som jag tänker kan

ge mig svaret” (Respondent 5)

En tolkning utifrån respondenternas svar är att respondent tre har utmanande arbetsuppgifter

men samtidigt är trygg i vart hen hittar stöd och information om behovet uppstår. Respondent

fem beskriver att tidigare erfarenhet är viktigt för att lösa utmanande uppgifter men påtalar

vikten att ta stöd av andra när erfarenheten inte räcker till. Enligt Eraut (2004) behöver

medarbetare uppleva värdet av sitt arbete samt framgångsrikt möta utmaningar. Vi tolkar att

framgångsrikt möta utmaningar innebär att de respondenter som har tillräckligt med

kunskaper kan lösa utmaningarna med tidigare erfarenhet. De respondenter som inte har

tillräckliga kunskaper behöver enlig Eraut (2004) söka stöd från kollegor samt att

respondenterna själva är proaktiva och söker information för att lösa situationen.
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6.3.2. Stöd

Nedan presenteras det mest betydelsefulla stöd som respondenterna har belyst. Beroende på

verksamhetens storlek och vilken kommun som respondenterna tillhör tolkar vi att stödet ser

olika ut. Alla respondenter upplever stöd från sin närmsta chef som underlättar arbetet i

chefsrollen och i beslutsfattande situationer. Samtliga respondenter beskriver även att de har

stöd från chefskollegor och interna stödfunktioner som HR, IT och ekonomi. Två av

respondenterna belyser att deras medarbetare kan vara ett stöd. Vissa av respondenterna har

delat ansvar för en verksamhet och har då möjlighet till dagligt stöd av en annan

chefskollega.
“Jag har två värdefulla administratörer. Dessutom har jag en

kollega och min chef men jag får även stöd från andra duktiga medarbetare” (Respondent 5)

Det stöd som ges skapar förutsättningar för att respondenterna ska våga ta sig an utmanande

uppgifter vilket enligt Eraut (2004) i sin tur leder till ökat självförtroende och motivation.

6.3.3 Återkoppling

Samtliga respondenter beskriver att de har återkoppling från exempelvis sina chefer,

chefskollegor eller medarbetare. Vi tolkar att återkopplingen ser olika ut beroende på hur

individen själv fungerar, där en respondent beskriver att hen aktivt efterfrågar återkoppling

och en annan respondent själv har en öppenhet vilket bidrar till att återkoppling kommer mer

naturligt från omgivningen. Nedanstående citat exemplifierar detta:

“Alltså, jag efterfrågar feedback och då får jag ju feedback. Vi har ju ofta hand om svåra ärenden och det då är

det ju i första han personalärenden eller det som rör våra boenden [...] när man eftersöker feedback så det är

klart att då får jag ju feedback och då lär mig sig både hur man ska hantera problem som är svåra”

(Respondent 1)

“Så jag försöker synas och vara tillgänglig och är öppen så det kan ju vara så att jag bjuder in till feedback

också” (Respondent 5)

Övriga fyra respondenter får återkoppling i den organisatoriska struktur som tillhandahålls i

form av veckovisa möten med deras chefer, via boende- och anhöriga enkäter eller via

medarbetarundersökningar. Vi tolkar att detta är en del av vardagen men något som erbjuds

av organisationen och att dessa respondenter inte lika aktivt söker återkoppling som de andra

två respondenterna. Nedanstående citat exemplifierar detta:
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“Feedbacken får jag genom medarbetarundersökningar, den avspeglar ju vad både jag och mina medarbetare

behöver utveckla” (Respondent 6)

Utifrån intervjusvaren tolkar vi att samtliga respondenter har förutsättningar och

tillgänglighet till återkoppling vilket respondenterna beskriver är värdefullt för sin personliga

utveckling. Återkoppling påverkar en individs tillit till sin och andras förmåga och är enligt

Eraut (2004) en viktigt faktor för att utvecklas och uppnå självförtroende i sin yrkesroll.

