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Sammanfattning 

Josefine Lindell, Samuel Olofsgård 

Ledarskapet – en förutsättning för medarbetarens lärande 

En studie om ledarskap utifrån ett medarbetar- och chefsperspektiv i en statlig organisation.  

Antal sidor: 35 

Dagens arbetsmarknad präglas av flexibilitet och ständiga förändringar som ställer höga krav på 
organisationers förmåga till omställning och utveckling.  
Syftet med studien är att undersöka hur chefers ledarskap kan främja organisatoriskt lärande mot 
visionen lärande organisation inom en statlig myndighet. Studien genomfördes i en organisation 
där det finns ett krav på ständigt lärande för att klara av sitt uppdrag. Genom en kvalitativ metod 
med djupintervjuer och fenomenologisk analysmetod klargjordes åtta respondenters upplevelser 
av ledarskapets främjande av medarbetarens lärande och utveckling. 
Resultatet visade att chefers ledarskap kan främja medarbetarens lärande och utveckling genom 
att ge individuellt stöd, vara lyhörd samt främja dialogen både på grupp- och organisationsnivå. 
Slutsats: De tre essenserna: ge individuellt stöd, vara lyhörd samt främja dialogen går att ställa 
mot huruvida de kan tillämpas på individuell- eller organisationsnivå. Individuellt stöd och 
lyhördhet berör främst ledarens agerande på individnivå. Dialogen däremot behöver främjas av 
ledarskapet både på individuell- och organisationsnivå för att bidra till en högre nivå av lärande i 
organisationen. 

Sökord: Ledarskap, Lärande Organisation, Organisatoriskt lärande, Den femte 
disciplinen, Double loop-lärande, Offentlig verksamhet.  



 
 

 

  

 

Abstract 

Josefine Lindell, Samuel Olofsgård 

The leadership - a condition for the employee learning 

A study of leadership based on employee and managerial perspectives in a state authority.  

Pages: 35 

The labor market of today is characterized by flexibility and constant changes that place high 
demands on organizations' ability to change and develop. 
The purpose of the study is to investigate how the leadership by managers can promote 
organizational learning towards the vision learning organization within a state authority. The study 
was conducted in an organization where there is a requirement for continuous learning to fulfill its 
mission. Through a qualitative approach with deep interviews and phenomenological analysis 
method, eight respondents' experiences of leadership's promotion of employee learning and 
development were clarified. 
The results showed that the leadership by managers' can promote employee learning and 
development by providing individual support, being responsive and promoting dialogue at both 
group and organizational levels. 
Conclusion: The three essences:  providing individual support, being responsive and promoting 
dialogue can be asked whether they can be applied at individual or organizational level. Individual 
support and responsiveness primarily concern the conduct of the leader at the individual level. 
Conversely, the dialogue needs to be promoted by leadership at both individual and organizational 
levels to achieve a higher level of learning in the organization. 

Keywords: Leadership, Learning organisation, Organisational learning, The fifth 
discipline, Double loop-learning, Public sector. 



 
 

 

Innehållsförteckning  
1  Inledning ...................................................................................................................... 1 
2  Bakgrund ...................................................................................................................... 3 

2.1  Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv ....................................................... 3 
2.2  Lärande organisation eller organisatoriskt lärande ............................................... 4 

2.2.1  Lärande organisation - Den femte disciplinen ............................................... 4 
2.2.2  Organisatoriskt lärande – nivåer av lärande .................................................. 7 
2.2.3  Kritik mot lärande organisation ..................................................................... 8 

2.3  Chef, ledarskap och ledare .................................................................................... 9 
2.4  Ledarskapets påverkan på lärande organisation ................................................. 10 
2.5  Studieobjekt ........................................................................................................ 11 
2.6  Studiens teoretiska utgångspunkt ....................................................................... 12 

3  Syfte ........................................................................................................................... 14 
3.1  Frågeställningar .................................................................................................. 14 

4  Metod ......................................................................................................................... 15 
4.1  Val av metod ....................................................................................................... 15 
4.2  Datainsamlingsmetod ......................................................................................... 15 
4.3  Urval ................................................................................................................... 16 
4.4  Genomförande av intervjuer ............................................................................... 16 
4.5  Analysmetod ....................................................................................................... 17 
4.6  Etiska överväganden ........................................................................................... 19 
4.7  Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet ............................................. 19 

5  Resultat ...................................................................................................................... 21 
5.1  Organisatoriskt lärande ....................................................................................... 21 
5.2  Individuellt stöd .................................................................................................. 22 
5.3  Lyhördhet ............................................................................................................ 23 
5.4  Främja dialog ...................................................................................................... 24 
5.5  Resultatsammanfattning ..................................................................................... 25 

6  Diskussion .................................................................................................................. 26 
6.1  Metoddiskussion ................................................................................................. 26 
6.2  Resultatdiskussion .............................................................................................. 27 

6.2.1  Organisatoriskt lärande ................................................................................ 27 
6.2.2  Individuellt stöd ........................................................................................... 28 
6.2.3  Lyhördhet ..................................................................................................... 29 
6.2.4  Främja dialog ............................................................................................... 30 



 
 

6.2.5  Sammanfattande slutsats .............................................................................. 30 
6.2.6  Fortsatt forskning ......................................................................................... 31 

7  Referenser .................................................................................................................. 33 
9  Bilagor ......................................................................................................................... 1 

Bilaga 1 Intervjumall: Frågor till chefer (semistrukturerade) ......................................... 1 
Bilaga 2 Intervjumall: Frågor till medarbetare (semistrukturerade) ............................... 2 



 

1 
 

1  Inledning 

Under vår personalvetenskapliga utbildning har vi båda övertygats om hur viktigt 

ledarskapet är för att både bibehålla och utveckla den mänskliga resursen i en 

organisation. Genom den akademiska resan som personalprogrammet fört med oss på har 

våra tankar kring ledarskap och utveckling fått testas i olika kontextuella sammanhang. 

Vi valde att efter halva utbildningen skriva en litteraturstudie om transformativt 

ledarskap. Studien hjälpte oss att på ett vetenskapligt sätt både bekräfta och revidera vår 

syn på ett bra ledarskap gentemot den mänskliga resursen i allmänhet, men i synnerhet 

dess förmåga att bidra till utveckling av den mänskliga resursen och organisationen. 

Detta har således inspirerat oss till att undersöka relationen mellan ledarskap och lärande 

i arbetslivet. 

Rätt kompetens och förmåga att lära nytt är avgörande för att klara av den 

förändringstakt som kännetecknar dagens arbetsliv. Dagens arbetsmarknad präglas av 

flexibilitet och förändring vilket i sig bör ställa högre krav på lärandet i arbetslivet för att 

kunna följa med och utvecklas i samma omfattning som omvärlden (Wallo, 2014). 

Arbetsmarknadens acceleration startade redan i slutet av 80-talet och 

samhällsförändringar bidrog med ökad konkurrens och ny it-teknik (Granberg & 

Ohlsson, 2014). Svensk näringsliv bekräftar i sin rapport Rekrytering – när 

teknikutveckling och digitalisering förändrar jobben (Karlsson, 2016) att det än idag är 

aktuellt och att företag måste hantera de förändrade kompetenskraven som omvärlden 

ställer för att bemästra konkurrensen.  

De fortsatt ständigt förändrade villkoren och ökad globalisering har fått visionen lärande 

organisationen att växa fram. Lärande sker i alla organisationer men visionen innebär att 

ta tillvara på det lärande som sker i en organisation så att det kommer organisationen till 

nytta. På så sätt kan organisationen snabbare ställa om till omvärldens krav och ständiga 

förändring (Granberg, 2014). Det är inte enbart för organisationens konkurrenskraft och 

utvecklingsmöjligheter som lärandet i arbetslivet är viktigt. För individen handlar det om 

att ha rätt kompetens och förmåga att snabbt lära sig nya arbetssätt för att vara attraktiv 

på arbetsmarknaden (Wallo, 2014). Även individens hälsa, välbefinnande och personliga 

utveckling påverkas positivt av en arbetsmiljö som präglas av lärande (Ellström, 2010). I 
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det längre perspektivet är även det ständiga lärandet avgörande för vår samhälleliga 

utveckling (Wallo, 2014). 

Granberg (2014) belyser en allmän uppfattning av organisationers framställning av 

chefskapet, det ska på ett styrande sätt leda och fördela arbetet. Vidare menar han att 

lärande organisationen ställer andra mer demokratiska och delegerande krav på 

chefskapet. Dess viktigaste del är att ange mål och visioner för medarbetarna och med 

hjälp av förståelse för dem undanröja hinder för lärande och kunskapsutveckling. Vidare 

har chefer i allmänhet en betydande roll för hur kunskapsklimatet formas och hur dess 

kunskapsutveckling bibehålls på en arbetsplats. I synnerhet har chefer som arbetar i det 

operativa arbetet en nyckelroll för att skapa en lärande organisation (Södergren & 

Fredriksson, 1998). 

Detta arbete avser att undersöka ledarskapets möjliga inflytande på en organisation och 

dess medarbetares utveckling. Studien genomfördes i en statlig organisation som inte 

uttalat arbetar med visionen lärande organisation men som strävar efter en ständig 

utveckling för både individ och organisation. Studiens målsättning är att frambringa 

viktiga essenser i ledarskapet som främjar en ”lärande organisation”. 
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2  Bakgrund 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska ramar att framställas. Först beskrivs vår 

kunskapssyn för lärande, vidare utreds skillnaderna mellan begreppen lärande 

organisation och organisatoriskt lärande samt redogör för relevanta teorier och kritik 

gällande lärande organisation. Därefter definieras och skildras begreppen ledarskap och 

chefskap. Vidare lyfts tidigare forskning fram gällande ledarskapets påverkan på lärande 

organisation. Avslutningsvis beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.1  Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Perspektivets ansats bygger på att människan är en biologisk varelse och har av naturen 

mer eller mindre fått givna mentala och fysiska resurser som utvecklas inom ramen av 

samspel med andra människor. I förhållande till många andra arter på vår jord är vi både 

mentalt och fysiskt underlägsna. Människans styrka handlar istället om förmågan att 

bearbeta information från omvärlden och den kollektiva kunskapen som byggts upp 

(Säljö, 2000). Genom att sociala och kulturella människor samspelar utvecklas tänkande 

och kännande individer som har förmågan att kommunicera. Det sociokulturella 

perspektivet förklarar att lärandet sker i samspel mellan individen och den sociala och 

kulturella kontexten. Det som i huvudsak formar lärandet anses vara de kommunikativa 

aktiviteter som sker i samspelet, både de verbala och ickeverbala (Granberg, 2014). 

