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Sammanfattning  
Vårt syfte med denna studie har varit att beskriva de individuella och organisatoriska 
omständigheter som skapade förutsättningar för genomförandet av hälsoprojektet. Vi har 
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Förord 
Intresset för denna studie väcktes då vi författare diskuterade ett lämpligt ämne för 
vår uppsats. En av oss författare hade tidigare genomfört sin praktik på en enhet där 
hälsoprojektet genomförts. Diskussionen startade och en rad frågor kring projektet 
uppstod. Vi upptäckte ett gemensamt intresse för frågor rörande ledarskap, 
organisation och kompetensutveckling. Ur detta intresse väcktes tanken på att 
genomföra en studie kring detta hälsoprojekt, samtliga av oss författare genomförde 
praktik inom Norrköpings kommun och besatt därmed en del grundläggande 
kunskaper om organisationen.  
 
Vi vill här också passa på att tacka er som stöttat oss genom arbetet med denna 
uppsats. 
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1. Inledning 

Här kommer vi ge en inledande beskrivning av ämnet vi valt att studera och varför vi 
valt detta samt presentera vårt syfte med undersökningen. Denna del beskriver också 
för uppsatsen centrala begrepp. 
 

”Utbildning och kompetensutveckling får en allt mer central betydelse 
för välfärd, utveckling och tillväxt. Människors kunskap och 
kompetens är av stort intresse för individen, för företaget och för 
samhället i stort. Utbildning och kompetensutveckling vidgar vyer och 
ger individen, företagen och samhället bättre förutsättningar att möta 
vår tids utmaningar och förändringar.” (Näringsdepartementet 
2002:47) 

 
Arbetsmarknaden genomgår en stor förändring och har gjort så de senaste årtiondena. 
I Näringsdepartementets (2002:47) rapport talas det dels om en arbetsmarknad som 
präglas av större konkurrens men även om en strukturomvandling från industri till 
tjänsteproduktion där kraven på kompetens och kunskap på arbetsmarknaden ökar 
alltmer och därmed är tillgången på adekvat kompetensutbildning av högsta vikt. Det 
livslånga lärandet har blivit ett populärt begrepp och mer än någonsin ställs krav på 
individers motivation till utveckling.  
 
Furnham (2005) menar att få människor börjar arbeta som färdigutvecklad eller 
fullärd och även han hävdar att den föränderliga arbetsmarknaden medför ett ökat 
krav på individen och dennes färdigheter. Vidare menar han att organisationen därför 
bör satsa på att utbilda de som arbetar inom den, vare sig det handlar om ny kunskap, 
färdigheter, attityder eller värderingar. Bra utbildning kan och borde medföra att 
personal och organisation får en enhetlig syn på mål och strategi. Utbildningen kan 
även ses som en positiv motivationsskapare och ge en ökad chans till förändring. 
Enligt Nilsson (2005) är det en vanlig förställning att cheferna först måste övertygas 
om fördelarna med ett utvecklingstänkande innan resten av organisationen kan 
påvekas. Utvecklingen av enskilda chefer blir därmed ett delmål på vägen mot det 
övergripande målet att utveckla verksamheten. Ledarutvecklingen ses som den stora 
lösningen och marknaden erbjuder idag ett oändligt antal utbildningsaktörer. 
Marknaden för detta är enorm och enbart i Sverige omsätts runt 4 miljarder kronor 
per år. 
 
I regeringens proposition 2005/06:115 presenteras en plan för vården och omsorgen 
om äldre de kommande tio åren. Detta med främsta syftet att skapa en gemensam syn 
på utvecklingsbehoven i och med de nya krav och ambitioner som finns.  
Arbetsplatsen inom denna människovårdande organisation presenteras som 
problematisk där det är svårt att arbeta professionellt på grund av bland annat 
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underbemanning och otydliga förväntningar på arbetsinsats vilket i sin tur lätt leder 
till psykisk press, känslor av otillräcklighet och i värsta fall utvecklande av ohälsa. 
Cheferna inom dessa organisationer har en mycket viktig roll i det att de är av 
avgörande betydelse för att skapa goda arbetsförhållanden för personalen och för att 
utveckla verksamheten. För att kunna utföra sitt arbete väl krävs både tid och stöd 
från organisationen vilka enligt propositionen båda minskar i takt med en större 
vårdtyngd, mer komplicerade omsorgsbehov och en förskjutning i arbetsuppgifter till 
mer administrativa. Det är en ytterst svår uppgift att trots detta hinna med 
handledning av personal, arbetsmiljöarbete samt långsiktigt utvecklings- och 
personalarbete. Det är inte bara behovet av tid som är gällande utan även kompetens 
är viktigt och därför planeras för omfattande ledarskapsutvecklingar.  
 
Det vi i vår studie valt att undersöka är enhetschefernas upplevelser av deltagandet i 
hälsoprojektet. Norrköping var för några år sedan en av de kommuner i Sverige som 
drogs med hög sjukfrånvaro. För att få bukt med problemet startades ett omfattande 
hälsoarbete med fokus på varje medarbetare och dennes arbetsförhållanden.  
 
1.1 Problemprecisering 
För att de medel som avsätts till att utveckla individer i nyckelpositioner så som 
enhetschefer inom vård och omsorg och genom dem lyckas skapa en varaktig 
förändring i arbetet med personalen krävs att organisationen erbjuder dessa individer 
en chans att integrera nya värderingar och arbetssätt. Att det skapas en positiv kontext 
kring projektet som underlättar lärande och implementering. Vi har därför valt att 
intervjua de enhetscheferna som genomgått detta hälsoprojekt och vi vill få fram 
deras beskrivningar av individuell motivation samt den kontexten som hälsoprojektet 
gavs i. 
 
1.2 Syfte och Avgränsning 
Vi är intresserade av att undersöka hur en organisations skapar förutsättningar för att 
integrera nya värderingar och arbetssätt i anslutning till en större förändring. För att 
denna integration ska kunna ske krävs en process, en form av organisatoriskt lärande. 
Vi har avgränsat oss till att studera en insats inom Norrköpings kommun som vidare i 
denna uppsats går under namnet Hälsoprojektet. Vår undersökning är således en 
fallstudie. Projektet var en intressant satsning som hade en avsatt tid och en specifik 
budget. Kommunen är en stor organisation med över 9000 anställda och har sedan 
flera år tillbaka arbetat för att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats. 
Hälsoprojektet som är fokus för vår studie inleddes inom ett begränsat område inom 
kommunen. 
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Syfte 
Syftet är att studera förutsättningar för ett organisatoriskt lärande i samband med 
hälsoprojektet.  
 
Frågeställningar  
 

• I vilken omfattning upplever enhetscheferna att den rådande organisatoriska 
kontexten påverkar införandet av ny kompetens i samband med hälsoprojektet? 

 
• Hur ser enhetschefernas motivation ut gentemot hälsoprojektet? 

 
1.3 Den studerande verksamheten 
Norrköpings Kommun utgör med över 9000 anställda stadens största arbetsgivare. 
Kommunens verksamheter täcker in ett stort fält där förskola, skola och vård och 
omsorg utgör den grundläggande verksamheten. Organisationen är politiskt styrd där 
politiker representerar medborgarna och fattar beslut om syfte, mål och kvalitet för 
samhällsservicen. De förtroendevalda politikerna ger uppdrag åt kommunens 
förvaltningar och enheter där sedan anställda verkställer besluten, i de anställdas 
uppgifter ingår även att arbeta fram underlag kommande för politiska beslut. Den 
kommunala samhällsservicen bedrivs i närmade 200 enheter, dessa drivs självständigt 
enligt gällande uppdragsplan och ekonomiska ramar. Den delen i organisationen vi 
har valt att studera tillhör vård- och omsorgskontoret den delen i organisationen som 
på vård och omsorgsnämndens uppdrag förbereder, verkställer och följer upp beslut 
gällande äldre och handikappomsorg. Vård och omsorgschefen leder verksamheten 
och har underställda chefer som ansvarar för de områden under vilka de olika 
enheterna är strukturerade. Enheterna inom äldre och handikappomsorgen är indelade 
i områden vilka leds av områdeschefer. Varje enhet har sedan en enhetschef vilka är 
direkt underställda områdeschefen. (url.1) 
 
Hälsoprojektet har genomförts i två olika områden inom vård och omsorg. Vi har valt 
att studera det område som senast genomförde detta. Projektet gavs till både personal 
och chefer. Personalen fick utbildning i stresshantering och fick fylla i en enkät vars 
svar skulle utgöra grund för hälsoarbetet så cheferna skulle veta vad som behövde 
arbetas med på respektive enhet. Den del vi har valt att studera är den delen i 
projektet som riktades specifikt mot chefer. I detta projekt har enhetschefen på 
respektive enhet en nyckelroll då denne har en viktig position som hälsofrämjare och 
inspiratör för en friskare arbetsplats. Cheferna inom det område vi har studeras erhöll 
ett flertal utbildningar och föreläsningar inom bland annat kommunikation och Klart 
Ledarskap. Enhetscheferna erhöll coachning hos kommunens hälsopartner i syfte att 
få stöd i implementeringsarbetet. Utöver detta erbjöd även kommunens hälsopartner 
individuella samtal i syfte att reflektera över sin ledarroll. Inför vår studie samlade vi 
in grundläggande information om projektets syfte, mål och innehåll för att skapa oss 
en övergripande bild av hälsoprojektet. Denna information erhölls genom samtal med 
nyckelpersoner för projektets utformande. 
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1.4 Centrala begrepp 
Organisatoriska förutsättningar 
Organisatoriska förutsättningar kan ses som de förutsättningar som ledning och 
personal aktivt skapar för att underlättar organisatoriskt lärande men även 
förutsättningar som skapas av den kultur och den kontexten som finns inom 
organisationen. Exempel på dessa förutsättningar är möjligheten för reflektion och 
graden av autonomi i arbetsuppgifter. (Agyris & shön 1995, Ellström 1992, Ellström 
1996) Mer om detta i kap 2.2 Organisatoriskt lärande. 
 