6.3.4 Reflektion

Samtliga respondenter beskriver att de har möjlighet att reflektera på egen hand eller med

andra medarbetare. Vår tolkning är att samtliga respondenter redogör för att reflektion är ett

viktigt inslag i arbetslivet men att de förhåller sig till det på olika sätt. Två av respondenterna

redogör för att de reflekterar mycket i vardagen genom att de avsätter tid eller använder tiden

på vägen hem från arbetet. Nedanstående citat exemplifierar detta:

“När du lämnar jobbet innebär det att avsluta dagen och det gör jag med reflektion. Jag har 40 minuter körning

där jag kan fundera över dagen. Vi reflekterar även mycket i vår ledningsgrupp där vi diskuterar olika vägar och

lösningar” (Respondent 4)

“ Ja, jag tänker att jag tar mig den tiden och att jag liksom någonstans vet att jag måste göra det, för det är oftast

sånt som jag tänker efteråt, ibland blir jag lite snabb och gör saker, med det är jätteviktigt för mig det här med

reflektionstid så jag försöker sätta av tid för det och även reflektera tillsammans med min närmsta kollega”

(Respondent 5)

Utifrån citaten ovan tolkar vi att respondenterna prioriterar och hittar tillfällen till reflektion.
“ Ja det är klart jag reflekterar men det är väldigt många arbetsuppgifter som tillkommer och varje mail är nästan

nya arbetsuppgifter och det är många möten så det gäller att hitta de där tillfällena då man har tid att reflektera

och eftersom det är mycket som är pressat är det svårt att finna tid” (Respondent 2)

Utifrån citatet ovan tolkar vi att respondenten har svårt att hitta tid till reflektion och att det

därför endast sker sporadiskt. Vår tolkning är att de respondenter som avsätter tid till

reflektion också reflekterar i större utsträckning än de som gör det sporadiskt. För att

informellt lärande ska kunna tillämpas är det enligt Eraut (2004) viktigt att det finns utrymme

för diskussion och reflektion.
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6.4 Kontextuella lärandefaktorer

6.4.1 Relationer och möten med andra människor

För att främja förutsättningar på arbetsplatsen beskriver alla respondenter att de har

arbetsplatsträffar med chefer inom vård och omsorg i kommunen där de får möjlighet att

stämma av med kollegor i samma område.
“ Ledningsgruppen och områdeschef träffas varannan vecka och sedan har vi varje vecka avstämning med

kollegor i samma område. Vi pratar då om problem, hur vi löst det och hur andra har löst det “ (Respondent 4)

Lärandeaktiviteter tillsammans med kollegor kan skapa ett lärande mellan kollegor och kan

resultera i goda arbetsrelationer på grund av att kollegor får möjlighet att föra en dialog och

samtal om arbetsrelaterade problem och dessutom lära känna varandra (Eraut, 2007).

“Vi har dagliga avstämningar i min ledningsgrupp och med mina administratörer och det skapar god kvalite och

jag lär mig väldigt mycket” (Respondent 4)

“ Jag är mycket ute på avdelningen, jag vill känna pulsen och dricka en kaffe för att kolla läget och lyssna på

vad de har att säga” (Respondent 2)

“Min prioritet är att ha vissa mötesdagar och att se till att vi lunchar tillsammans då jag inte ses dagligen med

mina chefskollegor” (Respondent 3)

Vi tolkar att respondenterna har en förståelse för vikten av att skapa goda relationer och

prioriterar möten med kollegor och medarbetare. Att skapa goda relationer på en arbetsplats

menar Eraut (2007) är en förutsättning för arbetsplatslärande eftersom förtroende och stöd av

chefskollegor kan ge ett gott självförtroende och motivation.

6.4.2 Fördelning och struktur

Samtliga respondenter beskriver att det finns en tydlig fördelning och struktur av deras egna

arbetsuppgifter. En av respondenterna beskriver att verksamheten står inför stora utmaningar

när det gäller fördelning och struktur av arbetsuppgifter. Nedanstående citat exemplifierar

detta:
“ Vi har stora utmaningar framöver. Varje enhet kan inte lösa sina problem själva. Vi har stora utmaningar

framöver med till exempel generationsskifte och enheterna behöver samarbeta. Vi behöver dela upp uppgifterna

på ett annat sätt… måste till exempel en undersköterska stå i köket eller kan vi ha personal med annan

bakgrund” (Respondent 4)
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Utifrån citatet ovan tolkar vi att det hos respondenten finns en insikt och engagemang att

utveckla organisationen för att skapa ett bra lärandeklimat även i framtiden. En tydlig struktur

menar Eraut (2007) bidrar till att goda relationer skapas som främjar motivation och

engagemang hos individen vilket bidrar till lärande.

