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Abstrakt 
 

Att vara en lärande organisation är inget man blir klar med, det är 
istället ett förhållningssätt och arbete man ständigt jobbar med. 
Migrationsverket är en organisation som strävar efter att vara en 
lärande organisation, ett av verktygen som används är den så kallade 
medsittningen. I denna studie sökte jag efter medarbetares upplevelser 
av detta verktyg. Syftet var att öka kunskapen om faktorer som har 
betydelse för kontinuitet i lärande inom en organisation som strävar 
efter att vara en lärande organisation. Jag har utgått från Peter Senges 
teori om fem discipliner för en lärande organisation. Studien har en 
hermeneutisk ansats och det empiriska materialet består av intervjuer 
med fem medarbetare inom Migrationsverket som har haft medsittning 
med sina teamledare. Resultatet visar att medarbetare ser positivt på 
verktyget medsittning och upplever att det har en positiv inverkan på 
lärandet under det dagliga arbetet. Teamledare bör dock prioritera detta 
verktyg för att upprätthålla kontinuitet i arbetet med att vara en lärande 
organisation. Även ledningen bör stödja teamledare och skapa 
förutsättningar för att de ska kunna prioritera medsittning i sitt dagliga 
arbete. 

Nyckelord: Lean, lärande, Lärande organisation, medsittning, reflektion, utveckling, 
återkoppling 
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Abstract 
To be a learning organization is nothing that can be finished, it is an 
approach and a job that one constantly has to work with. The Swedish 
Migration Board is an organization which strives to be a learning 
organization, where one of the tools that are used is called tutoring. In this 
study, I seek employee’s experiences of this tool. The purpose of this 
study was to increase knowledge of factors which are of importance for 
enabling the continuation of learning within an organization that strives to 
be a learning organization. I have used Senges (1995) theory of five 
disciplines for a learning organization. The study has a hermeneutic input 
and the empirical material is comprised of interviews with five employees 
at the Swedish Migration Board who have experienced tutoring with their 
team leaders. The result shows that employees are positive to the tool 
tutoring and believe that it has a positive effect for learning. Team leaders 
should have this tool as a priory to uphold continuity to be a learning 
organization. Even the management should support team leaders and 
create opportunities to enable team leaders to prioritize tutoring in their 
daily work routines 
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Inledning 
 
För att hänga med i utvecklingen och klara av konkurrensen ser organisationer över sitt 

arbetssätt och genomgår förändringar. Marknaden är full av konsultföretag som lovar lyckade 
koncept till organisationer. Ett av dessa koncept är den så kallade lärande organisation. Många 
organisationer strävar efter att vara en lärande organisation, i sin strävan och i all välvilja 
lägger man stora resurser på konsulter som ska hjälpa organisationen uppnå det önskade 
målet. Kaufmann och Kaufmann (2010) skriver att de nya trender som har uppstått kring 
lärande organisation presenteras ofta som rena frälsning och befrielse för medarbetarna vilka 
tvingas till en ideologi som sägs vara skapad endast för att hjälpa dem i deras utveckling. Det 
kan vara svårt för en medarbetare att motsätta sig en ideologi som framställs som befriande 
och utvecklande för denne. Olika projekt med uppdrag att ta fram arbetssätt och verktyg för 
att hjälpa medarbetaren att utvecklas startas. Konsulter kommer till organisationen för att som 
utomstående effektivisera arbetet och utveckla organisationen. Men det man tar fram ska vara 
hållbart och fungera i praktiken, även när konsulterna har avslutat sitt uppdrag och lämnat 
organisationen. Senge (1995) skriver att ingen organisation kan säga sig vara en lärande 
organisation eftersom detta skulle vara lika fel som att säga att man är en lärd person, lärande 
organisation är något man jobbar med hela tiden. Lärande i arbetslivet är inte en fråga om den 
traditionella upplärningen i arbetet utan handlar även om den personliga utvecklingen 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010), det räcker inte längre med en stark ledare som pekar med 
hela handen eller att skicka några medarbetare på utbildning (Granberg, 2009). För att vara 
och förbli en lärande organisation behövs det redskap som inte går förlorade när de har tappat 
nyhetens behag. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att det är viktigt att inte rakt av 
svälja nya organisationskoncept utan att kritiskt granska dessa samtidigt som att det är viktigt 
att inte bli en bromskloss när det sker förändringar. Det är medarbetarna som blir föremål för 
förändringar som sker. Det är medarbetare som måste använda redskap som tas fram i 
samband med organisationsförändringar. Eftersom medarbetarnas utveckling är viktigt för 
organisationens utveckling är det viktigt att öka kunskapen om deras upplevelse av sådana 
verktyg. 

Bakgrund 
Lärande organisation 

Lärande är lika naturligt för människan som att äta och andas, därför bör det inte 
blandas ihop med undervisning utan måste förstås i ett bredare perspektiv (Säljö, 2010). 
Begreppet lärande organisation betonar vikten av att individen, gruppen och hela 
organisationen ständigt lär och förnyas. Det man behöver göra är att säkerställa att individer 
lär sig under tiden de arbetar. Inlärningen börjar med att man identifierar ett problem, en 
fråga, ett dilemma. Frågan, dilemmat och problemet ger oss vägledning i sökandet efter 
lösningar, lärande organisationer stimulerar inlärningsprocessen (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
Att ha mål och resultat att sträva efter är en viktig aspekt i alla organisationer, i den 
traditionella synen på organisation och chefskap ska en chef leda, planera, veta mest och 
informera. En lärande organisation byter perspektiv, chefens största uppgift blir då att 
definiera visioner, ange mål och uppgifter, undanröja hinder för lärande och bry sig utan att 
lägga sig i (Granberg, 2009). Problem som förknippas med lärande organisation är för det 
första att om det finns en lärande organisation måste det innebära att det också existerar icke 
lärande organisationer, vilket inte är troligt eftersom lärande sker i alla organisationer 
eftersom individer och grupper i en organisation lär sig nya saker. För det andra är lärande 
organisation ingen organisationsmodell, med andra ord kan man inte endast genom en 
omorganisation omvandla sin organisation till en lärande organisation. En lärande 
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organisation skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande detta är ett arbete som 
aldrig stannar och därmed kan inte vara klar genom en omorganisation (Granberg & Ohlsson, 
2009). 

 
Migrationsverket har lik många organisationer och myndigheter, under de senaste åren 

genomgått flera omorganisationer i sin strävan efter att bli en lärande organisation. I en 
kvalitetsrapport från Migrationsverket (2011) tas tre byggstenar inom en lärande organisation 
upp, den första är trygghet. Trygghet innebär att medarbetare ska känna sig trygga att uttrycka 
sina åsikter om arbetet samt uppskatta olikheter, ha öppenhet för nya idéer samt ha tid för 
reflektion., det handlar om att belysa problem och försöka lösa dem. Den andra byggstenen 
handlar om konkreta lärandeprocesser och det faktum att en lärande organisation inte kan 
uppstå av sig själv utan kräver konkreta åtgärder. Kunskapen måste spridas genom att 
exempelvis ställa frågor som vad hände, varför det hände och hur gör vi för att det inte ska 
hända igen. Den tredje är ledarnas beteende och uppträdande vilket förstärker lärandet. 
Ledarna måste aktivt lyssna och fråga för att medarbetarna ska känna sig uppmuntrande att 
lära. En ledare som betonar vikten av att identifiera problem, att överföra kunskap och 
reflektera bidrar till att dessa aktiviteter utvecklas och blir en del av organisationen. Ledaren 
måste genom sitt beteende visa en vilja att titta på alternativa ståndpunkter för att 
medarbetarna ska våga komma med nya idéer (Migrationsverket, 2011).  

Migrationsverkets uppdrag 
Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering vilka står bakom den 

svenska asyl och migrationspolitiken. Migrationsverket prövar ansökningar från personer som 
söker skydd på grund av förföljelse, önskar komma på besök eller vill bosätta sig i Sverige av 
andra skäl (Migrationsverket, 2014). För att fullfölja en ansökan krävs utredning i form av 
samtal med sökande. Dessa samtal har som syfte att säkerställa att sökandens skäl för asyl 
eller bosättning är tillräckliga för att få tillstånd att bosätta sig i Sverige. Empati, tydlighet och 
mod är Migrationsverkets tre värdegrunder som ska genomsyra allt inom arbetet 
(Migrationsverket, 2014). Tiden för samtal är begränsad och kraven på kvalitén är höga.  

Arbetet med Lean 
Lean är en förkortning av begreppet Lean Production där ”production” omfattar alla 

funktioner inom en verksamhet. Lean är inte en metod som genomförs en gång och ska vara 
klar, utan ett förhållningssätt som aldrig tar slut, man eliminerar slöseri steg för steg. Detta 
arbete tar aldrig slut eftersom det inte är praktiskt möjligt att driva ut allt slöseri ur en 
organisation eller verksamhet (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009). 
År 2008 tog Migrationsverket fram en ny vision: ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara 
den globala migrationens möjligheter” i samband med detta såg man över asylprocessen 
vilket ledde till starten av ett projekt som kallades för kortare väntan. Kortare väntan som 
hade som syfte att korta ledtider i handläggningen av ärenden, skulle ta fram ett nytt arbetssätt 
och lean implementerades därför i hela verket (Migrationsverket, 2012). I kvalitetsrapport 
från Migrationsverket (2011) står att lärandet är en central del i lean-arbetet, det handlar om 
ett tillstånd av ständigt lärande genom ständiga förbättringar. En del av varje medarbetares 
arbetsuppgifter bör vara att arbeta med att förbättra organisationen. Vidare står det att lärande 
är mer än förbättringar, det handlar om att lära sig av de problem som uppstår, reflektera över 
problem och vad det var som egentligen hände och hur man kan förebygga att samma 
problem ska hända igen. För Migrationsverket ska arbetet med lean skapa värde för kunden 
vilket innebär en rättsäker, enkel, flexibel och snabb asylprocess. Två grundprinciper är 
respekt för människan och ständiga förbättringar. Medarbetarna delades upp i team med en 
teamledare som ska ha ett coachande förhållningssätt för att hjälpa medarbetarna att 
utvecklas, alla teamledare fick gå en coaching utbildning (Migrationsverket, 2012).  Nästa 
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steg i samma led var att starta ett nytt projekt som kallades för den ”lärande organisationen” 
år 2012.  