Kompetens 
Enligt Ellström (1992) kan kompetens beskrivas som en individs förmåga att lösa 
uppgifter, det kan gälla såväl arbetsuppgifter som situationer. Kompetens alltså den 
handlingsförmåga som en individ har till att lösa uppgifter, skapade av någon eller av 
individen själv. Kompetens är också vilken eller vilka metoder som individen väljer 
att använda för att lösa uppgiften, vilka verktyg används och vad motiverade i så fall 
valet av dessa. Kompetens kan alltså beskrivas som en individs förmåga att 
identifiera, hitta metoder för att genomföra och slutligen verkställa och utvärdera en 
uppgift. Han beskriver fyra olika faktorer för kompetens: Psykomotoriska faktorer 
innebär att individen har ett särskilt handlag för att utföra uppgiften. De kognitiva 
innebär att individen har problemlösningsförmåga och kan fatta beslut kring hur 
uppgiften ska lösas. Med affektiva faktorer menar Ellström den motivation och det 
engagemang individen har för att genomföra och lösa en uppgift. De sociala 
faktorerna handlar om förmåga till samarbete, kunna leda och kommunicera och 
slutligen finns de personliga faktorerna i detta sammanhang, individens 
självförtroende, självuppfattning kopplat till förmågan att lösa en uppgift. Eneroth 
(1997) menar att kunskap kan ses som en del av kompetensbegreppet. Vi kan ha 
teoretisk kunskap om hur något fungerar men inte förrän vi kan tillämpa det kan vi 
säga att vi har den kompetens som behövs för att göra det. 
 
Ellström (1992) beskriver att kompetensutveckling kan förklaras som planerade 
åtgärder för att utveckla och påverka de kompetenser som finns hos individerna i 
verksamheten. Vidare vill vi här citera en förklaring på kompetensutveckling som 
passar väl in på vår studie: 
 

”Med kompetensutveckling menas då utbildning i kombination med 
motivation och förmåga att inför förändrade krav på ett 
ändamålsenligt sätt använda det man lärt sig” (Rubenowitz 2004 
s.189)  
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Enhetschef 
En enhetschef kan enligt Bolman och Deal (2005) liknas vid en mellanchef. I 
organisationens hierarki befinner sig enhetschefen direkt över den operativa 
personalen (t.ex. vårdbiträdet) och har som ansvar att se till att verksamheten 
fungerar och att resurser för att verksamheten ska fungera tillhandahålls. 
Enhetschefen är direkt underställd områdeschefen som har det övergripande ansvaret 
för verksamhetens mål och syfte, denne utgör också verksamhetens strategiska 
ledning medan enhetschefen är mer inriktat på det operativa.  
 
Så här beskrivs en enhetschef i Norrköpings Kommun. Enhetschefen har ansvar för 
ekonomi, personal och verksamhetsutveckling, denne ska också vara införstådd i att 
dennes verksamhet är en del i kommunens organisation och arbeta utifrån detta. 
Ansvaret för enhetscheferna är uppdelade i enheter (t.ex. ett boende) och varje 
enhetschef ansvarar för en eller flera enheter. Enheterna är delar i det område för 
vilket områdeschefen ansvarar. Områdeschefen tillsammans med underställda 
enhetschefer utgör områdets ledningsgrupp. Vid rekrytering av enhetschefer söks 
personer med adekvat utbildning, socionom eller motsvarande, vidare önskemål är att 
du ska vara en god ledare och ha förmåga att verkställa och följa upp verksamhetens 
mål(url.2)  
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2. Teoretisk referensram  

Denna del beskiver de teorier och den tidigare forskning vi använt oss av i denna 
uppsats. 
 
2.1 Tidigare forskning 
Arbetet med denna studie inleddes med att skapa oss en bild av vårt 
forskningsområde genom att ta del av tidigare studier på olika nivåer. Vi sökte till att 
börja med igenom ett antal uppsatser på C- och D-nivå för att därefter gå vidare till 
mer etablerad forskning på både nationell och internationell nivå. Från 
referenslistorna sökte vi oss vidare till det som vi för vår uppsats ansåg vara relevant 
litteratur inom området. Efter att genomgått ett antal studier på området fann vi det 
som kan liknas vid en kärna av grundlitteratur på området. Utifrån denna litteratur har 
vi skapat vår teoridel. Från den nationella och internationella forskningen skall vi 
nedan presentera de delar av dessa som var mest relevant i förhållande till vår egen 
studie och den information vi själva söker. 
 
Två av de studier vi tagit del av behandlar ledarskapsutveckling och hur 
organisationer resonerar kring utformandet av dessa samt hur de ser på chefer och 
ledare i organisationen. En av dessa är avhandlingen Ledarutveckling i arbetslivet. 
Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbildningskulturer skriven av Nilsson 
(2005) vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Denna avhandling baseras 
på en jämförande fallstudie mellan 6 organisationer där Nilsson studerar hur dessa 
utformar och organiserar ledarutveckling. Organisationerna som representerades av 
olika branscher kom från både privat och offentlig sektor. Han fann att trots att de 
hade olika mål och syften fanns det några övergripande teman gemensamt. 
Förhoppningen med utbildningarna var att få till en beteendeförändring hos cheferna 
på längre sikt. Inom vilka specifika områden dessa förändringar skulle ske skiljde 
men det som var gemensamt för dem var att det gällde i deras roll som chef och 
organisationens företrädare men även i sin ledarskapsutövning gentemot 
medarbetarna. Vidare delar Nilsson upp syftet med ledarutvecklingen i två där de dels 
har en ekonomisk tanke men även en socialiserande. Med den ekonomiska ses de 
positiva vinningarna som bättre lönsamhet, bättre service för klienterna och bättre 
förutsättningar för personalen. Med de socialiserande menar Nilsson att cheferna 
bättre kan anpassas till organisationen och vara den som sprider normer och 
värderingar vidare till personalen. På vissa håll menade informanterna att chefernas 
utbildningspotential var så viktig för företaget att det låg utom deras egen 
bestämmanderätt.  
 
I McAlearneys (2006) Ledarskapsutveckling inom sjukvården definieras 
ledarutveckling som en lärande process för att förbättra ledaregenskaper för den 
enskilde ledaren.  Ledarskapsutbildningar syftar till att förbättra individen och dennes 
prestationer och att detta sedan ska ha en positiv inverkan på organisationen. En 
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studie gjord inom sjukvården visade på att ledarskap i förändring måste bygga på att 
ledaren inspirerar, motiverar och arbetar med relationen till sina medarbetare. Detta är 
för att få dem att acceptera förändringar och vilja delta i arbetet mot uppsatta mål. 
Inom hälso- och sjukvårdsorganisationer, liksom i andra branscher, är ledarskapets 
utmaningar stora. I likhet med ledare inom andra sektorer, förväntas chefer här att 
leda sin organisation och medarbetare med energi och entusiasm. Men chefer inom 
hälso- och sjukvård måste också ta ansvar för andra faktorer så som vårdens kvalitet, 
patienttillfredsställelse och relationer mellan medarbetare och medborgare.  
 
Eriksson et al (2010) belyser i Utveckling av hälsofrämjande ledarskap viktiga delar i 
en utbildning för att den ska bli lyckad. Undersökningen har genomförts som en 
fallstudie där de studerade en utbildning som liksom i vår studie var riktad till 
enhetschefer inom offentlig verksamhet. Syftet med undersökningen var att beskriva 
vilka erfarenheter utbildningen gav deltagarna för att främja ett hälsosammare 
ledarskap i sitt arbete. Studien visar på att den genomförda utbildningen ställer krav 
på både individen och organisationen, att det krävs att deltagarna är aktiva i 
utformningen av utbildningen och att det finns en koppling till praktiken. Studien 
genomfördes kvalitativt och totalt genomfördes 15 semi -strukturerade intervjuer.  
Deltagarna upplevde det positivt att få reflektera och byta erfarenheter med andra 
deltagare, det kom också fram att flera saknade att i sitt dagliga arbete får tillfälle att 
reflektera och att det borde finnas forum där chefer kan utbyta erfarenheter. 
 
Paulsson et al (2005) har i sin studie Lärande i arbetet: kompetensutveckling eller 
kompetensstress med utgångspunkt i en modell gjord av Karasek och Theorell som 
berör sambandet mellan kontroll, krav och lärande. Paulsson et al menar att ökade 
krav på lärande kan skapa stress. De beskriver och diskuterar hur arbetsplatsens 
villkor påverkar kompetensutvecklingen. Deras resultat visar på att individens 
kontroll över sin arbetssituation och lärandeprocessen leder till större stimulans och 
mindre stress som är grundad i kraven på lärande. Vidare menar de att goda villkor 
från organisationen stimulerar individens utvecklingsmöjligheter och ökar deras 
motivation till lärande och utveckling. En hög motivation till lärande i början behöver 
inte nödvändigtvis leda till att det sker en kompetensutveckling.   Det är även viktigt 
att det ges tid för reflektion i den lärande processen. Paulsson et al kunde dra 
slutsatsen att krav på ny kunskap medför ökade krav på individen. De visar 
framförallt på de ökade kraven då kunskapsutvecklingen ska ske på ordinarie 
arbetstid och i samband med de arbetsuppgifter individen normalt har. Vi som 
författare till denna studie kan se samband mellan dessa resultat och den empiri vi har 
fått fram. Vi ska dock här belysa att denna studie är gjord inom industri och handlar 
om utvecklande av nya kunskaper och färdigheter i relation till ny teknologi.  
 
Sammanfattningsvis har vi valt att med grund i vår tidigare forskning lyfta fram 
vikten av individuella förutsättningar men även den viktiga roll som enhetschefen 
fyller i organisationen. På grund av detta har vi valt att ha en individuell 
utgångspunkt i våra teorier i form av enhetschefernas motivation och förutsättningar 
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för denna men också vilka förutsättningar organisationen skapar för att 
enhetscheferna ska kunna tillämpa kompetensutvecklingen och för att det på så sätt 
ska kunna ske ett organisatorisk lärande. 
 
