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“LOOKING ELSEWHERE, WHEN THE SOLUTION IS NEAR AT HAND”;
A STUDY OF THE LEADER’S VIEW ON KNOWLEDGE AND THE
DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE.
Joachim Brorsson and Jenny Karlsson

Abstract. The purpose of the foregoing study was to study knowledge and the
development of knowledge from the leaders perspective within Västra Götalands
region. The ambition was to critically enlighten the internal and external
educationsystems where of use in relation to the chosen regions of knowledge. Our
question’s were based on the ideas of knowledge. The conveyance of knowledge,
training of leader’s, communication and joint effort. Our empirical examination
consisted of two female and six male leaders, who work within Västra Götalands
region. We used a qualitative method with instrumental interviews. We used
hermeneutic, such as scientific theory and methodical starting-point as it is usually
a basis for understanding and translating method. The result’s showed that the idéa
of knowledge was experience in eight different ways. The passing over of
knowledge becomes natural within the work. The leader’s tuition established a
good contactnet, but not really any theories about leadership. Our foremost
conclusion is that Västra Götalands regionen “looks elsewhere, when the solution
is near at hand” , e g. makes use of external employers instead of using the
knowledge that is already there within the organization.
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    ÖVER ÅN EFTER VATTEN; EN STUDIE OM CHEFERS SYN PÅ
KUNSKAP OCH KUNSKAPSUTVECKLING
Joachim Brorsson och Jenny Karlsson

Sammanfattning. Syftet med föreliggande studie var att studera kunskap och
kunskapsutveckling ur chefers perspektiv inom Västra Götalandsregionen.
Ambitionen var att kritiskt belysa om de interna och externa utbildningarna har
utvecklat cheferna med avseende på de utvalda kunskapsområdena. Våra
frågeställningar utgick från kunskapsbegreppet, kunskapsöverföring,
ledarskapsutbildning, kommunikation och medarbetarskap. Urvalet för vår
empiriska undersökning bestod av 2 kvinnliga och 6 manliga ledare, som verkar
inom Västra Götalands regionen. Vi använde en kvalitativ metod, med intervjuer,
som instrument. Vi valde hermeneutiken som vetenskapsteoretisk och
metodologisk utgångspunkt då den vanligtvis förstås som en förståelse- och
tolkningslära. Resultatet visade att kunskapsbegreppet upplevdes på åtta olika sätt
och att kunskapsöverföring sker naturligt i verksamheten.
Ledarskapsutbildningarna gav ett bra kontaktnät, men egentligen inte några
ledarskapsteorier. Vår främsta slutsats är att Västra Götalandsregionen ”går över ån
efter vatten”, dvs. att man använder sig av externa uppdragsgivare istället för att
utnyttja den kunskap som finns organisationen.



5

    Den största förändringen bland organisationer är internationaliseringen. Där har kunskap
och kompetens blivit det tyngsta argumentet i kampen om marknadsandelarna (Tollgerdt-
Andersson, 1995). Detta ställer stora krav på verksamhetens förmåga att kontinuerligt
uppdatera kunskaper och färdigheter, såväl på individnivå som på grupp- och
organisationsnivån (Kaufmann & Kaufmann, 1998). De anställdas kompetens har
följaktligen blivit en allt viktigare konkurrensfaktor, vilket gäller oavsett organisation,
bransch, organisationens storlek eller geografiskt läge. Att investera i kompetens anses vara
god företagsekonomi (Dalin, 1997). Denna förändring har lett till en fokusering på
personalutbildning och kunskapsutveckling där man sammanfattningsvis kan betrakta
personalutbildning som ett sätt att utnyttja resurserna bättre, såväl på individnivå som på
organisationsnivå och därmed öka effektiviteten inom företag och myndigheter (Andersson,
2000). Som en konsekvens av detta upplevda behov av kompetens och kunskapsutveckling
har en stor marknad för utbildningskonsulter genererats. Företag och högskolor erbjuder i
kommersiellt syfte organisationer kunskap och kunskapsutveckling, inom områden som
ekonomi, teknik, arbetspsykologi eller organisation. Vägarna till kunskap och effektivitet är
många, bl.a. används psykologin till att åstadkomma effektivare organisationer och mer
motiverade anställda. Den individuella kunskapen och kompetensen blir med denna
infallsvinkel helt avgörande för ett företags utveckling, expansion och därmed dess framtid
(Andersson, 2000).
    Ett exempel på satsningar på kunskapsutveckling inom organisationer är
kompetensutveckling i form av specialdesignade kurser som riktar sig mot organisationens
behov. Västra Götalands Regionen satsar mycket stora belopp för att ledarskapsutbilda sina
verksamhetschefer externt (Lars-Olof Edlundh, personalstrategiska avdelningen). Är denna
investering lönsam och vad får man för pengarna? Vad har den externa utbildningen som inte
den interna kan erbjuda? Personalvision 2010 är en vision om hur Västra Götalands Regionen
ska se ut och fungera som arbetsplats år 2010. Den tar upp åtta olika ämnesområden, där man
beskrivit hur arbetssituationen ser ut år 1999, och hur man vill att den ska ha utvecklats t o m
2010.

Syfte

     Huvudsyftet är att studera kunskap och kunskapsutveckling ur chefers perspektiv inom
Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att kritiskt belysa om de interna och externa
utbildningarna utvecklar cheferna med avseende på de utvalda kunskapsområdena; ledarskap,
medarbetarskap och kommunikation. Ett delsyfte är att se om det existerar kvalitativa
skillnader och likheter i respondenternas svar beroende på extern/intern ledarskapsutbildning.
En fråga som ställs är om utbildningar faktiskt leder till ökat lärande, förbättrad
kommunikation och kunskapsöverföring samt till ett effektivare ledarskap.

Teoretisk referensram

    Vi har delat in den teoretiska referensramen i underrubriker utifrån de begrepp som vi har
funnit vara väsentliga i vår studie. Dessa begrepp är: kunskap, kunskapsskapande,
kunskapsutveckling, kunskapsöverföring, implicit och explicit kunskap, socialisation och
inlärning.
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Kunskapsbegreppet
    Vad kunskap och kunskapsöverföring innebär, finns det många definitioner på.
Kunskapsbegreppet är abstrakt och tolkas utifrån olika perspektiv. Kunskap innebär förståelse
för hur saker fungerar och hur de ska fungera, vilket kan beskrivas av en implicit modell eller
explicit av kommunikationsregler, procedurer och policys (Bierly, Kessler & Christensen,
2000). Nonaka och Takeuchi (1995) definierar kunskap som:

”A dynamic human process of justifying personal belief toward the” truth”.
(Nonaka &Takeuchi 1995, s.58)

    De menar att människan söker bekräftelse på sina egna personliga uppfattningar om
sanningen.

Kunskap ur tre perspektiv
    Kunskap kan ses ur tre olika perspektiv. Det konstruktiva perspektivet inbegriper
kunskapskonstruktionen. Studier av kunskapens beroende av sammanhanget innefattar det
kontextuella perspektivet. I det sista perspektivet, det funktionella, tittar man på kunskapens
funktion (Försvarsmakten, 2000). I figur 1 nedan, kan avläsas att kunskap konstrueras i
interaktion med den tidigare kunskap man har och vad man vill uppnå med den kunskap man
redan har samt problem man upplever och de slutsatser man drar av dessa erfarenheter.

Fig 1. visar hur
kunskap konstrueras av individen
(Försvarsmakten, 2000,  s. 15).

