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Abstrakt  
Lärande är nödvändigt för att organisationer ska kunna utvecklas och förbättras. Tidigare 

forskning har studerat organisatoriskt lärande ur flera olika aspekter, bland annat som ett 

utvecklingsinriktat respektive anpassningsinriktat lärande. Syftet med denna studie är att 

beskriva de mekanismer som påverkar lärandet i en organisation. Den organisationen som 

studerats är en hemtjänstgrupp som börjat arbeta enligt Vanguardmetoden. Datainsamlingen 

skedde med intervjuer, totalt intervjuades elva personer i hemtjänstgruppen. Studien hade sin 

ansats i kritisk realism och strävade därmed efter att avtäcka de mekanismer som påverkar 

lärandet i en organisation. I resultatet redovisas de mekanismer som antas ha haft effekt på 

detta lärande. Dessa diskuteras sedan i förhållande till vilken effekt de kan ha haft på lärandet 

i organisationen. Det visade sig att lärandet i en organisation påverkas av flera olika faktorer 

som tillsammans utgör det sammanhang som antingen gynnar eller hämmar lärande.  

 

Nyckelord: kritisk realism, mekanismer som producerar lärande, organisatoriskt lärande, 

Vanguard 
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Förord 
Den här uppsatsen är ett 15 hp självständigt arbete som utgör mitt examensarbete vid 

Mittuniversitetets Beteendevetenskapliga program. Ämnesområdet är valt på grund av mitt 

intresse för verksamhetsutveckling som väckts under studietiden.  

 

Jag vill tacka alla de respondenter som deltagit i denna studie och bidragit med sina kloka 

tankar och tankvärda funderingar. Det är framföra allt ni som gjort denna studie möjlig att 

genomföra. Jag vill också tacka de personer vid denna organisation som gett mig 

godkännande att få genomföra studien, samt satt av en del av sin värdefulla tid för att hjälpa 

mig av avgränsa studien och välja ett pedagogiskt problem. Ett stort tack riktar jag också till 

respondenternas enhetschef som varit så vänlig att sätta av tid för sin personal så att de kunde 

delta i studien. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Catharina Höijer som 

bidragit med många kloka tankar under processens gång. 
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Introduktion 
Hur kommer det sig att så många människor går till sitt arbete och gör det de alltid gör, det 

alla andra gör och det man alltid har gjort, utan att reflektera över om det är det bästa sättet att 

göra det på? Eller att så många projekt i organisationer som syftar till att öka kunskapen hos 

medarbetarna eller förbättra organisationens prestation, slutar i att det anställda går tillbaka till 

sitt arbete med den nya kunskapen och forsätter att göra det de alltid har gjort? Den här 

uppsatsen handlar om en organisation som utfört ett lyckat förändringsarbete, där 

medarbetarna har lärt sig en helt ny logik som hjälpt dem att utföra stora förbättringar i sitt 

arbete. Vad var det som gjorde att de lyckades? Vad gjorde att de kunde förkasta sina gamla 

rutiner och istället lära sig en helt ny logik? Vilka mekanismer utlöste det lärande som skedde 

då medarbetarna tog till sig den nya logiken? Förhoppningen med denna uppsats är att kunna 

säga något om varför lärandet i denna organisations förändringsarbete lyckades så bra och 

därmed bidra med kunskap som kan hjälpa andra organisationer att lyckas lika bra. 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt presenterar den tidigare forskning som finns kring lärande i organisationer. 

Lärande i organisationer uttrycks ibland som organisatoriskt lärande, i denna uppsats 

behandlas begreppen synonymt. Litteratursökningen till avsnittet har skett via Googles 

databas för vetenskapligt litteratur; Googlescholar, med sökorden ”organisatoriskt lärande” 

och ”factors that influence learning in organizations”, samt utifrån en av Mittuniversitetets 

databaser; Eric med sökorden ”organisational learning”. Som beskrivs nedan så tittar 

forskningen på organisatoriskt lärande ur flera olika perspektiv, men det finns stort fokus på 

det som här benämns som utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande.    

        Vad är organisatoriskt lärande? Enligt Curado (2006) så anser de flesta forskare att 

organisatoriskt lärande är produkten av en organisations medlemmar interaktion och delande 

av erfarenheter och kunskap. Den enskildes lärande är därmed nödvändigt för att 

organisatoriskt lärande ska uppstå, men inte tillräckligt. Det individuella lärandet är främst en 

kognitiv process medan det organisatoriska lärandet främst är en social process. Båda dessa 

typer av processer är alltså nödvändiga för att lärande ska ske i en organisation. 

        Vidare menar Curado (2006) att lärandeprocessen i en organisation går att dela in i fyra 

steg. I steg ett identifieras information som verkar vara relevant för organisationen. I steg två 

sprids den nya kunskapen, antingen från individnivå till kollektiv nivå, eller inom den 

kollektiva nivån. I det tredje steget integreras den nya kunskapen med existerande 

kunskapssystem på kollektivnivå, individnivå eller båda delarna. I det fjärde och sista steget 

transformeras den nya kunskapen till handlingar och applicerande av kunskapen på de 

organisatoriska rutinerna så att de har effekt på organisationens beteende.   

        Curado (2006) undersöker hur två kunskapslednings strategier påverkar lärandet i en 

organisation. De strategier som undersöks är utforskning (exploration) och exploatering 

(exploitation). Utforskning syftar till utvecklandet av lärande rutiner för att underlätta 

utvecklandet av nya produkter och processer. Här är flexibilitet, risktagande, 

experimenterande och innovation viktiga komponenter. Exploatering å andra sidan handlar 

om att utveckla läranderutiner för att förbättra produkter, processer och den kunskap som 

redan finns i organisationen. Här är val, produktion, effektivitet, selektion och implementering 

avgörande komponenter. Curado menar att det organisatoriska lärandet fungerar bäst då båda 

dessa strategier kombineras. Väljs endast en av strategierna så missar organisationen viktiga 

komponenter från den andra. Väljs båda så förstärker strategierna varandra.    
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Om man strävar efter en organisation som utvecklas och förbättras är medarbetarnas lärande 

viktigt att ta hänsyn till. I litteraturen om lärande på arbetsplatsen pratar man om två typer av 

lärande, anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. Det anpassningsinriktade 

lärandet är reproduktivt. Medarbetarna lär sig de regler och arbetssätt som redan finns på 

arbetsplatsen. Sådant lärande behövs till en viss grad, men om det är det enda lärandet som 

sker i organisationen så sker det inte heller någon utveckling i organisationen. Det 

utvecklingsinriktade lärandet däremot är produktivt. Med detta lärande upptäcker 

medarbetarna nya och förhoppningsvis bättre sätt att lösa sina uppgifter på (Ellström, 2003; 

Granberg, 2010).  

        Det finns olika faktorer som påverkar vilken typ av lärande som sker i en organisation 

eller om det sker något lärande över huvud taget.  

 

Arbetsuppgifternas utformning  

Här talar man främst om arbetsuppgifternas lärandepotential, d.v.s. hur arbetsuppgifterna 

stimulerar till lärande, som bestäms av deras komplexitet, deras autonomi och deras krav på 

kompetens. Arbetsuppgifterna behöver ha en tillräcklig grad av komplexitet för att stimulera 

till lärande. Allt för enkla uppgifter ger endast begränsade möjligheter till lärande medan 

alltför komplexa uppgifter leder till stress och svårigheter för lärande. Samma sak gäller för 

uppgifternas krav på kompetens. Är kompetenskravet för lågt blir uppgifterna för enkla, är det 

för högt leder de istället till stress (Ellström, 2003; Granberg, 2010).  

        Huruvida organisationer och individer är autonoma eller begränsade i sitt tänkande och 

handlande påverkar vilken typ av lärande som sker och i vilken utsträckning det sker 

(Rashman, Withers & Hartley, 2009). Arbetets autonomi är dess ”frihet att tolka 

arbetsuppgifternas innebörd, att välja arbetsmetoder och frihet att värdera arbetets resultat” 

(Granberg, 2010, s. 23). Autonomin är både objektiv och subjektiv. Den objektiva autonomin 

är de formella befogenheter, regler och anvisningar som finns i arbetet. Den subjektiva 

autonomin är individens uppfattning om dessa och förmåga att tolka, handla och värdera i 

arbetet. Den objektiva autonomin är nödvändig, men inte tillräcklig för att lärande ska ske. 

Även den subjektiva autonomin behövs för att ta tillvara på den autonomi som finns i arbetet. 

I organisationer med hög standardisering är autonomin låg, det främjar endast ett 

anpassningsinriktat lärande. Hög autonomi å andra sidan främjar ett utvecklingsinriktat 

lärande (Granberg, 2010).  

        Medarbetarna måste också kunna få feedback på sina arbetsuppgifter för att ett 

utvecklingsinriktat lärande ska kunna ske. Feedbacken kan antingen komma direkt i 

anslutning till uppgiften eller senare från ledning eller via informationssystem (Ellström, 

2003; Granberg, 2010).  

 

Relationen mellan anställda och ledning 

Organisationens ledare har en viktig roll i att föra samman människor och skapa lärande 

miljöer (Rashman et al., 2009). Anställdas möjlighet att delta i beslutsprocesser och 

problemlösning i arbetet samt stöd och underlättande åtgärder från ledningen gynnar det 

utvecklingsinriktade lärandet (Ellström, 2003; Granberg, 2010).  

        Ledningens stöd påverkar också lärandet genom i vilken utsträckning man ger formella 

mandat för lärande aktiviteter och tillgång till formell utbildning. Utveckling och lärande 

startar inte av sig självt, utan upprepande insatser från ledningen som stödjer lärandet i arbetet 

är nödvändigt för att det ska ske. Ledningen behöver skapa strategier som integrerar formellt 

lärande och det informella lärandet i organisationen. Därutöver behöver ledningen också sätta 

av de materiella resurserna som krävs för lärandet som till exempel tid (Ellström, 2003; 

Granberg, 2010).   
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Kulturella och subjektiva villkor 

Personliga egenskaper hos medarbetarna så som attityd till förändring och lärande, 

benägenhet att delta i läraktiviteter, självkänsla och självförtroende, utbildningsnivå och 

personlighet påverkar lärandet i organisationen (Ellström, 2003; Granberg, 2010).  

        En organisationskultur som innehåller normer som nedvärderar abstrakta uppgifter, 

vidareutbildning, meritering och individuellt ansvarstagande i arbetet kan verka hämmande 

för lärandet i en organisation. En kultur som däremot uppmuntrar till ifrågasättande av 

etablerade antaganden, kritisk reflektion över arbetet, samt delande av kunskap, gynnar 

lärande. Tillit mellan medarbetarna är också viktigt för lärandet (Ellström, 2003; Granberg, 

2010; Rashman et al., 2009). 

 

Mål och föreskrifter  

Tydliga mål och väl standardiserade arbetsuppgifter skapar låg nivå av utvecklingsinriktat 

lärande, men gynnar det anpassningsinriktade lärandet. Dessutom är mål sällan så väl 

formulerade som vi tror. Oftast är de diffusa, motsägelsefulla eller utvecklas i efterhand. Är 

målen alltför opraktiska ses de endast som något som tillhör ledningen och ignoreras av 

medarbetarna. Finns det stor oklarhet kring mål och regler i organisationen kan detta däremot 

leda till ett utvecklingsinriktat lärande då det öppnar upp för diskussioner om vad som ska 

gälla och vad man bör sträva efter i organisationen (Ellström, 2003; Granberg, 2010).  

        Müllern och Östergren (1995) har ett lite annorlunda perspektiv på lärande i 

organisationer. De menar att organisatoriskt lärande är ett socialt meningsskapande som leder 

till förändrade föreställningar i organisationen. Det är de dominerande föreställningarna i en 

organisation och hur välförankrade dessa är som påverkar lärandet. Även de tar upp begreppet 

lärande kultur. Det menar att lärandekulturen är kontexten som det organisatoriska lärandet 

uppstår i. Lärandekulturen beskriver hur föreställningar formas och sprids i organisationer, det 

vill säga hur meningskapandet ser ut i och mellan organisationer. De föreställningar som 

existerar i organisationer formas av de kulturella sammanhang de befinner sig i.  