Smidt (2016) beskriver Paolo Freires grundläggande syn på dialogen och lärandet, där 

dialogen är ett fundamentalt verktyg för hur vi tolkar och förstår vår omvärld och på så 

sätt avgörande för lärandet. Granberg (2014) menar att genom dialogen kan interaktionen 

se bortom de direkta orden och sätta den verbala kommunikationen i en kulturell, social 

och historisk kontext. Dialogen handlar om ömsesidighet och respekt för individen, där 

ingen är mer värd än den andre. Genom dialogen går det att göra den kollektiva 

kunskapen tillgänglig för alla, då den kollektiva kompetensen är avgörande för ett 

kollektivt lärande. Sammanfattningsvis handlar det om att tillsammans kunna tänka och 

reflektera och på så sätt lära genom gemensam prövning. Studien utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv med hänsyn till att Senges (1995) lärande organisation ser 

lärandet som ett samspel mellan individer och mellan individer och kontext, vidare lägger 

studien även fokus vid dialogen som är ett viktigt verktyg för att kunskap och 

erfarenheter ska bli möjliga att reproducera för andra individer.  



 

4 
 

2.2  Lärande organisation eller organisatoriskt lärande 
Organisatoriskt lärande och lärande organisationer är två begrepp som i 

organisationsforskning länge har varit omdebatterat. Det är viktigt att förstå vad i dessa 

två begrepp som beskriver likheter men samtidigt förstå dess skillnader. O'Keeffe (2006) 

menar att de två begreppen är synonyma men har subtila skillnader. Lärande 

organisationen handlar om helheten och visionen, medan organisatoriskt lärande 

fokuserar på lärandeprocesser som existerar i alla organisationer men som är nödvändiga 

för en lärande organisation. Örtenblad (2009) beskriver distinktionen mellan begreppen 

utifrån tidigare forskning där lärande organisationen å ena sidan är ett 

managementbegrepp som anspelar på att lärande organisation ses som en vision för 

vilken det krävs olika aktiviteter för att uppnå. Organisatoriskt lärande är ett begrepp som 

används av akademiker och som syftar till olika processer som pågår naturligt i alla 

organisationer. Å andra sidan beskriver han att en del av forskarkollektivet inte gör 

någon skillnad mellan begreppen utan de används som synonymer. Örtenblad (2009) 

själv anser att skillnaden mellan begreppen är komplex och beskriver att lärande 

organisation kan förstås utifrån fyra synsätt. Där organisatoriskt lärande endast är ett av 

sätten att förstå lärande organisation. Han beskriver sin syn på lärande organisation som 

om det inte är ett färdigt koncept utan att den måste anpassas till varje unik kontext. 

Hjulet måste på så sätt uppfinnas gång på gång och att den ena lärande organisationen 

inte är den andra lik.  

Lärande organisation är således inte en organisationsmodell utan en vision att eftersträva. 

Organisatoriskt lärande är i sin tur en fundamental del av visionen och måste pågå för att 

kunna eftersträva en lärande organisation.   

2.2.1  Lärande organisation - Den femte disciplinen 
Flertalet forskare, bland annat O'Keeffe (2006) och Illeris (2007) beskriver Peter Senge 

som fader till begreppet lärande organisation. Genom Senges (1995) bok Den femte 

disciplinen fick begreppet sin genomslagskraft. Han utgår från fem olika discipliner och 

med discipliner menar han ämnen eller kunskapsområden som är en väg mot utveckling 

av kompetenser och färdigheter. Likt musikskapande eller ingenjörskonst har vissa 

fallenheter för att klara av uppgiften bättre, men genom träning kan alla uppnå färdighet. 

Att ägna sig åt en disciplin innebär att man ständigt måste utvecklas, desto mer man lär ju 
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större insikt får man om att kunskapsområdet är för stort och att det inte går att bemästra. 

Trots detta sker ett kontinuerligt lärande där visionen är att bemästra disciplinen.  

Personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner, teamlärande och 

systemtänkande är de fem disciplinerna varav den sistnämnda är den disciplin som Senge 

(1995) beskriver som den femte disciplinen. Systemtänkande är den röda tråden i hans 

vision vilken förklarar samband mellan olika förändringsprocesser och händelser. För att 

förstå helheten av lärande organisation måste insikten finnas om att alla system är cirklar 

av påverkan likt en fjärilseffekt där en liten handling skapar stor effekt. Nedan redogörs 

de olika disciplinernas som utgör ett teoretiskt ramverk för studien. 

Personligt mästerskap: 
Personligt mästerskap handlar om att individen ständigt vill utvecklas och få nya 

kunskaper och färdigheter (Ekman, 2004). Denna disciplin menar Senge (1995) handlar 

om att individen själv sätter upp visioner och mål som den strävar efter, utan att fokusera 

på själva färden. För att organisationen ska kunna utvecklas krävs att individerna inom 

den får rätt förutsättningar för att engagera sig och lära sig i arbetet (Ekman, 2004). 

Uppmuntrar inte organisationer och chefer sina medarbetare till utveckling av personligt 

mästerskap finns risken att denna stagnerar och organisationen går miste om outnyttjade 

resurser. Sammantaget menar han att det inte är någon försäkran att individuell 

utveckling ger en lärande organisation utan den är en förutsättning. 

Tankemodeller: 
Tankemodeller handlar generellt om genvägar för hur vi tolkar vår omvärld. Vi individer 

har ett behov av att kategorisera individer och attribut för att enkelt kunna tolka och 

snabbt bilda oss avgörande uppfattningar om saker och ting (Ekman, 2004). Senge 

(1995) beskriver att organisationer måste vara medvetna om dessa tankemodeller. Han 

beskriver ett exempel från den amerikanska bilindustrin där bilproducenterna antog att 

amerikanerna endast brydde sig om bilens utseende och att det bidrog till högre status. 

Vid ett senare skede då den tyska bilindustrin började exportera produkter med högre 

kvalité, blev även amerikanerna mer intresserade av kvalité. När världen förändrades så 

ökade även glappet mellan de amerikanska bilproducenternas tankemodell, att alla 

amerikaner endast brydde sig om utseendet, och den förändrade verkligheten. På så sätt 

skapade tankemodellerna en låsning för individers och organisationers potentiella 

utveckling. Vidare menar Ekman (2004) att en organisation måste undersöka och påverka 
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befintliga tankemodeller för att kunna lyssna och lära av varandra och där lärandet även 

måste ske över hierarkiska gränser.  

Gemensamma visioner: 
En gemensam vision skapar samhörighet och samverkan som gör att individer inom en 

organisation utvecklas. Visionen engagerar medarbetare till att lära sig ny kunskap innan 

förändringar sker och på så sätt kommer kunskapen till användning för organisationen 

(Ekman, 2004). Senge (1995) beskriver dock att många chefers egna tankar aldrig 

blommar ut till gemensamma visioner som genomsyrar deras verksamheter. Utmaningen 

med att bemästra disciplinen gemensamma visioner är att identifiera tydliga framtidsmål 

som blir verkliga och som engagerar organisationens medarbetare, i riktning mot de mål 

ledningen satt upp. 

Teamlärande: 

Teamlärande är avgörande för hur framgångsrik den lärande organisationen är (Ekman, 

2004). Senge (1995) förklarar att i de fall alla gruppmedlemmar inte strävar åt samma 

håll finns risken att mycket energi gå till spillo. Han menar även att medlemmar 

utvecklas snabbare i grupp än på egen hand. Tillsammans lär sig gruppen att hitta nya 

sätt att lära och reflektera, på så sätt utvecklas de tillsammans (Ekman, 2004). 

Teamlärandets centrala begrepp är dialogen, till skillnad från diskussionen där åsikter 

kastas fram och tillbaka i en tävlan så symboliserar dialogen ödmjukhet och respekt för 

den enskilda människan (Senge, 1995). 

Systemtänkande: 

Som tidigare nämnt likställer Senge (1995) systemtänkande med den femte disciplinen. 

Den måste utvecklas i sin helhet tillsammans med de övriga disciplinerna. 

Systemtänkande binder samman de fyra andra disciplinerna till en helhet att förhålla sig 

till. Han menar att disciplinerna måste samverka för att uppnå en lärande organisation. 

Han beskriver det på följande sätt: “Utan systemtänkande blir framtidsvisionerna bara 

vackra drömmar och saknar förståelse för hur man ska aktivera de krafter som behövs för 

att nå framgång” (s. 24). Utan det övergripande perspektivet tappar disciplinerna sin 

potentiella kraft. Han uttrycker specifikt att organisationer inte kan vara en lärande 

organisation, grundfilosofin innebär att när en individ lär sig ny kunskap blir individen 

mer medveten om hur mycket den inte vet. Lärande organisation bygger således på att 
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individen ständigt är på väg i sitt lärande vare sig det är enskilt, i kollektiv eller inom en 

organisation. 

Lärande organisation står för lärande för förändring. För att organisationer ska kunna 

utveckla en lärande organisation måste organisationen sluta tänka maskinellt och i stället 

se den som något organiskt som förändras och utvecklas i samspel mellan individer. Det 

måste finnas någon som förvaltar och strategiskt planerar verksamheten men för att 

uppnå en beteendeförändring inom organisationen krävs det mer än att bara byta ut en 

medarbetare då mänskliga relationer kräver motivation, delaktighet och öppenhet för att 

förändras. Som individ måste du vara mottaglig för att en annan individ kommer att 

kunna påverka dig. Det är endast ett fåtal organisationer som lyckas med 

organisationsutveckling som enbart använder sig av en top-down filosofi utan det måste 

därför finnas ett tydligt samarbete mellan alla nivåer. Så fort organisationer släpper den 

maskinella synen på organisationen kommer ledarskapet utmanas och upptäcka nya 

möjligheter för att växa och förändra organisationen (Senge et al, 1999).  

2.2.2  Organisatoriskt lärande – nivåer av lärande 
Örtenblad (2009) menar att organisatoriskt lärande kan förstås med hjälp av olika 

lärnivåer, han beskriver dem utifrån Argyris och Schöns (1978) definition av lärande: 

single loop-, double loop- och deutero-lärande. De menar att vid varje handling som sker, 

där avsikten inte stämmer överens med konsekvensen sker ett lärande. Lärandet avser ett 

single loop-lärande som innebär en enkel feedback loop, det är den lägsta nivån av 

lärande. Individen lär sig av sin nya erfarenhet och kan reflektera över den, men lärandet 

stannar inom individens tidigare erfarenhet. Single loop-lärandet är en förutsättning för 

att klara av och hantera de aktuella utmaningar som finns i organisationen. 