Kunskapsskapande
    Nonaka och Takeuchi (1995) hävdar, figur 2 nedan, att det finns två dimensioner av
kunskapsskapande. Den ontologiska dimensionen som handlar om samspelet mellan
individerna i organisationer. Den ontologiska dimensionen visar vilken nivå inom företaget
som kunskapen skapas på. Den epistemologiska dimensionen består av två delar. Den
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implicita (tyst) kunskapen som kan uppfattas som mer abstrakt kunskap och explicit kunskap
är den kunskap som exempelvis lärs ut under utbildning. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.57).
Spender (1994) menar att kunskap kan ses utifrån två dimensioner; social-individuell och
explicit-implicit. Garrick och Clegg (2000) menar att kunskap skapas genom interaktionen
mellan implicit och explicit kunskap. Drucker (refererad av McAdam & McCreedy, 1999, s.
94) hävdade:

”We are entering the knowledge society in which the basic economic resource is
no longer capital…but is and will be knowledge”

    Fig.2. visar två dimensioner av kunskapsskapande. Den ontologiska dimensionen som handlar om samspelet
mellan individerna i organisationer. Den ontologiska dimensionen visar vilken nivå som kunskapen skapas på.
Den epistemologiska dimensionen består av två delar. Den implicita (tyst) är kunskapen som kan uppfattas som
mer abstrakt kunskap och den explicita kunskapen son är den kunskap som exempelvis lärs ut under utbildning

(Nonaka & Takeuchi, 1995, s.57).

Kunskapsutveckling
    Nonaka och Takeuchi (1995, s.3) definierar kunskapsutveckling som;

“The capability of company as a whole to create new knowledge disseminate it
throughout the organization, and embody it in products, services and systems.”

    Det är inte enbart en fråga att lära av andra, som benchmarking eller best practices (Nonaka
& Takeuchi 1995). Det som är meningsfullt i ett sammanhang kan framstå som meningslös i
en annan situation. Ny kunskap måste tolkas och anpassas till den specifika situationen och
perspektivet.  Kunskap skapas genom en social interaktion mellan tyst och explicit kunskap.
Nonaka och Takeuchi kallar denna interaktion för kunskapsomvandling och beskriver den
som en spiralliknande process som rör sig från individnivå till högre organisatoriska nivåer
och överskrider gränserna mellan grupper, avdelningar osv.
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Kunskapsöverföring
    Kunskap kan överföras från externa källor i form av nyanställda, allianser och i möten med
andra. Kunskap kan också skapas eller överföras genom forskning eller produktutveckling
(Bierly, Kessler & Christensen, 2000). Bierly et al. (2000) menar att tvetydighet om
tillämpning av kunskap är ett hinder för överföring. Väsentligt är att medarbetarna förstår och
uppskattar kunskap innan de verkligen kan använda kunskapen för att sedan kunna överföra
den (Bierly et al. 2000). Van Krogh et al. (2000) menar att medarbetarna bör lyssna och
reagera på varandras idéer samt känna tillit till varandra för att underlätta
kunskapsöverföringen.

Implicit-tyst och explicit-uttryckt kunskap
    Implicit (tacit-tyst) kunskap härstammar från Polanyi (1966) där han uttryckte tacit
knowing på följande vis:

”We can know more than we can tell”
(Polanyi 1966, s.4).

    Polanyi (1966) åskådliggjorde tacit knowing genom exempel: Vi känner till en persons
ansikte och kan urskilja det bland tusentals andra människor ansikten. Ändå har vi svårt att
beskriva i ord hur vi känner igen det. Detta tolkar Polanyi (1966) som tyst kunskap. Denna
kunskap anses av Nonaka & Takeuchi (1995) som den viktigaste kunskapen i en organisation.
Explicit kunskap kan enligt Egidius (2000) även kallas påståendekunskap eller deklarativ
kunskap. Denna kunskap är individen klart medveten om och kan redogöra för, medan
implicit kunskap styr individens tankar och handlingar utan hon/han behöver tänka medvetet
om den. Van Krogh, Ichijo och Nonaka (2000) anser att kunskaper bundna till känslor,
kroppsliga färdigheter, individuell perception, tumregler och intuition är exempel på implicita
kunskaper. Vidare menar de att denna sorts kunskap är svår att beskriva och överföra till
andra.

Tyst kunskap till uttryckt kunskap
    Nonaka och Takeuchi (1995) påvisar i teorin om ”knowledge creation” att kunskap skapas i
alla organisationer enligt fyra basmönster (se nedan fig. 3). Den första fasen involverar utbytet
från implicit till implicit kunskap (socialiseringsfasen). Den andra fasen omfattar utbytet
mellan implicit till explicit kunskap (externaliseringsfasen). I den tredje fasen sker utbytet
explicit till explicit kunskap (kombiniationsfasen). Samt den fjärde och slutgiltiga fasen sker
utbytet mellan explicit till implicit kunskap (internalisering). Nonaka och Takeuchi (1995)
poängterar vikten av att tolka och utnyttja den tysta kunskapen. De menar att man kan skapa
framgång genom att ha en god interaktion mellan implicit och explicit kunskap.

TILL
Implicit kunskap Explicit kunskap

Implicit kunskap Socialisering Externalisering
FRÅN

Explicit kunskap Internalisering Kombinering

Fig.3. Översatt figur från Nonaka och Takeuchi (1995, S. 62).



9

    Donald Schön (1983) brukar begreppen ”knowing- in action” och ”reflection in action”.
”knowing in action” kan översättas med handlingskunskap. Där Schön syftar främst på det
inlärda handlande som professionella yrkesutövare utför. Då de vet hur de ska bedöma och
handla i en situation, utan att de behöver tänka på det före eller under själva arbetet. Med
”reflection in action”, handlingsreflektion, syftar Schön på situationer, då inte
handlingskunskapen räcker till, utan individen måste konstruera situationen genom att
bestämma sig för en tolkning av situationen som gör att den kan hanteras.

Socialisation
    Alvesson (2000) hävdar att all social tillvaro förutsätter socialisation och att det gäller även
i organisationer.

”Organisationssocialisation (…) står för den process varigenom en individ
anammar de sociala kunskaper och färdigheter vilka krävs för att uppfylla en
organisatorisk roll” (Van Maanen & Schein, 1979, s. 211).

    Targama och Sandberg (1998) menar att socialisation främst handlar om att ett kollektiv
utvecklar och upprätthåller en specifik kompetens. Alvesson (2000) anser att socialisation
alltid rör kollektiva förhållanden med avseende på språkbruk, normer, värderingar, social
etikett etc. som omfattas av en social grupp. Van Maanen och Schein (1979) urskiljer tre
väsentliga dimensioner av socialisationsprocesser. Den första dimensionen syftar till
funktioner, dvs. vilket arbetsområde individen verkar inom. Den andra dimensionen innefattar
hierarki. Individen tilldelas en betydelsefullare roll än tidigare eller tvärtom. Den sista
dimensionen handlar om inkludering som innebär förhållandet till organisationens kärna.
Targama och Sandberg (1998) anser att grunden för kollektiv kompetens är medlemmarnas
gemensamma förståelse av sitt arbete, samt att den process som skapar den gemensamma
förståelsen är avgörande för hur den kollektiva kompetensen utvecklas och upprätthålls.
Targama och Sandberg (1998) hävdar alltså att kollektiv kompetens uppstår genom
socialisation.

 ”När en ny medlem socialiseras in i en organisation, äger ett organisatoriskt
lärande rum: Organisationen lär den nya medlemmen hur den ska upprätthålla
stilen och kvaliteten på deras flöjter genom specifika färdigheter, karaktärsdrag
och egenheter hos den nya individen. Organisationen engagerar sig i en dynamisk
process av att upprätthålla normer och procedurer som försäkrar en konstanthet i
deras produkter … Det är en bekräftelse eller upprätthållande av den kompetens
som organisationen besitter” (Cook & Yanow, 1993, s. 381-382).