Projektet ”Den lärande organisationen” 
Projektet har som syfte att skapa verktyg och metoder för att öka förutsättningarna för 

en hög rättslig kvalitet inom asylprövningen. Ett av delmålen är att utveckla en ledarroll som 
främjar en lärande organisation. Ett av verktygen som används inom detta delmål är något 
som kallas för medsittning (Migrationsverket, 2012), vilket är vad som undersöks i denna 
studie.  

Medsittning 
Medsittning innebär att teamledare sitter med när en teammedlem utför en 

arbetsuppgift, oftast samtal. Teamledaren väljer ut ett ärende för medsittning, medarbetaren 
ska i god tid informeras om att teamledaren har för avsikt att sitta med. Både teamledaren och 
medarbetaren förbreder sig genom att gå igenom ett coachningsformulär som kan skrivas ut 
som stöd inför en medsittning. Formuläret är uppdelad i olika områden som ska granskas av 
teamledaren. Efter genomförd medsittning får medarbetaren en återkoppling där det som var 
bra lyfts upp samtidigt som man diskuterar förbättringsområden. Medarbetaren framför sina 
åsikter om kvalitén i samtalet och uppger om det finns något som teamledaren kan göra för att 
stödja denne i arbetet framöver. Teamledaren har under hela återkopplingen ett coachande 
förhållningssätt. Det är meningen att teamledaren ska följa upp medarbetarens utveckling 
genom ytterligare medsittningar. Att ha medsittning med medarbetare är ett krav som 
organisationen ställer på varje teamledare (Migrationsverket, 2014). Medsittningen har som 
syfte att kvalitetssäkra utredningar, identifiera avvikelser från standard samt bidra till 
kvalitetsförbättring och ge det stöd som utredaren behöver för att utvecklas (Migrationsverket, 
2011).  

Medsittning inom vården 
Inom vården har begreppet medsittning funnits under en längre tid vilket visar att 

fenomenet inte är unikt för Migrationsverket. I läkartidningen (Nr13, 2002) står det att enkäter 
gjorda redan i början av 1990-talet har visat att handledning av AT-läkarna oftast var 
bristfälliga. Därför har man ersatt det muntliga provet med medsittning som innebär att 
handledaren iakttar hur AT-läkaren klarar olika situationer i sitt möte med patienten. Detta har 
visat sig stimulera både handledaren och AT-läkaren. AT-läkaren får på så sätt hjälp att 
utvecklas på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt, brister återkopplas till AT-läkaren och 
denne får möjlighet att bättra sig inför nästkommande medsittning till dess att man uppnår 
uppsatta mål.  

Problemformulering 
I en organisation som strävar efter att vara en lärande organisation måste det finnas 

förutsättningar för lärande, lärandet måste ske i det dagliga arbetet, bli ett förhållningssätt och 
en naturlig del av organisationen. För att skapa förutsättningar för lärande krävs det verktyg, 
användbara verktyg som underlättar lärandet. Det bör även finnas en kontinuitet i 
användandet av verktygen, i annat fall går de resurser som organisationen satsade i 
framtagandet av verktygen förlorade. Många organisationer skapar olika projekt eller 
genomgår en omorganisation för att inte ligga efter i utvecklingen som sker i omvärlden. 
Migrationsverket är en organisation som strävar efter att vara en lärande organisation, ett av 
verktygen som har tagits fram är den så kallade medsittningen. Medsittning innebär att 
teamledare sitter med och granskar när medarbetare utför en arbetsuppgift. Syftet med 
medsittning är att ge utrymme för reflektion, säkra kvalitén, återkoppla samt komma med 
utvecklande förslag och coacha medarbetaren att uppnå sina mål. Frågan är om detta verktyg 
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leder till lärande och i så om det även kan stimulera hållbarheten i lärande? Ämnet är viktigt 
att undersöka eftersom det inte endast berör Migrationsverket utan även andra organisationer i 
samhället som satsar resurser på att skapa liknande verktyg i sin strävan att utveckla 
personalen och därmed utveckla sin organisation.  

Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen om faktorer som har betydelse för kontinuitet i 

lärandet inom en organisation som strävar efter att vara en lärande organisation.  

Frågeställningar 
1. Hur upplever medarbetare medsittning med sin teamledare?  
2. Vilka faktorer anser medarbetarna är väsentliga för att medsittning ska leda till 
lärande?  

Tidigare Forskning 
Verktyget medsittning är nytt inom Migrationsverket, även befattningen teamledare har 

funnits i bara några år. Det är därför svårt att hitta studier som har undersökt området. En 
intern enkätundersökning som har presenterats i kvalitetsrapporten från Migrationsverket 
(2011) visade att medarbetarna upplever att medsittningar genomförs med låg frekvens eller 
sporadiskt. I denna enkätundersökning instämmer mer än hälften av handläggarna inte alls 
med påståendet ”medsittningar genomförs regelbundet på min enhet”. Geeraedts (2013) 
skriver att Ulricehamns kommun genomgick en omorganisation år 2010 som innebar att flera 
nämnder slogs samman i syfte att förstärka kommunfullmäktiges roll samt förbättra dialogen 
med kommunens medborgare. I samband med denna omorganisation gjordes det en studie för 
att ta fram strategier för att Ulricehamns kommun skulle bli en mer lärande organisation. Man 
tog fram vision, syfte, utgångspunkter och mål för att senare omvandla dessa i en 
handlingsplan. Det viktiga var förståelsen av att en lärande organisation inte är en statisk 
företeelse och därför finns det inte bara ett sätt att skapa en lärande organisation på skriver 
Geeraedts (2013). En förutsättning för att vara en lärande organisation är att utgå från 
organisationens nuläge och utifrån det skapa lämplig handlingsplan. En annan viktig del är att 
chefer och ledare inom organisationen måste vara bärare av den lärande organisationen samt 
att det ska finnas system och struktur som stödjer lärandet menar Geeraedts (2013). Även i 
Ulricehamn kommuns strävan efter ständiga förbättringar använde man sig av lean-filosofin 
för att få tillgång till lämpliga verktyg. Man utbildade 45 lean-handledare som bedriver 
handledning vid sidan av sin ordinarie arbete och på avdelningar där de själva inte arbetar, 
detta bidrar till att se utvecklingsområden som annars kunde missas (Geeraedts, 2013). Enligt 
lean ska all utveckling och förbättring utgå ifrån kundvärdet, om en förändring inte skapar 
värde för kunden så ska man inte göra den, kunden kan både vara intern eller extern. Man 
fokuserar på systemfel istället för den enskilda individens fel, detta går i linje med Senges 
(1995) systemtänkande.  

Larsson (2004) gjorde en studie på fyra skolor i Enköpings kommun där alla hade 
liknande förutsättningar i samma förändringsprojekt men hade olika resultat. Lärarna i skola 
A utvecklade sin kompetens genom att med ord och rent praktiskt dela med sig av sina 
erfarenheter vilket ansågs vara den viktigaste källan till eget lärande. Dessa lärare gav 
varandra synpunkter på undervisning, såg varandra i handledning och tog hjälp av varandra 
för att lösa svåra uppgifter. De såg varandra som resurser för egna lärandet. På skolor B och C 
fungerade denna samverkan i mindre utsträckning och i skola D var denna samverkan 
sällsynt. Detta kan relateras till min studie eftersom det handlar om ett verktyg som har tagits 
fram men som används i olika utsträckningar. De här skillnaderna relaterades till två villkor 
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för det individuella lärandet det vill säga i vilken utsträckning synliggörs erfarenheter och 
kompetens för kollegor och om detta synliggörs i vilken utsträckning ser man det som en 
resurs för det egna lärandet? Resultatet visar att detta har betydelse för lärprocessen (Larsson, 
2004).  

I min studie fokuserar jag på ett verktyg som har tagits fram för att bland annat skapa 
ett forum för reflektion. Scherp och Scherp (2007) skriver att olika föreställningar om 
verksamheten kan bidra till utmanande möten som visar sig ha betydelse för 
erfarenhetslärande men att detta beror på hur man hanterar dessa olikheter. Undviker man att 
samtala om skillnaderna i uppfattningen och är omedveten om varandras verklighetsbilder blir 
detta ett hinder i utvecklingen. Men om man synliggör dessa skillnader kan det vara ett positiv 
bidrag mot utvecklingen. Två sällsynta men viktiga verktyg i lärande organisationer är tid för 
reflektion och uppföljning. Boman (2011)  har lyft upp dessa redskap som en metod för att 
skapa långsiktiga effekter av jämställhetsarbete samt undvika att uppsatta mål förloras. Ett 
redskap som kallas för lärande uppföljning innebär att en extern samtalsledare stödjer gruppen 
i deras diskussioner och reflektioner kring kvalitativ uppföljning av uppsatta mål. I detta fall 
handlar det om att sträva efter en mer jämställd arbetsplats (Boman, 2011). Medarbetarna 
önskar ökad tydlighet i form av vägledning i hur man ska agera i olika vardagsfrågor från 
ledningen. Detta kräver att ledningen har god kännedom om dessa vardagsfrågor för att 
vägledningen varken ska vara för generell eftersom den då tappar kontakten med 
vardagsverkligheten, eller för konkreta så att det då fungerar endast som en lathund till ett 
begränsat antal situationer. Genom att sätta händelser in i ett större sammanhang skapas 
förståelse och mening, detta är viktigt för förståelsefördjupande processen (Scherp & Scherp, 
2007). Genom lärande uppföljning lär man sig av varandras erfarenheter och diskuterar det 
som knappt diskuteras i andra möten som brukar finnas på arbetsplatser så som 
arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten eller avdelningsmöten. Lärande uppföljning ska inte 
ses som ett förhör utan snarare som ett stöd i processen för att reflektera, läras och se hur 
arbetet kan förbättras (Boman, 2011). Fenomenet medsittning kan relateras till verktyget 
lärande uppföljning då båda två redskapen ger utrymme för reflektion, lärande, uppföljning 
och erfarenhetsbyte. 