För att nå en högre nivå i lärandet krävs det förståelse för varför problem uppstår och 

därmed förmågan att ändra sitt tankesätt och agerande, då uppstår ett double loop-lärande 

(Granberg, 2014). Detta lärande kräver reflektion för att förstå orsak och verkan och det 

krävs av medarbetarna inom organisationen att de förstår skillnaden i att göra rätt saker 

och att göra saker på rätt sätt (O’Keeffe, 2006). Lärandet uppstår först när individen kan 

koppla ihop förståelse, insikt och förklaringen till problemet med handlingen (Argyris, 

2003). Stabilitet och effektivitet är av stor vikt i en organisation, men för att utvecklas 

krävs att befintliga normer bryts och förändras. I de flesta sammanhang där normer skall 

brytas och förändring kan ske uppstår en osäkerhet om utfallet. Det krävs därmed mod 
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hos individerna och en tillåtande kultur för feedback och reflektion i organisationen 

(Argyris & Schön, 1978). 

Den högsta nivån av lärande är deutero-lärande som innebär att lära sig om sitt eget 

lärande för att göra det mer effektivt (Örtenblad, 2009). Argyris och Schön (1978) menar 

att individerna i organisationen är agenter åt organisationen och att de formas till att lära 

sig det som ligger i organisationens intresse. Deras modell är starkt sammankopplad med 

organisationen vilket innebär att det både är individen och organisationen som kan lära 

(Illeris, 2007). När individernas kunskap omvandlas till aktiviteter som ligger utanför 

individen kan det liknas vid att organisationen lär, det kan vara regler, dokument, 

manualer och tankesätt. Genom deutero-lärandet sker en revidering av organisationens 

praxis vilket skapar förändring och utveckling, inte enbart för individerna utan för 

organisationen som sådan (Örtenblad, 2009).  

2.2.3  Kritik mot lärande organisation 
Granberg och Ohlsson (2014) menar att lärande organisation allt mer utvecklats i en 

pedagogisk riktning då lärandet inte längre enbart ses som en psykologisk 

inlärningsprocess. Lärandet handlar också om processer som sker i samspel mellan 

individer. Fenomenet studeras dock inom flera olika ämnesdiscipliner såsom pedagogik, 

psykologi och ekonomi (Ekman, 2004) vilket både bidrar till ny forskning och nya 

perspektiv, men även till kritik. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det av största vikt att 

kunna förutsäga vilka resultaten förväntas bli och därmed även presentera mätbara 

resultat för att kunna fatta beslut. I lärande organisationer är det omöjligt att förutsäga 

vilka effekterna blir och därmed blir risktagandet större vid en implementering 

(Frydman, Wilson & Wyer, 2000). 

Ekman (2004) sammanfattar den kritik som framförts i tidigare studier mot den lärande 

organisationen och specifikt då mot Senges definition av begreppet. Hon påvisar att det 

finns en skillnad mellan chefernas och medarbetarnas mentala modeller och visioner. 

Vidare beskriver hon att organisationer inte har den kommunikationsstruktur och ledarstil 

som krävs för att stödja en lärande organisation. De beteendenormer som råder inom 

organisationen reflekterar inte den lärande organisationen utan är fast i gamla mönster. 

Likaså Granberg och Ohlsson (2014) förklarar att en lärande organisation inte tar hänsyn 

till motsättningar och hierarkiska spänningar. De menar att det saknas en grundlig analys 

av organisationernas olika aktörer, det antas att organisationen lever i full harmoni. 
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Örtenblad (2009) menar på samma sätt att mer integrerad forskning måste till inom 

området för att verkligen förstå fenomenet i praktiken, på så sätt går det inte att blunda 

för de fenomen och förhållanden som sker i praktiken. 

Vidare har forskning på tidigt 2000-tal gällande lärande organisation fått stark kritik för 

att vara västvärldsorienterad. Kritikerna menar att lärande organisation saknar förmåga 

att förstå andra kulturer då lärande organisation skapats i syfte att fylla västerländska 

organisationers behov. Senare års forskning har dock svarat på kritiken och studier 

gällande lärande i arbetslivet har på ett globalt plan ökat där den kulturella aspekten vävs 

in i betydligt högre grad än tidigare (Granberg & Ohlsson, 2014).  

2.3  Chef, ledarskap och ledare 
Chef, ledarskap och ledare är olika begrepp som är svåra att skapa en direkt distinktion 

mellan, dessa kan lätt skapa förvirring och behöver därför definieras. Moqvist (2005) 

beskriver att ledarskapsforskningen fått kritik för att de tre centrala begreppen varit för 

diffusa. Vidare menar hon att chefskapet är relativt enkelt att identifiera då det är en 

formell utnämning och baseras på en viss position i organisationshierarkin. Tidigare 

ledarskapsforskning har kopplat begreppet chef till kortsiktighet, kontroll, styrning och 

upprätthållande av befintliga och givna förhållanden. Ledarskap har däremot kopplats till 

långsiktighet, delaktighet, förändringsorienterat, visioner och kreativitet. Hagström 

(1990) definierar ledarskap på följande sätt:   

Ledare är den som har följare, det vill säga den som i en given situation, genom att utöva 

ett mer eller mindre medvetet ledarskap, ej enbart betingat av våld, tvång eller hot, 

förmår styra andra individer i enlighet med sina intentioner (s. 53). 

Ledarskapet kan följaktligen definieras som en påverkansprocess där ledaren frivilligt 

och medveten påverkar en eller flera individer mot ett mål i en bestämd kontext. Vidare 

definierar Yukl (2002) ledarskapet ur ett annat perspektiv där han fokuserar på processen 

och vikten av den interaktion som sker mellan ledaren och följarna:  

Most definitions of leadership reflect the assumption that it involves a process whereby 

intentional influence is exerted by one person over other people to guide, structure, and 

facilitate activities and relationships in a group or organization (s. 2).   
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Bennis (1984) förklarar skillnaden mellan en ledare och chef när han i sin studie 

beskriver sin syn på ledarskapets fyra kompetenser på följande sätt “Leaders are people 

who do the right things, managers are people who do things right” (s.36). Samma 

beskrivning använder Argyris och Schön (1978) för att beskriva skillnaden mellan single 

loop-lärande och double loop-lärande, en högre nivå av lärande sker då man ser vad som 

behöver göras istället för att göra saker på bästa sätt. 

Ledarskapet har genom forskningen definierats från olika perspektiv. Chefskapet blir 

givet av kontexten men enligt Moqvist (2005) finns det en förväntan på att den som 

utnämns till chef ska agera som ledare. I denna studie har de medverkande en formell 

position som chef i organisationshierarkin, men där deras ledarskap studerats.  

2.4  Ledarskapets påverkan på lärande organisation  
Södergren och Fredriksson (1998) menar att chefer i den operativa verksamheten är 

nyckelpersoner för att skapa lärande organisationer eftersom de har god kunskap om 

kärnverksamheten, men är även förebilder och kontaktpersoner till medarbetarna. De kan 

med sina befogenheter fatta beslut i den dagliga verksamheten som påverkar 

organisationen och de är även en viktig kommunikationslänk mellan kunder, medarbetare 

och ledning. Dessa grundbultar är avgörande för att kunna påverka lärandet i en 

organisation. O’Keeffe (2006) poängterar vikten av ledarskap då det oftast är ledare som 

implementerar lärstrategier i en organisation. Om viljan till lärstrategier kommer från 

medarbetare krävs ändå ledarens engagemang och kraft att förändra för att det ska finnas 

en chans för initiativet att bli framgångsrikt (O’Keeffe, 2006). Även Frydman, Wilson 

och Wyer (2000) menar att när implementering av större lärförändringar ska genomföras 

ska de vara väl grundade i högsta ledningen. Ledaren har i den lärande organisationen till 

uppgift att skapa en vision och sedan jämföra den med en sanningsenlig bild av var 

organisationen står i nuläget, gapet däremellan skapar utrymme för förbättringar 

(O’Keeffe, 2006).  

I och med att en organisation har en strävan efter att bli en lärande organisation måste 

ledaren röra sig från de mer traditionella delarna att planera, organisera, leda och fördela 

arbetsuppgifter till att anpassa sig till nya roller i sitt ledarskap såsom att vara en 

diskussionsledare, lärare och coach. Enligt O’Keeffe (2006) kommer dessutom ledaren 

att röra sig från att vara en specialist till att bli en generalist. Ett viktigt steg för att nå en 
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lärande organisation är att ledarna har en insiktsfull uppfattning om lärande. Det krävs att 

organisationen tillämpar aktiva lärstrategier såsom proaktivt ledarskap, effektiv 

kommunikation, organisationsövergripande utvecklingsprogram, samarbetsteam över 

avdelningsgränserna, innovation, en acceptans för att misslyckas och viljan att lära av 

andra (O’Keeffe, 2006). Södergren och Fredriksson (1998) beskriver vikten av ledaren i 

kunskapsorganisationer. De beskriver hur medarbetare i en tidigare studie har påpekat att 

cheferna är den viktigaste arbetsmiljöfaktorn för att skapa ett kunskapsklimat. Genom att 

skicka ut signaler om vad som är viktigt, men även att ge utrymme och förtroende till 

medarbetarna är av stor vikt för hur individen breddar och utvecklar sin kunskap. 

Även om ledarna har en viktig roll i en lärande organisation bär de inte ensamt ansvaret 

för att skapa den. Södergren och Fredriksson (1998) menar att det krävs en samverkan 

mellan flera aktörer där alla måste bidra för att skapa de goda förutsättningar som krävs 

för att skapa en lärande organisation. 