2.2 Organisatoriskt lärande   
En definition som gjordes av Hedberg (1981) beskrev organisatoriskt lärande som: 
inlärning som sker i organisationen. Denna inlärning kunde således variera i sin 
karaktär, från planerad till oplanerad, medveten eller omedveten, formell och 
informell. Söderström (1996) menar att Hedberg och Argyris & Schön med flera 
kritiserade att mycket av forskningen inom organisatoriskt lärande enbart utgick ifrån 
individen i stället för helheten och den kontexten organisationen befinner sig i. De 
hävdade att även om organisationen i sig inte har någon hjärna så påverkas den ändå 
av de individer som vistas eller har vistas i den. Detta med utgångspunkt i tron om att 
organisationen har ett kognitivt system som är bestående även om individerna i 
organisationen byts ut. De beskriver således organisatoriskt lärande som något mer än 
enbart summan av individernas lärande och menar att organisatorisk inlärning kan ses 
som en parallell till individuell inlärning vilken sker genom en process mellan individ 
och struktur.  
 
Många teoretiker försöker förklara sambandet mellan individuellt lärande och 
organisatoriskt lärande. Vi har valt att lyfta fram tre av dessa, Docherty (1996) som 
har en kognitiv syn på övergången mellan individuellt lärande och organisatorisk 
lärande. De andra två vi vill presentera är Argyris och Schön (1995) vars teori 
konkret presenterar övergången mellan individuellt lärande och organisatorisk 
lärande men också hur dessa två olika former av lärande fungerar i organisationer.  
 
Docherty (1996) menar att individuellt lärande inte automatiskt  medför att ett 
organisatoriskt lärande sker. Men det är genom att individer förändrar sitt sätt att 
handla som medför att organisationen därmed lär. Individer och gruppers kompetens 
är det som tillsammans bygger upp organisationens kompetens och för att kunna 
utveckla denna krävs ett stöd för att den nya kompetensen ska utveckla den gamla. 
Kollektivt lärande kan ses som en länk mellan det individuella och organisatoriska 
lärandet då det är en process där individerna börjar utveckla gemensamma kunskaper, 
förhållningssätt och värderingar. Men inte heller ett kollektivt lärande innebär ett 
organisatoriskt lärande. Det krävs strukturer och system för att nya insikter och 
kunskaper som utvecklats genom individuellt och kollektivt lärande ska komma 
organisationen till godo. Det skall alltså finnas goda förutsättningar för att nya tankar, 
idéer, system, rutiner och praxis kan förankras i organisationen. Utifrån detta lyfter 
Docherty fram två processer som knyter individuellt lärande till organisatoriskt, dessa  
är spridning och institutionalisering. Med spridning menas att förståelse förmedlas 
mellan individer och grupper i organisationen. Institutionalisering innebär att 
kunskaper, lärdomar, normer och föreställningar blir till en socialt accepterad del i 
organisationen. Detta genomförs genom utveckling av rutiner, regler och policies. 
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Vidare hävdar Docherty att faktorer som kan påverka tillämpningen av ny kunskap 
negativt är resursbrist, strukturell tröghet, politik och komplexitet.  
 
Argyris och Schön (1995) har utvecklat teorier som konkretiserar lärande begreppet. 
Argyris och Schön myntade två termer, singel- och dubbel-loop lärande. Dessa två 
termer förklarar förhållandet mellan lärande i en organisation och i vilken 
utsträckning en organisation lär. Den organisation som omger lärandet styr till vilken 
utsträckning lärandet förändrar organisationen. Singel-loop lärande representerar det 
lärande som håller sig inom de ramar och rutiner som finns i organisationen. 
Utmärkande för denna form av lärande är att det inte ger effekt på organisationen 
utan förändrar enbart individers kunskap och anpassar denna till organisationens 
mönster. Dubbel-loop lärande förklarar övergången mellan individuellt lärande och 
lärande som förändrar och påverkar organisationen. Den stora skillnaden mellan 
singel- och dubbel-loop lärande ligger alltså i möjligheten att påverka 
organisationens struktur. Argyris och Schön menar att möjligheten till denna 
påverkan ligger till stor del i individens möjlighet att påverkan sitt eget arbete och 
organisationens strukturer och rutiner kring sitt eget arbete. Tydlighet och graden av 
information har en också tydlig påverkan på övergången till ett dubbel-loop lärande. 
 
Ellström (1992, 1996) talar om en rad förutsättningar och hinder för individuellt 
lärande inom organisationer. En av de förutsättningar han presenterar är att det måste 
finnas mål för lärandet. Detta behöver inte innebära att insatsen i sig måste ha en klar 
målsättning men individerna som deltar i insatsen måste ha klart formulerade 
personliga mål för lärandet. Dessa krav på individuella mål för lärande medför att det 
måste finnas en kommunikation mellan insatsen och individerna för att utforma 
målsättningar för lärandet. Ännu en av de förutsättningar som måste finnas för 
lärandet är besläktat med denna målutveckling. Denna förutsättning är möjligheten 
för individen att utforma uppgiften som ligger till grund för lärandet. Ellström 
urskiljer två huvuddelar för påverkan på uppgiften. Det ena är uppgiftens 
komplexitet. Han hävdar att graden av komplexitet hos en uppgift påverkar dess 
lärandepotential. Det gäller att uppgiften ger en utmaning för individen annars kan 
det leda till en upplevelse av enformighet och bristande möjlighet till lärande. 
Däremot kan en för komplex uppgift leda till en känsla av press med försämrad 
prestation som följd. Den andra är till vilken grad individen kan påverka uppgiften 
och hur denna ska utföras, självbestämmande inom uppgiften är alltså av vikt. En 
annan viktig faktor som påverkar lärande är möjlighet till analys och reflektion. 
Genomgående för lärande är att uppgiftens mål inte lägger grunden för själva 
processen till målet utan reflektion om målet. Individerna måste alltså ha möjlighet 
att reflektera över sina mål för att kunna skapa en handlingsplan över hur de ska 
hantera uppgiften. 
 
Sammanfattningsvis presenterar Ellström (1992, 1996) förutsättningar för det 
individuella lärandet och de teoretiska synsätt som Argyris & Schön (1995) och 
Docherty (1996) lyfter fram visar på vad som krävs för att individuellt lärande ska 
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övergå till organisatorisk lärande. De visar på vikten av att organisationen är öppen 
och att strukturerna går att förändra och talar även om att det individuella lärandet är 
en grundläggande faktor för det organisatoriska lärandet.   
 
2.3 Motivation 

”Från födseln och framåt är människan, i sin hälsosammaste form, 
aktiv, frågvis, nyfiken och lekfull och visar en ständig vilja att lära och 
utforska utan någon uppmuntran utifrån” fri översättning (Ryan & 
Deci 2000, sid 56) 

 
Enligt Ellström (1996) är motivation drivkrafterna bakom våra handlingar, alltså 
anledningen till att vi handlar på ett visst sätt. Det finns ett flertal motivationsteorier 
som visar på att samspelet mellan individuella, psykologiska faktorer och faktorer i 
omgivningen som till exempel arbetsinnehåll är avgörande för individens motivation. 
Abrahamsson och Andersen (2005) hävdar att motivationsteorier vanligtvis brukar 
delas upp i fyra olika grupper vilka är som följer: behovsteorier, jämviktsteorier, 
förstärkningsteorier samt förväntningsteorier. Att här ge en förklaring för samtliga är 
knappast nödvändigt utan vi vänder vår uppmärksamhet mot en teori som liksom 
Maslows teori tillhör behovskategorin. Den vi menar är Hertzbergs (1966 hänvisad 
till i Wolvén 2000) teori om motivation vilken är utformad för arbetslivet i det att den 
används för att förklara arbetstillfredsställelse. Utifrån Herzbergs teorier ska vi sedan 
dra paralleller till Ryan och Decis motivationsteori med utgångspunkt i autonomi. 
Anledningen till valet av dessa teorier är att vi anser att de ger en förståelse om 
människors drivkrafter och bidra med konkreta faktorer hur motivation påverkar 
individers förhållningssätt till kompetensutveckling inom organisationer. 
 
Enligt Wolvén (2000) utvecklade Herzberg (1966) en arbetsmotivationsteori som 
även kallas tvåfaktorsteorin. I teorin skiljer Herzberg på motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer. Med motivationsfaktorer menas bland annat prestationer, 
uppskattning, ansvar och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Gemensamt för 
dessa faktorer är att de skapar arbetstillfredsställelse och har en främjande effekt på 
produktiviteten. Exempel på hygienfaktorer i Herzbergs teori är arbetsförhållanden, 
lön, företagspolicy, förutsättningar från ledningen och social trivsel. De två faktorerna 
Herzberg skiljer på, påverkar arbetstillfredställelsen på olika sätt. En viktig del av 
Herzbergs arbetsmotivationsteori är att hygienfaktorerna det vill säga de yttre 
faktorerna inte har en positiv påverkan på arbetsmotivationen utan enbart har en 
påverkan i sin frånvaro det vill säga att hygienfaktorerna enbart kan ha en negativ 
påverkan men kan inte skapa positiv påverkan på motivation. Herzberg drar 
paralleller mellan sina hygienfaktorer och Maslows behovstrappa. Hygienfaktorerna 
ligger i den nedre delen av hierarkin och på samma sätt som i trappan krävs att dessa 
faktorer måste uppfyllas för att de högre delarna i trappan ska bli relevanta. På 
samma sätt använder Herzberg hygienfaktorerna som ett måste för att 
motivationsfaktorerna ska ha möjlighet att påverka. Miner (2005) menar även han att 
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hygienfaktorerna enbart hjälper en bit på vägen och att det sedan krävs att den inre 
motivationen tar vid. Här är det viktigt att individen erbjuds en viss kontroll över 
situationen för att en känsla av meningsfullhet och personlig utveckling ska infinna 
sig. 
 