 
 Europaparlamentets direktiv är att sjuksköterskeutbildningen ska innehålla teoretisk 

och klinisk undervisning vilket i Sverige har resulterat i att sjuksköterskestudenter går bredvid 
en handledande sjuksköterska under en period. Bengtsson, Kvarnhäll och Svedberg (2011) 
undersökte dessa sjuksköterskors upplevelse av handledningsprocessen. En legitimerad 
sjuksköterska ska enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning ha förmåga att handleda, 
undervisa och bedöma studenter. Dessa förmågor är viktiga faktorer för att studenten ska få de 
förutsättningarna som krävs för lärandeprocessen. Under handledningsprocessen sker en 
ömsesidig lärande mellan en erfaren till en mindre erfaren person. Att ha en student som går 
bredvid och ska läras upp innebär för dessa sjuksköterskor att arbetet tar längre tid än vad som 
förväntas och för att handledningen ska vara lyckad krävs en förståelse från organisationen. 
Informanterna i Bengtsson, Kvarnhäll och Svedbergs (2011) studie upplevde tid och framför 
allt brist på tid som en central aspekt i lärandeprocessen. Samtidigt som handledarna visste att 
processen är tidskrävande hade de skuldkänslor inför sina kollegor som fick mer arbete. Det 
var svårt att avsätta tid för reflektion med studenterna när arbetsbelastningen var för hög, trots 
att reflektion var ett krav vid de berörda sjukhusen, därför var förståelsen och stödet från 
kollegor viktigt i dessa sammanhang. Trots dessa svårigheter upplevdes 
handledningsprocessen väldigt lärorikt från både studenten men även handledarens sida där 
reflektion var en av de viktigaste delarna. Det handledande sjuksköterskor också upplevde 
behöva var möjlighet till utbildning i handledning. 
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Brännmark (2012) menar att lean i kommuner och myndigheter har 
värdeflödeskartläggning och slöserireducering som ett centralt inslag i dessa organisationer. 
Det tycks att många av upplevda störningar och problem minskar för personalen vilket 
uppfattas som positivt, detta leder också till ökat effektivitet och bättre arbetsmiljö. När det 
gäller hållbarheten ifrågasätts detta dels eftersom lean-arbetet ofta verkar vara i form av 
tidskrävande punktinsatser vilket orsakar att man inte har tid att köra insatserna så ofta 
(Brännmark, 2012). Även medsittning som är det fenomen som studeras i min studie är en 
produkt av implementeringen av lean, Brännmark (2012) skriver att flera studier visar att det 
finns en viss förändringströtthet i organisationen. En annan fråga är om effekterna av lean är i 
proportion till de kostnader implementeringen har medfört. De kortsiktiga effekterna av lean 
verkar vara positiva för personalen däremot saknas empiri för effekterna av lean för kunden, 
eftersom lean arbetar med att korta ledtiderna innebär det kortare handläggningstider för 
kunder till dessa myndigheter, men huruvida detta är på bekostnad av kvalitén är svårt att 
uttala sig om (Brännmark, 2012). 

Teorier 
Denna studie handlar om medarbetarnas lärande genom ett verktyg som har tagits fram 

av Migrationsverket i en strävan att vara en lärande organisation. I detta kapitel presenteras 
Peter Senges teori om lärande organisation vilken jag anser vara relevant för min studie. Den 
amerikanske organisationsforskaren Peter Senge har engagerat sig starkt i utvecklingen av 
konkreta tankar för att kunna förverkliga en lärande organisation (Kaufmann & Kaufmann, 
2010). Här nedan beskriver jag fem grundläggande element som Senge (1995) poängterar i 
sin teori om den lärande organisationen. 

Personligt mästerskap  
En organisation består av individer. En förutsättning för en organisations utveckling är 

därför individernas utveckling. Att bemästra olika situationer som man ställs inför är 
personlig mästerskap, vilket är disciplinen som handlar om personligt lärande (Senge, 1995). 
Personer med god förmåga till personligt mästerskap utvidgar sina färdigheter hela tiden för 
att uppnå resultat som de strävar efter, de lägger märker till och arbetar med förändringarna 
istället för att bekämpa dem (Senge, 1995). När personligt mästerskap blir en del av livet har 
man en sökande attityd, man har klart för sig vad som är viktig och man håller fast vid det 
utan att låta sig fastna i vardagliga problem. Man ser verkligheten mycket tydligare och vet 
hela tiden var man befinner sig i förhållande till målet. Dessa personer är nödvändiga i den 
lärande organisationen. Senge (1995) menar att när en organisation arbetar med att utveckla 
medarbetarnas personliga mästerskap ändras inställningen till medarbetarna. På senare tid har 
attityden till arbete mer och mer gått ifrån det traditionella synsättet där man såg arbetet som 
ett medel för andra ändamål. Idag är det mer viktigt att ha ett meningsfullt arbete med 
möjlighet att växa och utvecklas som person, omgivningens stöd och uppmärksamhet är viktig 
för individens engagemang, därför ska företagsledningen ge stöd och föregå med gott 
exempel genom att hålla företagets visioner levande (Senge, 1995). 

Tankemodeller 
Tankemodeller är generaliseringar som påverkar vårt sätt att se världen omkring oss. 

För att förändra tankemodellerna måste man granska och ifrågasätta sig själv och låta sina 
värderingar bedömmas av andra. Vår föreställning om hur världen fungerar stämmer inte 
överens med nya tankar och därför tar vi inte in dessa tankar. Tankemodeller håller oss kvar i 
invanda tankebanor men vi behöver lära oss att påverka dessa tankemodeller genom att lyfta 
fram och värdera våra tankar som vi oftast inte ens är medvetna om. I en organisation måste 
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det finnas förutsättningar för att göra det möjligt att tankemodellerna granskas, granskningen 
och reflektionen måste bli en naturlig del av arbetet (Senge, 1995).  

Gemensamma visioner 
Gemensamma visioner är viktiga för att kunna behålla sin verksamhet, att kunna 

inspirera och skapa gemensamma visioner är en viktig ledaregenskap. Men att skapa sådana 
visioner är mycket beroende av chefens utstrålning samt att chefen själv tror på visionen.  
Senge (1995) menar att när man skapar en vision är det viktigt att den är verklighetsförankrad. 
Strävan att hålla kontakt med verkligheten borde vara grunden till en lärande organisations 
vision eftersom de fungerar som mål för utvecklingen. Gemensamma visioner är en bild om 
vad man vill åstadkomma för medarbetarna i ett företag. Visionen är grundläggande för 
samhörigheten och formar en gemensam identitet och formar nya sätt att tänka och handla. 
Sin energi och engagemang hämtar man från de personliga visioner vilka utvecklar i sin tur 
den gemensamma visionen. Första steget är alltså att ge upp föreställningen om att 
gemensamma visioner ska levereras uppifrån. Gemensamma visioner behöver tid att växa och 
är en biprodukt av att arbeta med personliga visioner (Senge, 1995). 

Teamlärande 
Teamlärande bygger på disciplinen gemensam vision, det är en process som utvecklar 

teamets förmåga att prestera de resultat som medlemmarna verkligen vill uppnå. Detta bygger 
även på personligt mästerskap. Ett effektiv och talangfullt team består av talangfulla och 
effektiva individer. Ännu viktigare är att dessa talangfulla individer som har en gemensam 
vision kan samarbeta. Teamlärande är en process som utvecklar teamets förmåga att 
tillsammans uppnå de resultat de vill uppnå, enskilda individer kan lära sig mycket utan att 
det påverkar organisationen men när individer förmedlar det de har lärt sig i en grupp är 
chansen större att det nya kunskapen sprider det sig och påverkar organisationen. Ett team har 
lättare att hantera komplexa problem eftersom varje medlem bidrar med sina kunskaper, det 
viktiga är att man är medveten om varandras styrkor och brister och kompletterar varandra. 
Två olika typer av samtal som ett team ägnar sig åt är diskussion och dialog. Skillnaden är att 
i diskussion är varje individs huvudsyfte att vinna diskussionen genom att övertyga andra om 
sina åsikter medan i en dialog kommer man fram till en åsikt genom att bidra med sina olika 
åsikter och tankar. Då vinner alla samtidigt som man får möjlighet att granska sina egna 
tankar (Senge, 1995).  

Systemtänkande 
Systemtänkande handlar om vikten av att varje individ ser sin del av helheten och hur 

ens agerande påverkar helheten. Ett problem som finns hos de flesta av oss är just att vi ser 
bara ”ögonblicksbilder” av enskilda delar och inte helheten. Eftersom vi själva är en del av 
bilden är det svårare att se helheten (Senge, 1995). Kaufmann och Kaufmann (2010) skriver 
att Senges teori om systemtänkande handlar om vikten av att förstå helheten och vad ens 
arbete har för betydelse för hela systemet. Detta bidrar till att även när en medarbetare gör 
något som är tråkigt kan det upplevas som betydelsefull när medarbetaren är medveten om 
vilken betydelse det har för helheten. Även när något går fel är det viktigt att ha 
systemtänkande eftersom felet oftast beror på systemet och inte på den enskilda individen. 
Systemet styr hur vi fattar beslut och tolkar mål och normer. Människor som placeras i samma 
system tenderar att producera samma resultat även fast de är olika som individer. När man 
börjar förstå att ett system kan skapa sitt eget beteende kommer man till en djupare insikt. När 
man har uppmärksammat att felet inte handlar så mycket om den enskilda individen utan om 
själv systemet där individen är placerad har man goda chanser att förändra den (Senge, 1995).  
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Metod 
I detta avsnitt ska jag redovisa för den valda vetenskapliga ansatsen, metod för 

insamling av data samt metod för analys och tolkning av data. Fejes och Thornberg (2012) 
skriver att en metodsansats ska inbegripa perspektiv på hur ett fenomen ska tolkas, vilka 
forskningsfrågor är möjliga att ställa, vilken metod är lämpligast för datainsamlingen och hur 
analysen av den insamlade danat ska göras. Tre ingredienser i vetenskap som nämns av 
Stensmo (2007) är ett empiriskt material, en metod det vill säga hur man har gått tillväga och 
en teori vilket är ett perspektiv om hur det förhåller sig.  