2.5  Studieobjekt 
Studien har genomförts på ett statligt verk som är regeringens expert- och 

förvaltningsmyndighet inom ett område för samhällsnytta. Organisationen har ett brett 

ansvar och arbetar med flera olika typer av kunskapsgrenar. Ständig förändring i 

samhället såsom nya lagkrav, konkurrens och uppdagande av nya problemområden 

ställer stora krav på organisationen att ständigt lära nytt och hitta effektiva arbetsmetoder 

för att snabbt kunna följa de samhälleliga förändringarna. För att förenkla för 

myndighetens kunder och uppfylla förändringskraven krävs ett ökat externt och internt 

samarbete. För att vara en attraktiv myndighet krävs en ökad gemensam kultur där 

helhetssyn och bättre samarbete är viktiga mål. För att kunna uppnå detta behöver 

ledarskapet såväl som medarbetarskapet stärkas (Anonym, personlig kommunikation 6 

mars 2017). Enligt organisationens strategiska plan (2014) ska arbetsklimatet främjas så 

att medarbetarna vill vara med och ta ansvar för att utveckla verksamheten och nå goda 

resultat. Ledningen menar även att de måste verka för att ta tillvara på den gemensamma 

kunskapen som finns i verksamheten och aktivt använda sig av den och beskriver det på 

följande sätt “Vi ska bli en bättre lärande organisation där vi delar med oss av kunskap 

och där medarbetarnas goda idéer får luft under vingarna” (Strategiskplan, 2014, s.16).  



 

12 
 

Chefsrollen har i organisationen definierats till att ledaren skall kommunicera på ett sätt 

som ger förutsättningar för dialog, delaktighet och lärande. Vidare ska ledaren skapa 

helhetssyn kring verksamhetens mål, förutsättningar och resultat. Ledaren ska även ta 

tillvara på kompetens och drivkraft samt uppmuntra till resultat och utveckling. Under 

perioden 2014-2017 har ett ledarskapsutvecklingsprogram genomförts. Det består av 

olika moduler med teman som verksamhetsstyrning och mål, chefsrollen, kommunikativt 

ledarskap, effektiva ledningsgrupper och ständiga förbättringar med respekt för 

människan, där den sistnämnda ämnar att utbilda cheferna i lean-filosofin som ledningen 

har beslutat att införa. Det praktiska tillämpandet av lean -filosofin har vuxit fram i 

organisationen och sedan spridit sig mellan enheter och avdelningar. Efter framgången 

med lean har ledningen beslutat att införa det i hela organisationen och menar att det är 

vägen till att kunna möta framtidens krav från kunder och uppdragsgivare. I och med 

införandet av lean -filosofin kommer även ett antal coacher utbildas för att bistå chefer 

och verksamheterna i utvecklingen (Anonym, personlig kommunikation, 6 mars 2017).  

I organisationens medarbetarpolicy (Anonym, 2009) lyfts vikten av att samverka och att 

föra dialog innan beslut fattas. Organisationen framhäver vikten av att ha ett helhetstänk 

och genom att lyfta in olika perspektiv få en bättre beslutsgrund, genom att tänka i nya 

banor lär de sig nya saker vilket gynnar innovationskraften hos medarbetarna. 

2.6  Studiens teoretiska utgångspunkt 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i det 

mellanmänskliga, ett samspel mellan individer och kontext. Inom sociokulturellt 

perspektiv anses dialogen vara en förutsättning för lärande. Genom dialogens 

ömsesidighet och respekt för individen kan den kollektiva kunskapen komma till 

användning för organisationen och dess individer (Granberg, 2014). I allmänhet går det 

utifrån tidigare bakgrund att beskriva lärande organisation som en vision att eftersträva 

snarare än ett färdigt koncept. Varje organisation måste finna sin egen väg för att nå 

visionen som även måste vara realistisk för att kunna skapa de aktiviteter som krävs för 

att nå den lärande organisationen.  

Vi kommer i denna studie att utgå ifrån Senges (1995) vision och definition gällande 

lärande organisation, de fem disciplinerna blir således ett ramverk för det lärande som 

studeras i organisationen. Vidare kommer organisatoriskt lärande definieras utifrån de 
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lärprocesser som enligt Argyris och Schön (1978) sker på olika lärnivåer hos individerna. 

Genom att undersöka dialogens karaktär och de olika lärprocesserna i form av 

organisatoriskt lärande avser det att förstå lärandet inom ramen av lärande organisation. 

Det blir i sin tur en förutsättning för att kunna undersöka hur ledarskapet kan främja 

lärande organisationen. 
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3  Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur chefers ledarskap kan främja organisatoriskt lärande 

mot visionen lärande organisation inom en statlig myndighet. Studien utgår både från ett 

chefs- och medarbetarperspektiv.  

3.1  Frågeställningar 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

• Hur upplevs det organisatoriska lärandet i organisationen? 

• Hur upplever chefer att de kan främja organisatoriskt lärande?  

• Hur upplever medarbetarna att cheferna kan främja organisatoriskt lärande?  
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4  Metod 

I följande avsnitt kommer studiens process att framställas. Här redogörs i förhållande till 

syftet val av forskningsmetod, datainsamlingsmetod, urval och analysmetod. Vidare 

skildras de etiska hänsynstaganden som gjorts i studien. Avslutningsvis berörs studiens 

generaliserbarhet, tillförlitlighet och trovärdighet. 

4.1  Val av metod 
I denna studie användes en kvalitativ metod för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Tjora (2012) menar att den kvalitativa metoden innehåller olika 

forskningstraditioner som bygger på tolkning av empirisk data dessutom utmärks 

metoden av dess känslighet för kontexten den genomförs i. Studien har framställts genom 

en induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri. Med hänsyn till frågeställningen 

är den kunskapsteoretiska ståndpunkten tolkningsinriktad. Bryman (2011) menar att den 

induktiva ansatsen bygger på att studien utgår från den insamlade empirin för att närma 

sig teorin. Dessa aspekter tillsammans med den sociokulturella syn studien utgår ifrån är 

fördelaktiga och har tydliga förutsättningar för att tillämpa en kvalitativ ansats på.  

4.2  Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod som har använts i denna studie har varit semistrukturerade 

intervjuer med tydliga teman som skapar en distinktion och avgränsning mot valt syfte 

(Bilaga 1 & 2). I semistrukturerade intervjuer ställs öppna frågor och respondenten får 

möjlighet att fritt utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Såsom Trost (2010) 

lyfter fram fick vi därmed möjligheten att ställa följdfrågor och låta respondenten 

tydliggöra sin upplevelse.  

Tjora (2012) menar att datainsamlingsmetoden särskilt lämpar sig då studien undersöker 

hur respondenterna söker förståelse för deras upplevelse i en given kontext. Genom 

användandet av intervjuguiden berördes de ämnesområden som vi ville att respondenten 

skulle utveckla utifrån sin egen upplevelse. Intervjuguiden var indelad i fem olika teman 

baserade på Senges (1995) lärande organisation: personligt mästerskap, tankemodeller, 

gemensamma visioner, teamlärande, systemtänkande samt vald definition av 

organisatoriskt lärande. Dessa användes följaktligen som ett raster gentemot 

medarbetarnas och chefernas upplevelse av chefskapet. På så sätt fokuserade 

intervjufrågorna på det organisatoriska lärandet inom ramen för lärande organisation. 
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Vidare gjordes två testintervjuer på två oberoende individer för att testa frågornas 

begriplighet varpå små korrigeringar gjordes för att förtydliga frågornas syfte.  

4.3  Urval 
Att vald organisation blev objekt för studien grundade sig i att författarna hade en 

kontaktperson på organisationens HR- enhet. Vid första mötet ansåg organisationens 

representanter att studiens syfte var i linje med deras syn på verksamhetsutveckling och 

de blev således ett lämpligt studieobjekt. 

Trost (2010) menar att antal respondenter i urvalet bör vara begränsat för att kunna 

hantera mängden material och för att kunna bearbeta datan på ett korrekt och noggrant 

sätt. I denna studie har nio respondenter valts ut då antalet ansågs kunna bidra till att 

svara på studiens syfte och samtidigt ge hanterbar mängd data för de givna tidsramar som 

fanns för denna studie. Efter genomförandet av intervjuerna antogs åtta av nio 

respondenter. Vid urvalet av respondenter använde vi oss av vad Bryman (2008) kallar 

ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att det inte finns någon systematisk tanke med 

urvalet. Tre chefer och två medarbetare till respektive chef har valts ut för studien. Chefs- 

respektive medarbetarperspektiven har valts för att belysa fenomenet utifrån olika 

perspektiv. HR-enheten fick ange tre lämpliga chefsrespondenter till intervjuerna med 

kriterierna att de arbetat minst tre år som chef inom organisationen samt att personen 

hade förmåga att vara självreflektiv, vilket bidrar till insamlingen av ett bredare spektra 

av information. Kriterierna baserades på att de varit verksamma en längre tid och borde 

vara introducerade i organisationen och deras yrkesroll. Därmed utgjorde dessa kriterier 

riktlinjer för HR-enheten vid chefsurvalet och blev på så sätt subjektiva. Vidare har 

respektive chef valt två medarbetare utan kriterier.  

4.4  Genomförande av intervjuer 
Målet med intervjuerna var i enlighet med Tjora (2012) att skapa ett fritt samtal rörande 

studiens syfte där respondenten får utrymme att reflektera över sina egna erfarenheter 

och uppfattningar kopplat till våra teman. Trost (2010) menar att de första frågorna i 

intervjun är avgörande för att skapa förtroende mellan intervjuaren och respondenten. 

Intervjuguiden inleddes med några generella frågor om organisationen och personens 

bakgrund för att sedan gå in på reflektionsfrågorna som bildade kärnan i intervjun. På så 

sätt menar Tjora (2012) att respondenten får utrymme att berätta fritt runt de teman som 
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är formulerade. Vid intervjutillfällena gavs möjlighet till eftertanke och längre tystnader 

för att låta respondenten bearbeta sitt svar. Tjora (2012) menar att tystnaden kan bidra till 

att respondenten fördjupar sina svar. Intervjuerna avslutades med att fråga om det fanns 

något ytterligare att tillägga för att sedan runda av samtalet med att beskriva vad som 

fortsatt skulle hända med studien, samt hur den insamlade datan kommer att hanteras. 

Tjora (2012) menar att avrunda ett samtal bidrar till att normalisera klimatet mellan 

intervjuaren och respondenten, på så sätt kan relationen dem emellan bibehållas i det fall 

kompletteringar av intervjun behöver ske. 