6.4.3 Förväntningar på prestation och framsteg

Samtliga respondenter beskriver att det är tydligt vad som förväntas av dem som

verksamhetschefer. Samtliga säger att de har en tydlig rollbeskrivning medan en respondent

beskriver att det finns en viss otydlighet om vilka mål som ska uppnås.

“ Man vet ju liksom att man ska ansvara för personal, ekonomi, budget och daglig verksamhet, så är ju målet att

hålla budgeten, men det finns inget tydligt eller mätbart slutmål för det jag ska uppnås […] som personalansvar

är ju inget mätbart egentligen, eller kvalitativt arbete finns inget konkret att förhålla sig till” (Respondent 3)

Eraut (2007) beskriver att förväntningarna på en individs prestation ska vara tydliga vilket

visas hos alla i respondenter när det gäller deras rollbeskrivningar. För en respondent är det

inte lika tydligt vilka mål som förväntas vilket Eraut (2007) menar kan leda till minskad

motivation och engagemang hos individen.

6.5 Hur samverkar dessa lärande- och kontextuella faktorer

Erauts (2004) trianglar för informellt lärande består av individuella lärfaktorer som

utmaningar, återkoppling och support, självförtroende och engagemang samt kontextuella

faktorer som fördelning och struktur av arbetsuppgifter, relationer och möten med människor

och förväntningar på prestation. Vår tolkning är att dessa faktorer inte bara samverkar inom

triangelns olika delar utan även att de individuella faktorerna samverkar med de kontextuella

faktorerna, det vill säga arbetsmiljön skapar förutsättningar för individens lärande.

Eraut (2004) menar att det i den övre triangeln finns ett samband mellan utmanande

arbetsuppgifter, stöd och självförtroende där samtliga delar samverkar och påverkar varandra.

Samtliga respondenter har utmanande uppgifter vilket i stor del kan bero på de komplexa

arbetsuppgifter som de har i sin chefsroll. Vår tolkning är att stödet respondenterna har i sitt

dagliga arbete är avgörande för att klara av arbetsuppgifterna som chefsrollen innebär. Utan

stödet från chef, chefskollegor och andra stödfunktioner skulle verksamhetscheferna

antagligen inte ha möjlighet att lösa de problem och utmaningar de står inför. När

respondenterna står inför olika problem eller utmaningar är det viktigt att våga fråga en
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kollega om stöd vilket fem av sex respondenter redogör för. Detta går i linje med Eraut

(2004) som menar att självförtroende är en förutsättning för att en individ ska söka stöd hos

andra medarbetare.

Vi tolkar att fem av sex respondenter har självförtroende som hjälper dem att ta egna initiativ

till att lära sig nya saker, att söka information på egen hand men även att ta stöd av kollegor.

Två av respondenterna beskriver att de ofta får lösa saker genom “ learning- by-doing”. Vi

tolkar att ovan två respondenter proaktivt söker lärande genom att själva testa sig fram. Eraut

(2004) redogör för att större delen av lärandet på en arbetsplats sker genom att medarbetarna

själva är proaktiva och söker lärandemöjligheter men för att lyckas med detta behövs

självförtroende som uppstår genom att möta utmaningar samt graden av stöd i specifik

situation. En av respondenterna uttrycker att hen har stöd men påpekar att de andra

chefskollegorna också har mycket att göra vilket antyder att det kanske inte finns en

arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att våga fråga. En annan förklaring kan vara att det

inte finns tillräckligt med självförtroende hos denna respondent att söka stöd hos kollegor.