Vetenskaplig ansats 
Med denna studie ville jag öka kunskapen om faktorer som har betydelse för 

kontinuitet i lärandet inom en organisation som strävar efter att vara en lärande organisation. 
För att hitta dessa faktorer ville jag undersöka hur medarbetare upplevde medsittning som ett 
verktyg i en lärande organisation. Människors upplevelse är något som är verklig för 
individen i det sammanhang denne befinner sig i för ögonblicket, detta innebär att det inte 
finns någon verklighet som existerar och går att beskriva (Westlund, 2012). För att få reda på 
hur medarbetare upplevde medsittningen var det viktigt att ge dem utrymme att tala fritt om 
fenomenet (a.a.) för att jag sedan skulle försöka förstå, tolka och förmedla denna upplevelse. 
Jag ansåg att hermeneutisk ansats var lämpligast att använda i denna studie eftersom denna 
ansats lämpar sig bäst när man är ute efter upplevelser av ett fenomen (a.a.). En lärande 
organisation är en helhet som innehåller delar, en av de delarna inom Migrationsverket är 
verktyget medsittning som studeras i denna studie. För att förstå delarna måste man sätta dem 
i relation till helheten, Allwood och Erikson (2010) skriver att för att förstå något måste man 
förstå de delar det består av och för att förstå delarna måste man sätta dem i ljuset av den 
helhet de tillhör, detta är den så kallade den hermeneutiska cirkeln. Även verktyget 
medsittning består av delar som tillsammans bildar helheten medsittning och måste förstås i 
relation till varandra. En av hermeneutikens tre riktningar kallas för allmän tolkningslära 
vilket är den valda riktningen i denna studie samt den vidaste där forskare tolkar materialet 
genom att ställa delar i relation till helheten (Westlund, 2012). 

Förförståelse 
Westlund (2012) skriver att för att tydliggöra förförståelsen kan forskaren skriva sina 

erfarenheter av den företeelse som studeras. Eftersom jag själv arbetar inom Migrationsverket 
som teamledare och därmed utför medsittningar med individerna i mitt team består min 
förförståelse av både praktiskt erfarenhet men även teoretiska kunskaper genom 
coachningsutbildningar som jag har genomfört genom arbetsgivaren. Min egen förförståelse 
och uppfattning var att medarbetarna drog sig för att ha medsittning med sina teamledare och 
inte gärna ville utsätta sig för det. Westlund (2012) menar att en nyfiken hållning inför det 
insamlade materialet tillsammans med förförståelsen ökar forskarens möjligheter att hitta det 
intressanta i det empiriska materialet. Jag misstänkte att medarbetarna såg medsittning som 
något som var mindre behagligt, detta grundar sig i att jag har upplevt medarbetaren som 
nervös inför och under medsittningar som jag har haft. Den känslan har däremot avtagit efter 
avklarat återkoppling och coachande samtal som jag har haft med medarbetaren. 
Medarbetarna har då uttryckt att de tycker att det är bra att vi har medsittningar och att man 
lär sig genom att få återkoppling. Jag har både själv lärt mig nya kunskaper och lyckats lära ut 
av mina erfarenheter till de jag har haft medsittning med, hur hållbart detta lärande är har jag 
däremot ingen kunskap om. 

Medvetenheten om min egen förförståelse har gjort att jag med mer noggrannhet 
försökt att inte tolka informanternas svar för snabbt, för att säkerställa detta har jag ställt 
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reflekterande följdfrågor och försäkrat mig om att jag verkligen har förstått rätt. Mitt eget 
intresse av att undersöka medarbetarnas upplevelse ledde även till att jag ibland hamnade i 
sidospår som låg utanför ramen för denna studie, även detta var något som jag försökte att ha i 
åtanke under intervjun. I skrivandet av studien var jag även flera gånger tvungen att sätta för 
mig självklara saker i ljuset av läsarens synvinkel för att inte riskera ta för givet att läsaren 
förstår vad jag vill förmedla.  

Metodval  
Valet av insamlingsmetod är beroende av forskningsområdet samt den vetenskapliga 

ansatsen hermeneutik. För att ta reda på medarbetarnas upplevelser behöver jag ge dem 
utrymme att utrycka sig och tala fritt om fenomenet medsittning. Westlund (2012) betonar 
vikten av att tillåta informanter att ha tillräckligt med utrymme att utveckla sina upplevelser 
och erfarenheter. Westlund (2012) menar att forskaren inte bör styra informanterna när man är 
ute efter upplevelser. Intervjuer valdes därför som metod för insamling av data. Tio frågor 
(bilaga 1) skrevs i förväg men följdfrågor och förtydligandefrågor ställdes vid behov. Tanken 
var från början att spela in intervjun men efter att två första deltagare visade tecken på att vara 
obekväma med att få sin röst inspelade valde jag att anteckna istället. Eftersom jag valde att 
skriva svaren för hand istället för att spela in intervjun läste jag även upp svaren vid behov för 
att säkerställa att jag inte hade glömt att skriva ner något. Fenomenet skulle studeras inom två 
Ansökningsenheter på Migrationsverket och därför valde jag att personligt söka efter 
medarbetare som hade haft medsittning med sina teamledare. Eftersom verktyget medsittning 
används inom hela Migrationsverket hade valet av avdelning ingen betydelse. 

Metodbeskrivning 

Undersökningsmiljö och urval  
Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats, för att undvika att öka deltagarnas 

stress blev det viktigt att välja en tidpunkt där informanten inte var högarbetsbelastad. 
Migrationsverket är en organisation som ständigt påverkas av världshändelser, den nuvarande 
situationen i Syrien har medfört en högre inströmning av asylsökande. Därför var 
intervjumiljön trots min strävan att välja en lugnare stund, inte det optimala. Jag bad därför 
informanterna att själva söka upp mig när de kände att de hade tid över. En av informanterna 
fick avbryta intervjun för att utföra en arbetsuppgift som inte kunde vänta. Detta ledde till att 
både jag och informanten fick anstränga oss för att börja där vi avbröts. Två av intervjuerna 
bokades om några gånger och till slut ägde rum på slutet av en hård arbetsdag där informanten 
visade tecken på trötthet. För att minska störningar och brus i intervjuer satt jag och 
informanten i ett enskilt rum där vi kunde samtala ifred, detta gällde de fyra första 
intervjuerna som ägde rum öga mot öga. En ytterligare intervju ägde rum per telefon, även 
denna intervju hade bokats om två gånger men när den väl utfördes var båda jag informanten 
ostörda utan någon annan i rummen vi befann oss i. Intervjuerna varade i cirka 15 till 20 
minuter per informant. Fyra av deltagarna hade haft en medsittning var och en som hade 
arbetat på två olika enheter inom Migrationsverket hade haft två medsittningar, en från varje 
enhet denne hade jobbat på. Det är värt att nämna att det var svårt att hitta medarbetare som 
hade haft medsittning, de allra flesta medarbetarna hade inte haft någon medsittning 
överhuvudtaget. Två av deltagarna hade fått sina medsittningar efter att de hade begärt det 
från sina teamledare. 

Urval och brister i insamlat data 
Det faktum att majoriteten av medarbetarna inte hade haft någon medsittning med sina 

teamledare gjorde att urvalet begränsades till det minoritet som hade haft medsittning. Jag 
valde dessutom att begränsa urvalet till ansökningsenhet. Eftersom jag själv arbetade på 



15 
 

samma enhet hade jag personlig koppling till informanterna. Jag ansåg att detta 
bekvämlighetsurval inte hade avsevärda negativa effekter på intervjuerna. En möjlig negativ 
effekt kunde vara min ställning som teamledare som kunde göra att medarbetarna uttalade sig 
mer försiktig. Men under intervjuerna upplevde jag att informanterna talade fritt och kände 
sig trygga att uttrycka sina upplevelser fritt.  

Tillvägagångssätt vid analys och bearbetning av data 
Efter transkribering matades materialet i programmet Atlas.ti vilket används för analys 

av kvalitativt data, programmet hjälpte mig att på ett enkelt och överskådligt sätt markera 
intressanta uttalanden som hade koppling till mitt syfte och mina frågeställningar. Westlund 
(2012) skriver att det inte finns någon generell arbetsgång när det gäller tolkningsprocessen 
utan här spelar forskarens förförståelse en stor roll vilket gör att forskaren utifrån det kan välja 
olika angreppssätt för att tolka det empiriska materialet. 

Tillvägagångssätt vid tolkning av data 
 Mot bakgrund av min egen upplevelse av medsittning i egenskap av teamledare 

närmade jag mig materialet med en stor nyfikenhet och försökte hitta ett mönster i den 
insamlade uttryck och upplevelser från deltagarna. Ibland blev jag förvånad över svaren och 
läste om flera gånger för att försäkra mig att jag hade förstått rätt, som till exempel när en 
informant uttryckte frustration över att teamledare inte har medsittning så ofta som de borde. 
Orsaken till min förvåning var att jag trodde att medarbetare helst inte vill utsättas för 
medsittning med sin teamledare. Westlund (2012) förklarar i ett exempel om förståelsens 
betydelse att om forskaren själv har positiva upplevelser av fenomenet går denne in i 
tolkningsprocessen med en positiv syn och tvärtom om forskaren har negativa upplevelser av 
fenomenet. I mitt fall var min egen upplevelse av medsittning positiv men mina fördommar 
var att medarbetare inte hade lika positiv inställning och upplevelse av verktyget medsittning.  