        Müllern och Östergren (1995) menar vidare att lärande både sker som ett aktivt internt 

meningsskapande i organisationen och som ett meningskapande mellan organisationer. Det 

interna meningsskapande består i hur olika aktörer i organisationen tolkar 

omorienteringsprojekt. Meningsskapandet kring omorienteringsprojekten kan antingen vara 

symmetriskt eller asymmetriskt. Ett symmetriskt meningskapande innebär att olika aktörers 

föreställningar stämmer överrens med varandra. Ett asymmetriskt meningsskapande däremot 

innebär att dessa skiljer sig från varandra. Vid ett asymmetriskt meningsskapande försvåras 

det organisatoriska lärandet. Det på grund av att det inte finns en gemensam föreställning i 

organisationen om att omorienteringsprojektet är en bra lösning. Detta beskrivs dels i 

spridning, dels i heterogenitet/homogenitet. Spridningen beskriver hur pass väl känt 

omorienteringsprojektet är i organisationen. Heterogeniteten/homogeniteten beskriver hur 

olika aktörers föreställningar om projektet överensstämmer med varandra i fråga om vad man 

anser att projektet innehåller och vilka känslor man förknippar till detta.  

        Även Högberg (2010) har studerat hur det interna meningskapandet i form av samsyn i 

en verksamhet bidrar till koordinerad handling (samhandling). I studien framkommer att 

samsyn och samhandling påverkar varandra på ett komplext sätt. Samhandling kan uppstå på 

grund av samsyn, men samhandling kan också uppstå då icke-samsyn råder. I det sistnämnda 

fallet skapas samhandling för att de inblandade ser ett behov av att påverka varandras 

inställningar. Detta samhandlande kan in sin tur bidra till en ökad samsyn. Koordinerad 

handling kan alltså uppstå även i sammanhang präglade av heterogenitet.  

        Sammanfattningsvis så har lärande i organisationer studerats på flera olika plan i tidigare 

forskning. Lärandet har som hos Curado (2006) studerats i de steg lärandeprocessen 

genomgår, det har som hos Ellström (2003) och Granberg (2010) studerats som olika typer av 
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lärande, det vill säga utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande. Mycket av den 

tidigare forskningen har också studerat just det som denna uppsats intresserar sig för, 

nämligen vad som påverkar lärandet i en organisation. Det specifika för denna uppsats är att 

den tar sig an detta ur den kritiska realismen med en abduktiv ansats.  

Vanguard 
Artiklarna i detta avsnitt söktes fram i databasen google scholar med sökorden ”Vanguard 

system thinking”. FoU:n hittades på Kommunförbundent FoU Västernorrlands hemsida. 

        Vanguardmetoden utvecklades av John Seddon på mitten av 1980-talet. Vanguard 

beskrivs som en version av systemtänkande (O’Donovan, 2012). Enligt Seddon (2010) så står 

systemtänkande i mottsats till traditionellt tänkande, som går ut på att optimera en 

organisation genom att bryta ner den i dess beståndsdelar och specialisera dessa. Om 

organisationen bryts ner i delar riskerar dessa delar att förbättras på de andra delarnas 

bekostnad, det sker alltså suboptimeringar. Mindre arbete på ett ställe leder till mer arbete 

någon annanstans i organisationen. Med systemtänkande ses organisationen som ett system, 

en helhet. Organisationen blir inte bättre på att prestera gentemot kunden förrän systemet 

förbättrats som helhet.  

        Förutom systemtänkande så är andra viktiga komponenter för Vanguardmetoden att se 

verksamheten ur kundens perspektiv och att istället för att toppstyra i detaljnivå låta de som 

arbetar närmast kunden styra sitt arbete själva, det är ju de som vet vad kunden vill ha. Viktigt 

är också att alltid sträva efter perfektion. Påståenden som att det är normalt med en viss 

felprocent inom en särskild bransch duger inte. Systemet måste ständigt förbättras. Ett dåligt 

system skapar onödig efterfrågan hos kunderna, istället för att till exempel ringa för att 

beställa en vara eller tjänst så ringer kunden för att fråga hur det går med deras ärende. Sådan 

efterfrågan leder till extra arbete för organisationen. Istället för att nöja sig med att ständigt 

göra akututryckningar, det vill säga reagera på missnöjda kunder och andra problem som 

uppstår på grund av att systemet är dåligt, ska man arbeta för att göra systemet så pass bra att 

sådana problem inte uppstår. Då sparar man på resurser eftersom man inte måste lägga tid och 

pengar på att göra om arbete (Seddon, 2010).    

        Enligt Albert (2010) har gjort en studie på den onödiga efterfrågan som skulle kunna 

förebyggas i Storbritanniens offentliga sektor. Studien visar att nästan hälften av alla de 

tillfällen då kunder kontaktar verksamheterna skulle kunna undvikas. Albert menar att det 

skulle vara möjligt att spara 1 miljon pund om man arbetade så att den onödiga efterfrågan 

aldrig uppstod. 

        Vanguardmetoden används för att studera och omorganisera serviceverksamheter. 

Vanguardmetoden börjar med att ta reda på hur organisationen arbetar i dagsläget. Oftast 

upptäcks då att organisationen inte arbetar särskilt effektivt på grund av suboptimeringar. 

Därefter får organisationens medlemmar hjälpas åt att komma överrens om ett nytt syfte för 

organisationen. Till sist organiseras verksamheten om utifrån ett kundperspektiv (O’Donovan, 

2012). 

        Vanguardmetoden delas in i tre faser; check, plan och do. Kortfattat kan man säga att 

checkfasen handlar om att få kunskap om hur situationen ser ut i nuläget. För att kunna 

omorganisera verksamheten utifrån kundens perspektiv behöver medarbetarna först få 

förståelse för hur arbetet fungerar, de måste lära sig att se organisationen som ett system. Ofta 

upptäcks att systemet är designat på ett sätt som gör det omöjligt för organisationen att 

leverera sitt syfte. Under planfasen experimenteras för att ta fram ett nytt sätt att arbeta. Nya 

arbetsmetoder, mätinstrument, roller och ansvar testas. Do handlar om att införa det nya 

systemet som man hädanefter ska arbeta efter (O’Donovan, 2012; Swan et al., 2012).  

        Seddon och O’Donovan har också gjort en gemensam studie där de studerar resultatet av 

att införa Vanguardmetoden i Storbritanniens socialbidrags administration, på engelska kallat 
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social security administration (Seddon & O’Donovan, 2013). Resultatet av studien visade att 

de lokala myndigheter som fått undantas från de styrdokument som utfärdats av 

Storbritanniens regering, och istället utforma sina egna arbetsmetoder med hjälp av 

Vanguardmetoden, nu kan hantera upp till 50 % mer efterfrågan med mindre resurser på bara 

halva den officiella måltiden.  

Teori om lärande i organisationer 
Den tidigare forskningen i ovanstående avsnitt utgör grunden för den teori om lärande i 

organisationer som uppsatsen utgår från. Enligt teorin finns det vissa mekanismer i en 

organisation som orsakar lärande i organisationen och dessutom avgör om detta främst blir ett 

utvecklingsinriktat eller anpassningsinriktat lärande. Mekanismerna kan delas in i ett antal 

kategorier som följer nedan:  

        Arbetsuppgifternas utformning. De mekanismer som antas påverka lärandet i denna 

kategori är arbetsuppgifternas komplexitet och krav på kompetens, ligger dessa mekanismer 

på en för låg nivå stimuleras inte lärandet tillräckligt, ligger de på en alltför hög nivå försvåras 

lärandet på grund av stress. De bör alltså ligga på en lagom nivå för ett optimalt lärande 

(Ellström, 2003; Granberg, 2010). En annan mekanism som antas vara nödvändig, men inte 

tillräcklig för lärande är att arbetet är tillräckligt autonomt (Granberg, 2010; Rashman et al., 

2009). Feedback är ytterligare en mekanism som påverkar lärandet.  

        Relationen mellan anställda och ledning. De främsta mekanismerna inom denna kategori 

är de anställdas möjlighet att delta i beslutsprocesser och ledningens formella stöd till lärande 

(Ellström, 2003; Granberg, 2010; Rashman et al., 2009). Båda dessa antas främja lärandet.  

        Kulturella och subjektiva villkor. Här antas medarbetarnas attityd till förändring och 

lärande vara avgörande mekanismer för att lärande ska ske. Även organisationskulturens 

attityd till detta antas kunna påverka (Ellström, 2003; Granberg, 2010; Rashman et al., 2009). 

        Mål och föreskrifter. Är målen alltför tydliga och detaljerade skapas endast ett 

anpassningsinriktat lärande. Alltför opraktiska mål ignoreras, medan otydliga mål däremot 

kan bidra till ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; Granberg, 2010). 

        Symmetriskt meningsskapande. Mekanismerna i denna kategori handlar om hur väl olika 

uppfattningar och föreställningar i organisationen stämmer överrens med varandra. De delas 

upp i spridning, hur väl känt förändringsprojektet är i organisationen och 

heterogenitet/homogenitet, hur väl föreställningar om projektets innehåll och känslor som 

förknippas med detta stämmer överrens. Ett symmetriskt meningskapande antas gynna 

lärande medan ett asymmetriskt meningskapande antas försvåra det (Müllern och Östergren, 

1995). Samhandling kan dock uppstå även då meningsskapandet är asymmetriskt (Högberg, 

2010).  

        Sammanfattningsvis så består denna teori av begreppen utvecklingsinriktat lärande och 

anpassningsinriktat lärande. Dessa begrepp står i relation till de begrepp som utgör faktorer 

som kan påverka lärandet som till exempel ’medarbetarnas attityd till förändring’. Det som 

utmärker dessa som begrepp i den kritiska realismens mening är att de renodlar och särskiljer 

vissa kvaliteter som visar att de olika lärandetyperna är det de är och inte något kvalitativt 

annorlunda (Danermark et al., 2003). Begreppen hänger samman i teorin genom att de två 

lärandetyperna har karaktären att de kan uppträda i starkare eller svagare form, vilket avgörs 

av de mekanismer som utlöses beroende på i vilken riktning de olika påverkandefaktorerna 

verkar. Även påverkandefaktorerna kan uppträda i olika grader, ’arbetsuppgifternas 

komplexitet’ kan till exempel uppfattas som alltifrån väldigt låg till väldigt hög. Det är på 

detta sätt som påverkandefaktorerna påverkar de olika lärandetyperna i olika riktningar.  Låg 

komplexitet leder till exempel till starkare anpassningsinriktat lärande, lagom komplexitet 

gynnar det utvecklingsinriktade lärandet medan alltför hög komplexitet leder till låg grad av 

båda typerna av lärande.  
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Problemformulering  
Som beskrivits ovan så har flera faktorer som påverkar lärandet i en organisation redan 

identifierats av tidigare forskning. Ur den kritiska realismens perspektiv kan dessa beskrivas 

som abstraktioner. De beskriver det som sker i verkligheten på en abstrakt nivå (Danermark, 

et. al, 2003).  

        Utifrån den tidigare forskningen går det att göra vissa antaganden om vilka mekanismer 

som påverkar lärandet i en organisation. Som beskrivits ovan berör dessa mekanismer; 

arbetsuppgifternas utformning, relationen mellan anställda och ledning, kulturella och 

subjektiva villkor, mål och föreskrifter samt symmetriskt meningsskapande. Att det är dessa 

mekanismer som påverkar lärandet blir därmed en utgångsteori för denna uppsats. Det 

intressanta för uppsatsen blir då att beskriva hur dessa mekanismer visar sig i den valda 

organisationen eller att eventuellt bygga på med ytterligare mekanismer som upptäcks. Detta 

möjliggörs med den kritiska realismen som ansats då denna syftar just till att avtäcka de 

mekanismer som producerar sociala samhällsvetenskapliga fenomen (Danermark, et. al, 

2003). Målsättningen med uppsatsen är att utifrån denna teoretiska utgångspunkt belysa det 

empiriska materialet. Det vetenskapliga problem som uppsatsen utgår från är: 

 

Vilka mekanismer producerar lärande i en organisation? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva de mekanismer som påverkar lärandet i en 

organisation. 

 

Frågeställningar  

 Vilka mekanismer påverkar lärandet i en organisation? 
 Går det att identifiera de mekanismer som redogörs för i den teori uppsatsen utgår från 

i organisationen som studeras? 