Utifrån Herzbergs (1966 hänvisad till i Wolvén 2000) tvåfaktorsteori kan vi dra 
paralleller till Ryan och Decis (2000) resonemang kring inre och yttre motivation. I 
likhet med Herzberg teori om motivation så lyfter de fram en teori som de kallar Self-
Determination theory vilken syftar till att känslan av kontroll i en situation och över 
dess resultat har en positiv effekt på motivation medan en yttre press eller en känsla 
av att inte vara självbestämmande har en negativ effekt. Den inre motivationen är en 
viktig motivationsfaktor vid lärande, anpassning och utveckling av kompetens hos en 
individ. Med inre motivation utförs en handling för dess eget värde, alltså att själva 
handlingen är intressant och givande i sig. Den yttre motivationen karaktäriseras av 
att en individ gör något för att den blir pressad till det utifrån eller att handlingen 
utförs för att nå yttre belöningar, undvika bestraffningar eller misslyckanden. Den 
yttre motivationen kan variera i grad av autonomi. Ryan och Deci visar på 
övergången mellan inre och yttre motivation. De ger exempel på motivation som 
enbart kan ses som inre respektive yttre men de lyfter även fram en gradskal av yttre 
motivation. I sin gradskala presenterar de en övergång från påtvingad handling till en 
hög grad av autonomi i handlandet. De visar även på att en viss grad av autonomi är 
ett måste för inre motivation. En person som är yttre motiverad kan genomföra en 
utbildning enbart för att slippa sanktioner från sina överordnade. En annan individ 
kan genomföra utbildning för att det till exempel kan leda till bättre 
karriärmöjligheter. Båda dessa drivs av en yttre motivation där utbildningen är 
instrumentell men den förstnämnda känner sig troligtvis mer kontrollerad medan den 
senare har en större känsla av självbestämmande och kommer därmed troligtvis vara 
mer motiverad att ta till sig utbildningen.  
 
Sammanfattningsvis tar vi utifrån dessa två teorier med oss hur dessa förklarar de 
individuella förutsättningarna för hälsoprojektet. Ur Herzbergs (1966 hänvisad till i 
Wolvén 2000) arbetsmotivationsteorier tar vi främst med oss hygienfaktorerna för att 
kunna undersöka de förutsättningar som organisationen erbjuder för att underlätta 
individernas möjlighet till motivation. Från Ryan och Deci (2000) hämtar vi teorier 
kring autonomi och deras differentiering av yttre motivation kontra inre. Detta för att 
kunna skapa en bild av vilken form av motivation som är gällande gentemot 
hälsoprojektet och hur denna motivation påverkas av organisationens och utförarnas 
givna förutsättningar. 
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3.Metod  

Denna del ger en beskrivning av vår metodologiska utgångspunkt, urval, insamling 
av data och bearbetning men beskiver även våra forskningsetiska ståndpunkter samt 
hur frågeställningen förhåller sig till vår empiri.   
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Kvalitativ metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med den motiveringen att vår 
frågeställning bäst kan besvaras med hjälp av denna metod. Vi har sökt efter 
informanternas uppfattning av företeelser kopplat till en särskild upplevelse och vill 
genom deras beskrivning nå en djupare förståelse. Vi ansåg därför att en kvalitativ 
metod var att föredra (Bryman 2001). Det vi söker med denna studie är 
informanternas beskrivningar, att de med egna ord berättar sin upplevelse för oss 
(Patton 2002). Kvale (1997) menar att använda denna ger oss en mer utförlig 
beskrivning och djupare förståelse för fenomenet baserat på tolkning av 
informanternas utsagor.  
 
Fallstudie 
I det inledande skedet av vår studie tog vi del av kursplaner etc för att inför 
intervjuerna skapa oss en uppfattning om insatsens tänkta syfte och mål. Vi 
genomförde också samtal med en områdeschef och en personalstrateg för att få en 
mer generell syn och ett ledningsperspektiv på insatsen. Det har inte varit vårt syfte 
att utvärdera eller ställa anordnare och deltagares utsagor mot varandra. Vi har valt att 
genomföra vår uppsats i form av en fallstudie. Kriterier för att den ska klassas som 
fallstudie och som gör just vår uppsats till en fallstudie är att vi studerat ett specifikt 
fall i dess naturliga kontext och miljö. Vi genomförde vår insamling av empiri genom 
intervjuer med chefer som genomgått en kompetenshöjande insats. Insatsen var 
tidsbegränsad och vid intervjutillfället avslutad vilket gör det till en specifik händelse 
som vi valt att undersöka. Vanligt för en fallstudie är också att forskaren ängar 
mycket av tiden till att skapa en förståelse och kunskap för den studerande 
verksamheten. Vi har genom vår praktik inom organisationen och samtal med 
ansvariga för insatsen förvärvat kunskaper om organisationen och dess kontext. 
(Kock 2002, Rosengren 2002)  
 
3.2 Förförståelse  
Vi har haft ett antagande att det är vanligt förekommande att utbildningar i offentlig 
sektor ofta stöter på problem i genomförandet. Samtliga författare av denna uppsats 
har genomfört praktik inom offentlig sektor. Den förförståelse vi har är att 
organisationerna ofta är komplexa i sin utformning, och att detta kan vara en 
bidragande orsak till att förändringar i organisationen kan stöta på flertalet hinder. 
Denna förförståelse har förvärvats genom det vi som studenter upplevt under vår 
praktik samt på de kurser vi läst på utbildningen. 
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3.3 Urval  
Populations beskrivning 
Den populationen vi valt att studera består av enhetschefer inom vård och omsorg 
som har genomfört det aktuella hälsoprojektet. Hälsoprojektet har genomförts i två 
områden inom vård och omsorg. Dessa två områden genomförde hälsoprojektet vid 
två olika tillfällen. 
 
Urvalsmetod 
Vår undersökning är begränsad till de enhetschefer som har genomgått hälsoprojektet 
inom vård och omsorg i Norrköpings kommun. Vi har valt att göra ett egenskaps 
urval där vi valt ut de informanter som senast genomfört hälsoprojektet detta blev de  
i populationen som fanns i det område som senast genomförde hälsoprojektet. Detta 
för att dessa personer har projektet mer färskt i minnet och kan därmed troligtvis ge 
oss en mer detaljerad beskrivning vilket vi anser vara av vikt i en kvalitativ 
undersökning. Nackdelen men att göra detta egenskaps urval är att vi bara får 
information från informanter i det aktuella området. 
 
Vi erhöll från områdeschefen för det aktuella området en lista med namn, 
telefonnummer och e-postadresser på samtliga medarbetare som genomgått 
hälsoprojektet. Veckan innan vi tog kontakt med informanterna skickades via e-post 
missivbrevet (bilaga 1) ut där de tänkta informanterna erhöll information om studiens 
syfte, forskningsetik och kontaktuppgifter.  De tänkta informanterna delades mellan 
oss tre i gruppen och kontaktades sedan för att få besked om deras eventuella 
medverkan i studien. Av totalt tolv medarbetare valde sex genast att medverka, tider 
för intervju bokades direkt under samtalet. 
 
Urval 
Enhetscheferna i urvalet ansvarar för antingen boende eller hemtjänst, majoriteten av 
dem ansvarar för boende. Flertalet har arbetat på sin nuvarande position i fem år eller 
mindre. Samtliga har någon form av eftergymnasial utbildning, tiden varierar från två 
till tre och ett halvt år, samtliga har utbildning som lämpar sig för arbete i ledande 
position inom vård och omsorg. Alla i urvalet är kvinnor med en medelålder av 44 år, 
större delen arbetar heltid. Antalet medarbetare de ansvarar för på respektive enhet 
varierar i stor omfattning allt mellan 25 och 74.  
 
Bortfallsanalys  
Sex enhetschefer i vårt urval valde att inte delta i projektet och åberopade tidsbrist 
som tungt vägande skäl, på dessa genomfördes direkt efter beskedet en bortfallanalys 
där de fick svara på några korta frågor innan samtalet avslutades. Vi kan inte se några 
direkta mönster eller skillnader i förhållande till informanterna, utan tidsbrist ges som 
motivering att inte delta, något som också visats i våra genomförda intervjuer där 
tidsbrist är en ofta förekommande problematik.  
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3.4 Datainsamlingsmetod  
Inför vår studie insamlade vi grundläggande information om projektets syfte, mål och 
innehåll för att skapa oss en övergripande bild av hälsoprojektet. Denna information 
erhölls genom samtal med nyckelpersoner för projektets utformande. Med hänvisning 
till vårt syfte och frågeställningar och den kvalitativa ansatsen i vår uppsats valde vi 
att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta är att med 
hjälp av öppna frågor kunde vi ge informanterna ett utrymme till att berätta om deras 
syn på projektet och dess förutsättningar. Samtidigt är vi inte alltför vana intervjuare 
och därför ansåg vi att lite mer styrande frågor som komplement till de öppna 
frågorna kunde ge oss en trygghet i att hålla oss till ämnet. Vissa av de öppna 
frågorna följdes av en checklista för att vi inte skulle avvika för långt från ämnet. På 
intervjuerna var vi alltid två personer. En huvudintervjuare som följde intervjuguiden 
och förde samtalet medan den andre skötte ljudupptagningen och antecknade men 
kunde även den komma med frågor. Intervjuerna genomfördes parvis eftersom 
maktfördelningen under intervjusituationen inte skulle snedfördelas. Intervjuerna 
genomfördes på olika platser, fem av informanterna intervjuades på respektive 
arbetsplatser och en av dem intervjuades i universitetets lokaler.  Vi upplevde 
genomgående att det fanns en tidspress bland informanterna, vi upplevde dock inte att 
detta påverkade intervjuerna. Informanterna gavs möjlighet att själva komma med 
förslag på tid och plats och efter detta kom vi gemensamt fram till en lämplig tid och 
plats. Detta medförde att informanterna gavs möjlighet att avsätta tid för intervjuerna 
varpå tidspress inte enligt oss påverkade materialet. Under intervjuerna var samtalen 
avslappnade, däremot stördes en av informanterna av en medarbetare som behövde 
prata. Detta medförde endast ett kortare avbrott och informanten återgick utan 
problem till intervjun. Intervjuerna pågick allt mellan 30 till 60 minuter vi utgick 
alltid inledningsvis från vår intervjuguide men denna följdes inte slaviskt utan 
utrymme gavs för samtalet att löpa fritt och för informanten att påverka intervjuns 
ordning.   
 