För att få svar på min första frågeställning nämligen hur medarbetare upplever 
medsittning med sin teamledare letade jag i det insamlade materialet efter allt som jag kunde 
tolka som upplevelse av själva medsittningen, sökandet resulterade i rubrikerna under 
rubriken upplevelsen av medsittning. Sökning efter svar på den andra frågeställningen, 
faktorer som medarbetare anser vara väsentliga för att medsittning ska leda till lärande, 
resulterade i huvudrubriken medsittning och lärande med tillhörande underrubriker. De 
markerade citat lästes några gånger och därefter valde jag några av citat som var täcktande för 
det mesta som hade sagts, dessa citat skrevs in under rubriken resultat med lite förklarande 
text. I tolkning av resultatet har jag haft hermeneutiska ansatsen som ledstjärna. När forskaren 
tolkar resultat kan det hända att olika tolkningar står i konflikt med varandra. Detta är helt i 
sin ordning eftersom olika forskare kan närma sig en text med olika perspektiv. 
Hermeneutiken tillåter en sådan mångfald av tolkningar och anser dessa olika tolkningar vara 
legitima (Allwood & Erikson, 2010). Jag ville med denna studie undersöka medarbetarnas 
upplevelser vilket ledde till att jag just var ute efter upplevelser i min tolkning, dessa ställdes i 
ljuset av de valda teorierna. Materialet tolkades därefter i relation till mitt eget perspektiv och 
förförståelse, dessa delar bildade tillsammans en helhet. 

Validitet 
Validitet handlar om giltigheten och riktigheten i studien, det handlar om i vilken 

utsträckning forskaren har studerat det som var avsedd att studera (Kvale & Brinkmann, 
2009). Utifrån syftet utformade jag två frågeställningar 1. Hur upplever medarbetare 
medsittning med sin teamledare? Och 2. Vilka faktorer anser medarbetarna är väsentliga för 
att medsittning ska leda till lärande? För att försäkra mig om att jag verkligen undersöker det 
jag hade för avsikt att undersöka har jag hela tiden haft fokus på mina frågeställningar. Jag 
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skrev tio intervjufrågor som var utformade för att få svar på studiens frågeställningar. De svar 
som jag har fått är informanternas upplevelse av medsittning. Eftersom den hermeneutiska 
ansatsen är inriktad mot upplevelse av ett fenomen borde de svar som jag har fått anses vara 
trovärdiga. Studien kunde även utföras genom en enkätundersökning vilket förmodligen 
skulle ha inneburit fler deltagare. Jag anser dock att valet av intervjuer var ett bra val eftersom 
jag hade möjlighet att förtydliga frågorna och ställa följdfrågor vid behov. Jag hade även 
insyn i undersökningsmiljön. Efter fem utförda intervjuer ansåg jag att jag hade tillräckligt 
med underlag för att kunna få svar på mina frågeställningar.  

Reliabilitet 
Reliabilitet behandlas i relation till frågan huruvida samma resultat kan produceras om 

man upprepar samma studie men av andra forskare och vid andra tidpunkter (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Upplevelsen av fenomenet medsittning i den aktuella tidpunkten är direkt 
påverkad av informantens sinnestillstånd i intervjusituationen, det är möjligt att informanterna 
skulle ha svarat annorlunda om intervjun ägde rum under en lugnare period på 
Migrationsverket. Även den begränsade erfarenheten av medsittning har betydelse för hur 
man upplever den, därför är det högt sannolikt att samma informanter skulle svara annorlunda 
om de vid en annan tidpunkt, när de hade haft flera medsittningar och antingen blivit mer 
bekväma med verktyget eller helt enkelt fått en annan uppfattning om de ledera till lärande. 
Personkemin som utvecklas mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad kan också 
bidra till att olika forskare inte får exakt samma resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 
Det faktum att jag som intervjuade kom från samma verksamhet kan också ha betydelse för 
resultatet, det är möjligt att informanter skulle ha svarat annorlunda om intervjuaren var helt 
och hållet obekant för dem. 

Etiska ställningstagande 
Eftersom jag själv arbetar som teamledare var mitt första ställningstagande att utesluta 

medarbetare som ingår i mitt eget team. Jag ansåg att jag genom att intervjua medarbetare i 
mitt team kan utsätta dem för en obekväm situation där det dels fanns en risk att de gav sitt 
medgivande till deltagande trots att de helst skulle vilja tacka nej, dels skulle de även känna 
sig obekväma i de fall de ville framföra kritik gentemot medsittning eller återkopplingen de 
hade fått av sin teamledare. Nästa ställningstagande var om jag skulle intervjua personer från 
samma enhet eller välja informanter från olika enheter. Att endast intervjua medarbetare på 
min egen enhet hade gjort det enklare att känna igen informanterna vilket skulle riskera 
konfidentiteten i studien, valet blev att jag intervjuade medarbetare från två enheter inom 
området asylprövning. Alla informanter blev tillfrågade om de ville delta samt att deltagandet 
var frivilligt. Jag berättade även kort om studien och dess syfte och att deltagandet var 
anonymt. Vid bearbetning och tolkning av insamlade data tog jag bort information som 
eventuellt kunde kopplas till informanterna. 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet, efter att svaren från intervjuer analyserats och 

delats upp i olika kategorier. För att få en bättre överblick över resultatet har resultatet delats 
upp i två huvudrubriker 1-upplevelsen av medsittning och 2-Medsittning och lärande. Dessa 
kategorier är kopplade till studiens två frågeställningar. Varje kategori har i sin tur delats upp 
i några underrubriker som presenteras här nedan. 

Upplevelse av medsittning 
Resultatet visar att informanterna påverkades av det faktum att teamledaren satt med 

för att granska deras arbete. Situationen kunde innebära både negativa men också positiva 
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känslor hos informanterna. Här har faktorer som t.ex. hur erfaren man är betydelse för 
upplevelsen, ju säkrare man känner sig i sitt arbete desto mindre påverkas man av att vara 
föremål för granskning av en teamledare. De mindre erfarna informanter uttryckte att de inte 
var sig själva i det avseende att de antingen försökte överprestera för att visa hur bra de är 
eller bli så nervösa att saker som i normala fall brukar fungera bra helt plötsligt går fel vilket i 
sin tur ökar stressen och nervösiteten. Utifrån svaren från informanterna har jag kunnat 
urskilja nedanstående upplevelser av medsittningen: 

Att känna sig sedd 
När en teamledare har för avsikt att ha medsittning med en medarbetare planeras det i 

förväg för att både teamledare och medarbetare ska förbreda sig på ärendet, beskedet om att 
teamledaren ska ha medsittning har upplevts som positivt, speciellt när det gäller nya 
medarbetare som är mer osäkra om de utför samtalen på ett korrekt sätt. 

 Det kändes bra, jag kände mig sedd, det kändes att det jag gör är viktig 
 
En informant som är relativ ny i sin roll som handläggare hade själv efterfrågat 

medsittning kände sig glad över att äntligen få den möjligheten att få ha medsittning samtidigt 
som hon hade önskat att det hade ägt rum mycket tidigare.  

 
Det kändes bra, rolig, jag hade efterfrågat att ha medsittning innan så det va bra att jag 
fick det… äntligen 

Att känna sig iakttagen och nervös 
Trots att informanterna upplevde att det kändes bra att ha medsittning med sin 

teamledare, fick de en känsla av att vara iakttagen vilket orsakade nervösitet hos dem. 
Känslan av att vara iakttagen och nervös försvann dock efter en stund och utredaren kunde 
koppla bort närvaron av teamledaren och var istället fokuserad på samtalet. Informanterna har 
uttryckt att de upplevde att de var mer noga att göra rätt och i allmänhet vara mer ”skärpt” 
under samtalet. 

Jag kände mig iakttagen 
men samtalet är ganska lång och ibland glömde jag bort att han satt där 

Återkoppling  
Upplägget för återkoppling är sådan att teamledaren inleder en diskussion med 

medarbetaren genom att höra hur denne kände att samtalet gick, därefter ska båda positiva och 
negativa delar av samtalet lyftas upp. 

Positiv återkoppling 
Den positiva återkopplingen upplevs som stärkande, man får reda på vad man är bra på, 

detta gör att medarbetaren känner glädje och stolthet för sitt arbete vilket är 
motivationshöjande. 

Återkopplingen kändes väldigt bra, teamledaren lyfte upp mina starka sidor vilket 
gjorde att jag kände mig mer självsäker, då kan jag fortsätta med det jag gör rätt 
 
Det var väldigt bra Jag fick först veta vad jag var bra på, det blev jag glad av 

Negativ återkoppling 
Informanterna hade blandade känslor när gäller det negativa återkopplingen, en erfaren 

handläggare som fick medsittning med en relativ ny teamledare kände att teamledaren inte 
gav rätt återkoppling och kunde därför inte ta till sig återkopplingen. 
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teamledaren är ny och har aldrig suttit på ett samtal med ensamkommande barn, grejen 
är att vi inte går in på asylskäl med barn, hela upplägget är annorlunda så jag höll inte 
med om återkopplingen som jag fick, hon hade inte koll 

Mindre erfarna medarbetare tyckte att de fick bra tips och uppskattade den negativa 
återkopplingen och såg det som vägledning inför kommande samtal.  

därefter lyftes mina svagare sidor upp och då fick jag arbeta med de sakerna 

Relationen till teamledaren  
Relationen till teamledaren och hur länge man har arbetat ihop med samma teamledare 

har betydelse för hur man upplever medsittningen, denna uppfattning handlar om trygghet och 
tillit. 

jag har ju haft honom som teamledare även innan så det kändes inte konstigt 

det kändes nervöst, det var ju första gången och jag visste inte vad hon tänkte om mig 

Där upplever medarbetare att det finns en ömsesidig otrygghet som grundar sig i att 
man inte känner varandra tillräckligt bra. Kombinationen av en erfaren medarbetare och en ny 
teamledare bidrar till att medarbetaren inte vill ta till sig återkopplingen eftersom denne anser 
sig själv kunna arbetet bättre än teamledaren. 

Medsittning och lärande  
Huruvida medsittning leder till lärande eller inte tycks bero på flera faktorer som tillsammans 
stimulerar lärandet. 

Feedback 
Lärandet beskrivs som ett resultat av feedbacken, en uppfattning är att när teamledaren 

lyfter upp starka sidor blir man mer självsäker, det kan också vara lättare att ta till sig sina 
utvecklingsområden.  