 Går det att finna mekanismer som inte redogörs för i den teori uppsatsen utgår från i 

organisationen som studeras 
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Metod 
I det här kapitlet redogörs för den metod som använts i studien. Denna studie syftar till att i 

efterhand studera och beskriva de mekanismer som påverkat lärandet i en organisation, i 

samband med en omfattande organisationsförändring. Därför är den utformad som en 

fallstudie. Enligt Merriam (1994) kan på så vis kan lärandet i en organisation studeras mer 

ingående då något av organisationens historia är känt och de olika mekanismer som kan ha 

påverkat lärandet går att avtäcka. Fallstudien som strategi ger enligt Merriam också möjlighet 

att fånga den miljö som lärandet faktiskt sker i. 

Ansats  
Denna uppsats utgår från kritisk realism och abduktion. Den kritiska realismen utgår från att 

det finns en sann och oberoende verklighet. Det är just denna verklighet som studien vill säga 

något om. Enligt den kritiska realismen räcker det inte med enbart konstateranden om ett visst 

fenomen, forskningen bör också säga något om de generativa mekanismerna bakom detta. 

Mekanismer är det som orsakar en händelse. Ett enkelt exempel handlar om en tändsticka. 

Om tändstickan dras mot tändsticksasken utlöses en mekanism som gör att tändstickan tänds. 

Detta är dock inte den enda mekanismen som avgör om tändstickan tänds eller inte. Om 

tändstickan är blöt så fungerar detta som en mekanism som hindrar mekanismen då 

tändstickan dras mot asken att utlösa ett resultat. Därför är det viktigt att ta hänsyn till alla 

mekanismer i forskningen. Resultatet av en mekanism beror på vilka andra mekanismer den 

samverkar med. Bara för att något inte sker under vissa premisser så betyder det inte att det 

inte finns mekanismer som verkar för att något ska ske (Danermark et al., 2003).  

         Abduktion innebär i enlighet med Danermarks et al. (2003) beskrivning av att 

undersökningen utgår från en teori som ska belysa det insamlade datamaterialet. Syftet är att 

utifrån teorin kunna säga något om datamaterialet men också att utifrån datamaterialet kunna 

säga något om teorin. Den teori som utarbetats bygger på den tidigare forskningen, därmed 

bör denna uppsats kunna bidra med nya tolkningar till detta.  

        Detta perspektiv är lämpligt för denna uppsats då den syftar till att beskriva de 

mekanismer som producerar lärande i en organisation. Här talar vi om faktorer som existerar i 

verkligheten och påverkar anställda oberoende av vår subjektiva syn på dessa. Samtidigt 

erkänner den kritiska realismen forskningens begränsningar. Forskningens mål är att försöka 

säga något om verkligheten, men forskningen är inte det samma som verkligheten. Den 

kritiska realismen skiljer därmed mellan föremålet för vetenskaplig kunskap som sådan och 

våra föreställningar om denna. Sociala konstruktioner förnekas inte, men verkligheten finns 

där oavsett människors idéer och beskrivningar av den. Allting som kan ha en kausal verkan 

är en del av verkligheten som kan studeras, även idéer och diskurser. I detta fall innebär det 

att anställdas uppfattningar om vad som hjälper deras lärande också är en del av den 

existerande verkligheten. Viktigt att komma ihåg är att den kritiska realismen inte utgör någon 

metod i sig. Metodvalet bör enligt den kritiska realismen anpassas efter studieobjektet, vilket 

är målsättningen med metodvalet i denna studie om beskrivs utförligare nedan (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Danermark et al., 2003). 

        Enligt Danermark et al. (2003) går forskning med kritisk realism som utgångspunkt hela 

tiden i en rörelse mellan det konkreta och det abstrakta. Den konkreta utgångspunkten i denna 

uppsats är frågeställningen om vad som påverkar lärandet i en organisation. Det övergår sedan 

till abstrakta beskrivningar utifrån tidigare forskning. Därefter blir en konkret undersökning 

nödvändig för att testa dessa beskrivningar. Uppsatsen återgår sedan till det abstrakta för att 

tolka undersökningen. 
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Metod för datainsamling 
Metoden som valdes för datainsamling var intervju. Intervju var en lämplig metod för studien 

eftersom den enligt Merriam (1994) gör det möjligt att få veta något om det lärande som 

redan skett i organisationen och därmed inte går att observeras i själva skeendet. 

        Intervjuerna var delvis strukturerade. Det innebär att det finns vissa frågor som ställs till 

alla respondenter, men ordningsföljden på frågorna eller deras ordalydelse bestämdes inte i 

förväg. Intervjuerna var samtidigt öppna för olika följdfrågor beroende på respondenten. På så 

vis fanns det möjlighet att reagera på situationen medan den utvecklas för att djupare kunna 

utforska respondentens tankar och idéer (Merriam, 1994). 

Urval 
Fallet avgränsades till att gälla en organisation för att kunna säga något om vad som påverkar 

lärandet inom denna. Den organisation som valdes var en hemtjänstgrupp som nyligen 

genomfört ett förändringsarbete med Vanguardmetoden. Anledningen till att just denna 

organisation valdes är för att den utgör ett särskilt intressant fall när det gäller just lärande. 

Det gjordes alltså ett ändamålsenligt urval. Målet med ett ändamålsenligt urval är enligt 

Hartman (2004) att finna individer som kan ge den information man är ute efter. Vidare kan 

ändamålsenliga urval enligt Hartman användas då man redan har någon kunskap om de 

personer som ska studeras, så var fallet vid detta urval.  

        Anledningen till att just denna hemtjänst grupp ansågs intressant var att 

hemtjänstpersonalen nyligen fått genomföra stora förändringar i det dagliga arbetet. 

Hemtjänstgruppen har sedan kunnat uppmäta goda resultat både i hur arbetet förbättras och 

även i personalens trivsel på arbetet. I det här fallet var det alltså redan i förväg känt att 

lärande hade skett i organisationen. Populationen för urvalet av respondenter består av 

personalen som arbetar i hemtjänstgruppen, totalt intervjuades elva av dessa.  

        Hemtjänstgruppen består både av personer som fått delta i en arbetsgrupp och med hjälp 

av Vanguardkonsulter arbetat fram de nya arbetsmetoderna, samt personer som under denna 

period arbetade som vanligt medan de successivt blev uppdaterade med information om teorin 

bakom Vanguard och information om hur utvecklingsarbetet gick. Då betydligt fler personer i 

populationen inte deltog i denna arbetsgrupp återspeglar sig även detta i urvalet. Totalt 

intervjuades tre personer som deltagit i Vanguardgruppen och åtta som inte gjort det. Dessa 

respondenter har därmed olika perspektiv på införandet av Vanguard. Båda perspektiven är 

viktiga för att ge en helhetlig bild av hur införandet fungerade. Vilket perspektiv 

respondenterna uttalar sig från framkommer av resultatet i de fall det är nödvändigt, detta är 

däremot inte väsentligt ur alla aspekter.  

Instrument 
Den intervjuguide som användes (se bilaga 1) arbetades fram utifrån de forskningsfrågor och 

den teori om lärande som studien utgår från. Intervjuguiden utformades så att det skulle vara 

möjligt att genomföra delvis strukturerade intervjuer som enligt Merriam (1994)  används för 

att få ut viss information från samtliga respondenter samtidigt som det blir möjligt att anpassa 

frågorna efter situationen som den utvecklas. De första frågorna berör arbetet med Vanguard 

på en allmän nivå för att respondenterna ska kunna berätta fritt om detta. Därefter kommer ett 

par frågor som berör respondenternas syn på förändring och lärande. Sedan kommer några 

frågor som handlar om arbetsuppgifternas utformning i fråga om autonomi, komplexitet och 

feedback. Frågorna som kommer sedan om att delta i beslutsprocesser och ledningens stöd 

berör relationen mellan anställda och ledning. Näst sista frågan syftar till att undersöka hur 

respondenterna uppfattar målet med införandet av Vanguard. Den sista frågan är mer allmän 
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och syftar till att få respondenterna att själva beskriva hur de upplevde lärandet i Vanguard. 

Intervjuguiden finns att läsa i bilaga 1.  

Etiska ställningstaganden 
De etiska ställningstaganden som gjorts i denna uppsats utgår från Vetenskapsrådets (2011) 

etiska riktlinjer för forskning. Inför datainsamlingen till denna uppsats har samtliga 

respondenter blivit informerade om syftet med uppsatsen och vilken typ av uppsats det 

handlar om. De har också blivit informerade om att det insamlade datamaterialet endast 

kommer att användas i samband med denna uppsats. Datamaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det vill säga att namn och personuppgifter inte kommer att presenteras i 

samband med datamaterialet eller förekomma någon annanstans i uppsatsen. Namn på 

respondenterna har ändå samlats för att ge en möjlighet att kunna återkomma med frågor till 

respondenterna om några sådana skulle uppstå. De som medverkat i undersökningen hade 

också möjlighet att själva bestämma om de ville delta eller inte samt om de ville bli inspelade 

eller inte.  

Tillvägagångssätt  
Jag kände sedan tidigare till det utvecklingsarbete som organisationen genomgått och hade 

kontakter i organisationens ledning. I samråd med dessa kontakter bestämdes urvalets storlek 

och datum för intervjuerna. Sedan såg de till att intervjuerna schemalagdes så att personalen 

fick tid för dessa. Tiden för hur lång tid intervjuerna tog varierade mellan 10-45 minuter men 

schemalagdes som en timme för varje för att ge respondenterna möjlighet till mer tid om det 

behövdes. Ett dokument med intervjufrågorna skickades ut till respondenterna tillsammans 

med ett brev som beskrev syftet med undersökningen och förklarade vilka rättigheter 

respondenterna hade ett par dagar före intervjuerna.  

        Alla intervjuer utom en spelades in med diktafon. Merriam (1994) menar att detta är en 

bra metod att registrera intervjuer på som gör att allt som sagts under intervjun sparas. Varje 

intervju inleddes med en kort presentation av mig själv och lite information om intervjun och 

uppsatsen. Respondenterna fick veta syftet med uppsatsen och hur den skulle användas. De 

fick också veta att om de gick med på att bli inspelade under intervjun så skulle inte 

inspelningen spelas upp för någon annan än mig själv i syfte att ge mig möjlighet att bättre 

komma ihåg allt som sades under intervjun. Då datamaterialet var insamlat transkriberades de 

inspelade intervjuerna, den nedskrivna intervjun renskrevs på dator. 

Analysmetod 
Analysen av datamaterialet syftar till att belysa resultatet med hjälp av den teori om lärande i 

organisationer som uppsatsen utgår från. Detta görs genom att försöka hitta de kategorier som 

teorin utgörs av i datamaterialet. Detta för att antingen kunna bekräfta eller förkasta teorin 

som undersökningen grundas på, delar av denna eller rent av att utveckla den. Nedan följer 

analysen till steg för steg. 

        Analysen av datamaterialet började enligt Merriams (1994) rekommendationer redan då 

intervjuerna transkriberades genom regelbundna anteckningar om olika tolkningar och idéer 

som dök upp under arbetet. Syftet med dessa anteckningar var att ta till vara på dessa tidiga 

funderingar om datamaterialet för att ge möjlighet att bygga vidare på dessa under ett senare 

skede.  

        Enligt Danermark et al. (2003) ska vetenskapen i ett kritiskt realistiskt perspektiv alltid 

sträva efter generaliserbarhet och empiriska generaliseringar uttrycks med empiriska 

kategorier. Nästa steg i analysarbetet var att skapa de kategorier som skulle komma att 

användas för att sortera datamaterialet i. Enligt Merriam (1994) ska datamaterialet sorteras så 
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att enheter som liknar varandra bildar kategorier. Detta är dock en induktiv metod. Då denna 

uppsats utgår från en abduktiv ansats som enligt Danermark et al. (2003) både ska studera 

materialet utifrån en teori och samtidigt bidra med ny kunskap till denna teori, så valdes några 

kategorier ut i förväg (se tabell 1). Övriga kategorier uppstod under analysarbetets gång (se 

tabell 2). De första kategorierna bearbetades fram från den teori som uppsatsen utgår från för 

att kunna avtäcka de mekanismer som antas producera lärande. De fem punkter om 

mekanismer som påverkar lärande i teorin utgör huvudkategorierna som sedan delats in i 

underkategorier. 