3.5 Bearbetning av insamlad data 
De sex intervjuerna transkriberades sedan. Den som varit huvudintervjuare 
genomförde transkriberingen. Vår analysmodell blev kvalitativ innehållsanalys där 
genom formulerade teman sökte efter likheter i informanternas uppfattning som 
kunde presentera särdrag och likheter vilket sedan ställdes mot studerade teorier 
(Bryman 2001).  
 
De sex ljudupptagningarna transkriberades sedan av den som varit huvudintervjuare. 
Fördelningen mellan oss blev att vi genomförde två intervjuer vardera som 
huvudintervjuare och transkriberade således två intervjuer. Ljudfilen från intervjun 
lästes över i en dator, med ett program avsett för transkribering kunde ljudfilen spelas 
upp i ökad eller reducerad hastighet. Det gick även i detta program att spola korta 
sekvenser vilket underlättade arbetet avsevärt. Motiveringen till att använda 
ljudupptagare och sedan transkribera var för oss författare att ha en trygghet att vid 
behov kunna gå tillbaka till ursprungsintervjun. Vi lade upp arbetet så att den som 
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genomfört intervjun också transkriberade densamma, detta för att säkerställa 
materialet och i så hög grad som möjligt undvika de eventuella felskrivningar som 
kan uppstå vid utskrift (Bryman 2001) 
 
3.6 Etiska överväganden   
Informationskravet:  
Här har vi informerat de enhetschefer vi intervjuat om studiens syfte samt deras roll i 
undersökningen. De har fått information om hur vi har tänkt gå till väga med studien 
samt informeras om att deltagandet är helt frivilligt och att den information vi samlar 
in enbart kommer att användas för denna studie. De har också fått information om hur 
de kan nå oss och vår institutionsanknytning (url.3).  
 
Konfidentialitetskravet:  
Vi anser inte att den grupp och det ämnet vi undersökt är av särskilt känslig natur, vi 
finner inte heller att den inhämtade informationen som känslig eller skadlig för vare 
sig individ eller organisation. Vi har dock tagit största möjliga hänsyn till innehållet i 
det insamlade materialet och alla uppgifter däri har och kommer att hanteras med 
största försiktighet. Med försiktighet menar vi att vi har avidentifiera allt material i 
största möjliga grad och att det insamlade material inte går att koppla till någon 
specifik individ. Under vårt analysarbete har en särskild hänsyn tagits till en av 
informanter med säregen brytning, vid uttag av citat ut detta material har dessa 
modifierats för att säkerställa informanternas anonymitet (url.3). 
 
Samtyckeskravet:  
Här inhämtades inför studien samtliga deltagares samtycke att aktivt medverka i vår 
studie. De informerades här också om att de har rätt att avbryta sin medverkan men 
att vi då gärna hade velat föra en dialog om det då insamlade materialet och 
deltagarens fortsatta medverkan i studien (url.3). 
 
Nyttjandekravet:  
Informanterna informerades om att de uppgifter om dem som deltagare endast 
kommer att användas i denna studies syfte och att dessa uppgifter kommer att 
hanteras konfidentiellt. Den färdiga studien kommer att distribueras till våra 
informanter via e-post(url.3).   
 
3.7 Presentation av citat 
Under resultatredovisningen av vi valt att ställa fram informanternas utsagor i forma 
av citat. Vi har valt att använda oss av korta, koncisa och talande citat för de aktuella 
tankegångarna i resultatredovisningen. I citaten har vi valt att markera paus och 
kortare avbrott med tre punkter, de avbrott vi valt att markera är de som vi anser har 
betydelse för citatens innebörd. Vi har alltså valt att främst markera tankepauser.   
 
 

 



16 
 
3.8 Analysmodell  
Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys (Patton 2002). Det finns flera 
tillvägagångssätt för den typen av analys och vi har valt att arbeta med utskrifter av 
materialet för att få en bra visuell överblick. Under analysen konkretiserade vi den 
insamlade empirin och presenterade bilden av informanternas åsikter. För att göra 
detta har vi med utgångspunkt i empirin hittat gemensam information som flera eller 
alla informanterna tar upp. Denna information har vi delat upp i kategorier, under 
analysens gång har vi kontinuerligt sett tillbaka till intervjuerna i sin helhet men 
också till de samtal som vi haft med de ansvariga för hälsoprojektet. Under 
kategoriseringen har författarna haft som ansvar att ifrågasätta tolkningarna av de 
interjuver de inte deltagit i. Anledningen till att vi som författare medvetet valt att 
göra på detta sätt är att ytterligare försäkra oss om att tolkningarna av citat 
överensstämmer med det som informanterna menade. Detta ifrågasättande medför att 
intervjuvarna tvingas att åter reflektera kring sina tolkningar vilket ökar 
trovärdigheten av dessa. 
 
Kategorier som visat sig i materialet är: 
Tidspress, besparingar, yttre press, inre motivation, hur var utbildningen, vilka delar 
var bra och dåliga, nivå på utbildningen, verksamhetsförankring, vad tar dom med 
sig, attityd före, attityd under, syfte, förankring till syftet, vikten av hälsoprojektet, 
organisationsbeskrivning och autonomi. 
 
Varje kategori delades också upp i två delar. Beroende på kategorin definierades 
dessa delar på olika sätt, exempel på delningar är: bra eller dåligt, klart eller oklart 
och ja eller nej. Kategorierna och delningarna användes sen för att skapa relevant 
empiri bild i block som är av vikt för denna studie. Dessa block presenteras med 
understöd av citat från intervjuerna med informanterna. 
 
3.9 Studiens frågeställningar i förhållande till empirin 
Under analysarbetets gång har det framkommit att det finns block av 
sammanhängande empiri. På grund av detta så har vi valt att presentera materialet i 
anknytning till dessa block i stället för de frågeställningar som vi presenterat i 
studien. Vi kommer sedan att förtydliga i en diskussion som knyter an resultatet till 
vår teoretiska referensram för att sedan redovisa vad vi funnit med hjälp av våra 
preciserade frågeställningar. 
 
Frågeställningar 

• I vilken omfattning upplever enhetscheferna att den rådande organisatoriska 
kontexten påverkar införandet av ny kompetens i samband med hälsoprojektet? 

 
• Hur ser enhetschefernas motivation ut gentemot hälsoprojektet? 
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4. Resultatredovisning  

Här lyfter vi fram vår empiri i kategoriserade block.  
 
4.1 Informanternas syn på sin organisation 
Det är viktigt att beskriva och ha förståelse för kontexten i vilket en utbildning ges 
detta för att kunna belysa de förutsättningar som finns för att den ska ha någon effekt 
på individ och organisationsnivå. Denna förståelse för kontexten medför en 
medvetenhet om vilka möjligheter som finns för att information ska spridas och vilka 
möjligheter det finns för att individer ska kunna implementera sin nya kunskap 
(Argyris & Schön 1995, Docherty 1996). För att kunna svara på våra frågeställningar 
försöker vi därför här beskriva den bild av organisationen som informanterna ger och 
hur de resonerar kring sin roll i denna. Det anser vi ha betydelse för hur en individ 
väljer att ta till sig av en utbildning men även i vilken utsträckning de är villiga att ta 
ansvar för hur den tillämpas. Vidare vill vi ge en bild av hur organisationen ser ut 
under den tiden som hälsoprojektet pågår.   
 
Informanternas beskrivningar av sin roll i organisationen ger en bild av att de känner 
sig utsatta. De har dels press på sig ovanifrån i form av direktiv, regler och riktlinjer 
samtidigt som de upplever en oförståelse från personalen som skapar press. 
 

”ja upplever nog att min roll som enhetschef... är ganska utsatt... för 
man är ju mellan asså du har ju tryck uppifrån att leverera det här, 
gör det här, håll dig till det här... och du har ett tryck underifrån... det 
går ju liksom inte ihop sig alltid...”  [Informant F] 

 

”du har inte så mycket att säga till om, du möter den här frustrationen 
på din enhet att varför är det såhär... å då kan inte ja utan det är bara 
för mig att försöka förmedla att vi måste gilla läget...” [Informant B] 

 
Denna position som utsatta medför att det handlingsutrymme individerna har blir 
begränsat. Även om de har möjligheter att styra över sin position i organisationen så 
medför de klara rutinerna och pressen från chefer och anställda att deras position i 
organisationen glider tillbaka till en förutbestämd position (Bolman och Deal 2005). 
Deras faktiska möjlighet att påverka sin arbetssituation är begränsad och enligt 
Argyris och Schön (1995) så medför denna begränsade möjligheten till att kunna 
påverka sin situation att ett omformande från ett individuell lärande till ett lärande i 
organisationen problematisk. En av informanterna uttrycker även en konkret önskan 
om att få mer handlingsutrymme vilket stärker bilden av att deras roller i 
organisationen är statiska.  
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”Jag skulle vilja ha lite mera handlingsutrymme själv att kunna 
faktiskt få fatta mina egna beslut... särskilt det här mä vilket behov 
min personal har av vidareutveckling” [Informant F] 

 
Även om informanterna ger uttryck för att vara i en utsatt position ser flera av dem på 
sin roll som en viktig del i organisationen. 
 

”jag är ju en del i det hela om man säger så i hela kommunen är man 
ju en viktig länk...en mellanlänk... är man ju en viktigt del i 
ledningsgruppen mä, man är ju en del i det kugghjulet... sen är man ju 
en viktig del här på enheten... och jag är en medarbetare till min chef 
och hon förmedlar saker till mig som måste ut vidare...” [Informant 
A] 

 
Att informanterna ser sin egen position som positiv och viktig kan leda till det 
Docherty (1996) kallar spridning, framförallt eftersom informanten ser sin roll som 
en informationskälla för resterande verksamheten. Spridning av information och 
vägar för att sprida informationen är av stor vikt vid allt organisatoriskt lärande då det 
är informationen som är grunden för nya rutiner och praxis (Docherty 1996, Argyris 
& Schön 1995). 
 