    Enligt Nonaka och Nishiguchi (2001) är socialisering den process där man delar med sig av
sina erfarenheter och genom denna process skapas tyst kunskap. En individ kan erhålla tyst
kunskap direkt från andra utan att använda språket som hjälpmedel. Ett exempel på detta är
lärlingsskapet. Lärlingseleven lär sig yrket genom observation, imitation och praktik. Nonaka
och Takeuchi (1995) anser att en individ erhåller tyst kunskap genom erfarenhet. En viktig
aspekt på denna kunskapsöverföring är att kunskapen aldrig blir explicit, uttryckt, och att den
därav inte förmår få någon större spridning.

Lärande miljöer
    Sandberg och Targama (1998) samt Molin (1994) påvisar att den ökade självständigheten
bland organisationens personal leder till behovet att förstå de uppgifter som man har och den
verklighet som personalen agerar i. Detta innebär, enligt Tollgerdt- Andersson (1995), att
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ledare/chefer måste skapa förutsättningar för en stimulerande miljö att arbeta i, samt att skapa
processer hos individerna som ökar deras kunskap. Trollestad (1994) hävdar att individen
realiserar sin kompetens i mötet med andra och genom reflektion över sig själv och sin
uppgift samt påpekar att individen även bör ha ett kritiskt kunskapsintresse.

Psykologiska perspektiv på inlärning

”Learning may be defined as relatively permanent change in behaviour
that occurs as result of practice: behaviour changes that due to
maturation or to temporary conditions”(Atkinson, 2000, s. 234).

     Argyris (1999) konstaterar att inlärning sker enligt single-loop och double-loop tänkandet,
se figur 4. Singel-loop förloppet inträffar utifrån de styrande variabler man går till handling
och konsekvensen av handlingen återförs till de styrande variabler som styr tänkandet,
handlingen förändras med en ny handling. Vid double-loopen inlärningen undersöker
individen de styrande variablerna och handlandet och korrigerar det så att önskad konsekvens
uppstår av handlandet. Enligt Argyris (1999) är det nu en ny inlärning har skett hos individen.
Individen bör reflektera och ta till sig information och göra om det till kunskap.

Fig 4. Single loop-lärande och double loop lärande
(Argyris, 1993, s.50).

    Behaviorismens syn på inlärning hos människan är fokuserad på yttre stimuli och
respons (Atkinson, 2000), vilket innebär att om individen utsätts för stimuli ger det
en viss typ av respons (Atkinson, 2000). Inlärning och överföring av kunskap
uppfattas som jämvikten mellan ett visst stimuli och en viss respons, det vill säga när
man utsätts för en viss händelse eller situation reagerar man enligt en inlärd respons
(Atkinson, 2000 & Mullins, 1999).

“Classical conditioning gives an organism new knowledge about the relationship between
two stimuli….” (Atkinson, 2000 s.240).

   Betingning räknas som ett centralt begrepp inom behaviorismen, som anses identiskt med
inlärning som sker hos människan då hon på sin respons på stimuli får konsekvent

Styrande
Värderingar
(huvud-

program)

Handlings-
strategier

Konse-
kvenser

Single loop-lärande

Dubble loop-lärande
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förstärkning. Enligt dessa teorier förstärks inlärningen om individen får belöning eller tack för
sin respons, medan inlärningen försvagas eller uteblir om individen straffas för sin respons
(Svedberg, 2000, Atkinson, 2000 & Mullins, 1999)
    Kognitionspsykologi är en vetenskap som undersöker människans informationsprocesser,
dvs. vårt sätt att inhämta, bearbeta och använda information om omvärlden. (Lund,
Montgomery & Waern, 1992, Egidius, 2000) Typiska kognitiva förmågor är minne, inlärning,
perception, uppmärksamhet, kommunikation, tänkande, beslutsfattande, mental
problemlösning, representation och begreppsbildning (Lund et al., 1992, Egidius, 2000).
Kännetecknande för kognitionspsykologin är fokusen på information. Den kognitiva
psykologin handlar om att förstå på vilket sätt vi människor hanterar information och genom
vilka processer information blir varaktig kunskap (Snaprud, 1996).  Enligt Forslin och
Thulestedt (1993) handlar inlärning, på det individuella planet, om en process mellan
information och kunskap. Lärandet sker ständigt och oavbrutet, nya sinnesintryck integreras
med existerande erfarenhetsmassa. All erfarenhet leder till lärande, även om vi inte alltid
konkret kan ange vad vi lärt oss. Enligt Ellström (2001) finns det tre aspekter av lärandet:
bemästringslärande, lärande som utveckling av ett personligt förhållningssätt samt
utvecklingsinriktat, kreativt lärande. Ellström menar att bemästringslärandet har kommit att
dominera vårt sätt att uppfatta och förstå lärande. Denna aspekt innebär att man lär sig något
med utgångspunkt i givna mål, uppgifter, metoder och förutsättningar utan att man
ifrågasätter dem. ”Lärande innebär att tillägna sig på förhand definierade kunskaper,
tankesätt, rutiner eller handlingsmönster.” (Ellström, s 23). Bemästringslärandet kan även
förklaras som att ”göra sakerna rätt”. Den andra aspekten, lärande som utveckling av ett
personligt förhållningssätt, handlar om att utveckla ett djupare förhållningssätt till det som
lärs, att ”göra något till sitt eget”. Här berörs även frågor om lärande som yrkesmässig
identitet. Utvecklingsinriktat, kreativt lärande, den tredje aspekten, innebär nyskapande och
expansivt lärande. Meningen är att individen ska kunna identifiera vilken uppgiften eller
problemet är och utifrån detta ifrågasätta det givna och istället utveckla och pröva nya
tankesätt (Ellström, 2001).

    Lyttkens (1996) urskiljer fyra sociala former av lärande. Det första stadiet kallar han för
kunskapsmottagandet. Det handlar om att lära in det någon annan förmedlar.
Kunskapsförmedling är den andra formen. Den som skall förmedla kunskap måste underlätta
för mottagarens förståelse och inlärning. Det gör man bäst genom ett logiskt och pedagogiskt
sätt. Förmedlaren själv måste ha tillgodogjort sig de kunskaper som ska förmedlas om
mottagaren ska ha en chans att förstå. Den tredje formen av lärande är kunskapssökande.
Individen undersöker olika kunskapskällor för att få svar på en fråga eller finna lösningen på
ett problem. Den som söker kunskap styrs av sina egna kunskapsbehov, även om dessa kan ha
definieras av någon annan i ett uppdrag. Den fjärde formen är kunskapsförädling. Det handlar
om att problematisering eller problemlösning leder till ny kunskap. Lyttkens betecknar dessa
fyra former av lärande som kunskapsroller.

Metod

Deltagare
    Åtta chefer intervjuades, varav fyra genomgått en extern ledarskapsutbildning på
handelshögskolan i Stockholm, fyra har genomfört en intern ledarskapsutbildning på
Göteborgs universitet. Genom ett slumpmässigt urval avgjordes vilka chefer som skulle ingå i
studien. Av deltagarna var 2 kvinnor. De fyra cheferna som har gått den externa
ledarskapsutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm är utbildade läkare i grunden
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medan två kvinnliga sjuksköterskor och två manliga läkare gått den interna
ledarskapsutbildningen på Göteborgs Universitet. Åldrarna varierade mellan 48-55 år.

Undersökningsdesign
    Då en del av vår ambition med föreliggande uppsats var att få en ökad förståelse för
inställningen till kunskap och kunskapsöverföringsfunktioner i en region, upplevdes
hermeneutiken som vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt som mest adekvat
(Wedin & Sandell, 1995). Genom tolkning av verksamhetschefers föreställningar om
kunskapsbegreppet och ledarskapsutbildning hoppades vi på att uppnå ökad förståelse för de
studerade processerna. Hermeneutiken förstås vanligtvis just som en förståelse- och
tolkningslära (Hallberg, 1999). Hallberg (1999) menar att tolkning kan ses som ett hjälpmedel
för att förstå bättre, eller som förståelsens förutsättning. Vidare hävdar Hallberg att
hermeneutik kan förknippas med vardagliga situationer där behovet av tolkning eller
förståelse gör sig gällande.  Vi har använt en kvalitativ metod med intervjuer. Kvale (1997)
definierar den kvalitativa intervjun som:

 ”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i
avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 13).