 
Tabell 1 Kategorier som arbetades fram från teorin om lärande i organisationer 

Arbetsuppgifternas utformning  Arbetets komplexitet 
Arbetets krav på kompetens 
Arbetets autonomi 
Feedback 

Relationen mellan anställda och ledning Ledningens stöd 
Möjligheten att delta beslutsprocesser 

Kulturella och subjektiva villkor Medarbetarnas attityd till förändring 
Medarbetarnas attityd till lärande 

Mål och föreskrifter Förståelse av mål med införandet av 
Vanguard 

Symmetriskt meningsskapande Spridning av Vanguard och uppfattningarnas 
överrensstämmelse 

 

Därefter skrevs alla intervjuer ut på papper. Alla påståenden i intervjuerna sorterades efter de 

ovan nämnda kategorierna. Under denna process uppkom de övriga kategorier som växte fram 

genom att kopplingar mellan flera påståenden upptäcktes. De kategorier som skapades genom 

denna process visas i tabellen nedan. 

 
Tabell 2 Kategorier som uppstod under analysarbetet 

Villkor på gruppnivå Gruppens betydelse 
Större ansvar 
Vikten av information och upprepning 

Arbetsrelaterad förståelse och förförståelse Kopplingen till det praktiska och det 
konkreta 

Uppfattningen om att man vetat detta redan 
innan 

 

När detta arbete var gjort sammanställdes den information som kategorierna innehöll i 

resultatet nedan. Det slutgiltiga steget i analysen var att analysera dessa kategorier mot den 

teori som undersökningen grundas på för att därmed kunna stärka och bidra med ny kunskap 

till utgångsteorin så som Danermark et al. (2003) beskriver det abduktiva arbetssättet.  
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Beskrivning av fallet 
Som nämnts ovan är fallet avgränsat till att gälla en hemtjänstgrupp. Denna hemtjänstgrupp 

har varit en pilotgrupp som fått testa på att införa en ny arbetsmetod, nämligen 

Vanguardmetoden. Hemtjänstgruppen började arbeta med Vanguardmetoden våren 2012. 

Detta sätt att arbeta på innebär stora förändringar både för chefer och för medarbetare, de 

måste lära sig att följa en helt ny logik. Hur verksamheten kan förbättras med denna metod 

varierar från organisation till organisation. Det finns inga färdiga lösningar utan medarbetarna 

måste själva lära sig hur de med hjälp av denna nya logik kan förbättra sitt arbete. I motsatts 

till traditionella förändringsarbeten är det alltså medarbetarna som står för idéerna och 

initiativen. De har fått makten att själva bestämma hur deras arbete ska struktureras och 

ledningen har hjälpt till att efter medarbetarnas önskemål undanröja vissa hinder för att göra 

deras arbete smidigare (Seddon, 2010; Swan et al., 2012).  

        Med hjälp av denna nya logik har man uppnått markanta resultat på flera plan. Tidigare 

låg medelvärdet av antal personer som besökte en viss brukare under en månad på 30, idag 

ligger det på tio. Korttidssjukfrånvaron har minskat något sedan 2012, dock hade denna ökat 

från 2011 till 2012 och man är ännu inte tillbaka på tidigare nivåer. Kundnöjdheten mättes 

inte innan införandet av den nya metoden (det var helt enkelt något man inte reflekterat över 

att ta reda på tidigare), men mätningar efter införandet har gett så höga betyg att medelvärdet 

hamnat på 9,5 på en skala från 1 till 10. Det syns också att kundernas larmande till 

hemtjänsten har minskat stadigt efter införandet av det nya arbetssättet vid oktober 2012. 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet som studien gav. Det är sammanställt i de kategorier som 

identifierades under dataanalysen, enligt de tabeller som redovisats under rubriken 

Analysmetod. Kategorierna representerar de mekanismer som antas påverka lärandet. Varje 

avsnitt inleds med en presentation av kategorin. Därefter redovisas det resultat som 

framkommit av studien. Avsnitten avslutas med en kort sammanfattning. 

Arbetsuppgifternas utformning 
Kategorin arbetsuppgifternas utformning har delats in i underkategorierna Arbetets 

komplexitet, arbetets krav på kompetens, arbetets autonomi och feedback. Här beskrivs hur 

respondenterna upplever arbetets svårighetsgrad, sin möjlighet till självbestämmande och hur 

de får feedback på sitt arbete.  

Arbetets autonomi 
Arbetets autonomi mättes i denna studie som friheten att tolka arbetsuppgifter, välja 

arbetsmetoder och värdera arbetets resultat. I överlag så beskrev respondenterna arbetet som 

väldigt autonomt utifrån alla dessa aspekter. 
 

”Jo, det känns ju mer meningsfullt, att ha liksom allting själv. Man sköter ju nästan från 

början till slut nu, allting.” 

 

”Också kan man planera sitt eget jobb, det kunde man inte förut, för man visste inte idag vad 

man skulle göra imorgon. Nu vet du ju alltid vilka du går till och sedan se till att det händer.” 

 

”Jag tycker att det känns bra, jag har kontroll över arbetet, kan styra lite själv utifrån 

kundernas behov.” 

 

”Att man har de måtten för att kunna mäta och rätta till om de tycker att vi får lägre betyg. 

Har man inget sådant kan man inte göra förändringar, då vet man ju inte … men det fanns ju 

inte förut, ingenting.” 

 

”Att först ha friheten att själv få förfoga över mitt jobb och resurser och möjligheter och att 

sedan då ha möjligheten att kunna värdera resultatet, det är ju absolut bra.” 

Arbetets krav på kompetens 
Det fanns en del olika uppfattningar om arbetets krav på kompetens bland respondenterna. En 

del tyckte att det var väldigt enkelt, andra lagom och vissa tyckte att det var ganska krävande 

medan ytterligare några tyckte att det var varierande.  

 

”Jag tycker det är lätt, det är inga problem. Men andra kanske tycker det är lite jobbigt det 

här, man ska hantera medicin, man ska hantera sprutor och insulin.” 

 

”Men kompetens ska man ha, det tycker jag. Det är som sagt, man städar inte bara och 

dammsuger och sådant där och tvättar hår och … utan det finns en hälsoaspekt i det hela 

också.” 

 

”Det tycker jag är lagom och jag gillar ju utmaningar jag. Min kompetens får absolut komma 

till sin rätt här.” 
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”Det är väl någonstans mitt emellan men det krävs ju väldigt mycket egentligen, man ska ju 

kunna mycket.” 

 

”Det är lite tveeggat där. Och det vet jag många är kritiska mot också. Det var väldigt viktigt 

att alla skulle validera till undersköterske … många var ju sjukvårdsbiträden förut, vi skulle 

validera upp oss allihop. Och sedan helt plötsligt så fick vi tillbaka städ, och nu ska det ingå 

fönsterputs i insatserna, men det hörs som att vi ska få leja det. Men också laga mat, men där 

har ju … alltså om man tänker på vad som krävs för kompetens till en del sysslor, det 

stämmer inte. För jag känner att; jag är inte undersköterska, gått den utbildningen för att 

städa varenda dag.” 

 

”Sedan har vi ju väldigt mycket… sjuksköterska delegerar ju väldigt mycket så vi ska nästan 

ställa diagnos ibland om ambulansen kommer och … eller att någon sköterska kommer och 

frågar. Det känns som att man är någonstans däremellan.” 

Arbetets komplexitet 
När det kommer till arbetets komplexitet så verkar det som om även den uppfattas som 

varierande. 

 
”Vissa kunder är det jättelätt med, de sköter allting själv. Så det är bara någon dusch, 

städning, tvätt och handling. En del har ju ännu mer, de har ju insulin, tabletter och det ska 

beställas från apotek när det börjar ta slut. De kan ju vara sängliggande och ha stor 

omvårdnad. Så det går ju uppåt och neråt med kunderna. Det är väl det som är charmen 

också att det svänger, att det är olika, att det inte är samma.” 

 

Det fanns även de som menade att arbetet blivit mer komplext sedan införandet av Vanguard, 

då främst på grund av mer pappersarbete och mer ansvar. 

 

”Hos kunden är det inga problem, men det är mer planering inne på kontoret. Man hinner 

inte riktigt planera, men arbetsuppgifterna i sig är inte nå svårare än de var förut.” 

 

”Det är väl ganska enkelt i princip, men det kanske är mer komplext nu då. Det känns som det 

är lite mer ansvar vi fått nu och det är klart det är ju stimulerande, men det kan bli till en 

stress också när man känner att; man har inte tid. Man skulle egentligen ha behövt ringa den 

och den, men nu är dagen slut och här sitter jag helt utpumpad.” 

 

Sedan fanns det de som beskrev arbetet som väldigt komplext … 

”Jag tycker vi fixar allt faktiskt. Psykologhjälp, prata med anhöriga, den biten. Annars fixar 

ju sköterskorna allt på en avdelning. Så jag tycker det är mycket tuffare här. Fast det är ju 

roligare, men det är ju mycket ansvar.” 

 

”Att kunna sitta mitt emot min kund på morgonen och äta frukost och kunna höra hur hon 

andas utan att hon vet att jag sitter och lyssnar på det nu också mitt upp i alltihop och faktiskt 

höra att den här vätskedrivande, det är precis för lite nu och ta kontakten med sköterskan och 

säga att; ’jag hör och ser … ja, det är komplext.  

 

… och de som inte alls tyckte att det var speciellt komplext. 

 

”Det är inte så komplext egentligen för det är liksom en blandning av att fatta beslutet där 

eller planera in ett beslut.” 
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”Det är ett enkelt arbete, självklara grejer. Man får använda sunt förnuft.” 

Feedback  
På frågan om respondenterna ansåg att de fick feedback på hur arbetet gått svarade alla 

jakande. Vissa framhävde hur de fick feedback från arbetsgruppen, medan andra framhävde 

den feedback de får från kunderna. Så här sa respondenterna om feedback från arbetsgruppen: 

 

”Ja, det tar vi upp på APT:n. Där berättar chefen hur det har gått och vi jämförs ju. Till 

exempel den här vårdtagarenkäten. Då kan vi ju se där hur det har gått och hur nöjd de 

(kunderna) är gentemot andra hemtjänstgrupper i XXXXXX.” 

 

”Har man gjort något bra så säger man oftast det, men chefen har ju inte samma blick över 

det man gör längre. Men det tycker jag att vi är duktiga gruppen på och liksom pusha 

varandra och se vad som är bra.” 

 

En respondent svarade däremot att feedback i arbetsgruppen var något man behövde bli bättre 

på: 

 

”Men feedback från personal kanske gentemot varandra, det försöker vi bli bättre på, men det 

är lätt att man glömmer bort ibland.” 

 

De respondenter som berättade om feedback från kunderna sa så här: 

 

”Ja, det tycker jag utifrån vårdtagarna får man ju det. Vi har ju en sådan här nöjdhetsgrad vi 

ska fråga i slutet av månaden, men vi ligger ju jättebra.” 

 

”Jo, men feedback det får man hela tiden från sina kunder. Man har ju skattningsskalan 

månatligen noll till tio, hur upplever du den hjälp du fått den här månaden? Det schemat jag 

går på är aldrig under tio någon gång. Så det får man fantastisk feedback på.” 

 

”Jo, men det tycker jag ganska mycket och det har vi också gjort mätningar på, vi gjorde 

enkäter till alla. Ja då låg vi också väldigt bra till. Så det var ju jättekul, så det känns ju 

väldigt bra.” 

 

Här var det en respondent som istället menade att det var svårt att få feedback från kunderna: 

 

”Det kan ju vara svårt när man är hos en psykiskt sjuk människa att liksom få gehör för vad 

jag vill.” 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis så finns det goda möjligheter både att tolka arbetsuppgifter, välja 

arbetsmetoder och värdera arbetets resultat. I överlag verkar det som om kravet på kompetens 

är varierande beroende på arbetsuppgifter, men inom en ganska rimlig nivå. Arbetets 

komplexitet uppfattas av vissa respondenter som varierande, av vissa som att det blivit högre 

sedan Vanguard, av vissa som väldigt högt och av andra som lågt. Slutligen så lade vissa 

respondenter fokus på att feedback kom från arbetsgruppen och andra på att den kom från 

cheferna.  
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Relationen mellan anställda och ledning 
I det här avsnittet redovisas respondenternas uppfattningar om sina möjligheter att delta i 

beslutsprocesser, samt hur de upplever ledningens stöd.  