Intervjuerna varade i 50-60 minuter och sju av nio intervjuer genomfördes i 

organisationens egna möteslokaler där samtalen kunde genomföras ostört. Tjora (2012) 

menar att respondenten kan känna sig trygg i sin egen miljö och på så sätt behålla lugnet 

trots den utsatta situationen en djupintervju innebär. De två resterande intervjuerna 

genomfördes via videolänk på grund av det geografiska avståndet. Den ena satt på sitt 

kontor och den andra i sitt hem där de båda var ostörda. Trost (2010) menar att det kan 

vara lämpligt att vara två intervjuare utifall de är samspelta, vilket då kan ge en större 

informationsmängd och bättre förståelse. Nackdelen med att vara två som intervjuar är att 

den som blir intervjuad kan känna sig underlägsen. Trots detta ansågs det att vara till 

studiens fördel att vara två då vi som genomfört denna studie är samspelta och sättet att 

uppfatta information på kompletterar varandra. Vid genomförandet var det ett ömsesidigt 

samspel oss intervjuare emellan där ett naturligt flöde avlöste både grundfrågor och 

följdfrågor. Vid intervjuerna användes ljudupptagare i form av dator och telefon för att 

efteråt kunna transkribera inspelningarna och analysera intervjuerna. Anledningen till att 

två inspelningskällor användes var att minimera risken för bortfall av data på grund av 

tekniskt haveri. På så sätt gav inspelningen oss i enlighet med Tjora (2012) möjlighet att 

fullt fokusera på respondentens svar och därmed ställa rätt följdfrågor. Vidare bidrog 

inspelningen till att säkerställa informationens tillgänglighet för att kunna besvara 

studiens syfte.  

4.5  Analysmetod 
Genom inspiration av fenomenologisk analysmetod har empirin analyserats. Szklarski 

(2004) beskriver att den filosofiska inriktningen inte tar hänsyn till hur världen uppfattas 

genom enbart objektet eller subjektet utan det sker genom ett samspel. Världsbilden 

konstrueras således genom interaktion mellan medvetandet och objektet. Szklarski 
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(2015) menar att den fenomenologiska analysmetoden undersöker vilken bild människor 

har av verkligheten och hur de uppfattar den. Tillvägagångssättet ämnar att få fram själva 

essensen av det studerade fenomenet, metoden lämpade sig i studien då syfte och 

frågeställningar efterfrågar individernas upplevelser av ett specifikt fenomen; 

upplevelsen av hur chefers ledarskap kan främja organisatoriskt lärande mot visionen 

lärande organisation. Szaklarski (2015) beskriver en fenomenologisk analysmetod som 

bryter ner och tematiserar den insamlade empiri, vilket denna studie inspireras av. 

Det första steget i analysen var att undersöka materialets begriplighet och om det föll 

inom ramarna för vad som berörde syftet. Åtta av nio intervjuer godkändes för fortsatt 

analys varav den nionde förkastades då medarbetarens utsagor inte förklarade fenomenet. 

De accepterade transkriberade intervjuerna kodades därefter med bokstäver från A till I. 

Vidare bröts meningar och meningssekvenser ut i mindre enheter, detta för att 

komprimera den empiriska datan. De utbrutna enheterna förklarade något unikt om 

fenomenet. Enheterna kodades vidare så att de utbrutna enheterna fick en siffra efter sig 

A1, A2, A3 och så vidare. 

I nästa steg formulerades de utbrutna enheterna om så att de komprimerades utan att dess 

meningsinnehåll förändrades. I omformuleringen togs det hänsyn till både den implicita 

och explicita innebörden, vilket gjordes genom att den utbrutna enheten kunde förstås i 

sammanhang med kontexten. De omformulerade enheterna granskades ytterligare en 

gång för att säkerställa att de olika enheterna faktiskt ämnade förklara det studerade 

fenomenet, i det fall enheterna inte beskrev fenomenet eliminerades de. 

I det näst sista steget grupperades enheterna så att samsynta utsagor hamnade i kluster 

och på så sätt tematiserades. Avslutningsvis jämfördes de bearbetade intervjuernas teman 

med varandra för att finna gemensamma teman som i sin tur utgör fenomenets essens. 

Studien fann tre tydliga essenser som samtliga respondenter förklarade fenomenet med: 

individuellt stöd, lyhördhet samt främja dialogen. Den analyserade empirin presenteras 

vidare i resultatdelen där respondenternas citat styrker sammanställningen av de tre 

essenserna. Respondenterna betecknas medarbetare respektive chef med tillhörande 

kodbokstav. 
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4.6  Etiska överväganden 
Bryman (2011) menar att det inte finns några givna regler för vilka etiska hänseenden 

som skall tas i beaktning, dock finns det principer att efterfölja. Vidare belyser han att de 

principerna aldrig får brytas. Övertramp skadar anseendet för forskningen och det bringar 

skada till samhällsforskningen i stort. I studien har etiska övervägande gjorts för att 

skydda organisationen och respondenterna. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra svenska forskningsetiska principer. 

Samtliga principer är framtagna för att skydda de individer som är direkt inblandade i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Gällande informationskravet och samtyckeskravet har 

samtliga respondenter blivit tillfrågade om de vill delta i studien. Inledningsvis fick alla 

respondenter information via mail gällande studiens genomförande och syfte. Väl vid 

intervjutillfället tydliggjordes att deltagandet i studien byggde på frivillighet och att 

respondenten när som helst kunde välja att avbryta. Likaså informerades respondenterna 

om att de utifrån det frivilliga deltagandet hade möjlighet att välja att inte besvara frågor, 

utan att behöva argumentera varför. Det empiriska materialet har handskats finkänsligt 

med hänsyn till konfidentialiteten. Transkriberingen har inte innehållit respondenternas 

riktiga namn utan kodades direkt under processen. Vidare har all empirisk data bevarats 

på lösenordskyddade medier. Enligt Vetenskapsrådet (2011) går det dock aldrig att 

erbjuda individer full anonymitet då det finns många olika situationer då det är befogat 

att låta andra ta del av den empiriska datan. Andra forskare kan vilja styrka resultatet i 

studier eller då forskning både är tidsödande och kostsamt finns det en samhällsvinning i 

att forskare kan använda sig av samma empiriska material. Den empiriska datan som har 

insamlats har endast används till att besvara studiens syfte och frågeställningar vilket 

således uppfyller det etiska nyttjandekravet.  

4.7  Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Tre vanliga kriterier gällande samhällsforskning som bedömer forskningsdesignen och 

resultatets kvalité är intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2007). Denna 

studie har strävat efter att vara så transparent som konfidentialiteten möjliggör. Genom 

att tillvägagångssätt, hinder och möjligheter har belysts i detta avsnitt skapar detta 

förutsättningar för framtida studiers möjlighet att kontrollera studien genom en 

upprepning i samma kontext. Bryman (2011) menar att det är svårt att få en hög 

reliabilitet då en upprepning i samma kontext med samma resultat är omöjlig eftersom en 

social kontext är i ständig förändring. Samtidig menar han att möjligheten till upprepning 
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av studien under likartade förutsättningar ökar reliabiliteten. Yin (2007) menar att 

reliabiliteten går att höja med hjälp av detaljrikedom och en tydlig beskrivning av 

studiens genomförande. Bryman (2011) menar dock att denna reliabilitet aldrig går att 

jämföra med den grad som går att uppnå i kvantitativa studier.  

Tjora (2012) beskriver att den interna validiteten handlar om i vilken grad forskares 

empiriska data och teoretiska resonemang är samstämmiga. Yin (2007) menar att den 

interna validiteten i huvudsak fokuserar på att förklara kausala effekter. Den interna 

validiteten berör i vilken grad forskaren faktiskt tagit hänsyn till alla tänkbara 

förklaringar i sitt resonemang och slutsatser i studien, det vill säga att forskaren har en 

tydlighet i hur den hanterar empirisk data. I denna studie har den interna validiteten 

beaktats under hela processen. Genom transkriberingen av hela intervjuer säkerställdes 

att all information var tillgänglig vid analysen. Vidare användes en analysmetod 

inspirerad av fenomenologin som skapade struktur och minimerade risken för 

godtycklighet. Väl vid diskussion, analys och slutsats har rivaliserande orsaker tagits i 

beaktning.  

Det tredje kriteriet extern validitet berör i vilken grad resultatet går att generalisera till 

andra miljöer och situationer. En studie likt denna går i sig inte att generalisera till den 

externa populationen, då de fåtal som intervjuas inte utgör ett stickprov och på så sätt inte 

är ett representativt urval (Bryman, 2011). Fejes och Thornberg (2015) beskriver att 

sociala fenomen är så starkt knutna till kontexten och är så föränderlig att det inte ens går 

att jämföra samma fenomen fast vid olika tidpunkter utan att få olika resultat. Även om 

en kvalitativ studie inte kan generaliseras så kan resultatet ses som ett perspektiv och 

därmed utgöra en arbetshypotes för fortsatt forskning. Resultatet från en kvalitativ studie 

kan bidra med gestaltningar av fenomen såsom tolkningar, begrepp och beskrivningar av 

processer eller mönster. Vidare beskriver de att läsaren kan göra en väl avvägd 

bedömning om resultatet i en studie kan användas för att förstå vad som kan ske i en 

annan situation. Därmed kan resultatet från kvalitativa studier ändå bidra till vidare 

forskning, teoribildning och kunskap. 
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5  Resultat 

Detta avsnitt beskriver inledningsvis hur respondenterna upplever det organisatoriska 

lärandet som finns i organisationen. Vidare beskrivs respondenternas yttranden gällande 

de tre framtagna essenserna på hur ledarskapet kan främja organisatoriskt lärande inom 

ramarna för lärande organisation. De tre essenserna: individuellt stöd, lyhördhet och 

främja dialogen är essenser som tydligt framkommit ifrån samtliga chefs- och 

medarbetarrespondenter. 

5.1  Organisatoriskt lärande 
Genom intervjuerna framkom det att medarbetarna i organisationen ständigt måste lära 

för att klara av deras arbetsuppgifter, vilket uttrycktes av samtliga 

medarbetarrespondenter. Frivilligheten till lärandet uttrycktes dock nyanserat och sågs 

istället utgöra en del av arbetets karaktär:  

Att få möjlighet och att bli tvingad till att lära sig. Jag vet inte, det går väl lite hand i 

hand. Jag är ju tvungen att hela tiden hålla mig uppdaterad inom alla områden just med 

tanke på att regelverk och tolkningar av regelverk ändras (Medarbetare B). 

[...] vi jobbar ganska så tätt ihop som ett team vi är liksom en projektgrupp, och i det så 

lär man sig kunskap av varandra och man lär sig om varandras beteende och sätt att se på 

världen och så (Medarbetare I). 

Cheferna svarade i intervjun att deras förhoppning var att deras medarbetare ständigt lär i 

sina arbeten. Samtliga chefer beskriver att medarbetarna har ett ansvarsområde och på så 

sätt ett ansvar för att lära sig det som är relevant för området. Cheferna visar på 

samstämmighet när det gäller att utmana sina medarbetare i sina roller och att de ska 

våga prova nya sätt att agera och tänka:  

De hjälper varandra och de lär sig nytt hela tiden i och med detta och blir mer insatta och 

det känns som de är mera, de äger ju sitt hela flödet på ett annat vis (Chef A). 