     Vi frågade oss, vad det var vi ville veta,  och hur vi bäst skulle få reda på det. Andra frågor
som kom upp var om vi verkligen skulle få veta vad respondenterna anser och hur vi skulle
undvika att påverka dem. Utifrån detta valde vi att göra intervjuer med ett antal huvudfrågor
som vi vid behov kompletterade med spontana följdfrågor för att kunna ta tillvara på
eventuella nya infallsvinklar som respondenterna själva tog upp.

Instrument
    Intervjuerna bandades för att kunna göra ordagranna avskrifter och för att inte gå miste om
värdefull information. Vår intervjumanual (se bilaga 1) började med fem uppvärmningsfrågor
om respondentens bakgrund, där frågor om ålder och utbildning m.m. ställdes. Vidare
övergick frågorna till våra huvudområden som var; kunskap, ledarskap, medarbetarskap och
kommunikation.  ”Vad innebär kunskap för dig i din arbetssituation?” och ”Hur utnyttjar du
din kunskap?” är exempel på frågor i kunskapsavsnittet. Vad gäller ledarskapsområdet ställde
vi bl.a. frågan: ”Hur utövar du ditt ledarskap?” För att få reda på chefernas syn på
medarbetarskap innehöll intervjumanualen frågorna: ”Hur sker mötet mellan dig och dina
medarbetare”? och ”Hur underlättar du introduktionen för den nyanställde?”. Inom
kommunikationsområdet ställdes frågan: ”Finns det möjlighet att föra över kunskap till
medarbetarna och i så fall hur sker det?”. Avslutningsvis frågade vi respondenterna om deras
åsikt om Personalvision 2010. Totalt innehöll intervjuguiden 29 frågor. Under intervjuernas
gång ställde vi även en del följdfrågor, som inte fanns med i intervjuguiden, för att få så
uttömmande, utvecklande och tydliga svar som möjligt.

Procedur
    Genom en kontaktperson på HTU fick vi information om att Västra Götalands Regionens
personalstrategiska avdelning var intresserade av att ta emot uppsatsskrivande studenter. Vi
träffade vår kontaktperson på Västra Götalands Regionen och diskuterade några idéer om
eventuell uppsatsinriktning. Vi enades om syftet, metoden och innehållet. Vi lottade slumpvis
ut åtta deltagare genom att ta nummer från en lista på dem som deltagit i olika
ledarskapsutbildningar. Därefter skickades ett introduktionsbrev ut, via e-post, med
information om oss själva, varför vi skriver uppsatsen, hur de kunde kontakta oss etc. Därefter
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kontaktade vi dem via telefon och frågade om de ville deltaga i vår undersökning. Några föll
bort p.g.a. tidsbrist, ej avslutad ledarskapsutbildning eller byte av arbetsplats, varför nya
chefer kontaktades. Under intervjuerna antecknade en av oss, medan den andra utförde själva
intervjun. Vi försökte att få informanten att prata relativt fritt, så att påverkan ifrån oss skulle
bli så liten så möjligt. Vi ställde följdfrågor eller bad den intervjuade att utveckla sitt svar då
vi tyckte att det var nödvändigt. För att kunna göra ordagranna utskrifter av intervjuerna
använde vi oss av en bandspelare.
    Vi skrev sedan ut de åtta intervjuerna. Därefter sorterades intervjusvaren utifrån de teman
vi intresserat oss för, d v s bakgrund, kunskap, ledarskap, medarbetarskap, kommunikation
och. Detta för att få en bättre överblick och för att kunna jämföra respondenternas svar med
varandra och med den teori som vi utgått ifrån. Under arbetet med resultatsammanställningen
uppstod en hel del nya funderingar och tankar kring ämnet. Vi kom på ytterligare frågor som
kunde ha varit intressant att ha med i intervjuguiden och aspekter som det hade varit intressant
att försöka ta reda på mer om. Men för att begränsa arbetet och hålla oss inom uppsatsens
ramar, valde vi att inte föra in ny teori.

Resultat

 Bakgrundfakta
   Vi intervjuade åtta stycken chefer, varav två var kvinnor. Informanternas befattning var
antingen enhetschef, verksamhetschef eller områdeschef. Respondenternas ålder varierade
mellan 48 och 55 år. Två yrkeskategorier var representerade bland respondenterna, dels läkare
och dels sjuksköterskor. Huvuddelen av cheferna var läkare med specialistutbildning, två av
respondenterna hade en sjuksköterskeutbildning med specialistinriktning. Kvinnorna som
deltog i vår undersökning var den första linjens chef, d.v.s. enhetschef. De högre
chefsposterna innehades av män med läkarutbildning. Alla de åtta cheferna hade ett
ekonomiskt ansvar, resultatansvar, personalansvar osv. Skillnaden var att de kvinnliga
enhetscheferna saknade det medicinska ansvaret, vilket var delegerat till läkare.
Respondenternas antal år på befattningen varierade från 2 år till 7 år.    Respondenterna
upplevde att de hade full förståelse för arbetsuppgifterna. De tillade dock att man kan tolka
arbetsuppgiften på olika sätt och att tolkningen inte alltid var i enlighet med Västra
Götalandsregionens policy.

Huvudresultat
    Kunskapsbegreppet upplevdes på åtta olika sätt, och ingen informants svar var den andre
lik. Praktisk, teoretisk kunskap och erfarenhet samt social kompetens utgjorde de begrepp
som nämndes ofta, i samband med kunskapens betydelse. Det upplevdes som allmänt att
använda sin kunskap för att erhålla makt. Kunskapsöverföring sker, enligt respondenterna,
naturligt i det dagliga arbetet. Förväntningarna på ledarskapsutbildningen var att få ökad
kunskap om regionen, samt få kunskap om förhållandet politik och sjukvård. Bästa delen av
utbildningen ansågs vara det kontaktnätet som utvecklades. Informanterna var enade om att
det egentligen krävdes att en chef i deras situation skulle vara det på heltid och inte ha
läkartjänst m. m. bredvid. Ingen ansåg att ledarskapsutbildningen förändrat deras sätt att leda.
Att synas och vara ett föredöme ansågs vara centralt för att få en bra kommunikation med
medarbetarna. Medarbetarna skulle både ha ansvar och krav för att utvecklas i sin arbetsroll.
Reflektion var, för respondenterna, ett uppstannande där man funderade över saker och ting.
De flesta saknade emellertid tid för någon djupare reflektion.
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Kunskapsbegreppet
    Respondenternas förhållande till kunskap i sin arbetssituation är stark, eftersom de
använder sin kunskap i den position de tjänstgör. De arbetar i en organisation som är beroende
av kunskap och användandet av kunskapen. De konstaterade bl.a. ”kunskap är ju fasen allt”
men de betonade vikten av att vara trygg i sin kunskap och inte använda den som ett
maktmedel för att nå prestige och högre lön. Att använda sin kunskap som ett maktmedel, var
enligt respondenterna, mer vanligt på universitetssjukhusen och mindre vanligt på de små
sjukhusen. Man ser i resultatet att några chefer inte tyckte att man behöver vara skickligast i
de olika medicinska professionerna för att arbeta som chef. Respondenterna nämnde att en
chef framför allt skall ha en social kompetens och en styrka i att utnyttja den kunskap som
finns i personalgruppen. Vidare påpekades att chefen också ska ha teoretiska och praktiska
kunskaper som två viktiga delar i arbetet. Några respondenter gick ett steg längre och
betonade vikten av beteendekunskap i chefernas arbetssituation. Erfarenhet var något som alla
lade i kunskapsbegreppet. Respondenterna uttryckte att de använde olika sorters kunskap i
olika situationer; i läkarrollen utnyttjade de sin medicinska kunskap osv. Ett flertal av
respondenterna svarade att de använde sig av organisationskunskap för att få insikt i hur
organisationen fungerade, medan en respondent tyckte sig ha mest nytta av sin pedagogiska
utbildning. Cheferna med läkarutbildning poängterade att: ”Kärnkunskapen är detta med
medicin” och motiverade den med att den kunskapen ” använder jag för att diskutera
utvecklingen” och förstå den medicinska problematiken som är i organisationen.