 
Jag blev mer självsäker och det va bra att veta vad jag gör rätt och bra, Jag tog även 
till mig det som var mindre bra och har jobbat med det, det tog jag med mig till nästa 
samtal 

 
Feedbacken från en erfaren teamledare kan innehålla tips och förslag på hur man kan 

göra istället, det kan också öka kunskapen om vad som är viktig och borde läggas mer tid på. 
Detta ses som värdefull kunskap där medarbetaren i praktiken lär sig hur man kan förbättra 
sitt arbete. Lärandet sker när teamledaren dessutom förklarar anledningen till att vissa frågor 
måste ställas i utredningssamtalet med asylsökande. Man har ett ärende framför sig där både 
teamledare och medarbetaren satt med i utredningssamtalet, detta ökar chansen att lärandet 
blir hållbart och inte glöms bort efter en stund. 

 
Ja, jag fick bra tips om hur jag ska göra vissa saker så jag lärde mig en del 

 
Jag känner att jag har blivit mer skärpt efter medsittningen, jag fick lära mig olika delar 
i protokollet mer på djupet och fick vägledning i vilka delar som var viktigast där jag 
borde utreda mer 

 
Ibland håller man inte med all återkoppling man får, då tar man bara till sig det man 

upplever stämma. Men även när informanten inte höll med all feedback som denne hade fått 
ledde feedbacken till eftertanke. Denna eftertanke och reflektion bidrar till att medarbetaren 
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utvecklas och lär sig nya saker om sig själv och arbetet. Informanten uttryckte att denne blev 
mer medveten om helheten och omgivningens upplevelse av en själv. Att medarbetaren inte 
håller med feedbacken och också uttrycker det till sin teamledaren kan också leda till 
intressanta diskussioner som är lärorika för både teamledaren och medarbetaren. 

  
Nja, jag vet inte jag fick till exempel återkopplingen att jag borde ha ställt fler 
följdfrågor om asylskälen vilket vi inte har tid att ställa under den timmen vi har, så det 
går inte ihop med tidspressen vi har. Sen lärde jag mig till exempel hur jag kan förklara 
att alla uppgifter som lämnas är under straffansvar, jag visste inte vad det innebär innan 
men fick lära mig det 

 
Jag blev förvånad över hennes feedback, hon sa att jag var nervös! Det var jag inte, jag 
var mer stressad än nervös men jag tog till mig det hon sa och tänkte att jag kanske 
upplevs som nervös och då måste jag tänka på min kroppspråk och sånt 

Att förstå syftet med medsittningen  
Det som var utmärkande i denna uppfattning var att handläggare som är relativ ny 

trodde att denne skulle få någon sorts betyg efter medsittningen, en sådan uppfattning 
orsakade att medarbetaren inte vara sig själv och istället försökte överprestera. Detta gör att 
feedbacken som teamledaren sedan ger inte har någon anknytning till medarbetarens vanliga 
arbetssätt. Att inte få rätt feedback är i sin tur hämmande för den personliga utvecklingen och 
lärandet. 

Jag trodde verkligen att hon skulle poängsätta mig efter medsittningen, jag var nervös 
och försökte göra mitt bästa för att inte göra fel, men det var inte alls så, istället gav hon 
mig tips om hur jag kan göra för att lyckas ännu bättre med vissa saker 

jag tror att det är lätt att inte vara sig själv och försöka vara duktigare än vad man är 

För att medarbetare ska ha en mer avslappnad förhållning till medsittningssituationen är 
det viktigt att denne förstår syftet med den. När man har förstått att syftet endast är att coachas 
ändras medarbetarens inställning till själva medsittningen. Detta leder till att medarbetaren är 
sig själv och tar sedan till sig återkopplingen på ett mer positivt sätt. 

jag visste att alla skulle ha det så det var inte bara jag. Jag tyckte det var bra eftersom det 
är ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete och våra samtal 

Kontinuitet i användandet av verktyget medsittning   
Att ha medsittningar är ett krav som arbetsgivaren ställer på teamledare, trots kravet är 

antal medsittningar väldigt få vilket tycks bero på teamledarens ansvarsområde i övrigt samt 
hur man prioriterar sitt arbete. Informanterna hade i överlag haft en medsittning var förutom 
en som hade haft två medsittningar med två olika teamledare. De som har arbetat kortare tid 
har själva begärt att ha medsittning med sina teamledare och såg mer framemot det medan de 
som har arbetat längre inte var lika initiativtagande till att få ha medsittning. 

2 år och sex månader ungefär och jag har haft en medsittning  

jag hade efterfrågat att ha medsittning innan så det va bra att jag fick det 

Frekventen av medsittningar  
När det gäller frekventen av medsittningar finns det en uppfattning bland de som har 

längre erfarenhet att det skulle bli för mycket med allt för många medsittningar.  Samtalet 
som hölls med asylsökande följer en mall med samma frågor som ställs till alla. Det finns lite 
variation på följdfrågor men det går relativt fort att lära sig det och har man arbetat i över två 
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år och kört samma mall fem gånger per dag kan det upplevas som onödigt att ha medsittning 
allt för ofta.  

Ja det tycker jag men inte så ofta, det räcker med 2 per år 

Mindre erfarna medarbetare upplever större behov av att ha medsittning, en informant 
upplevde ren frustration eftersom hon fick ”tjata till sig” en medsittning. En annan ville ha en 
medsittning per månad för att vara på den säkra sidan. 

varför ska man bara ha krav på handläggare? Det finns väl krav på hur många 
medsittningar en teamledare ska ha också!! Tänk om jag skulle skylla på att jag inte 
hinner hålla mina samtal? 
jag vet inte vad som är sagt men en medsittning per månad är väl rimligt 

 

Tolkning 
I detta avsnitt tolkar jag de resultat jag har fått i min studie med stöd av Senges (1995) 

teorier om lärande organisation. Med ett hermeneutiskt perspektiv, vilket utgår ifrån 
informanternas upplevelser delades resultatet upp i två huvudkategorier, i linje med studiens 
frågeställningar. Dessa huvudkategorier delades i sin tur upp i underkategorier som hade 
särskilts. Tolkningen av resultatet delas i samma kategorier vilka har betydelse för det 
undersökta fenomenet och tillsammans utgör en helhet. 

Upplevelse av medsittning 
Efter att ha studerat informanternas upplevelse av medsittning kunde jag se att var och 

en hade sin individuella upplevelse beroende på den personliga inställningen till egen 
utveckling. Individens utveckling är en förutsättning för en organisations utveckling menar 
Senge (1995) och när en individ har tydliga mål söker den vägar för att uppnå målen. En 
sådan individ ser varje situation som en lärande och en led i sin utveckling. Att utsättas för en 
sådan situation som medsittning är i deras fall en utmaning som är värt att utsättas för. Vidare 
skriver Senge (1995) att för att utvecklas och ändra sina tankemodeller måste man våga 
utsätta sig för granskning och tillåta sig ifrågasättas. Att som ny medarbetare självmant söka 
upp teamledaren och begära att ha medsittning kräver mod och målmedvetenhet. Dessa 
medarbetare såg även mer allvarlig på medsittningssituationen och blev även mer nervösa 
under samtalet. Det intressanta var att känslan av nervösitet försvann under samtalet och man 
kunde fokusera på utredningssamtalet och den asylsökande personen. Här har faktorer som 
t.ex. hur erfaren man är betydelse för upplevelsen, ju säkrare man känner sig i sitt arbete desto 
mindre påverkas man av att vara föremål för granskning av en teamledare. De mindre erfarna 
informanter uttryckte att de inte var sig själva under samtalet. Upplevelsen av att vara 
granskad eller befinna sig i någon form av prov gjorde att de överpresterade. I värsta fall 
ledde detta försök att vara bättre än vanligt till stress och nervösitet. 

Att känna sig sedd 
 En viktig upplevelse var att känna sig sedd vilket är nödvändig för varje medarbetares 

välbefinnande och arbetsglädje. En informant uttryckte att dennes arbete kändes viktig, så 
viktig att teamledaren utsätter tid och vill sitta med under samtalet för att säkerställa att denne 
behärskar alla moment. Att teamledaren även informerar medarbetaren varför det är viktigt att 
behärska dessa moment kan bidra till att även mindre stimulerande delar i arbetet blir viktiga 
och mer stimulerande. Att förstå sammanhanget mellan sitt arbete och vad det har för 
betydelse för helheten bidrar till att även tråkiga arbetsmoment upplevs som betydelsefulla 
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(Kaufmann & Kaufmann 2010). Medvetenheten om betydelsen av ens arbetsinsats är en 
viktig faktor i känslan av att utföra arbetet. Att någon från ledningen, i detta fall en 
teamledare, sitter med vid samtalet med asylsökande gör medarbetaren medveten om vikten 
av dennes arbete. Medarbetarens känsla av att vara sedd och viktig har betydelse för 
motivationen till sitt arbete och därmed viktigt för hela organisationen. 

Att känna sig iakttagen och nervös 
Det fanns en känsla av att vara iakttagen under medsittningen. Känslan av att vara 

iakttagen påverkar medarbetarens sätt att samtala på så sätt att denne försöker att inte göra fel. 
Medarbetaren vill visa att denne är duktig på arbetet och därför försöker överprestera. Detta 
kan vara ett exempel på hur saknad av den så kallade personliga mästerskapet påverkar 
individen i negativt riktning (Senge, 1995). Här är det inte den personliga utvecklingen och 
lärandet det viktigaste utan hur duktig man lyckas att framställa sig att vara. Strävan efter att 
undvika fel gör medarbetaren även nervös vilket i sin tur kan bidra till att medarbetaren gör 
mer fel än vad den brukar. Detta skapar en obehaglig situation där allting kan gå fel. En 
situation där man känner sig iakttagen och där det orsakar nervösitet är direkt hämmande för 
lärandet. Hur ska en medarbetare som är fokuserad på att bevisa sin kunnighet vara mottaglig 
för den efterkommande feedbacken från teamledare? Sådana negativa känslor gör att 
medarbetaren känner sig utsatt och inte gärna vill utsätta sig för samma situation igen.  Om 
syftet med medsittningen är att hjälpa medarbetaren i dennes utveckling kan överprestationen 
vara hämmande eftersom teamledaren inte kan se hur medarbetaren ”på riktigt” utför sina 
samtal. Den återkopplingen som ges känns då direkt främmande för medarbetaren och tappar 
sin mening. 