En majoritet av informanterna upplever en stor tidspress och känner till viss del att 
hälsoprojektet blev ytterligare en del att arbeta med. Utöver de arbetsuppgifter 
informanterna har i organisationen ska de argumentera för extra arbetet kopplat till 
projekten gentemot sina anställda och de ska också driva de ändringar som 
hälsoprojektet kräver på avdelningarna. Denna tidspress medför ett hinder i 
utvecklandet av organisatoriskt lärande på grund av att det är svårt att utveckla rutiner 
och förankra idéer anknutna till hälsoprojektet (Docherty 1996).  
 

”det var liksom en grej till att driva själv å lyfta och argumentera för i 
motvind” [Informant C] 

 

”vi visste vad vi behöver jobba med problemet var att det kändes inte 
som vi hade tid med det, det fanns inget utrymme för det” [Informant 
D] 

 
 

 



19 
 
En av anledningarna till tidspressen som fanns i anslutning till hälsoprojektet var att 
organisationen under tiden som hälsoprojektet pågick var plågat av besparingar vilket 
kan förklara varför informanterna känner en tidspress i anknytning till hälsoprojektet.  
Informanterna menar att denna besparing har haft en direkt negativ effekt på 
hälsoprojektet. Besparingen har alltså medfört en resursbrist som påverkat projektet 
(Docherty 1996). 
 

”vi fick ju en jättestor budgetneddragning precis där på vårkanten, vi 
hade jättestor personalminskning... och där i att försöka trycka in 
hälsoprojektet... jag tror det är svårt att ta till de.” [Informant E] 

 

”Men jag tror det hade haft så mycket bättre effekt om vi hade sluppit 
dra ner samtidigt” [Informant C] 

 
Sammanfattningsvis ser vi att under tiden som hälsoprojektet pågick fanns det en stor 
problematik som var knuten till besparingar och tidsbrist. Tidsbristen och 
besparingarna gjorde att informanterna inte hade möjligheten att jobba med 
hälsoprojektet i den utsträckningen de önskat, varken på ett individuellt plan eller i 
verksamheten. Vi kan också se att informanterna lyfter fram att de i organisationen är 
utsatta och har inte så stora möjligheter att påverka sin egen situation då de måste stå 
till svars för sina beslut för de ovanför sig och de måste förklara beslut som kommer 
uppifrån för medarbetarna. Den kontexten som hälsoprojektet ges i är utsatt på ett 
flertal sätt och den situationen informanterna befinner sig i medför att de inte alltid 
har det handlingsutrymme de anser sig behöva. 
 
4.2 Informanternas inställning till och förståelse för hälsoprojektet 
Vi har under intervjuerna uppmärksammat ett mönster i empirin som pekar på 
gemensamma förväntningar och en liknande inställning till hälsoprojektet. Vi vill här 
visa på denna gemensamma inställning och hur denna förändrats under projektets 
gång. I detta avsnitt vill vi också lyfta informanternas förståelse för syftet och målen 
med projektet. Det är en viktig del enligt Ellström (1992) att de medverkande har 
klart för sig vad syftet är för att kunna arbeta mot uppsatta mål.  
 
Samtliga informanter hade en mycket positiv inställning till projektet innan dess start 
och vissa kände glädje och förmedlade en känsla av att vara utvalda.  
 

”Jag tyckte det var jätteroligt att vi skulle få vara med i nåt sånt” 
[Informant A] 

 

 



20 
 
Informanternas generella bild av kompetensutveckling var positiv och de säger sig 
vara drivna av ett stort intresse för att ta del av nya kunskaper. Dessa faktorer kan vi 
se som inre motivation i den mening som Ryan & Deci (2000) talar om det. Den inre 
motivationen är en viktig eller till och med nödvändig del i lärandeprocessen och den 
glädje informanterna kände inför projektet medförde antagligen en öppen och nyfiken 
inställning till hälsoprojektet. Utifrån detta hade projektet alla möjligheter att bli 
lyckat.  
 
Informanternas förväntningar på detta projekt, om vad det skulle innehålla och vilka 
effekter det skulle föra med sig, var höga. Efter projektets start kan man dock se en 
stor förändring i enhetschefernas inställning till hälsoprojektet. Enhetschefernas 
glädje över projektet minskade ju längre det pågick då det inte levde upp till de 
förväntningar de hade. Denna minskning av glädje är genomgående för alla 
enhetschefer till olika grad. Denna besvikelse påverkar informanternas inre 
motivation och därmed påverkas även utfallet av kompetensutvecklingen enligt 
Herzbergs motivationsteori (Wolvén 2000). 

 

”Jag hade ganska stora förväntningar på att man skulle få, få hjälp o 
jobba med dom här bitarna” [Informant C] 

 

”I början lovades det stort och ju längre tiden gick, det blev mindre 
och mindre och mindre” [Informant E] 

 
En förståelse för syfte och mål och framförallt en möjlighet till reflektion av dessa 
vid insatser av detta slag är en viktig del av själva processen vid tillägnande av ny 
kunskap.(Ellström 1992) Informanterna har en övergripande bild av vad meningen 
med hälsoprojektet är. De uppfattar att meningen med projektet är att sänka 
sjukfrånvaron och att personalen ska må bra. Informanterna kan se att hälsoprojektet 
har en stark koppling till det hälsoarbete som personalkontoret för Norrköpings 
kommun har arbetat med under lång tid. Likheten mellan personalkontorets arbete 
och hälsoprojektets syfte har medfört att vissa har uppfattat syftet som förvirrande. I 
enlighet med Ellström (1992) kan vi här se en problematik som uppstår då individen 
ska skapa mål med insatserna på ett personligt plan och de övergripande målen är 
diffusa och svårhanterliga. Här finns risker att de personliga målen inte går i linje 
med de övergripande och därmed inte kommer organisationen till gagn.   
 

”Målet var ju först o främst å få personal å må bra i Norrköpings 
kommun, att alla medarbetarna ska må bra i alla led” [Informant A] 
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”Det man tyckte va lite luddig” [Informant B] 

Våra informanter är oeniga i sina utsagor om hälsoprojektets frivillighet. Hälften 
anser sig ha haft en möjlighet i projektets inledning att välja om de skulle vara med 
eller inte medan hälften uttrycker en åsikt om att de hade liten möjlighet att välja. 
Utifrån Ryan och Decis (2000) gradskala av yttre motivation är därmed känslan av en 
yttre press delad och förutsättningarna för deras motivationsskapande likaså. 
Informanterna nämner däremot samtliga att det var mycket intressant och de tyckte 
att det var viktigt vilket troligtvis tog bort en del av den yttre pressen och ersattes av 
en inre motivation.  
 

”ja i början så fråga vi ju om vi, hela område X skulle va mä vi fick ju 
den frågan å det ville vi ju” [Informant A] 

 

”nä det va ju obligatoriskt alla var ju tvungna att va med i området” 
[Informant E] 

 
4.3 Informanternas beskrivning av hälsoprojektets delar 
Vi ska i denna del belysa informanternas upplevelser av de olika utbildningsdelar 
som gavs i hälsoprojektet. Denna del ska ge en överblick över hur informanterna 
upplever att utförare i hälsoprojektet har givit dem förutsättningar för lärande och 
reflektion. Hälsoprojektet bestod av flera olika delar, bland annat föreläsningar och 
utbildningsdagar men också tester, individuella samtal och handledning i syfte att 
utvecklas i sin yrkesroll. Flertalet av informanterna har uttryckt en positiv bild av den 
utbildningsdel i hälsoprojektet som gick under benämningen Klart Ledarskap. Den 
delen har gjort ett starkt intryck på flera av dem som nu säger sig ha stor glädje av 
denna utbildning i sitt arbete. Utbildningen i Klart Ledarskap har givit dem något de 
upplever att de direkt kan tillämpa i sitt arbete och som de upplever som ett bra 
verktyg i sin roll som ledare. Flertalet berättar att de nu tillämpar de kunskaper de fått 
med sig inför exempelvis svåra samtal eller möten med sina medarbetare, de upplever 
också att utföraren som höll i utbildningsinsatsen genomförde den på ett mycket bra 
sätt. Här upplever flera av våra informanter att utbildningen har bringat dem verktyg 
som de kan använda i sin yrkesroll. Med utgångspunkt från det informanterna sagt 
om Klart Ledarskap kan vi göra kopplingar till Hertzbergs motivationsfaktorer, en bra 
utbildningsinsats som i förlängningen bidrar till ökade utvecklingsmöjligheter på 
arbetsplatsen kan ses som en faktor som bidrar till ökad motivation och i det här fallet 
något som gynnar både individ och organisation (Wolvén 2000).  
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”klart ledarskap hade man kanske behövt i början för att kunna 
argumentera för de här sakerna på ett bra och tydligt sätt” [Informant 
C]   

 
Flera av informanterna anser att delar av utbildningen stundtals legat på låg nivå, de 
har uttryckt att vissa utförare i utbildningen lagt upp utbildningen på en bestämd nivå 
utan möjlighet till anpassning efter deltagarnas behov. De fick känslan av att 
utbildningen inte anpassats specifikt till dem som ledare utan att de höll sig till ett 
koncept, oavsett deltagare. Några har också uttryckt att de saknade en nivåhöjning av 
hela utbildningen, de upplevde att de redan låg över den nivå som erbjöds på 
utbildningen och upplevde också att de inte kom vidare, detta var dock ingenting som 
någon av dem lyfte fram till diskussion. Här kan vi som författare tillägga att samtliga 
informanter har utbildning på universitetsnivå.  Vi kan här se att uppgiftens 
komplexitet (Ellström 1992) har en betydande roll för några av informanterna, en för 
låg grad av komplexitet, det vill säga utmaning bidrar till bristande möjligheter till 
lärande. 
 