Möjlighet till att delta i beslutsprocesser 
När det kommer till hur respondenterna uppfattade sin möjlighet att delta i beslutsprocesser så 

skulle man kunna säga att de delvis tycker att de fått större möjlighet att påverka i och med 

Vanguard, men att de skulle vilja kunna påverka mer. Ett exempel som tas upp är hur 

personalen lyckades påverka ledningen till att också de som jobbade natt skulle arbeta enligt 

Vanguard då man sett det som ett stort problem tidigare då de inte gjorde det. 

 

”Ja, men det tycker jag liksom att man ska vara mer deltagande. Utifrån de som jobbar nere 

på golvet och träffar kunderna, ska få sitta med och ifrågasätta och fråga varför. Påtryckande 

liksom och att de lyssnar är bra, en bra ledning som tar åt sig kritiken, det har det varit lite 

grann, men det skulle behövas mer.” 

 

”I det stora hela så har vi ju verkligen fått dem att lyssna tycker jag. Vi har liksom tagit 

tillbaka natten och larmet.” 

 

”Jo, men ganska mycket ändå. Jag tycker chefen hon frågar ju ofta. Det är som sagt de 

ovanifrån som inte går att göra så mycket åt. Men annars kan vi. Det känns i alla fall att vi 

har mer nu än förr, sedan hur långt det räcker, men de lyssnar i alla fall på oss.” 

 

”Om vi går vidare till närmaste chefen så tar hon det till sin ledningsgrupp. Till exempel det 

här som vi hade … natten var ju inte Vanguard, det var en annan grupp och det fungerade 

jättedåligt. Vi lärde inte känna varandra och det vart verkligen bråk. Det fick vi bort och vi 

ordnade att det också vart Vanguard och det vart mycket bättre. Så den biten var vi ganska 

hård med att det inte fungerade och det var ju jätteskönt, för då lyssnade hon. Så vissa saker 

går i alla fall att påverka.” 

 

”Ja, det är ju klart. De tittar ju på oss nu väldigt, jag menar gör vi ett bra jobb och ser att det 

här… så någon påverkan av något slag måste man väl ha som personal, hur det ska bli om 

det kommer att fortsätta det här arbetssättet eller hur … ja.” 

 

De fanns också de respondenter som tyckte att de inte hade så mycket att säga till om när det 

kom till större beslut utan främst kunde påverka det dagliga arbetet och hur det fungerade i 

arbetsgruppen. 

 

”Jag har väl inte så mycket möjlighet till det. Inte som jag kan komma på nu. Det beror väl på 

vad det är för beslut. I gruppen så kan vi ju påverka allihop, men om det är högre beslut då 

har jag nog inte så stor …” 

 

”Vi arbetar ju i en grupp och vi är ju i regel fria att styra bara man håller sig inom lagar och 

ramar och sådant där så får vi ju lägga upp det som vi vill.” 

 

”Då det gäller vårt jobb så sitter vi ju och beslutar varenda dag hela gruppen. Men det är ju 

småsaker, det är mest sådant man inte tänker på.” 
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Ledningens stöd 
Relationen mellan de anställda och ledning togs främst upp i frågan om hur respondenterna 

upplevde ledningens stöd. På denna fråga fanns en hel del olika svar. Uppfattningarna var 

minst sagt blandade och en del var rent motstridiga. Vissa ansåg att de inte kände till något 

om ledningens stöd medan andra ansåg att ledningen gav ett utmärkt stöd. En tendens var att 

man ansåg att chefen fått kliva tillbaka nu då personalens ansvar ökat. Detta diskuteras vidare 

under rubriken Ökat ansvar. 

 

”Närmaste chefen har fått kliva tillbaka nu när vi sköter mycket själv.”  

 

”Det har nog varit lite fria händer. Det tycker jag. Att vi själva får göra i ordning scheman. 

Vi får själva ta in vikarier om det behövs.”  

 

”Fast det finns ju en chef naturligtvis, men; ’lös det själv’, lite så. Inte av elakt syfte då, utan 

det är väl… det är ju det kanske som är Vanguard då, att man ska klara sig själv.” 

 

Några av respondenterna tyckte inte att de kände till hur stödet såg ut från ledningen utan ville 

bara uttala sig om den närmaste chefen, vars namn här har bytts ut mot närmaste chefen av 

konfidentialitetsskäl, dels för att göra utsagorna mer greppbara för någon som inte känner till 

organisationen. 

 

”Det är ju närmaste chefen som ger oss stöd, men i övrigt så har jag faktiskt ingen koll på 

det.” 

 

”Jag vet väl bara om närmaste chefen och det tycker jag fungerar bra.” 

 

”Längre upp vet jag inte, dem har man inte haft så mycket kontakt med.” 

 

”Ja, allra högsta ledningen vet jag inte riktigt. De tycker nog att det är bra.” 

 

Några respondenter tyckte att de faktiskt kunde uttala sig om ledningens stöd och de gav 

överlag en positiv bild av detta. Så här svarade de: 

  

”Ledningens stöd är rätt bra faktiskt. Vi har ju de som jobbar för det här, men sedan är det 

deras tur att trycka på ut mot deras ekonomer och mot de som bestämmer i politiken, 

argumentera pengar och ekonomi och allt ihop.” 

 

”Jo, men det tycker jag är hundra procent. De vill ju också att de ska fungera, de uppmuntrar 

oss.” 

 

”Ja, de måste ju stödja oss, för annars skulle vi ju inte få fortsätta med det här. Så de tror ju 

på det här och det gör att vi får fortsätta jobba med Vanguard.” 

 

”Jag känner att de som är ovanför närmaste chefen är ju väldigt stort, de ger ju mycket 

stöd.”  

 

Slutligen så fanns det också en oro då ledningen kom på tal. Denna handlade om att man 

föreställde sig att ledningen tyckte att Vanguard var för dyrt och därför skulle dra ner på 

resurser. Denna oro återspeglades också i hur flera respondenter upprepade gånger under 

intervjuerna sa att de verkligen hoppades att de skulle få fortsätta med Vanguard och vissa 
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visade också på en viss osäkerhet om Vanguard skulle införas i resten av hemtjänsten som det 

var sagt eller inte. 

 

”Det är spännande att se hur det går med allting när det kommer ut i hela XXXXX kommun, 

om det gör det, det vet jag inte.” 

 

”Sedan har det funnits vissa som har dragit öronen åt sig över att det kostade, för det kostade 

ju från början, det gjorde det ju, innan vi kom ut alla och jobbade.” 

  

”Det ropas ju att det här blir för dyrt då, för vi var ju för mycket personal. Så då drog de ner. 

Så nu är vi ganska få istället.” 

 

”Det är ju det att de tycker att vi har för mycket personal egentligen jämfört med innan 

Vanguard, per grupp och per arbete, men det tror vi ju ska jämna ut sig, hoppas vi.”  

 

”Ja, det positiva överväger i alla fall mycket. Så jag hoppas verkligen att vi får fortsätta.” 

Sammanfattning 
Vissa respondenter anser att de har möjlighet att påverka en del större beslut och att Vanguard 

har hjälpt dem att få ledningen att lyssna på dem. Andra anser att de inte alls kan påverka 

större beslut, men har stor möjlighet att påverka i vardagen. 

        Det har framkommit att det både finns de som uppfattar att de får ett bra stöd från 

ledningen, samt de som inte vet något om ledningens stöd. Det framkom dessutom en viss oro 

när lednigen kom på tal då man var osäker på om man skulle få fortsätta med Vanguard. 

Kulturella och subjektiva villkor 
Som kulturella och subjektiva villkor har mekanismerna som studerats varit respondenternas 

attityd till förändring respektive lärande.  

Medarbetarnas attityd till förändring och lärande 
De allra flesta av respondenterna uttryckte sig positivt både om att lära sig nya arbetsmetoder 

och om organisationsförändringar. Framförallt när det kommer till att lära sig nya 

arbetsmetoder så var respondenterna väldigt positiva. 

 

”Det tycker jag är bra. Man blir så hemmablind, man kör fast och man kan inte göra … alltså 

samhället utvecklas, tekniken utvecklas, människor utvecklas. Vi kan inte jobba så som vi 

gjorde för trettio år sedan.”  

 

”Inspirerande, absolut. Att få känna att man är attraktiv inom jobbet och att man får känna 

uppskattning och få lära sig nytt, så att man växer som person. För som det var förut, precis 

när man började här så kändes det precis som man vart bara tilldelad ett papper och det var 

bara att gå efter det och man behövde inte tänka så mycket. Så det är inspirerande faktiskt.” 

 

”Ja, jag ser väl ganska positivt på det, men med lite så där; ’Ja, vi väntar och ser då, det blir 

nog bra det här till slut’. Ja, det är nog både och det. Det kan ju vara dåliga metoder också. 

Det vet man ju inte förrän sedan efter ett tag. Man måste ju testa först.” 

 

Organisationsförändringar väckte lite mer blandade känslor hos respondenterna. Många var 

positivt inställda även till detta, några tyckte att organisationsförändringar över lag väcker oro 

oavsett om det är en bra förändring eller inte. En respondent ansåg att det i allmänhet är 
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jobbigt med förändringar medan en annan tyckte att det gick för långsamt. Även här fanns en 

viss oro för att man inte skulle få fortsätta med Vanguard som tagits upp under rubriken 

Relationen mellan anställda och ledning. 

 

”Organisationsförändring. Ja, trögt. Det går trögt. En annan skulle vilja ha att; ja men det 

här tycker vi är fel och det här kan vi påvisa att det inte är bra för kunden, och då måste man 

trycka på upp emot ledning och organisationen i kommunen och det ska liksom gå runt där i 

de där ekorrhjulen känns det som. Men det ska gå fortare. Det känns som de inte tror riktigt 

förrän vi har bevisat riktigt ordentligt att … och då kan de; ’a men nu sätter vi igång med det 

här på en gång, nu ändrar vi det’. Det går för långsamt, besluten tar för lång tid.” 

 

”Omorganisationer, det är ju inte bra heller. Det kan ju hända liksom om det blir en 

omorganisation då att; ’äh nu lägger vi ner det här, nu kommer det andra tänkare som ska 

liksom’, ja, traditionellt tänkande då… ’nä, det här är inte bra, nu ska vi köra på ekonomi, 

mer system, papper, papper, räkna …’ så att man hoppas ju om det blir en omorganisation att 

det håller i det som är. Men det här Vanguard, det är för bra nu, det går inte att backa och ta 

bort det här heller.” 

 

”Ja, det har ju varit många olika så där, indragningar och sådana saker. Jag vet inte. Men 

med facit i hand, så mycket som har förändrats har ju inte varit till det bättre. Men det här 

kan jag ju tycka att; jag hoppas verkligen att det här kommer att fortsätta och att man 

utvecklar det kanske mer.” 

 

”Jobbigt, i princip. För arbetsron blir ju egentligen störd. Man får inte landa, utan det är ju 

… jag tror de flesta tycker att det är jobbigt. Det här var ju så stort och vi hade ju inte följt 

med det här. Vi hade ju fått information, men det var ju på ett teoretiskt plan eller vad man 

ska säga. Så när man väl skulle sätta sig, då var man ganska … man hade lite på fötterna 

tyckte jag.” 

 

”Jo, men det tycker jag är positivt. Saker och ting måste förändras, sedan är det ju … alla 

kan inte ta till sig förändringar så är det ju och vissa är väldigt innovationsbenägna. För mig 

är det bra med både organisationsförändringar och förändringar i arbetssättet och 

förändringar över huvud taget. För då blir det roligare att jobba tycker jag.” 

Sammanfattning  
Respondenterna var positiva till lärande men hade mer blandade känslor för 

organisationsförändringar. Det verkar som att just Vanguard som organisationsförändring är 

något man förhåller sig positivt till. Däremot tycker de att det är jobbigt när för många 

organisationsförändringar följer på varandra, samt oroar sig för att nya 

organisationsförändringar skulle kunna innebära att man inte fick fortsätta med Vanguard.  

Mål och föreskrifter 
I den här kategorin presenteras respondenternas föreställningar om målet med införandet av 

Vanguard för att synliggöra hur väl dessa stämmer överrens med varandra och hur passa 

tydliga målen är. 

Förståelse av mål med införandet av Vanguard 
På frågan om vad målet med hemtjänstens införande av Vanguard är fanns några 

återkommande svar hos respondenterna. Att hemtjänsten skulle bli bättre för kunden svarade 

flera av dem. De tog upp aspekter som att vårdtagarna skulle bli mer nöjda, få den hjälp de 
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behöver och uppleva mindre stress. Att kontinuiteten hos vårdtagarna skulle bli bättre, det vill 

säga att inte lika många olika personer i personalen skulle besöka dem, var också något som 

togs upp av flera respondenter.  