Kunskapsöverföring och kommunikation
    Vi ställde frågor om kunskapsflödet i organisationen, samt om det eventuellt fanns någon
som ”höll” på sin kunskap i organisationen. Alla respondenter tyckte att deras verksamhet har
incitament för kunskapsöverföring, dock kanske inte alltid formella sådana. De pekade på att
överföring av kunskap sker i det dagliga arbetet. En respondent hade krav på sina medarbetare
att redovisa, skriftligt och muntligt, om hon/han hade varit på en kurs eller liknande.
Respondenten menade att man på så sätt tillför organisationen kunskap och inte enbart sig
själv. En respondent hävdade att hans medarbetare naturligt delar med sig av sina kunskaper.
Samme respondent trodde dock också att hans medarbetare håller på sin kunskap, för att
erhålla makt, då alla vill ha ett bra konkurrensläge. Även de övriga respondenterna hävdade,
att det finns medarbetare inom deras verksamhet som skyddar sin kunskap. Respondenterna
trodde att kunskapsskyddandet beror på, att medarbetarna vill vara eftertraktade, höja sina
löner samt att de vill uppnå högre status. En annan respondent menade att kunskapsreviret är
mer utvecklat på större sjukhus. En respondent lät experter arbeta med noviser för att på sätt
få en kunskapsöverföring. Han tillade att detta inte fungerade fullt ut.

”Det är alltid så att den som är välinformerad, den som vet, alltid har ett övertag
till dom som inte vet. Det är alltid så. Man kan alltid hitta människor som
betonar sin unika kunskap och som helst håller den för sig själva”.

Ledarskap och ledarskapsutbildning
    Några av de intervjuade hade genomgått ytterligare någon ledarskapsutbildning än de vi
hade valt att studera och kunde därför jämföra de olika utbildningarna. Respondenterna
menade att anledningen till att de valde just den ledarskapsutbildningen var, att de blev
erbjuden den. En informant, som genomfört den externa ledarskapsutbildningen, menade att
kursen han valt fanns väl beskriven och hade gott renommé. Vidare menade samme
respondent att han ville få en mer formell utbildning. En respondent pekar på att det inte fanns
några egentliga alternativ. Det som ansågs vara positivt med kursen var mötet med andra
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chefer. Det gavs möjligheter att skapa nätverk på olika chefsnivåer. Det som upplevdes
negativt var, dels svårigheten att komma ifrån arbetet och dels att de inte hade någon som
vikarierade, vilket gjorde att de sedan hade mycket arbete att ta igen. Det rådde delade
meningar om ledarskapsutbildningens undervisningsform. Några respondenter menade att
internatformen gav mer givande diskussioner, men nackdelen var att det var mycket arbete att
ta igen, när man kom till tillbaka till jobbet. Respondenterna hävdade att de hade haft dåligt
med tid för att reflektera över kursen under arbetstid. De chefer som arbetade närmast
patienterna hade minst tid att reflektera. En respondent sammanfattade det hela genom att
säga: ”Vissa hade säkert tid att gå hem och reflektera, men de lever inte i det här att släcka
bränder varje dag” Samma respondent påpekade, att verkligenheten gör sig gällande
omedelbart, när man stiger in organisationen igen.  Men respondenterna tyckte överlag, att
diskussionerna hade varit mycket bra och givande på kursen. En respondent tyckte att det var
bra att gå sådana här kurser ibland eftersom kunskap är färskvara, och det är skönt att stämma
av, så att man håller sig uppdaterad. Hur kurserna validerades var olika; allt ifrån uppsats till
enkäter, men alla kurserna gav högskolepoäng.

   Respondenternas förväntningar på ledarskapsutbildningen var att få en större kunskap om
regionen och då mest om sjukvårdsdelen i regionen samt även få belyst förhållandet politik
och sjukvård. Några informanter ville få en bättre helhetssyn på verksamheten. En respondent
tillade, att han saknade några rent praktiska ledarskapsteorier på kursen. En av respondenterna
ansåg att hans förväntningar var att få en mer formell utbildning i ledarskap, vilket han
saknade när han tillträde befattningen som chef. Några av respondenterna påpekade att det var
en stor fördel då det enbart var chefer med likartad problematik som deltog, vilket skapade
bra diskussioner och möjlighet till vidare kontakt. En respondent hävdade att hans
förväntningar var låga och han valde inte själv, utan det var hans dåvarande chef som
bestämde det. På frågan hur utövar du ditt ledarskap? svarade respondenterna genomgående
med att säga, att det är medarbetarnas uppgift att värdera deras ledarskap. En av
respondenterna tillade att:

 ”Jag tänker väldigt mycket på hur jag utöver mitt ledarskap tycker jag. Jag
försöker utöva ledarskapet genom att låta medarbetare få mycket ansvar”

    Huvuddelen av respondenterna tyckte inte att ledarskapsutbildningen förändrat deras sätt
att leda. De menade att syftet med utbildningen inte var att ändra ledarstilen. En informant
hävdade att syftet var att få inblick i ett komplicerat samhälle och försöka förstå samhällets
komplexa struktur. Vidare menade han, att det inte kunde ha lett till en förändrad ledarstil.
Många av informanterna tyckte att utbildning givit dem en trygghet och gjort dem mer
självsäkra.

”(...) gav mig en trygghet i att vi hade väldigt mycket samma bekymmer och
problem och frågeställningar. Jag tyckte att jag fick bekräftat då att jag liksom inte
var dummare än de andra och inte bättre heller,  men just att det kändes stabilt och
så kändes det ganska skönt att man inte kände sig inkompetent för uppgiften”.

”Jag kan inte påstå att jag tycker att utbildning har tillfört något! Jag har
nog försökt att jobba så förut också”.

    Informanterna tyckte inte att de haft någon särskild nytta av ledarskapsutbildningen. Några
pekade dock på att den gav ett bredare förhållningssätt samt en organisationstanke. En
respondent menade att ledarskapsutbildningen gav honom ett nytt förhållningssätt, samt att
han har blivit mer eftertänksam och reflekterar mera.
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    På frågan hur mycket tid som respondenterna ansåg att ett effektivt ledarskap bör ta svarade
de entydigt att det egentligen krävs en 100 procents tjänst för att bedriva ett effektivt
ledarskap. Dock var det få som var anställda för att leda på heltid. En respondent ställde sig
frågande till om inte ekonomiska och administrativa uppgifter skall skötas av någon annan än
en läkare.

”(...) man har tagit människor med medicinsk utbildningen eller vårdutbildningar
och gjort dom till mer administrativa människor. Samtidigt har man flyttat
ekonomerna till staberna. Man undrar egentligen om det totala administrativa
minskat eller hur det egentligen är? Vad tycker du om det? Jag tycker, om det är
brist om folk inom sjukvården bör man dra ner på de administrativa delarna så att
vårdpersonalen kan ägna sig åt vård i olika former. Det är ju skattefinansierat”.