[...] men det är också ett lärande. Man misslyckas själv att hålla sin deadline eller vad det 

nu är. Och då tänker jag att det är ett lärande. Jag vill se det som det och vill förmedla det 

också att det inte finns så mycket som är misslyckande med lärandet. utan, okej jag lärde 

mig väl något av det här (Chef D). 
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Sammantaget skildrar alla respondenter i intervjuerna att medarbetarna kontinuerligt lär. 

Detta sker både i formella och informella sammanhang, genom kurser och utbildningar 

men även i det dagliga operativa arbetet genom att interagera med andra individer. Det 

mellanmänskliga lärandet sker både internt i organisationen och ut mot externa kontakter. 

Lärandet för individerna är avgörande för att organisationen ska klara av sitt uppdrag:  

Det finns ju väldigt mycket kunskap här om hur man gör saker och väldigt mycket folk 

som kan väldigt mycket saker så att om jag själv inte kan någonting då finns det ofta 

någon man kan fråga. och sedan får vi även möjlighet att utbilda oss inom det vi behöver 

ha specialkompetens inom (Medarbetare C). 

[...] på min avdelning vi är väldigt olika personer vi tänker olika också och det är 

berikande eftersom vi hjälps ju åt att hitta rätt väg eller det finns ju ingen rätt väg, men 

Vägen och på det sättet lär jag mig nya saker i det hela (Medarbetare E). 

5.2  Individuellt stöd 
Resultatet av analysen visade att stöd från chefen är av stor vikt för att uppnå 

organisatoriskt lärande och individuell utveckling. De områden som respondenterna 

berörde var socialt stöd och ett operativt stöd i form av att skapa rätt förutsättningar för 

arbetet: 

Så hon är bra på att lyssna och eftersom hon är bra på att organisera och få saker att 

hända och hon har kontakten till ledningsgruppen så hon ser till att vi får resurser så 

funkar ju det så arbetsmässigt (Medarbetare E). 

Cheferna var eniga om att stöd krävs för att utveckla medarbetarna och att stödet behöver 

anpassas efter individen och situationen. Vissa medarbetare behöver mer stöd av chefen 

än vad andra behöver och där var de eniga om att stödet måste anpassas efter individen. 

Det individuella beaktandet sker genom olika former av individuella möten där det årliga 

utvecklingssamtalet är ett av tillfällena:  

Men jag tror väldigt mycket på att man är ödmjuk som chef och vågar möta dem på den 

nivå de är på, och inse att alla är på olika nivåer. [...] Ibland får man bara ha tålamodet 

för att alla är olika. Och försöka se att dem bidrar på olika sätt. Men det är inte helt 

enkelt. Men jag tror att man lyckas bättre med att få dem att lära sig om dem får vara, 

köra i sin fil lite granna (Chef D). 
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Svårighetsgraden på arbetsuppgiften kräver även det olika grad av stöd där svåra och nya 

uppgifter kräver mer stöd av chefen. Cheferna upplevde att det krävs en balans mellan att 

vara stödjande och att utmana medarbetarna så konsekvensen inte blir att de går till 

chefen innan de provat själva. Istället ska de med stöd från chefen kunna lösa svåra och 

även nya uppgifter själva och därmed utvecklas i sina yrkesroller. Stödet är viktigt för att 

medarbetarna inte skall uppleva att de står ensamma inför uppgiften: 

Det gäller att vara öppen hela tiden. Och det kan vara i relation till andra chefer om det är 

något man behöver ta upp eller stötta. Eller vi hade någon som skulle hålla ett rätt så stort 

föredrag kring en hundra personer och kände sig osäker, och då är det ju ganska viktigt, 

känner jag, att ha tät dialog [...] Så att man inte lämnar dem ensamma liksom. Det är väl i 

dem delarna jag kan hjälpa till. eftersom jag försöker hålla mig ifrån sakfrågor (Chef D). 

Medarbetarna beskrev stödet från chefen utifrån olika aspekter. Där chefen dels kan vara 

ett stöd genom att agera bollplank när medarbetarna har nya idéer, står inför svåra eller 

får helt nya arbetsuppgifter. Chefen kan även vara ett stöd i den individuella utvecklingen 

genom att vara lyhörd för medarbetarnas personliga målsättning och utifrån den finna 

vägar för att nå individuell utveckling. Några exempel som nämns är att hjälpa till att 

finna relevanta utbildningar och uppgifter likväl som genom sin position se 

medarbetarens utvecklingsmöjligheter inom organisationen:  

I mitt fall så är det ju faktiskt så att jag har jättebra stöttning av XX i det. Och XX ser 

också det framför sig det, ett mål för mig och vet ju att det är dit jag vill liksom. XX gör 

ju det genom att se till att jag får uppgifter som innebär att jag leder lite grupper ibland 

och... Så att man får göra en del av dem arbetsuppgifter som det sedan innebär liksom 

(Medarbetare I). 

Medarbetarna stämde in i chefernas uppfattning om att det är genom individuella samtal 

som medarbetarens vision och mål kan klargöras och därmed kan få rätt stöd av chefen. 

5.3  Lyhördhet  
Cheferna beskrev att vara lyhörd som chef är viktigt av flera anledningar, men den 

tydligaste anledning är för att uppmärksamma missförhållanden som konflikter eller att 

en medarbetare inte trivs i sin situation. Chefen bör kunna se hur gruppen fungerar och 

vara lyhörd för att snabbt kunna agera när konflikter uppstår.  Vidare beskriver cheferna 
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att lyhördhet är viktigt för att kunna individanpassa stödet och utvecklingen som ständigt 

är under förändring: 

Det finns ett exempel på en som varit fokuserad på sitt liv utanför jobbet, inte 

högpresterande. Nu har barnen blivit i en annan ålder och då har XX visat en annan 

energi. Så då har jag kopplat XX på utvecklingsprojekt på IT, för XX är väldigt 

strukturerad och bra på siffror. Så XX kommer in där och kommer utvecklas och få en 

löneutveckling. XX verkar trivas och XX gör ett bra jobb. Så det är igen att utgå från 

individen (Chef G). 

Resultatet visar att medarbetarna upplevde att chefen är lyhörd för deras idéer och 

förslag, där chefens lyhördhet är viktig för att kunna genomföra förbättringar som 

underlättar för medarbetarna i deras arbete. Medarbetarna lyfter även fram att lyhördhet 

bidrar till utveckling och lärande genom att chefen lyssnar och förstår vad individen 

tycker är intressant och roligt att arbeta med vilket sedan ligger till grund för att skapa 

rätt förutsättningar för att nå målet: 

Utan hon är öppen för förslag som kan göra att vi arbetar bättre eller på ett annat sätt, så 

att man kanske som chef tänker lite utanför det arbetssätt som vi har haft. Om man vill 

förändras eller jobba på ett annat sätt (Medarbetare C). 

5.4  Främja dialog  
Genom att dialogen tillämpas i det dagliga arbetet upplever samtliga respondenter att 

detta främjar lärandet både för organisationen och för individen. Medarbetarna menar att 

chefen har ett ansvar genom att statuera exempel för hur gruppens samtalsklimat ska vara 

och att vara ett föredöme i det enskilda samtalet med medarbetaren och på så sätt 

motivera och inspirera till dialog:   

Det är nog lite både och ibland har vi dialoger men ganska ofta har vi argumentationer. 

[...] bland så kommer det ju, och då kommer vi ju framåt och då kommer vi ju till någon 

slags gemensam bild. [...] XX skulle kunna gå in och hjälpa till med dem här stora 

övergripande prioriteringarna om vad som är viktigast för oss liksom och det här med att 

vi verkligen har samma målbild och vart vi ska nå (Medarbetare I). 

Jag har haft chefer innan som har maskerat, mörkat eller packat in det på något vis. Hon 

är väldigt rak, hon är mån om en öppen dialog, det är min uppfattning i alla 

fall (Medarbetare F). 
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Respondenterna uttrycker att i de fall samtalet mellan chef och medarbetare bygger på 

ömsesidighet och respekt så skapas förutsättningar för lärande, och detta till nytta för 

organisationen. Genom att använda dialogen kan både organisationens målsättning och 

individuella önskningar från medarbetare tillvaratas. Genom att chefen främjar dialogen 

och är ett föredöme vid tillämpningen av den kan olika intressen tydliggöras. Chefen får 

således möjlighet att anpassa sitt ledarskap och beslutfattande i förhållande till det:  

[...] det som man själv beskriver att man är intresserad av och som man tycker är roligt 

liksom, att XX ger en många möjligheter till att, till att utvecklas. och lära mig nya saker 

och liksom även, kanske kommer med förslag på sådant som hon skulle vilja att jag 

gjorde och stämmer av med mig liksom (Medarbetare C). 

Cheferna uttrycker även att det är viktigt att använda sig av dialogen då det handlar om 

känsliga händelser. Men det kan även handla om när medarbetarna står inför tuffa 

utmaningar och behöver support av sin närmaste chef. Genom dialogen i samtalet kan 

chefen få reda på vilket sätt som individen vill bli stöttad eller vilka hinder chefen ska 

undanröjas och detta även för att medarbetarna ska kunna nå nya nivåer av kunskap:  

[...] då är det ju ganska viktigt känner jag att ha tät dialog “ ja jag vet att det här känns 

jobbigt vad behöver du vad kan vi göra för att det här ska kännas bättre” i alla fall då, så 

att man inte lämnar dem ensamma liksom (Chef D). 

5.5  Resultatsammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur chefers ledarskap kan främja organisatoriskt lärande 

mot visionen lärande organisation inom en statlig myndighet.  

Resultatet visar att respondenterna upplevde att ledarskapet kan främja organisatoriskt 

lärande mot lärande organisation. Viktiga aspekter i ledarskapet är chefens förmåga att ge 

individuellt stöd, vara lyhörd och att främja dialogen. Det individuella stödet är en 

fundamental aspekt för att medarbetarna i organisationen ska få möjlighet till att lära och 

utvecklas. Lyhördhet krävs för att chefen ska kunna tillämpa individuellt stöd. Genom 

aktivt lyssnande kan chefen fånga individens direkta behov, men även uppfatta det 

implicita budskapet i sammanhanget. Vidare ses dialogen som ett viktigt verktyg som 

chefen bör främja genom att statuera exempel och vara ett föredöme i samtalet. Dialogen 

bidrar till att skapa förutsättningar för lärande som kommer till nytta för både 

organisationen och individen.  
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6  Diskussion 

I följande avsnitt kommer en diskussion att redogöras avseende metodvalet, respektive 

studiens resultat. Avslutningsvis framförs en sammanfattande slutsats och förslag på 

fortsatt forskning.  