Erauts (2004) nedre triangel speglar den övre triangeln men fokuserar på kontextuella

lärandefaktorer vilket syftar på den arbetsmiljö som individen befinner sig i. Samtliga av våra

respondenter uttrycker att de har en tydlig arbetsfördelning och struktur på arbetet. En

arbetsplats med en tydlig struktur och fördelning av arbetsuppgifter och där utmaningarna är

rimliga menar Eraut (2004) skapar en god arbetsmiljö. För de fem av sex respondenter i vår

studie som har tydliga förväntningar och mål skapar det antagligen bättre förutsättningar för

lärande på arbetsplatsen, jämfört med den respondent som saknar tydliga förväntningar och

mål. Eraut (2004) menar att när det finns möjlighet till möten och relationer skapas ett

arbetsklimat där erfarenheter kan utbytas mellan individer. Vår tolkning är att de kontextuella

faktorerna som goda relationer, tydlig förväntan och struktur är viktiga förutsättningar för att

utveckla det individuella lärandet. När dessa faktorer samverkar skapas det förutsättningar för

respondenterna att utvecklas i deras chefsroller.

6.6 Sammanfattning av resultat och analys

Enligt vår tolkning visar resultatet att gruppaktiviteter skapar lärande genom problemlösning,

inspiration och dialog med kollegor, då detta bidrar till möjligheterna att hantera utmanande

och komplexa situationer. Resultatet visar även att respondenterna har stora utmaningar i sitt
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dagliga arbete och för att hantera dessa är det viktigt att respondenterna har tillräckligt med

stöd. När respondenterna har tillgång till både stöd och feedback ökar deras självförtroende

och motivation. Respondenterna i vår studie har ingen möjlighet att “gå bredvid” en kollega

utan resultatet visar att de får ta reda på hur man gör via “learning-by-doing”. Lärandet

uppstår också i kontakt med att “arbeta med klienter” där respondenterna uttrycker att de lär

sig om klienterna, klientens problem och kan tillsammans hitta lösningar.

Viktiga individuella förutsättningar som respondenterna behöver är att antingen ha tillräckligt

med kunskaper eller att proaktivt söka information och stöd från kollegor för att lösa olika

situationer. Vidare är återkoppling samt att ta sig tid till reflektion värdefullt för

respondenternas personliga utveckling och för att uppnå självförtroende i sin yrkesroll.

Resultatet visar även att arbetsmiljön är en viktig förutsättning för respondenterna. Samtliga

respondenter har möjligheter till möten och relationer, har en tydlig rollbeskrivning och vet

vilka förväntningar som ställs på chefsrollen. Dessa goda relationer och tydliga struktur

främjar deras motivation och engagemang som i sin tur bidrar till att ett informellt lärande

kan ske.

7. Diskussion
Denna studie har undersökt verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg i kommunal

verksamhet och deras förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. I följande avsnitt diskuteras

studiens viktigaste resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras även

resultaten i relation till tidigare forskning som presenterats.

Lärande i arbetet kan ske både formellt, informellt och icke-formellt. I vår studie har det

framkommit att verksamhetsnära chefer behöver en formell utbildning i form av en

universitetsutbildning med minst 180 högskolepoäng. Vidare i studien har det framkommit att

respondenterna har tillgång till interna utbildningar. Dessa kan definieras som icke-formella

utbildningar i form av webbinarier, HR-enheterna bidrar med specifika utbildningar, tillgång

till dokument och annat material för att hantera den dagliga driften. Cunningham och Hillier

(2013), Tynjälä (2008), Eraut (2000) redogör för att arbetsplatslärande kan innehålla inslag av

både formellt och informellt lärande även när det inte sker vid ett formellt utbildningstillfälle.

Formell utbildning och planerade inlärningssituationer gör det möjligt att effektivt utnyttja

informellt lärande, vända tyst kunskap till explicit kunskap och integrera konceptuell kunskap

och praktisk erfarenhet, vilket är grunden för utveckling av expertis. En av våra respondenter
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redogör för att organisationen erbjuder planerade utbildningar men önskar att den nya

kunskapen ska testas i organisationen samt följas upp i diskussionsgrupper. Vi instämmer

med att arbetsplatslärande kan innehålla inslag av både formella inlärningssituationer och

informellt lärande men i ovan exempel visar det på att det informella lärandet eventuellt

uteblir när det inte testas eller följs upp i diskussionsgrupper.