Medarbetarskap
    En respondent poängterade att genom att ha en grundsyn att människor är duktiga och alltid
försöker sitt bästa, om de bara får ansvar och befogenhet så klarar de det. Samtidigt påpekade
respondenten att det är bra med krav, samtidigt som att det är viktigt att medarbetarna känner
stöd ifrån chefen. Väsentligt var också att vara synlig och vara ett föredöme tyckte
respondenterna, eller som två respondenter sa ”management by walking around”. En
respondent såg sig mer som en ”coach” och menade, att man leder inte kompetenta personer
utan man ger dem visioner. Respondenten menade att det handlar om ge färdvägar, riktningar
och diskutera övergripna frågor. En respondent påpekade att medarbetarskapet är centralt och
att låta människor ta ansvar för de beslut som tas gemensamt. Vidare menade respondenten att
information, delaktighet och påverkansmöjligheter är av stor vikt för att få medarbetarna mer
motiverade.

Reflektion
    På frågan vad reflektion är svarade respondenterna, att reflektion innebär ett uppstannande
där funderingar uppkommer kring agerande i olika situationer. Det saknas dock tid till att
verkligen reflektera på djupet. De menade att fritiden ofta togs i anspråk för reflektion. Några
respondenter önskade, att de hade mer tid, medan en annan respondent menade att handlar om
prioritering. En respondent uttryckte att reflektionen är essentiellt för att verksamheten ska
fungerar på ett bra sätt. Vi frågade respondenterna om hur möten med medarbetarna såg ut?
Respondenterna svarade olika, mycket beroende på vilken befattning respondenten tjänstgör
på. De svarade att mötet kunde bl.a. ske spontant ute i verksamheten för de respondenter som
hade medicinska arbetsuppgifter. Möten skedde också genom mer formella träffar såsom bl.a.
arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. De flesta respondenterna påpekade vikten av att vara
synlig och förmågan att prata om allt mellan himmel och jord. Vi gick vidare och frågade hur
arbetsklimatet är? Svaren på denna fråga varierar kraftigt, arbetsklimatet är mycket bra på två
ställen och riktigt dålig på två andra ställen.

”Det är så det är olika charteringar i olika tidpunkter. Det finns i grunden någonting
i det man hör då. Sjukvårdspersonal har för dåligt betalt, för slitsamt, för lite
resurser för att hantera det vi vill göra eller snarare för lite resurser och för slitsamt
för att verkligen nå upp till den standard och ge den kvalitén som man verkligen vill
ge. Där ligger dilemmat så att säga. Det finns då en klagan runt detta”.

    Vi frågade respondenterna hur nyanställda introduceras organisationen. Alla respondenter
svarade att de har ett introduktionsprogram för att underlätta för en nyanställd. Dessutom
hävdade de flesta av respondenterna att de använde sig av ett faddersystem.
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    Vi frågade hur respondenterna brukar lösa problem inom organisationen. Respondenterna
svarade att det var olika beroende på problemet. De flesta poängterade, att de ofta tar del av
medarbetarnas synpunkter vid problemlösning. Vi frågade respondenterna om de höll
utvecklingssamtal.  Alla respondenter höll, enligt dem själva, utvecklingssamtal. Men det
varierade i dokumentationen. Alla skrev inte en ordentlig dokumentation, utan vissa
respondenter gjorde endast stödanteckningar. På frågan om de upprättade personliga
utvecklingsplaner för personalen svarade endast två respondenter ja. Vi frågade även om de
höll avgångssamtal? Alla respondenter svarade att de håller avgångssamtal, men alla
dokumenterade dem inte. Vi frågade om vad de ansåg om personalversion 2010?
Personalvisionen hade lästs mer eller mindre av alla respondenterna. Alla tyckte att den
beskrev nuläget bra, men att målen var för högt uppsatta. Många trodde att visionerna skulle
fortsätta att vara visioner. En respondent menade att det är för stort glapp mellan verkligheten
och visionen. Ingen av respondenterna använde personalvisionen som en mall i det vardagliga
arbetet. Vi frågade om de tog ansvar att åstadkomma förändringar enligt personalvision 2010.
Endast två respondenter svarade att de tog det ansvaret. Vi avslutade genom att fråga hur de
planerar för att identifiera medarbetare som har potential för framtida chefskap? En
respondent frågade medarbetarna vid utvecklingssamtalen om de ville gå någon
ledarskapskurs och släppte i så fall iväg dem. Några av respondenterna tyckte sig själva kunna
utröna potentiella ledare, på så sätt att de medarbetarna tar mer ansvar osv. En respondent
svarade att han uppmuntrar den medarbetare som han tycker kan bli en bra ledare.

Diskussion

    Vi valde att belysa kunskapssynen hos verksamhetschefer i Västra Götalandregionen för att
dels se hur man utnyttjar kunskap samt dels hur man kunskapsutvecklar inom regionen.
Dessutom ville vi försöka skönja om de externa och interna ledarskapsutbildningarna
förändrat chefers inställning till kunskap, ledarskap, medarbetarskap och kommunikation och
om det finns skillnader i chefernas uppfattningar beroende på vilken utbildning de gått. Vi
valde intervjuer i syfte att försöka komma åt chefernas perspektiv på kunskap. Vi fann att sex
av åtta chefer var läkare med gedigna kunskaper i medicin. De två övriga cheferna har en
sjuksköterskeutbildning med vidarespecialisering inom akutsjukvård och kirurgi. Cheferna
skiljde sig också genom att sjuksköterskorna var första linjens chefer med vård och
personalansvar. Det medicinska ansvaret var delegerat till en läkare som var knuten till
vårdenheten. Vi upplevde att stressen och ansvaret på denna nivå gjorde att cheferna ofta
handlade på rutin och utan någon egentlig reflektion. Reflektioner fann vi vara vanligare hos
chefer högre upp i organisationen. Framförallt de chefer som övergått från en ren läkartjänst
till en administrativ chef. De chefer som ville dela på sin tjänst som dels praktiserande läkare
och dels administrativ chefsbefattning upplevde vi som mer forcerade än de övriga cheferna.
Här kände vi att man ville ha båda delarna till kostnaden av ett mindre effektivt ledarskap. Vi
hävdar precis som en av respondenterna svarade; att vara chef är ett heltidarbete.
Organisationen måste värdera arbetet av att vara chef. Vi kan också ställa oss frågan om man
verkligen kunskapsinventerar ordentligt när man tar duktiga medicinare och ger dem
administrativa uppgifter istället för bota och vårda sjuka människor. Detta anser vi vara
resursslöseri både i form av kunskap och i pengar.

   I kunskapsbegreppet lade informanterna diverse teoretiska och praktiska kunskaper samt
erfarenhet, alltså kunskaper mer på en mer konkret nivå. Social kompetens var enligt
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informanterna också en slags kunskap. Bierly, Kessler och Christensen (2000) hävdar att
kunskap är abstrakt och att det innebär en förståelse för hur saker fungerar, och hur de ska
fungera. Det ska tilläggas att informanterna upplevde vår frågeställning, om
kunskapsbegreppets beskaffenhet, som svårbesvarad, och att vi många gånger fick utveckla
den. Vi förväntade oss att få svar av det mer konkreta, explicita slaget, då vi trodde att det var
få chefer som var så insatta i ämnet att de kunde utveckla sina tankar tillräckligt mycket.