”det här var väl utarbetat så att det skulle passa i alla led… det 
kanske skulle vart lite annorlunda för oss chefer på något vis” 
[Informant A] 

 
En stor del av informanterna upplever att det har haft ett begränsat inflytande i 
utformningen av hälsoprojektet, flera av dem upplever att det funnits en färdig mall 
vilket det sedan har arbetats utifrån. De talar också om en känsla av att det var 
uppstyrt redan från början, detta trotts att de vid starten av hälsoprojektet fick lämna 
önskemål på önskade insatser. Enligt (Ellström 1992) är det viktigt att alla är 
delaktiga i processen där mål arbetades fram t.ex. inför en utbildningsinsats som 
denna. Det är också av vikt att deltagarna under tiden ges möjligheter att reflektera 
över målen i relation till rådande kontext (Ellström 1992). Uppfattningen på graden 
av delaktighet i hälsoprojektets utformning skiljer sig åt, spridningen av denna 
uppfattning är stor och spänner mellan att inte haft någon om helst möjlighet till 
påverkan till att faktiskt fått komma med idéer och synpunkter på utformningen. 
 

”Vi var ju med och påverkade, på slutet där vi fick den där 
utbildningen i Klart Ledarskap” [Informant B] 

 

”det är konsulterna som utformat helt och hållet, vi skulle bara följa” 
[Informant D] 
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En av informanterna uttrycker att hon kände en rädsla för att ta på sig mer att göra 
och tyckte att det lades mer ansvar på enhetscheferna för att driva det än vad de från 
början trott.  
 

”jag vet att vi chefer var mycket sådär, … kommer det här bli merjobb 
för oss, för vi är ju livrädda att ta på oss mera än vad vi har, det var 
nog så att de låg nog mer på oss än va vi trodde från början” 
[Informant B]  

 
En stor del av informanterna känner en besvikelse över de stöd de skulle erhålla 
genom handledning ifrån kommunens hälsopartner. Stora delar i hälsoprojektet låg på 
respektive enhetschef att genomföra och som stöd erhölls ett antal 
handledningstillfällen. Under dessa tillfällen skulle det även ges tillfälle för reflektion 
i grupp där deltagarna kunde utbyta erfarenheter med varandra. Flertalet har här 
tydligt uttryckt att de inte riktigt förstod syftet med denna handledning och att det 
kändes som en besvikelse. Kopplingar kan här göras till teorier om inre motivation 
(Wolvén 2000), att behöva känna att det finns en mening och tanke för att få 
motivation. Resultatet av Eriksson et als (2010) studie pekar på vikten av att 
reflektera och få utbyta erfarenheter, något som kan visa på en negativt påverkande 
effekt då dessa tillfällen inte fyllde den funktionen som det var menat. Samma sak 
gäller också att några uttryckt att de saknade en nivåhöjning av hela utbildningen, de 
upplevde att de redan låg över den nivå som erbjöds på utbildningen och upplevde 
också att de inte kom vidare. Känslan av att inte utvecklas kan här relateras till 
bristande inre motivation, individen här behöver finna uppgiften som givande och 
intressant för att finna motivation (Ryan och Deci 2000). Ett antal informanter tycker 
att delar av hälsopartnerns insatser har varit positiva, de upplever att de bidragit med 
ett vidare perspektiv samt att de hjälpt dem att reflektera över arbetet med 
implementering. Dessa informanter uttrycker att de är positiva till hälsopartnerns roll 
i hälsoprojektet 
 

”… har vi ju mest varit besvikna, det är nog ingen som tyckt att de 
tillfällena va bra” [Informant A] 

 

”vi hade genomgång med dem där vi pratade om här bitarna och de 
frågade lite kring den här. Det var ju betydligt mer saker än vad man 
själv såg som man faktiskt hade gjort” [Informant C] 
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4.4 Informanternas kompetensförvärvning och implementeringsmöjligheter 
I det här avsnittet vill vi lyfta fram vad informanterna själva anser att de tar med sig 
från hälsoprojektet och vilka effekter informanterna tror detta kommer ha på deras 
verksamhet. Nästan alla informanterna menar att hälsoprojektet överlag har haft 
väldigt lite effekt på verksamheten. Två av informanterna menar att delar av 
hälsoprojektet kommer få effekter i deras verksamheter, men de effekter som de kan 
härleda till hälsoprojektet är diffusa men de kan se att detta är kopplat till 
hälsoprojektet. Några av de informanterna som inte ser några förändringar som är 
kopplade till hälsoprojektet kan se förändringar i verksamheterna under tiden 
hälsoprojektet pågick men kan inte kopplar dessa till hälsoprojektet. 
 

”Jag kan inte se att det har påverkat så jätte mycket i huset” 
[Informant E] 

 

”Kopplat till hälsoprojektet inte några förändringar så sen finns ju 
förändringar i området men det är inte på grund av hälsoprojekt” 
[Informant A] 

 
Även om informanterna inte kan se någon påverkan på verksamheten så kan dom se 
effekter på sitt dagliga arbete på ett individuellt plan. Denna påverkan kommer främst 
från Klart Ledarskap. Denna del uppfattade informanterna som väldigt konkret och 
användbar. Informanterna kan se en förändring i sin kommunikation mellan sig och 
sina medarbetare i sin verksamhet. Dom kopplar också samman denna del av 
hälsoprojektet med ett förbättrat och öppnare klimat i ledningsgruppen anledningen 
till det förbättrade klimatet var att kommunikationen i gruppen förbättrades efter 
denna del av hälsoprojektet. 
 

”jag använder det å relaterar till det nästan dagligen i min tjänst” 
[Informant E] 

 

”Vi har ju betydligt bättre kommunikation i huset idag än för ett och 
ett halvt år sedan. Så det blir ju nåt bestående kvar, absolut.” 
[Informant C] 

 

”Om jag jämför ledningsgruppen innan vi börja och nu så har det 
skett förändringar också i ledningsgruppen …det är ett bättre klimat 
än när vi gick in i det här” [Informant F] 
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Genomgående för många av informanterna är att som tidigare framlagts att 
hälsoprojektet inte medfört ny kunskap. Men informanterna framlägger att de redan 
innan hade kunskapen vilken de hade möjligheten att få genom hälsoprojektet. 
Många av informanterna visar också på att även om de hade möjlighet att använda sig 
av hälsoprojektet men att dessa initiativ försvann utan att de implementeras på grund 
av de förutsättningarna som fanns kring hälsoprojektet.  
 

”Jag har nog tänkt ganska mycket så innan tror jag, det har jag 
gjort.” [Informant A] 

 

”Det har vart svårt upplever jag som chef att implementera dom här 
sakerna därför det har vart sånt fokus på andra saker” [Informant C] 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att informanterna anser att hälsoprojektet har haft 
en viss påverkan på deras verksamhet och på det individuella arbetet. Påverkan från 
huvuddelen av hälsoprojektet har varit liten. Men enstaka delar, vilka är det som varit 
mer anpassat till informanternas behov, har givit effekter på informanternas dagliga 
verksamhet. 
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5. Diskussion  

I denna del behandlas vår empiri i relation till teori. Kapitlet avslutas med slutsats, 
kritisk reflektion och förslag på fortsatt forskning.  
 
5.1 Förutsättningar för individuellt lärande 
Vi vill utifrån Elströms (1992, 1996) teorier presentera hur mål, komplexitet och 
reflektionsmöjligheterna yttrade sig i hälsoprojektet. Överlag anser sig informanterna 
ha en klar bild av syftet med hälsoprojektet men många av informanterna likställer 
syftet med personalkontorets hälsofrämjande arbete. Utifrån detta kan vi tyda att 
hälsoprojektets mål inte förmedlades med klarhet då det istället applicerats på det 
allmänna syftet för kommunens hälsofrämjande arbete. Detta har medfört att 
informanterna har haft svårighet att relatera till syftet med de olika delarna av 
hälsoprojektet. Det medförde att informanterna har svårt att utforma och applicera 
syftena till sina verksamheter och ledningsgruppen. Detta blir ännu tydligare då de 
lyfter fram delen av hälsoprojektet som handlar om Klart Ledarskap. Denna del av 
projektet hade ett klart syfte och ett mål som informanterna kunde relatera till. 
Utifrån dessa ståndpunkter kan vi sluta oss till att syftet och målen med 
hälsoprojektet inte var tillräckligt klara för att informanterna skulle kunna skapa sig 
en klar riktning. I förhållande till utbildningens komplexitet kan vi se att 
hälsoprojektet överlag har ställt alldeles för låga krav på informanterna för att de över 
huvud taget ska kunna tillämpa kunskapen på ett individuellt plan. Liksom 
föregående kontextuella förutsättning är utbildningsdelen om Klart Ledarskap ett 
tydligt undantag då alla informanter sagt att denna del av projektet varit givande. Den 
sista kontextuella förutsättningen är starkt förknippade med de förutsättningar 
organisationen gav för reflektion under projektet. Denna förutsättning för reflektion i 
organisationen försvann på grund av bristande tid och ekonomiska förutsättningar i 
och med besparingar under hälsoprojektet. Dessa bristande tillgångar medförde att 
informanterna inte hade möjlighet till reflektion i sitt dagliga arbete vilket i sin tur 
medförde att de inte kunde knyta an hälsoprojektet till sin verksamhet i någon större 
utsträckning. Att ges möjlighet till reflektion är viktigt. Detta styrks i en av våra 
tidigare forskningar vilken också genomförts på ett projekt som studerade 
enhetschefer inom offentlig verksamhet. (Eriksson et al 2010, Paulsson et al 2005) 
Nu gavs ändå tillfälle för reflektion som en del i hälsoprojektet. Informanterna ger 
dock en negativ bild av dessa tillfällen och menar att det inte blev som förväntat då 
syftet varit oklart och de inte fått det stöd och de verktyg för tillämpning som de 
trodde de skulle få. Den bild flertalet informanter givit oss är att de är besvikna på 
dessa tillfällen. Med utgångspunkt ur dessa förklaringar kan vi se att under 
hälsoprojektets gång har det varken funnits klara syften, utbildningen har inte varit 
anpassad efter efterfrågan och det gavs inga klara möjligheter för reflektion.  
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5.2 Enhetschefernas autonomi i anslutning till hälsoprojektet 
Autonomi är en viktig del av allt lärande både individuellt och organisatoriskt. 
Ellström (1992, 1996) och Argyris och Schön (1995) presenterar vikten av autonomi, 
Ellström visar på vikten av autonomi i anknytning till individuellt lärande medan 
Argyris och Schön visar på vikten av autonomi i organisatoriskt lärande. 
Informanterna presenterar en bild av låg autonomi i anknytning till utformandet av 
hälsoprojektets delar och de uppfattar att utbildningsdelarna var förutbestämda i sin 
utformning. Avsaknaden av möjligheten att påverka situationen medför att 
informanterna uppfattar utbildnings nivån som låg. Denna brist kan i förläggningen 
orsakat att informanterna inte tar upp bristerna i hälsoprojektet till diskussion som 
fallet var med reflektions träffarna med kommunens hälsopartner. Utifrån Argyris 
och Schöns teorier så får denna avsaknad av möjlighet att påverka en stor betydelse 
då informanterna inte kan omforma den individuella kunskapen till kunskap som går 
att använda i sina organisationer. Ryan och Decis (2000) lyfter i sin teori Self-
Determination theory fram faktorer som visar på vikten av autonomi i förhållande till 
inre och yttre motivation. Enhetschefernas autonomi i förhållande till hälsoprojektet 
och organisationen är begränsad av flera skäl, dels på grund av den utsatta situationen 
de har som enhetschefer. Situationen har försvårats på grund av de nedskärningar som 
drabbade organisationen under hälsoprojektets gång vilket lede till ökad press i deras 
position i organisationen. Detta leder i förlängningen till att autonomi inom 
organisationen och i förhållande till hälsoprojektet minskar. Eriksson et al (2010) 
lyfter i sina resultat fram vikten av att individen är aktiv i utformningen av 
utbildningen vilket vi ser som en verifiering för att detta  påverkat förutsättningarna. 
 