Det som framkommit i studien är att det finns många likheter mellan kommunerna avseende

förutsättningar för lärande. Vi ser att respondenterna har tillgång till stöd av kollegor, närmsta

chef och övriga stödfunktioner samt att det finns ett intranät där de själva kan hitta

information. Det vi ser skiljer sig åt är att respondenter med större enheter har mindre tid för

sitt egna lärande. Vi ser även att det skiljer sig mellan de olika kommunerna avseende

utbildningar från HR gällande verksamhetsnära personalfrågor.

Studien första frågeställning handlar om hur chefer upplever att de lär sig på sin arbetsplats.

Resultatet visar att respondenterna lär sig via dialog med kollegor och medarbetare, genom

att ta testa sig fram via “ learning-by-doing”, och att ha tillgång till och tillräckligt med stöd

att hantera utmaningar. Resultatet styrker det Fuller och Unwin (2005) fann att anställda lär

sig genom att utföra arbete vilket är kopplat till vad respondenterna uttrycker som

learning-by-doing. Vidare menar Fuller och Unwin (2005) även att stöd och vägledning av

kollegor har stor betydelse vilket också vår studie har visat från flera olika perspektiv. Stöd

och vägledning behövs både när respondenterna lär sig sina uppgifter men är även en

förutsättning för att klara sina utmaningar i sin hektiska vardag. Wolmesjö (2015) menar

dessutom att verksamhetschefer har en stor mängd arbetsuppgifter med bland annat personal-,

resultat- och budgetansvar. På grund av flera och breda ansvarsområden innebär det att chefer

behöver utveckla sin kompetens inom flera områden. Resultatet i vår studie visar att

möjlighet till observation samt deltagande i andra chefers dagliga arbete är något som det inte

finns möjlighet till. Därför går Erauts (2004) aktivitet om att arbeta tillsammans med fokus på

observation inte riktigt att applicera på vår studie. Vårt resultat visar istället att

respondenterna förväntas klara sig själva utan att “gå bredvid en kollega”. Vi tolkar det som

att kommunen inte har en kontextuell struktur för detta. Vi antar även att detta beror på att

chefsrollen ser annorlunda ut än andra arbetsroller och att kravet på chefer redan finns när de

tillsätts i sin roll. Det vi fann intressant är att flera av respondenterna lär sig genom sina

medarbetare genom att de har ett ha ett gott samarbete där de tillsammans kan diskutera och

lösa dagliga problem som uppstår. En av respondenterna påvisade ett starkt ledarskap genom
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att hen dagligen är närvarande på avdelningarna för att kunna känna av och lägga märke till

medarbetarnas vardag. Vidare såg respondenten sig själv som en länk för att möjliggöra en

lärmiljö där samarbete sker mellan individer som har olika kompetenser.

Studiens andra frågeställning handlar om vilka förutsättningar cheferna upplever att de har

för eget lärande. Resultatet visar att det de mest betydelsefulla förutsättningarna

respondenterna har för eget lärande är: stöd, återkoppling, reflektion och tidigare erfarenhet

men även organisatoriska förutsättningar som: relationer och möten med andra samt struktur

och tydliga förväntningar från organisationen. En genomgående förutsättning som

framkommer som ett resultat av vår studie är att respondenterna behöver stöd av sina chefer,

kollegor, medarbetare och andra stödfunktioner. Resultatet styrker det som Eraut (2007) och

Fuller och Unwin (2005) fann att möjlighet att få stöd av kollegor är grundläggande för

lärandet. En annan förutsättning för lärande är återkoppling där vi ser att det grundar sig i två

delar, individens egna initiativ och att organisationen erbjuder möjlighet till återkoppling.

Organisationer som erbjuder en struktur för återkoppling skapar en lärande miljö. Eraut

(2007) menar att en tydlig struktur bidrar till att goda relationer skapas som främjar

motivation och engagemang vilket bidrar till lärande.