6.1  Metoddiskussion  
Studiens syfte berör organisatoriskt lärande, ett lärande som kontinuerligt måste ske för 

att individer och organisationer ska kunna utvecklas. I valet av organisation fann vi en 

kunskapsorienterad organisation där lärande är avgörande för att klara av deras uppdrag. 

Med hänsyn till studiens syfte ansågs det avgörande att hitta en organisation som arbetar 

medvetet med ständigt lärande eller en organisation som uttalat arbetar mot lärande 

organisation. I en annan kontext där medarbetarna inte är beroende av ett ständigt lärande 

för att klara av det dagliga arbetet, finns risken att medvetenheten om arbetsplatslärandet 

och ledarskapets inverkan är begränsad vilket således kan påverka resultatet.  

För att besvara syftet valdes nio respondenter för djupintervju, varav åtta transkriberade 

intervjuer accepterades för användning. Utöver cheferna har resterande respondenter 

olika yrkestillhörighet och arbetsuppgifter, men tillhör samma hierarkiska nivå inom 

organisationen. Detta borde ha bidragit till att svaren blev nyanserade och på så sätt 

skulle kunna vara representativa för organisationen. Intervjuguiden som skapades för 

studien ämnade få respondenterna till att fritt uttrycka sig kring det valda ämnet. Under 

bearbetningen av den empiriska datan uppmärksammades att flertalet frågor inte var 

direkt knutna till syftet, utan snarare berörde organisatoriskt lärande i sin helhet inom 

ramen för lärande organisation. Det framkom dock i efterhand att det var en förutsättning 

att respondenterna först fick reflektera över ämnet för att sedan kunna se ledarskapets 

inverkan.  

Det som vid intervjutillfällena kunde förbättrats var bland annat att följdfrågorna 

tydligare kunde ha berört ledarskapets inverkan då en del av materialet fick sållas bort på 

grund av otydlighet kring chefens roll i situationen. Trots att vi genomfört testintervjuer 

för att säkerställa förståelsen av frågorna visade det sig att detta inte var tillräckligt. En 

fullvärdig pilotstudie borde genomförts för att få mer konkret information av frågorna 

riktad mot syftet och på så sätt minimera onödig information. Två av intervjuerna 
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genomfördes via videolänk där vi i efterhand kunde konstatera att den mellanmänskliga 

kontakten påverkades negativt vilket kan ha spelat roll i vilka följdfrågor som ställdes.  

Vald analysmetod bidrog till att resultatet kunde besvara studiens syfte då det fanns en 

samstämmighet från samtliga respondenter i det funna resultatet. Det finns som tidigare 

nämnt mycket oanvänd empirisk data som skulle kunna användas i det fall en annan 

analysmetod hade tillämpats. En metod som tillåter större tolkningsutrymme och där 

analysen möjliggör användandet av tidigare erfarenhet och forskningserfarenhet skulle 

kunna ge en mer nyanserad bild eller andra infallsvinklar av fenomenet. 

Syftet med studien avsåg inte att avgöra i det fall organisationen var en lärande 

organisation eller ej, utan undersöka hur lärandeorganisationens delar enskilt kan främjas 

av ledarskapet. För att undersöka ledarskapets påverkan på lärande organisation krävdes 

det att studien genomfördes i en organisation som aktivt arbetar för att uppnå ett ständigt 

lärande. Utifrån denna studies tillvägagångssätt är förhoppningen att studien ska kunna 

bidra till förståelse för chefers påverkan på de organisatoriska lärande-processerna i 

ramverket för en lärande organisation. 

6.2  Resultatdiskussion  

6.2.1  Organisatoriskt lärande 
Denna studie visar på att den studerade organisationen innehar ett påtagligt 

organisatoriskt lärande med hänsyn till att de ständigt måste lära för att klara av arbetet. 

Samtliga respondenter uttrycker att lärandet är en del av deras dagliga arbete. Det sker i 

det mellanmänskliga men även genom formella utbildningsinsatser. Argyris och Schöns 

(1978) beskriver just det dagliga lärandet som single loop-lärande, som endast utvecklar 

befintliga kunskaper inom organisationens erfarenhetsramar. För att uppnå en lärande 

organisation krävs att ett double loop-lärande kommer till stånd (O'Keeffe, 2006). 

Ledarskapet i organisationen strävar och uppmuntrar till att tänka utanför erfarenhetens 

ramar. Dock uttrycker flera medarbetare att då en individ saknar kunskap om hur 

uppgifter ska genomföras så frågar individen ofta erfarna kollegor istället för att finna 

nya lösningar. Att endast utnyttja den kollektiva kunskapen som finns i organisationen 

kan både ha för- och nackdelar. Den kollektiva kunskapen är enligt Granberg (2014) en 

styrka men att kunskapen måste få vara dynamisk och att kollektivet tillsammans 

utvecklar kunskapen genom dialog och reflektion. Samtidigt kan frågan ställas varför 
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chefens uppmuntran till innovation och att medarbetarnas agerande går isär. Kan det ha 

med motivation att göra då en del respondenter uttrycker att lärandet är påtvingat eller 

gäller det otillräcklig tid, oförmåga eller bristande kommunikation som är ämnen som 

nämnts under intervjuerna?  

Det som går att utröna är att i det fall medarbetarna självständigt eller i grupp uppnår 

double loop-lärande genom att tänka bortom given praxis, kan detta lärande enligt 

Argyris och Schön (1978) komma till nytta för den organisatoriska utvecklingen. Genom 

att använda sig av single loop-lärande kommer troligtvis arbetet att utföras och 

förbättringar av befintligt arbetssätt att genomföras. För att nå den snabba omställningen 

som omvärlden kräver genom dess ständiga förändring behövs i enlighet med vad 

Granberg (2014) beskriver ett lärande likt det i lärande organisation och double loop.  För 

att uppnå detta lärande krävs enligt Södergren och Fredriksson (1998) kompetenta chefer 

som genom sitt mandat kan påverka det lärande som sker i organisationen. Bennis (1984) 

sammanfattar länken mellan ledarskapet och en högre nivå av lärande med att chefer gör 

saker på rätt sätt medan ledare gör rätt saker. 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att det dagligen används ett single loop-lärande i 

organisationen. Huruvida ett double loop eller deutero-lärande tillämpas är svårt att 

avgöra av studiens resultat. Å ena sidan finns det tendenser i respondenternas uttalande 

om att tänka utanför ramarna och i riktning för vad organisationen behöver. Å andra 

sidan framkommer det även hinder för högre nivå av lärande utifrån arbetsuppgifternas 

utformning och organisationens kultur. 

6.2.2  Individuellt stöd 
Resultatet visade att stöd från chefen är en förutsättning för att individen i organisationen 

ska lära sig och utvecklas. Senge (1995) menar att individen vill utvecklas och 

självständigt sätter upp mål och visioner, där den operativa chefen i enlighet med 

Södergren och Fredriksson (1998) är en nyckelperson för att undanröja hinder och 

möjliggöra vägen mot målet. Studien fann i huvudsak två typer av stöd: socialt stöd och 

operativt stöd. Det sociala stödet menar respondenterna är när chefen fungerar som ett 

bollplank och coach vilket O’Keeffe (2006) menar är avgörande faktorer för ledarskapet i 

en lärande organisation. Det operativa stödet menar respondenterna är det mer praktiska 

stödet chefen ger medarbetarna i det dagliga arbetet, så som att undanröja hinder och 

möjliggöra resurser.  
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Resultatet visade att det sociala stödet bidrar till individernas förmåga att lösa nya 

uppgifter och därmed möjliggör en högre nivå av lärande. Respondenterna beskriver 

sammantaget det operativa stödet genom att cheferna har ett ansvar i att skapa rätt 

förutsättningar för arbetet. Stödet stämmer in i Senges (1995) syn på personligt 

mästerskap där individerna måste få rätt förutsättningar och stöd för att lära sig i arbetet. 

Vidare finns det även koppling till synen på tankemodeller där chefen har möjlighet att 

genom det sociala- och det operativa stödet påverka organisationens befintliga 

tankemodeller så att de ska stämma överens med verkligheten, och på så sätt bli effektiva 

för organisationen. Sammantaget upplevde samtliga respondenter att stödet är avgörande 

för deras utveckling och dagliga lärande vilket även Senge (1995) menar är viktigt för att 

organisationen ska kunna ta tillvara den individuella drivkraften till lärande som finns 

inom individen, som i sin tur kan vara avgörande för organisationens utveckling. 

Individuell utveckling är dock inget som per automatik skapar lärande organisation utan 

är en förutsättning. 

6.2.3  Lyhördhet 
Lyhördhet är den andra tydliga essensen som framkom i studiens resultat och visade sig 

ha en betydande roll för att uppmärksamma oegentligheter som konflikter och vantrivsel. 

För att uppnå ett bra samarbete i gruppen behöver chefen vara lyhörd för att kunna 

tillgodose gruppens välbefinnande, vilket kan gälla allt från att medla vid konflikter till 

att säkerställa att tekniska kommunikationsmedel fungerar problemfritt. Gruppens 

välmående är enligt Senge (1995) avgörande för ett effektivt lärande, i en dysfunktionell 

grupp försvinner mycket energi som skulle kunna användas till individuell och 

organisatorisk utveckling. O’Keeffe (2006) menar att chefen i en lärande organisation 

måste vara en generalist istället för specialist. Således är lyhördheten en viktig aspekt hos 

ledarskapet då det gäller att kunna lite om mycket istället för mycket om lite. 

Lyhördhet visade sig även i resultatet ha en betydande roll för chefens möjlighet att 

identifiera medarbetarnas visioner men även för möjligheten att identifiera medarbetarnas 

behov av stöd. Gällande identifikation av vision och målbild menar flertalet respondenter 

att chefen kan genom lyhördhet identifiera deras individuella mål. Senge (1995) menar 

att genom att identifiera medarbetarnas mål kan chefen måla upp en tydlig gemensam 

vision där medarbetarna får känna att de är en del i helheten. Visionen bidrar även till en 

tydlig målbild för gruppens utveckling. Gällande identifikation av medarbetarnas behov 
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av stöd fann studien att alla respondenter menar att chefens individuella stöd är av stor 

vikt för både deras individuella utveckling och för gruppens utveckling. Enligt Senge 

(1995) är lyhördhet för att identifiera individuellt stöd avgörande för organisationens 

utveckling. Avslutningsvis visar studiens resultat att medarbetarna upplever att chefen är 

lyhörd för nya idéer och förslag vilket främjar en lärande organisation. Utifrån tidigare 

resonemang kan lyhördhet antas vara viktig för lärande organisationens discipliner. 