Återkoppling 
Återkopplingen är en annan del som har betydelse för hur man upplever medsittningen 

som helhet. Den positiva återkopplingen upplevs som stärkande och ger en känsla av 
självsäkerhet i att hålla i ett utredningssamtal med asylsökande. Att teamledaren börjar just 
med den positiva feedbacken uppfattas som något bra. Det gör att medarbetaren är mer 
mottaglig för att få reda på delar som denne behöver utveckla. Att kunna ta emot feedback 
och utnyttja det till sin fördel och sin väg mot utveckling är något som kan kopplas med 
disciplinen personligt mästerskap i Senges (1995) teori om lärande organisation, Senge (1995) 
menar att individer med personligt mästerskap utvidagar sina färdigheter hela tiden i sin 
strävan efter att uppnå sina mål. För en sådan person blir den negativa feedbacken ännu mer 
värdefull. Genom att få reda på sina utvecklingsområden har en person med personligt 
mästerskap möjlighet att arbeta med sig själv och sina färdigheter. En sådan person till och 
med söker utmanande situationer och begär återkoppling från sin omgivning. Däremot 
individer som saknar personligt mästerskap ser varje negativ återkoppling från omgivningen 
som ett ifrågasättande mot sin kunnighet. En sådan individ vill helst höra positiva saker om 
sig själv och tappar motivation till arbetet vid negativ återkoppling.  

Relationen till teamledaren 
Relationen till sin teamledare kunde jag särskilja som en annan viktig del som hade 

betydelse för upplevelsen av medsittning. När man har arbetat tillräckligt länge med en och 
samma teamledare hinner man också bilda en relation till denne. Man blir mer trygg och 
därmed mer bekväm att ha teamledaren som medsittare i ett samtal med asylsökande. En 
informant som kände att hon hade fått felaktig feedback blev förvånad över hur teamledaren 
hade uppfattat hennes kroppspråk. Denna medarbetare hade känt sin teamledare i endast två 
månader och de hade inte hunnit bygga upp någon trygg relation till varandra än. Detta ledde 
till en misstänksam inställning till varandra vilket hade inverkan på hur medarbetaren tog till 
sig feedbacken. En annan informant som hade känt sin teamledare under en längre tid 
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uttryckte däremot att det inte alls var konstigt att ha sin teamledare med sig eftersom de kände 
varandra bra. Samma medarbetare uppskattade medsittningssituationen och var tacksam över 
att ha fått den möjligheten att få direkt återkoppling i en praktisk arbetssituation. 
Medarbetaren hade även fått med sig värdefull kunskap som kunde användas i kommande 
utredningssamtal med asylsökande. Det är därför viktigt att teamledaren och medarbetaren har 
vetskap om relationsprocessen. Vetskapen om att relationen är en process som kräver sin tid 
ökar toleransen mot varandra och kan bidra till att feedbacken känns mer givande. 

Medsittning och lärande 
I resultatet framkommer att det finns flera faktorer som har betydelse för att 

medsittning ska leda till lärande. Dessa faktorer är lika viktiga och saknaden av en kan även 
påverka andra delar på ett negativt sätt. 

Återkoppling 
Inom en lärande organisation ska lärande integreras i det dagliga arbetet, för att 

integrera lärandet måste det finnas utrymme för reflektion och diskussion. Att då och då få 
möjligheten att stanna upp och reflektera över varför vi gör just på det här sättet eller vad är 
syftet med det jag gör. Att ha medsittning innebär också att få möjlighet att först själv berätta 
hur samtalet upplevdes och sedan få höra teamledarens syn och återkoppling. Återkopplingen 
genererar eftertanke, informanterna beskriver att de både genom den positiva och negativa 
feedbacken har lärt sig vad de gör rätt och fel. Detta har de sedan med sig under kommande 
samtal.  

Att förstå syftet med medsittningen 
Att förstå syftet är väsentligt för inställningen till själva medsittningen. Om 

medarbetaren tror att teamledaren vill sitta med för att kontrollera eller betygsätta denne är det 
då inte omöjligt att nervösiteten tar över och leder till att medarbetaren förstöker att 
överprestera och på ett onaturligt sätt visa sina bästa sidor under samtalet. När teamledaren 
sedan vill ge feedback kan medarbetaren i sin utmattning antingen bli väldigt besviken eller 
helt enkelt stänga av och inte vara mottagligt längre. Därför är det väldigt viktigt att 
teamledaren, i alla fall vid första medsittning med medarbetare, berättar att syftet endast är att 
coacha och återkoppla för att hjälpa medarbetaren i dennes utveckling. Dessutom i de fall där 
medarbetaren har försökt att överprestera kan återkopplingen tappa sin mening eftersom 
medarbetaren inte utförde arbetet som denne brukar göra. När en medarbetare har förstått att 
teamledaren sitter med för att hjälpa denne att förbättra de delar som kräver en förbättring, 
ökar chansen att arbetet utförs på ett mer naturligt sätt. Detta leder i sin tur till en mer korrekt 
och meningsfull återkoppling. När teamledaren och medarbetare sedan går igenom olika delar 
av det utredningssamtalet och syftet med frågorna som ställs under utredningen, kommer 
medarbetaren att vara mer noga med att inte glömma någon fråga som har betydelse för nästa 
led inom asylprocessen. Senge (1995) skriver om vikten av att ha ett meningsfullt arbete med 
möjlighet att växa och utvecklas som person, att förstå syftet med medsittningen minskar 
spänningen inför och under medsittningen, Senge (1995) menar att omgivningens stöd och 
uppmärksamhet är viktigt för individens engagemang, att genom medsittningen få djupare 
kunskap om samtalet som hölls samt få vetskap om vikten av sitt arbete kan leda till ökat 
engagemang och vilja att lära och utvecklas, därför är det viktigt att ledningen i en 
organisation ger det stöd individen behöver. 

Kontinuitet i användandet av verktyget medsittning   
För att redskapet medsittning ska bli en naturlig del av organisationen och leda till 

lärande i det vardagliga arbetet måste det användas med kontinuitet. Det ska finnas planerade 
uppföljningar efter första medsittningen annars bleknar effekten av den första medsittningen 
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och den förvärvade kunskapen riskerar att glömmas bort. Hur ofta man ska ha medsittning 
med varje medarbetare måste anpassas till varje individs behov. Deltagarna hade olika 
uppfattningar om hur ofta de bör ha medsittning. Detta tolkar jag bero på deras egen känsla 
för hur mycket stöd de behöver samt deras syn på sin egen utveckling. Senge (1995) menar att 
personer med förmåga till personligt mästerskap är målmedvetna, ser verkligheten mycket 
tydligare och vet hela tiden var de befinner sig i förhållande till målet, därför bör teamledaren 
i dialog med medarbetare komma överens om vad nästa steg i medarbetarens utveckling blir.  

Frekventen av medsittningar  
En medarbetare med lång erfarenhet inom arbetet och som upplever sig behärska 

utredningssituationen kan uppleva medsittningen som meningslös. Det är då onödigt att ha 
lika många medsittningar med en sådan medarbetare som med en nyanställd. I sådana fall kan 
antalet medsittningar med fördel minskas. Även i valet av ärende för medsittning kan det vara 
lämpligt att teamledaren väljer mer utmanande ärenden eller situationer. Att en nyanställd 
medarbetare uttrycker en känsla av frustration över att behöva tjata till sig medsittning tyder 
dels på en nyanställds behov att med tätare mellanrum ha kontinuerliga medsittningar och dels 
på medarbetarens strävan efter lärande och utveckling vilket är positivt för organisationen. 
Teamledaren borde därför göra skillnad på självsäkra, erfarna personer och nyanställda 
personer eller medarbetare som av någon annan anledning behöver mer stöd av teamledaren. 
Antalet medsittningar och fredvensen av dem borde därför individanpassas.  
 

Sammanfattning av resultat 
Informanternas upplevelser har visat faktorer som har betydelse för kontinuitet i 

lärandet med hjälp av verktyget medsittning. Upplevelsen av själva medsittningen är viktig 
för graden av öppenhet och mottaglighet hos medarbetare mot återkopplingen som denne 
därefter får av sin teamledare. Upplevelser och känslor som att känna sig sedd, iakttagen och 
nervös påverkar lärandet och har betydelse i individens utveckling. Upplevelsen av 
återkopplingen är en annan faktor som spelar roll i hur medarbetare upplever medsittningen 
som helhet. Informanternas svar visar att medsittning leder till lärande via den återkopplingen 
man får. Återkoppling ger medarbetaren möjlighet till reflektion över det egna arbetet. Men 
för att återkopplingen ska tas emot på rätt sätt måste medarbetaren ha förstått syftet med 
medsittningen. Medsittningen tappar sitt syfte om den inte används systematiskt. Sporadiska 
medsittningar minskar chansen att följa upp en medarbetarens utveckling. Man måste även 
anpassa antalet medsittningar och tätheten mellan medsittningar till varje individs behov. Alla 
nämnda faktorer är delar som tillsammans bidrar till kontinuitet i lärandet i en lärande 
organisation. Saknaden av en del kan därmed påverka andra delar. 

 

Diskussion 
 
Fler och fler organisationer inser fördelarna med att utveckla personalen.  

Organisationen består av individer vilkas utveckling är nödvändig för organisationens 
utveckling. Säljö (2010) menar att lärande är naturligt för människan, rentav nödvändigt som 
att äta och andas. I en lärande organisation ger organisationen de förutsättningar som behövs 
för att individen ska lära sig samtidigt som arbetet utförs (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
Migrationsverket är en av de organisationer som strävar efter att vara en lärande organisation. 
I sin strävan har verket startat ett projekt vid namnet ”den lärande organisationen” vars syfte 
är att ta fram verktyg samt skapa förutsättningar som integrerar lärandet i det dagliga arbetet. 
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Ett av verktygen är medsittning, medsittning är framtagen i samband med att lean konceptet 
implementerades på Migrationsverket. Migrationsverket har satsat på att skapa förutsättningar 
för lärande under arbetet. Dessa satsningar ha resulterat i ökad medvetenhet och förståelse om 
vikten av medarbetarnas lärande och utveckling. Tidigare forskning ger indikationer på att tid 
för reflektion är viktigt för lärande och utveckling. Därför är det viktigt att organisationer 
skapar forum för reflektion i det avseende att medarbetare kan sitta ostörda och reflektera 
över sitt arbete. 