Wastesson, Eriksson, Nilsson och Gustavsson (2021) fann att tidigare yrkeserfarenhet, socialt

stöd och tillgång till intranät är viktiga förutsättningar för arbetsplatslärande. Som vi tidigare

nämnt innebär chefsrollen att cheferna ställs inför flertalet olika utmaningar som kräver

kompetens inom flera olika områden. En avgörande faktor för att hantera dessa utmaningar

och som vi ser i respondenternas svar är att de själva söker kunskap. En annan viktig

förutsättning som flera av respondenterna belyser är deras tidigare erfarenhet som de får

användning för i flera olika sammanhang. Det som framkom under intervjuerna är att, trots

lång erfarenhet, behöver respondenterna söka kunskap samt ha tillgång till stöd. Detta tolkar

vi beror på att det i verksamheterna ständigt uppstår nya utmaningar och situationer som

behöver hanteras.

Chefer inom offentlig verksamhet har ett krävande uppdrag vilket Berntson et al. (2012) och

Björk (2013) redogör för. Vidare rapporterar även Sveriges branschorganisation Ledarna och

Sveriges kommuner och landsting att chefer har krav från olika aktörsgrupper och att de ofta

hamnar i en mellanposition. Dessa krav tillsammans med flera ansvarsområden innebär att

första linjens chefer behöver utveckla sin kompetens inom flera områden för att klara sina

åtaganden (Wolmesjö, 2015). I vår studie framkommer det att respondenterna behöver
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ansvara för sin egna utveckling men även att organisationen erbjuder en lärmiljö.

Organisationer behöver skapa en lärmiljö med en tydlig struktur för exempelvis återkoppling

och att det finns utrymme för respondenterna att stödja varandra genom att diskutera och

reflektera tillsammans. Garvin (2008) menar att en stödjande lärmiljö med exempelvis tid för

reflektion är en av flera förutsättningar för att lärandet ska uppstå. Vidare menar Eraut (2004)

att det stöd som ges skapar förutsättningar för att respondenterna ska våga ta sig an

utmanande uppgifter vilket enligt Eraut (2004) i sin tur leder till ökat självförtroende och

motivation. I vår studie ser vi att självförtroende och motivation är avgörande för att klara av

chefsrollen. Självförtroende och motivation ser vi är kopplat till att våga fråga om hjälp, att

proaktivt söka kunskap och att våga experimentera och testa nya saker. Utan självförtroendet

anser vi att lärandet i en chefsroll stannar av och att individen inte kan hantera sina

åtaganden.

Studiens tredje frågeställning handlar om hur individuella och kontextuella förutsättningar

samverkar. Omgivningen det vill säga de kontextuella faktorerna, som att det finns goda

relationer på arbetsplatsen och att det finns en tydlig förväntan och struktur från

organisationen är viktiga förutsättningar för att utveckla det individuella lärandet. När de

individuella- och kontextuella faktorerna samverkar skapar det förutsättningar för cheferna att

utvecklas i deras chefsroller. En arbetsmiljö som har en tydlig struktur och fördelning av

arbetsuppgifterna samt utmaningar som är rimliga att hantera menar Eraut (2004) skapar en

bra arbetsmiljö. I vår studie tolkar vi att kommunerna erbjuder en tydlig struktur som

underlättar och skapar förutsättningar för individens lärande. Eftersom cheferna har ett

krävande uppdrag är det en stor fördel att kommunerna erbjuder en grundläggande struktur,

men dock är det viktigt att individen själv tar tillvara på det organisationen erbjuder.

7.1 Studiens bidrag och begränsningar

Studien har berört verksamhetschefer inom vård- och omsorg i kommunal verksamhet med

olika lång erfarenhet och deras upplevelser av hur de lär sig samt förutsättningar för lärande.

En viss begränsning i studien är att det empiriska materialet endast utgår ifrån sex

respondenter, vilket kan påverka studiens resultat då det endast är dessa individers

upplevelser som ligger till grund för analysen. Vi valde att göra en avgränsning till att studera

chefer inom kommunal verksamhet då materialet kan urskilja likheter och skillnader i
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jämförelse med att vi hade valt chefer utan specifik yrkeskategori. I och med detta kan vi dra

en tydligare slutsats om fenomenet vi studerat då det annars hade blivit mer generellt.