Lyhördheten möjliggör inte bara förutsättningar för ledarskapet att främja personligt 

mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och teamlärande, utan även för att 

lyssna in och få förståelse för samverkan dem emellan det som enligt Senge (1995) 

definieras som systemtänkande; Den femte disciplinen. 

6.2.4  Främja dialog 
Avseende chefens möjlighet till att främja lärande lyfts dialogen fram som ett redskap av 

studiens resultat. Samtliga respondenter antyder att dialogen möjliggör lärande och 

utveckling. Dialogen har genom respondenternas utsagor berört flera av lärande 

organisationens discipliner som efterfrågas i intervjuguiden. Kopplat till personligt 

mästerskap menar flertalet respondenter att det är genom dialogen som chefen kan få en 

korrekt bild av vilket individuellt stöd medarbetaren behöver och vilket agerande som 

chefen måste tillämpa. Detta menar Senge (1995) är avgörande för att individens vilja till 

utveckling ska fortlöpa och inte avstanna. Gällande teamlärande menar flertalet 

respondenter att dialogen främjar gruppens samarbete då den låter alla komma till tals 

oberoende av status. Detta menar Granberg (2014) är ett av målen med dialogen. Det har 

framkommit i resultatet att det är en stor skillnad på hur gruppen kan utvecklas och 

kommer framåt i det fall gruppen använder sig av dialog eller argumentation. Chefens 

uppgift är att främja dialogen genom att statuera exempel och vara en förebild i dialogens 

utförande. Vidare kan chefen motivera medarbetare att använda dialog som redskap 

genom att uppmuntra till tid för samtal, interagerande och möjlighet att träffas i nätverk. 

6.2.5  Sammanfattande slutsats 
I resultatet har det kommit fram tre tydliga essenser för hur ledarskapet ska vara för att 

främja organisatoriskt lärande i riktning mot lärande organisation: att ge individuellt stöd, 

att vara lyhörd samt att främja dialogen. De tre essenserna går att ställa mot huruvida de 

kan tillämpas på individuell- eller organisationsnivå. Individuellt stöd ser till individens 

behov och förutsättningar för att individen ska kunna uppnå ett lärande och därmed 
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utvecklas och komma till gagn för organisationen. Chefens lyhördhet avser att identifiera 

olika behov hos individ och grupp för att möjliggöra lärande. Att främja dialogen 

däremot berörs snarare på organisationsnivå än på individuell nivå. Genom att 

organisationen i sin helhet använder och främjar dialogen möjliggör detta en högre nivå 

av lärande, ett lärande som bidrar till att organisationen kan anpassa sig till det Granberg 

(2014) menar är omvärldens krav på snabb omställning och utveckling. 

De två första essenserna individuellt stöd och lyhördhet är således kopplat direkt till hur 

en chef ska vara och agera medan den tredje essensen främja dialog snarare är ett verktyg 

för att främja en lärande organisation. Gällande dialogen går det att urskilja två nivåer 

dels gruppnivån men även organisationsnivån. Genom att främja dialogen på gruppnivå 

skapar detta förutsättningar för att individer lär. Men för att organisationen ska dra nytta 

av lärandet måste dialogen tillämpas på organisationsnivån och det är således inte bara en 

chefs uppgift att främja dialogen utan det måste ske genom organisationens alla 

hierarkinivåer. Dialogen är således även ett verktyg för att uppnå systemtänkande som 

Senge (1995) menar är den femte disciplinen. Genom att dialogen tillämpas möjliggör 

detta för organisationen att förstå hur de andra disciplinerna samspelar samt hur 

organisationen måste agera för att undanröja hinder för utveckling. Även här har chefens 

lyhördhet en avgörande roll för att främja de fyra andra disciplinerna och få förståelse för 

samspelet dem emellan. I denna slutsats framhävs ledarskapets positiva möjlighet att 

främja medarbetarens lärande och utveckling. Det ska även betonas att det finns många 

andra faktorer som är avgörande för huruvida högre nivåer av lärande kan existera. 

Studien går inte att generalisera till den större populationen, men kan ge perspektiv för 

framtida forskning inom ämnet då studiens samtliga respondenter var eniga i det 

framkomna resultatet.  

6.2.6  Fortsatt forskning  
Denna studie har fokuserat på hur ledarskapet kan främja organisatoriskt lärande som 

sker mot en lärande organisation där organisationen uttalat är i behov av ständigt lärande. 

Intressant forskning skulle således vara att använda sig av de tre essenserna: individuellt 

stöd, lyhördhet och att främja dialog och applicera dem på en mindre förändringsbenägen 

organisation, detta för att undersöka deras påverkan på organisationen.   

För att uppnå en lärande organisation är det inte bara ledarskapet som är en avgörande 

faktor för framgång, även medarbetarna och organisationsstrukturen har en avgörande 
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roll. Granberg och Ohlsson (2014) menar att lärande organisation inte tar hänsyn till hur 

hierarkiska spänningar påverkar lärandet. I vår studie har det flertalet gånger framkommit 

att hierarkin varit en begränsning för organisationens lärande och utveckling. ”Det är 

väldigt frustrerande när man jobbar med utvecklingsfrågor som jag gjort hela mitt vuxna 

liv, att acceptera ett byråkratiskt självskadebeteende. Som man inte har makt över” (Chef 

G). Intressant för ämnet kan därmed vara att studera organisationsstrukturens påverkan 

på lärande organisation. Vidare är det medarbetaren som är en pusselbit i lärande 

organisationen och deras roll borde således studeras vidare. Medarbetaren har en viktig 

roll i hur dialogen tillämpas men även hur kunskap tas tillvara på och praktiskt används. 

Hur medarbetare kan främja det organisatoriska lärandet i riktning mot lärande 

organisation skulle således kunna vara ett viktigt studieområde för fortsatt forskning. Ett 

annat område skulle även kunna vara att undersöka vad som krävs för att organisationer 

ska utveckla högre nivåer av lärande hos sina medarbetare så som double loop- och 

deuterolärande. 
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9  Bilagor  

Bilaga 1 Intervjumall: Frågor till chefer (semistrukturerade) 
1. Berätta kortfattat om din yrkesverksamma bakgrund?  
2. Vad är din roll i organisationen?  
3. Hur länge har du arbeta i organisationen?  
4. Vad har du för utbildning som är relevant för din roll i organisationen?  
5. Hur trivs du inom organisationen? 
6. Vad innebär lärande för dig? 
 

7. Vid vilka tillfällen ser du att dina medarbetare får möjlighet att lära? (ingress) 
Formell 
Informell 
 

8. På vilket sätt bidrar du i din chefsroll till att dina medarbetare får möjligheten att 
lära och utvecklas i sin yrkesroll? (Övergripande lärande organisation) 
 

9. På vilket sätt identifierar du dina medarbetares egna målsättningar (Personligt 
mästerskap) 
a) Hur skapar du förutsättningar för att de ska kunna nå dem?  
 

10. Upplever du att det finns ett givet mönster i hur man får agera, bete sig och 
tänka i organisationen. (Tankemodell) 
a) Kan dessa tankemodeller utgöra ett hinder? 
b) Hur främjar du ett normfritt klimat 
 

11. Vad har ni för vision inom er enhet? (Gemensam vision) 
a) Upplevd medvetenhet hos dina medarbetare 
b) Kommuniceras 
c) Delaktighet i visionen (hur har du involverat medarbetarna i framtagandet av visionen) 
 

12. I vilka situationer samarbetar dina medarbetare med sina arbetskollegor? 
(teamlärande) 
a) Vilken typ av samtalsklimat finns i de samarbetena. (generellt) 
b) På vilket sätt påverkar du som chef samarbetsklimatet. 
c) På vilket sätt tror du teamwork påverkar lärandet för den enskildes yrkesroll 
d) Finns det hinder för samarbetet? 
 

13. Hur tror du att du som chef kan främja ett klimat för ständigt lärande? 
 

14. Finns det något ytterligare som du skulle vilja berätta som du känner att du 
inte fått möjlighet att framföra? 



 

 
 

Bilaga 2 Intervjumall: Frågor till medarbetare (semistrukturerade) 
 
1. Berätta kortfattat om din yrkesverksamma bakgrund?  
2. Vad är din roll i organisationen?  
3. Hur länge har du arbeta i organisationen?  
4. Vad har du för utbildning som är relevant för din roll i organisationen?  
5. Hur trivs du inom organisationen? 
6. Vad innebär lärande för dig? 
 

7. Vid vilka tillfällen ser du att du får möjlighet att lära? (ingress) 
a)Informellt  
b)formellt 
 

8. På vilket sätt bidrar din chef till att du som medarbetare får möjlighet att lära 
och utvecklas i din yrkesroll? (Övergripande lärande organisation) 
 

9. Vad är din vision/målsättning för din yrkesroll inom organisationen? (Personligt 
mästerskap) 
a) Finns möjlighet att nå det inom organisationen 
b) På vilket sätt kan din chef hjälpa dig att nå dit? 
(NÖDFRÅGA) Vad är det som driver dig att utföra ditt arbete 
 

10. Upplever du att det finns ett givet mönster i hur man får agera, bete sig och 
tänka i organisationen. (Tankemodell) 
a) Kan dessa tankemodeller utgöra ett hinder  
b) Hur upplever du att din chef påverkar de stereotypiska föreställningar som finns i 
organisationen 
 

11. Vad har ni för vision inom er enhet? (Gemensam vision) 
a) Medvetenhet 
b) Kommuniceras 
c) Delaktighet i visionen (identifiering av vision) 
 

12. På vilket sätt samarbetar du med dina arbetskollegor? (teamlärande) 
a) Vilken typ av samtalsklimat finns i de samarbetena. (generellt) 
b) På vilket sätt påverkar din chef samarbetsklimatet. 
c) På vilket sätt påverkar teamwork lärandet för den enskildes yrkesroll  
d) Finns det hinder för samarbetet 
 

13. Vilket ansvar har du själv för ditt eget lärande? 
 
14. Finns det något ytterligare som du skulle vilja berätta som du känner att du 
inte fått möjlighet att framföra? 
 