 

”Vårdtagarna var väl inte heller helt nöjda innan, det är viktigt att de får den hjälp de 

behöver och att man har lite tid.”  

  

”Syftet är att vårdtagarna ska få den hjälp de behöver och eftersträvar”.  

 

”Det ska skapa kontinuitet åt kunderna.” 

 

”Syftet är att kunden ska få de så bra som möjligt och det här med kontinuiteten.”  

 

Även att arbetet skulle blir bättre för personalen togs upp av några respondenter. 

  

”Det blir bättre för både personal och vårdtagare, det ger trygghet hos båda.”  

 

”Är det för att det inte är ett så attraktivt jobb? Det var jätteslitigt innan. Man var så styrd 

innan, vi fick inte tänka någonting själva.” 

  

”Det är ju mycket roligare att gå till jobbet, det var det inte innan.”  

 

”Målet är nöjdare kunder och nöjdare personal, då är vi mindre sjuk.”  

 

Ett par respondenter ansåg också att pengarna var en viktig orsak till att Vanguardmetoden 

valts. 

 

”Lägre kostnad på sikt. Inte ta in lika mycket vikarier. Mindre sjukfrånvaro.”  

 

”Pengarna. Det är ju det som är deras mål.” 

 

En respondent som utmärkte sig lite i svaret ansåg att syftet med Vanguard handlade om att 

hela organisationen skulle arbeta mer enligt Vanguard:  

 

”Syftet är att få Vanguard att fungera i hela organisationen som till exempel i 

mottagningsgruppen och utredning. Att fler bitar jobbar i Vanguard och fokuserar på kunden. 

Att ta reda på fakta innan man startar nya projekt. Att ta reda på vilket behov som finns innan 

man gör något.”  

 

Slutligen så uttryckte respondenterna ett samtyckte med införandet av Vanguard. De menade 

dels att de ansåg att målet med metoden var något bra, dels att det var något de kunde leva 

upp till och även att de upplevde att det gav resultat. 

 

”Jag tror på det. Jag tycker att man ska göra det, för jag känner skillnad.” 

  

”Det som är skönt nu är att man kan göra lite olika saker, det är inte bara att de får sin mat 

och medicin klockan åtta, utan de kanske vill ha den klockan tio.”  

 

”Jag tycker att det är bra mål som vi klarar att leva upp till också.”  
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Sammanfattning  
Sammanfattningsvis så uppfattade respondenterna införandet av Vanguard som något positivt 

med syfte att både kunder och personal ska må bättre, att arbetssättet ska genomsyra hela 

organisationen, samt att spara in pengar. 

Symmetriskt meningskapande 
Det symmetriska meningskapandet i denna studie har begränsats till att handla om 

urvalsgruppens symmetriska meningskapande eftersom det endast är dessa som har 

intervjuats. I det här avsnittet redovisas hur väl spritt Vanguard är bland respondenterna, det 

vill säga hur väl känt det är, samt hur väl respondenternas uppfattningar om Vanguard 

stämmer överrens med varandra.  

Spridning av Vanguard och uppfattningarnas överrensstämmelse 
Det verkar som uppfattningarna och känslorna kopplade till Vanguard stämmer väl överrens 

med varandra. Som nämnts ovan ligger till exempel fokus på det praktiska och konkreta när 

respondenterna beskriver Vanguard. Ett exempel är att många beskriver kontinuiteten hos 

kunderna som en viktig del av Vanguard, men detta är inte en del av den teoretiska grunden i 

Vanguard, utan var något som man arbetade fram specifikt i denna hemtjänstgrupp med hjälp 

av att se på verksamheten utifrån Vanguards teori. Känslomässigt är alla respondenter positivt 

inställda till arbetssättet, även om det finns de som är missnöjda med vissa saker. Spridningen 

av projektet är dessutom fullständig då alla respondenter har vetat vad Vanguard handlar om. 

Så här beskriver några av respondenterna sin bild av Vanguard, som sagt är det överlag en 

positiv bild med stort fokus på det praktiska och konkreta: 

 

”Ja när jag kom så var det ju just det här att man fick sitt schema, och där stod det ju tider, 

vad man skulle göra, hur man skulle göra och det här är ju lite grann … då hade man ju 

många olika, man visste aldrig vem man skulle gå till nästa dag. Det här är ju mer, jag har 

min bubbla som det heter, jag har mitt schema och kan lägga upp jobbet under den veckan 

och jag vet precis vad de som jag ska ha hand om, när de ska städa, tvätta. Det kan ju jag 

som lägga upp själv. Det är en annan trygghet, man har en annan kontroll. Också vet jag ju 

precis hur dagarna ser ut. Jag vet ju att imorgon så ska jag till Berta eller något sådant där. 

Så det är väldigt lätt, det är tryggare är det.” 

 

”Att arbeta i Vanguard? Ja, det är ett fritt arbete. Ett ansvar under frihet, kan man nog 

sammanfatta det. Man planerar ju själv sitt arbete och sin dag tillsammans med sin kund, 

eller sina kunder. Man är ju kontaktperson till ett fåtal kunder och de har man en intensiv 

kontakt med. Så jag besöker fyra eller fem personer under en arbetsdag på mitt schema och 

det kommer jag att göra då under den här veckan jag jobbar. Så att jag kan planera arbetet 

utifrån kunden önskemål och dagsform, mående, önskningar, vilja eller ovilja – det kan vara 

så också. Redan på måndagen kan vi bestämma att; på fredag gör vi den här saken. Så det är 

ett jättebra sätt att arbeta i, jättebra.” 

 

”Det är ju det här att man jobbar helt gentemot kunden och kundens vilja plus att man jobbar 

med samma kunder varenda gång man jobbar så att säga. Att man har bra kontinuitet hemma 

hos personerna, det skapar ju också en trygghet för kunden. Jag kan säga att jag kommer på 

fredag eller imorgon eller vad det är. Och sedan kan jag känna att man har ju betydligt mer 

koll på kanske, beställa blöjor, mediciner och så vidare. Man det vad man har gjort själv, det 

är inte det här att man är hos många, utan man är ju hos ett fåtal och då har man bättre koll 

på saker och ting.” 
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Sammanfattning 
Det finns en god spridning av Vanguard bland respondenterna. Samtliga respondenter är 

dessutom positivt inställda till Vanguard. I överlag så finns ett fokus på det praktiska och 

konkreta när respondenterna beskriver Vanguard. 

Villkor på gruppnivå 
De mekanismer som presenterats hittills handlar alla om villkor på organisationsnivå eller 

individnivå. Under kategoriserandet av datamaterialet upptäcktes data som istället handlade 

om villkor på gruppnivå, en nivå som förbisetts i den tidigare forskningen. De mekanismer 

som identifierades var dels Större ansvar, respondenterna upplevde att de inte längre kunde 

förlita sig på att någon annan skulle göra olika saker utan fick ett ansvar att utföra arbetet 

gentemot sin arbetsgrupp och kunden. Respondenterna upplevde också större ansvar för 

arbetet i och med att chefen fått ta ett steg tillbaka gett dem större ansvar att se till att arbetet 

fungerade. Vikten av information och upprepning var ytterligare en mekanism som 

upptäcktes. Informationen måste visserligen från början komma utifrån gruppen, men ett 

klimat där man som kollegor kan påminna varandra om det nya tankesättet verkar ha varit en 

framgångsfaktor på gruppnivå. Till sist hittades också mycket som visade på hur 

respondenterna själva påpekade vikten av en bra arbetsgrupp, vilket sammanfattades i 

Gruppens betydelse. 

Större ansvar 
En kategori som växte fram under själva sorterandet av datamaterialet handlade om hur 

respondenterna upplevde att de fått större ansvar sedan införandet av Vanguard. Det större 

ansvaret handlade både om hur chefen fått ta ett steg tillbaka som togs upp i avsnittet 

Relationen mellan anställda och ledning samt hur man som enskild individ har fått större 

ansvar i förhållande till sin arbetsgrupp. Att den så kallade ”tesen”, det datorgjorda schemat 

som man använt tidigare, har försvunnit var också en aspekt som ansågs bidra till att ge 

medarbetarna större eget ansvar. Känslorna kopplade till uppfattningen om att man fått större 

ansvar var i överlag positiva. Det verkar som om ansvaret blev lite som en befrielse, bort från 

kontrollen och att hela tiden förlita sig på andra, även om många tyckte att det var svårt i 

början. 

 

”Nä, men förut förlitade sig alla på alla andra. Då har vi den här någon som alltid ska göra 

någonting. Men nu har vi det ansvaret allihop och då måste det fungera och det gör det.” 

 

”Det var väl lite jobbigt från början, det var en svår omställning när man ska tänka så mycket 

själv och mer ansvar. Det var så mycket man kunde lämna över förut och nu ska vi göra så 

mycket själva”. 

 

”Man var ju van att kunna gå och fråga någon, men liksom gör det och det du, till någon chef 

då, men nu liksom fick vi klara oss själva.” 

 

”Jag tyckte det var jättehemskt från början. Det låter ju larvigt, men man var så himla styrd 

ut av alla ovanför en, som skulle tänka åt oss. Nu fick vi börja tänka själva liksom, hur ska vi 

lösa det här, men det gick ju bra efter ett tag.” 

Vikten av information och upprepning 
En annan av de kategorier som skapades under själva sorterandet av datamaterialet var Vikten 

av information och upprepning. Det visade sig att just detta var något som flera av 

respondenterna tyckte var viktigt för att man skulle kunna lära sig att arbeta enligt Vanguard. 
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Informationen behövde från början komma utifrån, men man har också haft hjälp att påminna 

varandra om det nya tankesättet. 

 

”Men det tar ju lite tid att få inte tänket, det tog ju några veckor. Det är ingenting som man 

läser på ett papper också; ’ja, men nu!’ sedan är det glömt. Informationen ska tjatas in 

nästan.” 

 

”Det var ju konsulterna från Vanguard, som matade en med logiken. Hela tiden vart man ju 

matad. Värdeskapande, icke värdeskapande, värdeskapande, icke värdeskapande, tanken där; 

’jaha, hur sjutton hänger de ihop då’. Man vart ju matad dagligdags med logiken i det hela. 

Det behövs liksom … det är det som är att vända det här gamla tänket som många har i 

huvudet, det var en svår bit, att vända det gamla tänket. Allra helst på chefsnivå var det ännu 

svårare, för de som arbetade på golvet, man hade ju det här tänket lite redan från början.”  

 

”Så vi har ju fått kontinuerlig information utifrån hur Vanguardgruppen har jobbat. Sedan är 

det ju alltid svårt att omsätta teorier i praktik, men det var så vi fick lära oss själva 

arbetsmetoden, tankesättet, eller vad jag ska kalla det för.”  

 

En av respondenterna tyckte visserligen att information var viktig för att man skulle förstå, 

men tyckte däremot inte att den information man fått var tillräcklig. 

 

”Ja, de var ju här ett par gånger på informationen när vi kom in hela gänget då. Men det var 

ju, alltså det var ju mycket … det var ju mer frågor efteråt än vad det var innan, för att du ser 

ju papprena (syftar till planscherna från check- och planfasen som sitter uppsatta i rummet vi 

befinner oss i), hur de ser ut.” 

Gruppens betydelse 
Ytterligare något som framkom under kategoriserandet av datamaterialet var gruppens 

betydelse. Flera respondenter menade att de inte hade klarat sig utan sin arbetsgrupp eller den 

grupp som arbetade med införandet av Vanguard. 
 

”Att det är en fantastisk arbetsgrupp. Ja, vi löste det för vi tänkte nog ganska lika och det vi 

har olika behövs ju för att det ska bli en helhet i alla fall. Så det var just den här gruppen och 

att vi kände vårdtagarna så bra som vi gjorde, det gjorde att vi kunde lösa det.” 

 

”Nu har vi ändå arbetat ihop det här, men det behövs ju ändå en grupp för att få in det i 

hemtjänstgruppen. En grupp behövs ju och coacher som hjälper till.” 

 

”Gruppen som arbetade fram det. De hade jag inte klarat mig utan så klart. Det är väl 

egentligen allihop som behövs ju, som har varit med i processen.” 