Tidigare forskning avseende verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg i kommunal

verksamhet och deras förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll anser vi vara relativt

outforskat. Med denna studie har vi bidragit med ny kunskap om hur verksamhetschefer inom

kommunal verksamhet upplever att de lär sig samt vilka förutsättningar de behöver för att

utvecklas i sin yrkesroll. Studiens resultat kan kopplas till det tidigare forskningsfältet om

arbetsplatslärande men bidrar också till en djupare förståelse för hur viktigt organisatoriska

förutsättningar är för att cheferna ska kunna hantera en utmanande vardag. Vi anser att Erauts

teori har varit tillämpningsbar på större delen av vår studie. Teorin har bidragit med en

djupare förståelse för det informella lärandet samt gett ett perspektiv på hur individuella- och

kontextuella lärandefaktorer samverkar som båda är viktiga inslag för individens lärande. Hur

individer lär sig genom att arbeta med klienter var svårt att tillämpa på chefsrollen då deras

främsta roll är att vara förebilder och stötta medarbetarnas utveckling. Chefen arbetar inte

direkt mot klienter och vi fick därför tolka att chefens klienter är deras underställda

medarbetare.

7.2 Förslag för vidare forskning

Denna studie har utgått ifrån chefers upplevelser och perspektiv på hur de lär sig och vilka

förutsättningar de har för arbetsplatslärande. Erauts typologi om vad individer lär sig är ett

fenomen som också skulle vara intressant att studera. Studiens resultat grundar sig enbart

utifrån chefernas perspektiv och i framtida forskning är ett förslag att undersöka medarbetare

inom vård och omsorg för att se hur de lär sig och vilka förutsättningar de har. Vidare hade

det varit intressant att genomföra en liknande studie med verksamhetsnära chefer inom en

annan bransch eller inom ett privat företag och jämföra resultatet med den här studien. Ett

förslag är även att i framtiden göra om samma studie med verksamhetsnära chefer inom vård

och omsorg och se hur lärandet ser ut och om förutsättningarna är detsamma.
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Projekt

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur verksamhetsnära chefer inom
kommunal verksamhet upplever sina förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Vi kommer
att undersöka hur chefer upplever att de lär sig samt vad chefer har för förutsättningar för sitt
individuella lärande.

Metod
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Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja
att avbryta sin medverkan.

□ Jag vill medverka i studien.
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Datum __________________________________________
Underskrift ___________________________________________________

Med vänlig hälsning, Sandra Carlsten & Jannika Lernskog Pihl
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Bilaga 2: Intervjuguide

Bakgrund

1. Hur länge har du arbetat i denna roll på arbetsplatsen?

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

3. Vilka formella utbildningar tar du del av som chef?

Hur lär sig chefer i sitt dagliga arbete

4. Hur lär du dig sådant som du behöver kunna för att lösa dina arbetsuppgifter och leda

din verksamhet?

5. Har du någon kollega att diskutera verksamheten med? I så fall, Hur?

6. Hur arbetar du för att utvecklas i det dagliga arbetet?

Förutsättningar för lärande i dagligt arbete

7. Vilka förutsättningar upplever du att du har att lära på din arbetsplats?

8. Upplever du att du har stöd i ditt dagliga arbete? Vilken sorts stöd? Beskriv.

9. Får du någon feedback/ återkoppling från din omgivning? Hur ser den ut?

10. Upplever du att arbetet har utmaningar? (Har du tillräcklig kunskap att lösa

utmaningar, individuellt eller i grupp, vad lärde du dig av det)

11. Vilka initiativ tar du till eget lärande?

12. Har du behov av att lära dig mer av något i ditt arbete? Vilka resurser har du som kan

göra att du når de behoven?

13. Har du möjlighet att reflektera själv eller med andra på jobbet?

14. Vilka initiativ upplever du att verksamheten tar för att du ska lära dig?

Kontextuella faktorer

15. Finns det tydlig fördelning och strukturering av arbetsuppgifterna inom

verksamheten? (rimlig svårighetsgrad på arbetsuppgifterna)

16. Finns det möjlighet till möten och relationer på arbetsplatsen där erfarenheter kan

utbytas?

17. Vet du vad som förväntas av dig som enhetschef? (Mål i organisationen, tydlig

rollbeskrivning)
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