     Respondenter tyckte att deras verksamhet har incitament, verktyg, för kunskapsöverföring,
men att de inte var alltid formellt nedskrivna. De menade istället att det är något som sker
naturligt i den dagliga verksamheten. Dessa synpunkter stämmer överens med Bierly, Kessler
& Christensen (2000) tankar om att kunskap överförs i möten med andra. En av
respondenterna krävde, att medarbetarna skulle redovisa de kunskaper en kurs eller liknande
givit dem. På så sätt tillför man organisationen kunskap och inte enbart medarbetaren. Detta
är ett bra exempel på olika former för att öka kunskapsöverföringen. Exemplet är dock
beroende av att medarbetarna kan komma ifrån och ta sig tid att lyssna på den sk
redovisningen, vilket inte är möjligt inom alla verksamheter. En respondent lät experter arbeta
med noviser för att på sätt få en kunskapsöverföring. Detta upplärningssätt har funnits en
längre tid och fungerar säkerligen på många arbetsplatser. Vi tror att det är viktigt att
tydliggöra kunskapen och kunskapsöverföringens innebörd och betydelse för medarbetarna
för det är vid förståelse och uppskattning inför kunskapen som de verkligen kan använda och
överföra kunskapen. Vi delar Van Kroghs et al. (2000) tankar om att kommunikationen
underlättar kunskapens överföring. Då medarbetare kan diskutera och lyssna på varandra
uppkommer en trygghet och tillit som gör man kan ta till sig andras åsikter och på så sätt
utvecklas.

    Nonaka och Takeuchi (1995) tar upp den ontologiska dimensionen och den
epistemologiska dimensionen som två olika sätt att skapa ny kunskap. Vi finner att det
givetvis är av båda dessa två dimensioner som kunskap skapas. Den centrala tror vi ändå är
den epistemologiska, explicita dimensionen då cheferna går en hel del utbildningar samt att
alla inte har något direkt samarbete med sina medarbetare.

    I resultatet upptäckte vi att huvuddelen av respondenterna inte hade utvecklat sin
ledarskapsstil utan mer fått en orientering om hur organisationen möter samhället och hur
komplicerade dessa möten är. En annan viktig del var mötet med andra chefer och att få
bekräftelse på att andra chefer delar samma problem och bekymmer. Dessa möten och
bekräftelser fyller en funktion, men det kunde göras i form av ett nätverksforum. Forumet
skulle kunna organiseras av Västra Götalandsregionen och på så sätt ta tillvara de kunskaper
och erfarenheter som finns inom regionen.

    Vi finner inte att det finns någon anledning att skicka nyckelchefer på en dyr utbildning
som inte ens är ordentligt validerad eller förankrad i organisationen. Vi anser också det
märkligt att chefer går en utbildning utan att organisationen gjort någon ordentlig analys av
vilken kompetens som efterfrågas nu och i framtiden. Det borde göras en behovsanalys innan.
Om det föreligger ett behov att träffa andra chefer och diskutera problematik kan man göra
det inom det ”egna taket” och på sätt dels skapa en förutsättning för god
organisationsutveckling där man utnyttjar den kompetens som finns i Västra
Götalandregionen. Vi uppmärksammade också, att vissa respondenter hade tillrätt
chefsbefattningar utan någon adekvat ledarskapsutbildning. Utbildningen hade i vissa fall
sporadiskt tillkommit efter tillträdet.
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    Vi förvånades över att några hade fått en tjänst med en uppgift som de inte var prövade
eller tränade i. Här kan vi se att Västra Götaland regionens ”assessmentcenter” skulle i större
utsträckning kunna bidra med ett viktigt verktyg i uttagningen av chefer. Vi anser att man
med det verktyget kan spara både pengar och idka god personalvård och
organisationsutveckling. Om man testar chefskandidaterna innan de tillträder (en befattning
som är dels kulturell och klimatbildande i organisationen) så ökar möjligheterna till god
organisationsutveckling. Fel individer på fel befattningar skapar ett stort resursslöseri i
organisationen. När vi frågande respondenterna om hur de hade valt kursen, så svarade de
flesta att det var på rekommendation av andra kollegor i organisationen som hade gått likadan
utbildning och den hade gett ett bra kontaktnät. Vi tolkar det som att en stor del av svaren som
en del av att bli läkare och blivande chefer. Man går helt enkelt i kollegors fotspår. Det
förutsätts att man går de kurser som föregående chefer har gått utan någon egentlig validering
av utbildnings mål och kvalitet. Vi anser att man inte bör gå en kurs som varken tar upp
ledarskap eller chefskap som är grundelementen i att vara verksamhetschef.

    Den fråga man borde ställa sig är om respondenterna verkligen gått rätt kurs eller så borde
kurserna byta namn. Detta för att kursens namn skall återspeglar innehållet i kursen.
Respondenternas förväntningar var att få mer kunskap om regionen samt få belyst
förhållandet mellan politik och sjukvård. Den största förväntningen borde ha varit att få mer
kunskap om ledarskap och väsentligheter kring det, då man valt att gå en ledarskapsutbildning
eftersom det är det som är syftet med kursen. En respondent nämnde att det helt saknades
ledarskapsteorier i den utbildning han genomfört, vilket vi anser vara en brist att man inte
diskuterar och problematiserar olika ledarskapsteorier vilket är vanligt inom universitet och
högskola.

    Det tycks finnas skillnader i de svars vi fått beroende på om man deltagit i extern eller
intern ledarskapsutbildning. De som gått extern utbildning är bättre insatta i de
kunskapsområden vi berör i intervjun, exempelvis vad begreppet kunskap innebär. Vi tror att
dessa skillnader inte uppkommit enbart för att de genomgått skilda ledarskapsutbildningar,
utan snarare att utbildningen påverkat i mycket liten utsträckning. Det kan konstateras att det
är en mängd olika faktorer som påverkar respondenterna. Vi kan emellertid endast spekulera i
vilka faktorer som kan tänkas bidra till skillnaderna. Annan utbildning, bakgrund och
erfarenhet är några av de omständigheter som kan bidra till skillnader i svaren.

    Leder ledarskapsutbildningar till ökat lärande, förbättrad kommunikation och
kunskapsöverföring samt till ett effektivare ledarskap? Ledarskaputbildning, oavsett extern
eller intern, leder säkerligen till ny kunskap. Men vad för kunskap? Enligt vår studie så
framkommer det att ledarskaputbildningarna inte leder till ett effektivare ledarskap.
Kommunikationen förbättras gentemot kollegor då utbildningen givit cheferna ett
kontaktnätverk. Frågan är om kommunikationen förbättras i förhållande till medarbetarna? Vi
tycker inte att undersökningen gav några givna svar på den frågan och en brist är att vi endast
gjort undersökningar utifrån det ena perspektivet, dvs. chefernas. Ökat lärande och
kunskapsöverföring är områden som inte finns representerade i själva
ledarskapsutbildningsplanen, och av respondenternas svar att döma gav utbildningarna inte
heller några incitament föra att öka lärandet och kunskapsöverföringen.

    Vi konstaterade att de chefer som arbetade som första linjens chef och som upplever ”att
dom släcker bränder” hämmas i sin utveckling på grund av stressen på arbetet som ger
effekten att beslut fattas ”reflexmässigt” istället för reflektionsmässigt. Argyris (1999)
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konstaterade att inlärningen sker enligt ”single-loop” och ”double-loop” -tänkandet. Där
strävan är att skapa utrymme för chefen att nå double-loop inlärningen av de beslut som
fattas. För att chefen skall nå detta måste det finnas tid och ro för reflektion. Det finns i
dagsläget inget utrymme för reflektion i organisationen. Vissa högre chefer har fler tillfällen,
men de vill inte släppa läkarrollen, vilket gör att chefen belastas med en uppgift ytterligare.
Att vara chef är ett heltidsarbete som kräver sin spetskunskap liksom kirurgen kräver sin.
Detta skulle ha belysts på en ledarskapsutbildning om den var förankrad i organisationens
mål. Detta ger oss ett tydligt tecken på att organisationen inte riktigt har reflekterat över en
människas fysiska och psykiska förmåga, människan har begränsningar och är inte en maskin.
Man tilldelar inte resurs efter uppgift, vilket gör att chefer inte ges tillfälle att leda
verksamheten efter bästa möjliga scenario.