 

”Men vi har lärt oss själv alltså. Det är ingen direkt som har kommit och … ja vi har ju 

frågat chefen så fort det har varit något och hon har ju kommit och hjälpt. Men vi inom 

gruppen har nog gjort det själv faktiskt och det känns ju jättekul att ha format det här.” 

 

”Vi är så sammansvetsade i gruppen och då vänder man sig till dem om det är något, så det 

är ju där man får utlopp då. Så att nej, jag tycker nog att det har fungerat jättebra så.” 
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Sammanfattning  
Respondenterna upplevde att de fått större ansvar sedan de började med Vanguard och tyckte 

i överlag att det var något positivt. Det större ansvaret berodde både på att chefen fått ta ett 

steg tillbaka och man fått ett utökat ansvarsområde, men också att man upplevde ett större 

ansvar gentemot sina kollegor. 

        Respondenterna tyckte också att det var viktigt att få information och även att denna 

upprepades för att de skulle lära sig det nya arbetssättet. De flesta tyckte att informationen 

varit tillräcklig, men inte alla. Arbetsgruppen upplevdes av respondenterna själva ha stor 

betydelse för hur väl man lyckats genomföra Vanguard. Dessa villkor på gruppnivå har inte 

tagits upp av den teori om lärande i organisationer som uppsatsen utgår från.  

Arbetsrelaterad förståelse och förförståelse 
Andra mekanismer som inte framkommit i teorin om lärande i organisationer handlade om en 

slags arbetsrelaterad förståelse och förförståelse. De handlade om hur respondenterna hade en 

förkärlek till att koppla sitt lärande till det praktiska och konkreta, samt hur man upplevde att 

man redan förstod det nya tankesättet sedan innan eller rent av arbetat så tidigare. Det var helt 

enkelt ett efterfrågat sätt att arbeta på. 

Kopplingen till det praktiska och det konkreta 
På frågan om när respondenterna började förstå det nya arbetssättet svarade många att det var 

när man fick gå ut och arbeta med det i verkligheten.  

 

”När man kom ut, det var då det sjönk ner efter ett tag och det hörde jag många sa, att det 

var svårt att liksom varva ner och … verkligen tänka till.” 

 

”Det tog ju tid, men det vart ju eftersom man började komma ut med vårdtagarna, så fick 

man tänka till lite.” 

 

”Det var nog någon dag då vi hade det jättetufft, det var flera sjuka också var det städ och 

tvätt som vi inte fick ut, men då kollade vi lite framöver och då fanns det ju plötsligt mycket 

tid.” 

 

”Det var nog när jag satt hos en dam. Jag sa att; ’jag kan sitta en stund med dig’. ’Ja, men 

kan du det?’ sa hon. Det kändes jättebra, hon var jättenöjd.” 

 

De respondenter som varit med i Vanguardgruppen tyckte att checkfasen var viktig då den på 

ett konkret sätt gav kunskap om hur organisationen fungerade och vad kunderna tyckte. Här 

verkade det vara avgörande att få undersöka själva. 

 

”Då fick vi ju kunskap om det vi gör. Vi visste väl det vi fick svar på egentligen men nu fick vi 

verkligen visa det från grunden, att pensionärerna tyckte så, att det inte bara kommer från 

oss. Det vart ju lite mer svart på vitt att det verkligen var så. Så det var ju lärorikt med andra 

grejer när vi kollade på personalfrågor och …” 

 

”Också fick vi ju vara med och lyssna på någon vårdtagare som ringde till biståndsklubben. 

Lyssna på vad som var viktigt och inte viktigt. Mycket tyckte jag man lärde sig under den 

tiden, när vi var och kollade på allt sådant.” 

 

”Det var ett måste. Annars hade man aldrig kunnat komma till plan och planera. Man hade 

aldrig fått veta hur det var ute hos de äldre, inne på kommunen med alla grupper där, 
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kundtjänst, mottagningsgruppen. Hade man inte gjort checken då hade man inte haft något 

material, ingenting att jobba med. Då hade det varit jättesvårt. Om man skulle starta något 

inom kommunen utan den där vägledning då hade det inte fungerat. Så det var ett bra tänk, 

ett bra arbetssätt att få ta in det här.” 

 

”Ja, det var väl den här undersökningen, att kolla; måste man gå alla de här vägarna? Kan 

man hoppa över något?” 

Uppfattningen om att man vetat detta redan innan 
De flesta respondenter ansåg att de förstod logiken redan innan, att de arbetat så här tidigare, 

antingen för tjugo år sedan eller att de helt enkelt alltid försökt att arbeta så här, eller att de 

önskat att de skulle få arbeta så här.  

 

”Men alltså det här sättet vi arbetar med nu, alltså med egna scheman, så har vi ju jobbat 

förr. Så man tänker liksom, ha konsulter och det kostar massa pengar också gör vi samma sak 

egentligen. Fast då hade vi ju inte samma att vi får bestämma så mycket själv. Att vi kan ta 

egna beslut och så. Utan allting kom ju uppifrån, så det är ju annorlunda. Men det sättet vi 

jobbar på har vi ju gjort för många år sedan, men det tyckte vi ju var bra redan då, så det var 

ju bara dumt att vi inte fortsatte.” 

 

”Ja, nä jag har ju inte jobbat så länge inom hemtjänsten, så att det arbetssättet … så här har 

jag ju velat jobba ända sedan jag började, jag tyckte det här med tesen att man ska springa 

efter den, så att man frångick den lite grann och gjorde utefter vad kunderna mådde bra av.” 

 

”Nä, jag förstod nog det innan. Alltså inte fullt ut så, jag menar Vanguard är Vanguard 

liksom. Mycket av Vanguard är som jag vill att det ska vara om jag säger så.” 

 

”Alltså själva det här budskapet är ju ganska självklart för mig på något sätt. Jag har inte 

tänkt att; ’oj, nu har jag lärt mig någonting’, utan mer; ’gud vad bra, nu blir det så här som 

jag vill ha det’.” 

 

”Nej, inte riktigt så, men just det här med kontinuitet och att man gick på samma och lite 

sådana saker. Sedan är ju det här … jo, men det har jag väl kanske lärt mig då lite, att man 

inte behöver gå hela den här långa vägen hela tiden för att få någonting bra, utan det är ju 

mycket kortare väg.” 

 

”Jag har ju jobbat jätte, jätte länge och så här jobbade vi när jag började jobba i 

hemtjänsten i slutet på 90-talet och jag har alltid någonstans jobbat så här med kunden i 

fokus och försökt att göra rätt och riktigt gentemot kunden. Så för mig var inte det … jag kan 

inte säga det här har jag lärt mig, utan mer; det här är ett sätt som jag vill jobba på, som jag 

alltid har försökt att göra. Så jag vet inte om jag har lärt mig så mycket.” 

Sammanfattning  
Det finns en stark koppling till det praktiska och konkreta i respondenternas uppfattningar av 

Vanguard och även i hur de beskriver att de lärde sig Vanguard och vad de lärde sig. Det finns 

också en gemensam uppfattning bland respondenterna att man redan innan förstod logiken i 

Vanguard och ville arbeta på detta sätt. Denna pratiska förståelse och förförståelse har inte 

synliggjorts i teorin om lärande i organisationer som uppsatsen utgår från.  
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Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras fördelar och nackdelar med den metod som valts för uppsatsen samt 

hur resultatet kan kopplas tillbaka till den teori om lärande som uppsatsen utgår från. Det ges 

också förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 
I den här uppsatsen har urvalet begränsats till den personal som arbetar närmast kunden i 

hemtjänsten, det vill säga undersköterskorna. Detta har varit praktiskt för arbetet med studien 

då det har gett ett tydligt och avgränsat studieobjekt, vilket har varit en fördel då det endast 

funnits begränsat med tid. Däremot så sker ju lärande inte bara hos personalen på golvet, utan 

i hela organisationen, vilket till exempel Müllern och Östergren (1995) pekar på då de 

beskriver lärande som ett internt meningsskapande som sker i hela organisationen. För 

fortsatta studier skulle det därför vara intressant att också studera hur olika mekanismer 

påverkar lärandet i hela organisationen.  

        Då denna studie skedde i efterhand, då lärandet redan hade skett, var intervju nödvändig 

som datainsamlingsmetod. Det kan innebära en viss begränsning eftersom studien då endast 

kan utgå från respondenternas utsagor. Begränsningen i detta märktes tydligast i hur vissa 

respondenter menade att de inte fått någon introduktion i det nya arbetssättet, medan andra 

rakt motsatt menade att de hade fått det. Det visar hur pass mycket människors subjektiva 

uppfattningar kan skilja sig från varandra. Å andra sidan kan just sådana påstående säga något 

om det fenomen som undersöks. Kanske var inte introduktionen tillräcklig för alla?  

        Intressant för fortsatta studier vore ändå att vara med och göra observationer under själva 

skeendet. Att på plats studera det lärande som sker i en organisation som genomför ett stort 

förändringsarbete. 

En teoretisk slutsats 
När resultatet kopplas tillbaka till teorin om lärande i organisationer så visar det sig att de 

mekanismer som enligt teorin påverkar lärande också går att finna i resultatet. Utöver dessa 

upptäcktes också ytterligare mekanismer som påverkat lärandet i detta fall. Dessa handlade 

om Villkor på gruppnivå samt Arbetsrelaterad förståelse och förförståelse. 

 

Arbetsuppgifternas utformning. De påverkande mekanismerna i denna kategori är arbetets 

autonomi, krav på kompetens, komplexitet och möjligheten till feedback (Ellström, 2003; 

Granberg, 2010). 

        När det kommer till arbetets autonomi finns det inte mycket att orda om. Respondenterna 

uppfattar överlag arbetet som väldigt autonomt, flera menar dessutom att arbetet har blivit 

mer autonomt sedan man började arbeta enligt Vanguard. Troligen är detta en av orsakerna till 

det goda resultat man uppnått.  

        Enligt teorin får inte komplexiteten och kravet på kompetens varken vara för höga eller 

för låga för att lärandet ska gynnas (Ellström, 2003; Granberg, 2010). I resultatet av 

undersökningen framkommer att dessa två mekanismer pendlar från mellan väldigt låg nivå 

och ibland en väldigt hög nivå. De flesta respondenter menar dock att de inte känner sig 

stressade av kravet på kompetens och komplexiteten i arbetsuppgifterna, utan verkar anse att 

dessa ligger på en antingen låg eller lagom nivå. Detta kan därför tolkas som en god miljö att 

lära sig nya arbetsmetoder i, då arbetet kan antas vara lagom stimulerande men samtidigt ger 

utrymme åt nya moment.  



32 
 

        Möjligheten till feedback är ytterligare en mekanism som kan antas ligga bakom det 

positiva resultatet (Ellström, 2003; Granberg, 2010), då respondenterna beskriver sig ha 

mycket goda möjligheter till detta. 

 

Relationen mellan anställda och ledning. De anställdas möjlighet att delta i beslutsprocesser 

och ledningens stöd till lärande är mekanismer som båda antas främja lärande (Ellström, 

2003; Granberg, 2010). När det kommer till ledningens stöd i Vanguard projektet så har 

resultatet visat att det finns blandade uppfattningar om detta. Vissa respondenter känner 

tydligt av ett starkt stöd från ledningen, medan andra menar att de helt enkelt inte vet om 

ledningen stödjer dem eller inte. Här finns det alltså en mekanism som kanske verkar i båda 

riktningarna i organisationen. För den grupp som upplever att de har ett starkt stöd bakom sig 

lär lärandet öka, medan det kan vara något svårare för den grupp som inte vet om de blir 

stöttade eller inte. Ett sätt att tolka detta resultat är att gissa att ett tydligare stöd från 

ledningen som uppfattades av fler anställda skulle kunna leda till ett ytterligare ökat lärande. 

Ett annat sätt att tolka resultatet är att anta att stödet från ledningen antingen inte har speciellt 

stor betydelse, eller är tillräckligt i kombination med övriga mekanismer, då resultatet ändå 

blivit så pass positivt. 