 
 Sådana forum stimulerar lärandet. Tidigare forskning visar att medarbetare uppskattar 

den tid de får för att diskutera och reflektera över sitt arbete. Att dela med sig av sina 
erfarenheter har visat sig vara utvecklande i de studerade organisationerna. Detta måste dock 
ske systematiskt. Att sporadisk och endast när verksamheten tillåter använda sig av dessa 
forum, verktyg och redskap orsakar att dessa tappar sin mening. Eftersom verktygen oftast har 
tagits fram genom konsulter eller arbetsgrupper som har bildats för det endamålet är det 
uppenbart att det har kostat organisationen en hel del. Brännmark (2012) ställer sig frågande 
till om resultatet är i proportion med de satsade resurserna. Brännmark (2012) menar att det 
måste finnas en orsak bakom att verktyg som har tagits fram för att skapa förutsättningar för 
personalens utveckling och lärande, inte används i den önskade utsträckning. Lean i 
kommuner och myndigheter är ett ganska ostuderat område. Lean har hjälp till att många 
upplevda störningar och problem minskats för personal, men det är ändå på sin plats att 
ifrågasätta hållbarheten i lean-arbetet eftersom de verktyg som tas fram ofta är tidskrävande 
menar Brännmark (2012). 

 
 Syftet med studien var att öka kunskapen om faktorer som har betydelse för kontinuitet 

i lärandet inom en organisation som strävar efter att vara en lärande organisation. Jag valde att 
studera medarbetarnas upplevelse av ett specifikt verktyg, nämligen ”medsittning” inom 
organisationen Migrationsverket. För att öka kunskapen om faktorer som har betydelse för 
kontinuitet i lärande ville jag veta hur medarbetare upplever detta verktyg. Medarbetarnas 
upplevelse av medsittning kan påverka deras syn på verktyget, vilken i sin tur kan ha 
betydelse för lärande. En negativ upplevelse skulle till exempel orsaka att medarbetare inte 
vill ta till sig den återkoppling som ges. Efter att ha tolkat resultatet med ett hermeneutiskt 
perspektiv har jag kunnat identifiera faktorer som har betydelse för kontinuitet i lärandet. 
Studiens första frågeställning har besvarats genom att jag i mina fem informanters svar om 
deras upplevelser identifierade hur de upplever verktyget medsittning. Studiens andra 
frågeställning besvarades när jag hittade de faktorer som medarbetarna ansåg vara väsentliga 
för att verktyget medsittning ska leda till lärande. Att undersöka ett verktyg inom 
Migrationsverket begränsar inte resultatet till denna organisation. Verktyget medsittning är ett 
exempel på sådana verktyg som organisationer använder sig av för att utveckla personalen. 
Organisationer som strävar efter att vara en lärande organisation är ute efter personalens 
utveckling och tar därför fram någon form av verktyg som ska ge förutsättningar för 
utvecklingen. 
 

Upplevelse av ett fenomen är individuellt och påverkas av miljön där något upplevs. 
Även personliga egenskaper samt synen på omvärlden och sin egen utveckling påverkar 
upplevelsen. En enkätundersökning som gjordes inom Migrationsverket (2011) visade att 
verktyget medsittning inte används i den utsträckning som har bestämts. Tidskrävande 
verktyg i en organisation med hög arbetsbelastning riskerar att snarare bli en belastning än 
hjälpmedel (Brännmark, 2012). Informanterna i denna studie hade begränsade erfarenhet av 
fenomenet medsittning. Det faktum att det var svårt att hitta medarbetare som hade haft 
medsittning plus att när jag väl hade hittat sådana medarbetare hade fyra av fem haft en enda 
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medsittning, detta oavsett hur länge de hade arbetat på Migrationsverket, ger indikation på att 
teamledare, trots krav från ledningen att utföra medsittningar, inte gör det i den utsträckning 
som det krävs av dem. Det kan spekuleras om möjliga orsaker till detta, en spekulation kan 
vara att teamledare är högarbetsbelastade och därför inte hinner utföra medsittning. En annan 
spekulation är att teamledare ser medsittning som en tidskrävande uppgift som i en 
högarbetsbelastad organisation som Migrationsverket, inte leder till en direkt produktion och 
därför prioriterar bort det. Medarbetarna i sin tur uppskattar medsittning med sin teamledare 
och blir dessutom frustrerade över att inte få ha medsittning i den utsträckning som de bör ha. 
Eftersom medarbetarna upplever att det är lärorikt att ha medsittning borde ledningen söka 
efter orsaken till att teamledare inte har tillräckligt många medsittningar med medarbetare. 
Medsittning har funnits inom sjukvården under en längre tid och medfört positiva resultat. I 
lärkartidningen (NR 13, 2002) står det att användandet av medsittning stimulerar både 
handledaren och AT-läkaren, AT-läkaren får med hjälp av en pedagogisk och konstruktiv 
återkoppling möjlighet att utvecklas. För att säkerställa att medsittning genomförs 
kontinuerligt borde teamledarna påminnas systematiskt genom till exempel kontinuerliga 
träffar där man diskuterar användandet av verktygen. Dessutom borde ledningen titta närmare 
på bakomliggande orsaken till uteblivna medsittningar.  Inom sjukvården finns det ett system 
för att blivande sjukskötersokor ska läras upp av erfarna sjuksköterskor som kallas för 
mentorer, dessa mentorer hade skuldkänslor när de var tvungna att ta längre tid på sig för att 
utföra arbetet eftersom de samtidigt skulle förklara för och lära upp en blivande sjuksköterska, 
skuldkänslorna ökade i takt med arbetsbelastningen (Bengtsson et.al., 2011). Samma orsak 
kan vara teamledarenas i antal bristande medsittningar. Eftersom Migrationsverket är en 
myndighet som är direkt påverkad av världssituationer kan det vara svårare att planera sin 
verksamhet, speciellt inom en sådan enhet som Ansökningsenhet där inströmningen av 
asylsökande är oförutsägbart. För att arbetet med att vara en lärande organisation inte ska 
upphöra eller ske osystematiskt borde frågan om ”hur” organisationen kan säkerställa att 
verktyg som tas fram också används diskuteras. 

Resultatet visade att medarbetarna upplevde att medsittning leder till lärande. Några av 
informanterna hade till och med självmant begärt att ha medsittning med sin teamledare, detta 
tyder på att det finns ett intresse av att lära och utvecklas. Att alla informanter hade begränsad 
erfarenhet av medsitting är en indikation på sällsynthet i användandet av verktyget. En 
informant uttryckte att det borde finnas samma krav på att teamledare ska utföra medsittning 
som det finns på utredare som ska hålla sina utredningssamtal med asylsökande. En annan 
informant tyckte att det skulle vara mer lärorikt om man fick ha medsittning med kollegor. 
Informanten menade att även detta skulle leda till lärande. Det kan förstås vara ineffektivt att 
låta två medarbetare ägna sig åt samma ärende men i de fall möjligheten finns borde detta tas i 
åtanke. Dessutom om fallet nu är sådan att teamledare av olika anledningar inte har möjlighet 
att utföra medsittning i den önskade utsträckningen, borde detta det vill säga medsittning 
kollegor i mellan kunna vara ett komplement till medsittning med teamledare. Bland fyra 
skolor med likadana förutsättningar visade det sig att den skola där lärarna delade med sig av 
sina erfarenheter kunde uppnå bättre resultat än de andra eftersom detta erfarenhetsbyte 
ansågs vara den viktigaste källan till eget lärande (Larsson, 2004). En jämförelse mellan olika 
enheter inom Migrationsverket skulle kunna hjälpa att man inom verksamhetens olika enheter 
lär av varandra. Speciellt om det skulle visa sig att det finns enheter som har lyckats bättre än 
andra.  

Hur man upplever medsittningen och tar emot feedback kan ha sin grund i det 
personliga mästerskapet som Senge (1995) skriver om, att individen ser varje situation som en 
lärande situation som leder en till det uppsatta målet. Första medsittningen kan upplevas 
onaturlig, medarbetarna kan känna nervösitet, uppleva en känsla av att vara iakttagen eller till 
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och med försöka att överprestera. Men om medsittning utförs med regelbundenhet och 
medarbetarna är medvetna om att syftet endast är att coacha dem i deras utveckling, är jag 
övertygad om att dessa känslor kommer att avta. För att medsittning ska resultera i lärande är 
regelbundna medsittningar dessutom en nödvändighet. I annat fall kommer hållbarheten i 
dessa verktyg att riskeras och de satsade resurser gå till spill. Då är organisationen inte längre 
en lärande organisation utan en organisation där lärandet sker sporadiskt och osystematiskt. 
Reflektion och återkoppling är viktiga redskap inom alla verksamheter som strävar efter 
utveckling. Problem och klagomål eller väl synliga utvecklingsområde är inget som 
organisationer behöver oroa sig över så länge det finns förutsättningar och välfungerande 
forum som systematiskt tar hand om dessa. Det är när varje individ ser sin del av helheten 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010), får utrymme att reflektera över och vågar synliggöra 
problemen som första steget mot förbättring och utveckling tas i en organisation. 

Förslag till framtida forskning 
Eftersom teamledare är och ska vara initiativtagare till medsittning skulle det vara 

intressant att undersöka hur teamledare upplever medsittningen och vilka faktorer de upplever 
vara väsentliga för att säkerställa hållbarheten i användandet av detta hos medarbetare 
uppskattade verktyg.  
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat inom Migrationsverket? 
 
2. Hur många gånger har du haft medsittning med din teamledare? 
 
3. Hur känds det när du fick veta att din teamledare ska sitta med i samtalet? 
 
4. Hur kände du dig under samtalet när TL satt med? 
 
5. Hur upplevde du återkopplingen som du fick? 
 
6. Har du upplevt att du har lärt dig något efter en medsittning? 
 
7. Har den återkopplingen du fick varit till hjälp i kommande samtal? 
 
8. Har du själv någon gång begärt att ha en medsittning? 
 
9. Är medsittning något som vi bör fortsätta med? 

 
10. Hur ofta skulle du vilja ha medsittningar? 
 
 
 