   Avslutningsvis tycker vi att Västra Götalands regionen går över ån efter vatten, dvs. istället
för att utnyttja den kunskap som finns inom organisationen söker man sig till externa
utbildningar. Regionen bör istället arrangera fler interna ledarskaputbildningar som på så sätt
ger mer inblick i den arbetsmiljö som cheferna kommer att verka inom. Detta sparar mycket
resurser. Vi tror framförallt att man berikar verksamhetscheferna mer och på ett bättre sätt.
Det är i gränslandet mellan tyst och uttryckt kunskap man kan finna oupptäckta resurser i
organisationen. Genom utnyttjning av denna resurs kan man få en effektiv och lärande
organisation med målet att hjälpa så många människor som möjligt att bli friska samt ta
tillvara på organisationens kunskap och kompetens.

    Kunskapsforskningen är som tidigare omnämnts ett mycket brett fält och beskriver kunskap
ur olika perspektiv. I uppsatsens teoriavsnitt har vi valt att presentera några perspektiv som vi
anser vara väsentliga för studien. Vårt syfte var inte att täcka in hela området. Kanske kunde
vi ha valt annan litteratur och därmed fått en annan vinkling. Nu i efterhand ser vi att
uppsatsen kunde ha präglats av ett genusperspektiv för att få ytterligare spets.

     I framtiden vore det av intresse att forska om hur organisationen får medarbetarna att välja
de interna ledarskaputbildningarna framför de externa. Intressant för vidare forskning vore att
studera om det verkligen krävs läkarutbildning för att inneha en chefsbefattning på ett sjukhus
eller om det är rent resursslöseri. Ett annat uppslag är att se varför det existerar könsskillnader
inom sjukvården och hur de uppkommit samt vad som krävs för att jämna ut skillnaderna.

Referenslista

Argyris C. (1993). Knowledge for action. San Francisco, Jossey-Bass.
Argyris, C. (1999). On organizational learning. Oxford: Malden, Mass.: Blackwell
Alvesson, M. (2000). Ledning av kunskapsföretag: en studie av ett datakonsultföretag.
Stockholm: Norstedts Juridik.
Andersson, C. (2000). Kunskap och lärande. Lund: Studentlitteratur.
Bierly, P. E., Kessler, E. H. & Christensen, E. W. (2000) Organizational learning, knowledge
and wisdom. Journal of Organizational Change Management, 13, 595-618.
Cook, S. & Yanow, D. (1993). Culture and organizational learning. Journal of Management
Inquiry, 2, 373-390.
Egidius, H (2000). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund:
Studentlitteratur.



21

Ellström, P-E. (2001). Lärande och innovation i organisationer. I T. Backlund, H. Hansson, &
C. Thunborg, (red: er), Lärdilemman i arbetslivet (ss. 19-42). Lund: Studentlitteratur.

Forslin, J., & Thulestedt, B-M. (1993). Lärande organisation: att utveckla kompetens
tillsammans. Stockholm: Publica.

Försvarsmakten. (2000). Pedagogiska grunder. Värnamo: Fälths & Hässler,
Garrick, J. & Clegg, S. (2000). Knowledge work and the new demands of learning. Journal of
Knowledge Management, 4, 279-386.
Hallberg, M. (1999). Hermeneutiken. I Allwood, C. M. & Erikson, M. G., (red:er),

Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. (ss 73- 99).
Studentlitteratur: Lund.

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lund, L. Montgomery, H. Waern, Y. (1992). Kognitiv psykologi. Lund. Studentlitteratur.
Lyttkens, L. (1996). Allt mera huvud allt mindre händer: om kompetensekonomi och

samhällsomvandling. Stockholm: Akademeja.
McAdam, R., & McCreedy, S. (1999). A critical review of knowledge management models.
The Learning Organisation, 6, 91-101.
Molin, B. (1994). Chef för utveckling och förändring. Malmö: Bäcklunds boktryckeri AB.
Morey, D., Maybury, M & Thuraisingham, B. (2000) Knowledge management: Classic and
Contemporary Works. Massachusetts Institute of Technology.
Mullins, L. (1999). Management and Organizational Behavior. Harlow: Financial
times/Prentice Hall.
Nonaka, I. & Nishiguchi, T. (2001).  Knowledge emergence; Social, technical and
evolutionary dimensions of knowledge creation. Oxford: Oxford University Press.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: how japanese
companies create the dynamics of innovation. Oxford: Oxford University Press.
Paauwe, J. & Williams, R. (2001). Seven keys issues for management development. The
Journal of Management Development, 20, 90-105.
Polaniy, M. (1996). The Tacit Dimension. Library of Congress: Gloucester, Massachusetts,
USA
Schön, D. (1983). The Reflection Practitioneer: How Professionals Think in action. New
York: Basic Books.
Snaprud, P. (1996) Piller för minnet. Forskning och framsteg. 7, 26-31.
Spender, J-C. (1994). Knowing, managing and learning: a dynamic managerial epistemology.
Management Learning, 25, 387-412.
Svedberg, L. (2000). Gruppsykologi. Lund. Studentlitteratur.
Targama, A. & Sandberg, J. (1998). Ledning och förståelse: Ett kompetensperspektiv på
organisationer. Lund: Studentlitteratur.
Tollgerdt-Andersson, I. (1995). Chef i landsting: ledarskap i politiska styrda organisationer.
Halmstad:Tryckmedia.
Trollestad, C. (1994). Människosyn i ledarskaputbildning. Bokförlaget Nya Doxa: Nora
Van Krogh,  G., Ichijo, K.  Nonaka, I. (2000). How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge
and Release the Power of Innovation. Oxford: University Press.
Wedin, L., & Sandell, R. (1995). Psykologiska undersökningsmetoder: en introduktion. Lund:

Studentlitteratur.
Ödman, P-J. (1979). Tolkning, Förståelse, Vetande, Hermeneutik i teori och praktik.
Stockholm: Alqvist & Wiksell Förlag.



22

Bilaga 1

Intervjumanual

Bakgrundsfrågor
Ålder?
Utbildning?
Befattning?
Ansvar/befogenheter
Hur länge har du varit på nuvarande befattning?

Kunskap
Vad innebär kunskap för dig i din arbetssituation som chef?
Hur utnyttjar du din kunskap?
Vad hade du för förväntningar på ledarskapsutbildningen?
Varför valde du just denna utbildning?
Har du några reflektioner på din ledarskapsutbildning?
Har ledarskapsutbildningen förändrat ditt sätt att leda?
Hur gör du för att komma åt den tysta kunskapen?

Ledarskap
Hur utövar du ditt ledarskap?
Upplever du att du har full förståelse för dina uppgifter? Förstår du vilken funktion du har och
syftet med arbetet?
Vilken nytta har du haft av din ledarskaputbildning.
Hur mycket tid tycker du det krävs för att bedriva ett effektivt ledarskap?

Medarbetarskap
Hur sker mötet mellan dig och dina medarbetare?
Hur är arbetsklimatet?
Hur underlättar du introduktion för den nyanställde?

Kommunikation
Finns det idag några incitament för kunskapsöverföring?
Har du några idéer om hur man skulle kunna förbättra kunskapsöverföring?
Hur löser du de flesta problem?

Reflektion
Vad är reflektion för dig?
Reflekterar du över ditt arbete?

Hur planerar du för att identifierar medarbetare med potential för framtida chefskap?
Håller du utvecklingssamtal?
Upprättar du tillsammans med medarbetarna individuella utvecklingsplaner?
Håller du avgångssamtal när någon medarbetare slutar/ byter arbetsplats?
Hur tar du ditt ansvar att åstadkomma förändringar i enlighet med personalvisionen
Vad anser du om målsättningen i personalvision 2010?
Vad innebär lärande för dig i din arbetssituation?