        Feedback ansågs viktigt av Ellström (2003) och Granberg (2010) för att lärande skulle 

ske. Resultatet av undersökningen har visat att det finns två aspekter av att ha möjlighet till att 

delta i beslutsprocesser. Dels så upplever respondenterna att de har stor möjlighet att påverka i 

sitt dagliga arbete och i personalgruppen. Däremot är det bara vissa som upplever att de har 

möjlighet att påverka de beslut som ledningen är inblandade i. De som anser sig ha möjlighet 

till detta uttrycker däremot en vilja att kunna påverka mer. Detta kan tolkas på samma sätt 

som ledningens stöd. Antingen kan det antas att en större upplevd möjlighet till att delta i 

beslutsprocesser även på högre nivå skulle leda till ett ökat lärande, eller att detta antingen 

redan är tillräckligt eller helt enkelt inte har speciellt stor betydelse i samverkan med övriga 

mekanismer. 

 

Kulturella och subjektiva villkor. Attityder till förändring och lärande antas påverka 

lärandet i organisationen (Ellström, 2003; Granberg, 2010). Respondenterna i denna studie 

hade en övervägande positiv syn på lärande, att detta skulle ha en positiv inverkan på lärande 

kan därmed antas stämma. Åsikterna om organisationsförändringar är mer blandade då vissa 

är lika positiva som till lärandet medan andra menar att arbetsron blir störd, förändringarna 

inte leder till att det blir bättre eller eventuellt kan leda till att man inte får fortsätta med 

Vanguard. Attityden till just Vanguard verkar däremot överlag vara positiv. Så kanske räcker 

det med att medarbetarna är positivt inställda till just den organisationsförändring man vill 

genomföra, även om de inte är de till organisationsförändringar i allmänhet, om förändringen 

ska bli lyckad. 

 

Mål och föreskrifter. Teorin om organisatoriskt lärande som denna uppsats utgår från säger 

att om målen är alltför tydliga och detaljerade skapas endast ett anpassningsinriktat lärande. 

Alltför opraktiska mål ignoreras, medan otydliga mål däremot kan bidra till ett 

utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; Granberg, 2010).  

        Utifrån det resultat som framkommit av undersökningen så verkar inte målet med 

Vanguardprojektet vara speciellt tydligt och detaljerat. Flera respondenter var tvungna att 

tänka efter innan de svarade på frågan om detta och svaren tyder på att det finns en del olika 

förstålelser av målet. Dels fanns det en förståelse som handlade om att kunden skulle få det 

bättre, dels en om att både kunden och personalen skulle få det bättre. Andra sätt att förstå 

målet var att det skulle minska stressen, vilket i sin tur kan förstås som att det blir bättre både 

för kunder och också personal, samt att man skulle spara in pengar. Alltså kan dessa flertydiga 
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uppfattningar om målet vara en av orsakerna till det utvecklingsinriktade lärandet man lyckats 

uppnå. 

 

Symmetriskt meningsskapande. Mekanismerna i denna kategori handlar om hur väl olika 

uppfattningar och föreställningar i organisationen stämmer överrens med varandra. Ett 

symmetriskt meningskapande antas gynna lärande medan ett asymmetriskt meningskapande 

antas försvåra det. Samhandling kan dock uppstå även då meningsskapandet är asymmetriskt 

(Müllern & Östergren, 1995; Högberg, 2010). Förändringsprojektet är väl spritt bland 

respondenterna i den mening att de alla känner till projektet och vet vad det handlar om. 

Föreställningar och känslor kopplade till projektet är också mycket homogena med fokus på 

det praktiska och konkreta samt en positiv inställning till projektet. Man kan alltså säga att 

meningsskapandet kring projektet är väldigt symmetriskt, vilket utifrån denna teori kan antas 

vara en av nycklarna till förändringsprojektets framgång.   

 

Villkor på gruppnivå. Något som framkommit av undersökningen är att respondenterna 

upplever att införandet av Vanguard inneburit att de fått större ansvar på flera olika plan. 

Kanske är detta ytterligare en mekanism som påverkat lärandet till det positiva. Ett ökat 

ansvar skulle till exempel kunna innebära att man måste engagera sig mer i arbetet och de 

förändringar man förväntas genomföra. Vissa respondenter sa att man inte längre kan gömma 

sig bakom de andra i gruppen, nu märks det om man inte tar sitt ansvar. Detta skulle kunna 

vara en positiv press som gör att man upplever att det man själv gör faktiskt har betydelse och 

därmed försöker förbättra sitt arbete. 

        Vikten av information och upprepning är ytterligare en mekanism som upptäcktes i 

undersökningen men som inte tagits upp i den tidigare forskningen. Kanske är det helt enkelt 

för självklart? Resultatet är i alla fall tydligt i denna studie; upplevelsen att information och 

upprepning av information är tillräcklig hänger samman med respondenternas upplevelse av 

att de klarar av att genomföra projektet. De som tyckt att projektet har varit svårt att 

genomföra påpekar också just att informationen inte var tillräcklig. 

        När det gäller gruppens betydelse är respondenternas åsikter entydiga; gruppen var av 

avgörande betydelse för att de skulle klara av att genomföra förändringsprojektet. Utifrån 

denna studie så pekar resultatet på att en arbetsgrupp som upplevs som god är av betydelse. Å 

andra sidan framgår det inte av undersökningen om det är den positiva gruppen som gett 

projektet ett positivt resultat eller om det är projektet i sig som skapat den positiva 

arbetsgruppen. Kanske är detta mekanismer som påverkar varandra. 

 

Arbetsrelaterad förståelse och förförståelse. Respondenterna kopplar starkt samman sitt 

lärande med att få göra själv, använda de nya kunskaperna i praktiken eller på ett praktiskt sätt 

tillägna sig de nya kunskaperna (som i checkfasen). De ser också på Vanguard i sig ur ett 

praktiskt och konkret perspektiv. Detta kan därför antas vara en avgörande mekanism för att 

man lärde sig de nya arbetsmetoderna. Dels så skapades möjligheten till att koppla sitt lärande 

till det praktiska för de som deltog i Vanguardgruppen i och med mycket praktiskt utformande 

under check- och planfasen. För övriga kom det praktiska naturligt först när de gick ut till 

kunderna. På sätt och vis verkar det också som att medarbetarna själva skapar denna koppling 

till det praktiska då de delvis avvisar den teoretiska kunskapen till förmån för den praktiska. 

Kanske är detta helt enkelt en mer eller mindre medveten lärandestrategi av medarbetarna. 

        Eftersom logiken i Vanguard är så olik den traditionella organisationslogiken var det 

överraskande att upptäcka att de flesta respondenter ansåg att de förstod logiken redan innan. 

Troligen hänger detta ihop med det som togs upp i ovanstående stycke om ’kopplingen till det 

praktiska och det konkreta’. Som det verkar är det inte den teoretiska delen av Vanguard som 

består av flödes- och systemtänkande (Seddon, 2010) man syftar på när man säger att man 
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kunnat det redan innan, utan de konkreta arbetsmetoder man arbetat fram i just Skönsmons 

hemtjänstgrupp.  Här kan man alltså ana en splittring i vad man formellt uttrycker som 

Vanguard i dokument som till exempel Swan et al. (2012) och vad de medarbetare som 

arbetar direkt mot kunden uppfattar som Vanguard, då det förra syftar mer på den 

organisationsteori som Vanguard erbjuder och är tänkt att kunna användas av alla typer av 

serviceverksamheter och den senare mer handlar om just hur man själv använder Vanguard i 

praktiken. Om detta beror på att respondenterna inte helt och fullt satt sig in i teorin bakom 

Vanguard, eller helt enkelt inte ser den som relevant i frågan får vara osagt.  

        Vissa respondenter hävdar till och med i denna undersökning att de inte lärt sig det nya 

tankesättet i och med Vanguard, eftersom de förstod det redan innan. Likväl har de drastiskt 

förändrat sitt beteendemönster och börjat använda nya arbetsmetoder sedan Vanguard 

infördes. Denna upplevda förförståelse kan hur som helst inte ignoreras. Kanske är det just att 

Vanguard i sig erbjöd något efterlängtat hos medarbetarna som gjorde att projektet fick så stor 

framgång. Kanske är det så att även själva innehållet i förändringar har betydelse för deras 

framgång. Denna mekanism skulle i sin tur i så fall kunna påverka andra mekanismer så som 

medarbetarnas attityd till förändring och lärande och ett symmetriskt meningskapande. 

Däremot så kan inte betydelsen av de andra mekanismerna förkastas. För att medarbetarna ska 

uppleva att de har en förförståelse för något så måste de ju också förstå vad de anser att de 

förstår. Då blir mekanismer som information och upprepning samt att få lära sig på ett 

praktiskt och konkret sätt betydelsefulla.  

 

Resultatet av den här studien har både kunnat bekräfta teorin om lärande i organisationer, 

samt ge ett ytterligare tillägg till den. Tillägget består i att uppmärksamma gruppens villkor, 

inte bara de på individuell och organisatorisk nivå, samt att ta hänsyn till den pratiska 

förståelse och förförståelse som finns i en organisation.  

Förslag på framtida studier 
Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv så kan man enligt Danermark et al. (2003) aldrig studera 

mekanismer i ett experimentellt vakuum inom samhällsvetenskapen. Vid förståelsen av varje 

mekanism så måste det sammanhang av mekanismer de existerar i tas hänsyn till. Detsamma 

gäller för de mekanismer som identifierats i denna studie. Det går inte att plocka ut några av 

mekanismerna och anta att de ska fungera likadant i ett annat sammanhang. Finns det alltför 

starka motverkande mekanismer i det nya sammanhanget så kanske de inte har någon 

inverkan över huvud taget. Därför är det också intressant att för fortsatt forskning att 

undersöka de mekanismer som påverkar lärandet i en organisation då ytterligare förståelse för 

dessa mekanismer (eller andra) skulle kunna uppnås av att de studerades i ett annat 

sammanhang.
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Bilaga 1. 

Missivbrev och intervjuguide 
 

Hej och tack för att du valt att medverka som respondent till mitt examensarbete! Arbetet är 

en uppsats omfattande 15 högskolepoäng. Syftet med uppsatsen att beskriva de faktorer som 

personalen i en organisation, som nyligen genomgått en utvecklingsfas, upplever har hjälpt 

dem att lära sig hur de kan förbättra sitt arbete. Som respondent garanteras du konfidentialitet, 

det innebär att inga personuppgifter som namn och liknande kommer att lämnas ut eller visas i 

uppsatsen. Du kommer att bli tillfrågad om du går med på att bli inspelad under intervjun. 

Detta är för att ge mig möjlighet att lättare komma ihåg det som sagts under intervjun och 

dessutom att kunna återge en mer korrekt bild av era uppfattningar. Det ger också dig mer tid 

att prata under intervjun, då jag inte hela tiden behöver anteckna allt som sägs. Ingen annan än 

jag kommer att lyssna på inspelningarna. Inspelningarna transkriberas, det vill säga skrivs av, 

redan vid första avlyssningen, därefter är det bara textmaterialet jag arbetar med. 

Datamaterialet från intervjuerna kommer endast att användas i samband med denna uppsats.  

 

Här nedan följer de frågor som kommer att tas upp under intervjun. Inget skriftligt svar 

behövs på frågorna, detta är endast för att ge dig möjlighet att läsa frågorna i förväg, att göra 

detta är valfritt. 

 

Med vänliga hälsningar /Madeleine Eriksson, student vid Mittuniversitetet, 

beteendevetenskap 

 

Intervjufrågor 

 

 Berätta om arbetet med Vanguard. 

Vad hände i plan-, respektive dofasen? Hur upplevde du detta? 

 Vad lärde du dig under denna period? 

 Vad inom arbetet med Vanguard har fått dig att lära dig detta? 

 Hur ser du på att lära sig nya arbetsmetoder? 

 Hur ser du på organisationsförändringar? 

 Hur skulle du beskriva arbetets autonomi (frihet att tolka arbetsuppgifternas innebörd, 

att välja arbetsmetoder och frihet att värdera arbetets resultat) när ni arbetar enligt 

Vanguardmetoden. 

 Beskriv hur du upplever arbetets komplexitet och krav på kompetens när ni arbetar 

enligt Vanguard. 

 Upplever du att du får feedback på hur arbetet går? Beskriv i så fall hur. 

 Beskriv hur du har möjlighet att delta i beslutsprocesser. 

 Hur skulle du beskriva ledningens stöd i ert arbete med Vanguard? 

 Hur skulle du beskriva de mål som finns med hemtjänstens införande av Vanguard?  

 Skulle du kunna beskriva ett tillfälle då du upplevde att du började förstå det nya 

tankesättet i Vanguard?  