5.3 Organisatorisk lärande i anslutning till hälsoprojektet 
Det organisatoriska lärande som kommit av hälsoprojektet är begränsat, anledningen 
till detta kan finnas i Argyris och Schöns (1995) och Dochertys (1996) teorier. Under 
projektets gång har det funnits omständigheter som har styrt i vilken utsträckning ett 
organisatoriskt lärande skulle kunna ske. De faktorer vi kan urskilja är främst brist på 
autonomin som leder till svårigheter med att implementera nya rutiner och praxis. 
Delar av bristen av autonomi kommer av den roll enhetscheferna fyller i 
organisationen och har förstärkts av bristen av resurser som fanns under 
hälsoprojektet. Enhetscheferna presenterar sin roll i organisationen som en länk 
mellan ledning och de anställda denna roll är utsatt men enhetscheferna ser sig själva 
som viktiga informationskällor för organisationen. Positionen bidrar till att 
information och kunskap kan spridas ifrån enhetscheferna genom det Docherty kallar 
spridning. Sammantaget med att informanter ser att det har skapats individuell 
kunskap kan ett visst organisatorisk lärande ske men på grund av den bristande 
autonomin stannar antagligen vid ett kollektivt lärande. Informanterna lyfter fram 
delen Klart Ledarskap som en bra del som bidragit till personlig utveckling men även 
i anslutning till denna del förhindrar bristen på resurser ett organisatoriskt lärande. 
Men på grund av att kunskapen finns hos enhetscheferna kan det ske det Docherty 
kallar Institutionalisering. Institutionaliseringen medför att detta individuella lärande 
med tid kan omvandlas till organisatorisk lärande. 
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5.4 Enhetschefernas motivation 
Den inre motivationen är en viktig del i lärandeprocessen enligt Herzberg (1966 
hänvisad till i Wolvén 2000). Motivationsfaktorer i Herzbergs mening är under 
projektets inledningsskede flera. Informanterna har samtliga en positiv attityd till 
kompetensutveckling och uttrycker en form av tacksamhet gentemot organisationen 
för deras chans att medverka projektet. De ser detta som en uppskattning att de 
avsätts medel för deras utveckling. De tycker det är viktigt att utvecklas i deras roll 
eftersom de sprider vidare kunskap och har ett ansvar för personalen. Att arbeta med 
hälsofrågor och ett hälsofrämjande ledarskap tycker informanterna är viktigt speciellt 
i ansträngda tider som de rådande under projektets genomförande. 
 
Den inledande inställningen förändras allteftersom under projektets gång. Denna 
förändring kan tillskrivas delarna i hälsoprojektet och den kvalité delarna höll men 
den kan också tillskrivas faktorer i kontexten hälsoprojektet hölls i. För att kunna visa 
på dessa kontextuella förutsättningar vill vi lyfta fram de faktorer som Herzberg 
kallar för hygienfaktorer. Hygienfaktorerna brister på flera sätt och 
arbetstillfredsställelsen under projektets gång varierar på grund av flera orsaker. De 
hygienfaktorer vi kan utläsa ur informanternas berättelser är den upplevda utsattheten 
i sin roll som enhetschefer. I denna roll känner de press från ledningen i form av nya 
direktiv, regler och rutiner och samtidigt press från personalens sida då informanterna 
känner ett ständigt behov av att behöva försvara de nya besluten uppifrån. Den 
besparing som kommunen tvingades till under hälsoprojektets gång upplevde 
informanterna hade en stor negativ påverkan då de tvingades motivera personal till att 
arbeta mer hälsofrämjande samtidigt som de var tvungna att genomföra stora 
förändringar i personalgrupperna. De stora nedskärningarna medför en ansträngd 
situation där enhetscheferna är tvungna att balansera på en ständigt minskande budget 
och personalen är orolig då omorganiseringar och omflyttning av personal sker 
konstant. Att införa nya arbetssätt och värderingar i sin vardag då denna 
arbetssituation råder är inte det lättaste. En annan hygienfaktor som uppkommit ur 
denna besparing är en ökad tidsbrist där många av informanterna uttryckte att 
hälsoprojektet blev ytterligare en sak att ta tag i. Vi kan se att dessa tre hygienfaktorer 
har medfört att informanternas initiala glädje till projektet efterhand minskade 
kraftigt vilket enligt Herzberg därigenom leder till minskad arbetsmotivation och 
gynnar knappast informanternas inställning till projektet för att möjliggöra det 
lärande och den utvecklingen som det är tänkt att medföra. Genom detta kan vi se att 
informanterna lägger mindre energi på hälsoprojektet än vad som kunde antas med 
deras inledande motivation. 
 
5.5 Slutsats  
Vi har under studiens gång försökt belysa vilka förutsättningar som fanns för ett 
organisatoriskt lärande i och med hälsoprojektet. För att kunna göra detta har vi 
studerat två separata frågeställningar. En med mer fokus på individ och en mer 
inriktat mot kontexten. 
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Vår första frågeställning är i vilken omfattning upplever de att den rådande 
organisatoriska kontexten påverkar införandet av ny kompetens i och med 
hälsoprojektet? Tyngdpunkten i denna fråga besvaras i analysen då informanterna 
talar om besparingar som lagts på kommunen. Planeringen och starten av projektet 
skapades i en kontext då det ekonomiska läget var ett helt annat. Under projektets 
gång ändrades kommunens ekonomiska förutsättningar. För våra informanter innebar 
det bland annat personalnedskärningar och liknande negativa faktorer. Detta ledde till 
extra arbete och medförde försvårade omständigheter för att arbeta med 
hälsoprojektet. De uttrycker en känsla av tidspress i relation till projektet och flera 
uttrycker att det lades mer ansvar på dem för att driva det än de hade räknat med. 
Projektet innebar en extra uppgift utöver de ordinarie arbetsuppgifterna utan att de 
fick någon extra tid avsatt för detta. Besvikelsen över den hjälp de skulle få ser vi 
också som en kontextuell förutsättning som påverkar projektet på ett negativt sätt då 
de saknade ett stöd som hade behövts för att underlätta deras egen roll som spridare 
av nya tankesätt, värderingar och arbetssätt. Informanterna berättar om en upplevd 
utsatthet i sin roll som enhetschefer. I denna roll känner de press från ledningen i 
form av nya direktiv, regler och rutiner och samtidigt press från personalens sida då 
informanterna känner ett ständigt behov av att behöva försvara de nya besluten 
uppifrån.  
 
I vår fråga på individuell nivå har vi valt att ha ett fokus på motivation och 
motivationens påverkan så vår andra frågeställning har varit Hur såg enhetschefernas 
motivation ut gentemot hälsoprojektet? En av de viktigaste faktorerna när det gäller 
motivation gentemot hälsoprojektet är att det förändrats kraftigt under projektets 
gång. De motivationsbaserade förutsättningarna var lovande i början men ändrades 
allt eftersom de omständigheter som projektet gavs i inte motsvarade enhetschefernas 
förväntningar. En av de stora anledningarna till att omständigheterna inte motsvarade 
de förväntningar som fanns går att finna i nedskärningarna som drabbade 
organisationen. Dessa nedskärningar har orsakat en ökad utsatthet i organisationen 
och ökat arbetsbördan för enhetscheferna. Vi kan i hälsoprojektet se inslag av både 
belöning och bestraffning. Deltagarna kände sig till en början utvalda över att få 
delta. Det fanns en glädje i att just de fick chansen att gå denna utbildning.  Samtidigt 
upplevs det i ett annat läge som pressat och något som är mer eller mindre påtvingat. 
 
I anknytning till syftet: Syftet är att studera förutsättningar för ett organisatoriskt 
lärande i samband med hälsoprojektet. Ledningen och projektgruppen ser 
hälsoprojektet i ordets rätta bemärkelse, som just ett projekt. Informanternas svar har 
dock inte givit oss intrycket av att det inte fungerat som ett projekt. Det är osäkert vad 
som är syfte och mål, något som gör detta projekt svårt att utvärdera utifrån 
informanternas utsagor. På ett individuellt plan hade hälsoprojektets 
kompetensutveckling alla förutsättningar för att bli ett lyckat projekt och bidra till en 
ökad kompetens och förändrade arbetssätt och rutiner. Den kontextuella situationen 
bidrog dock inte till detta. I anslutning till hälsoprojektet kan vi alltså ställa oss vissa 
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frågor: Var det en bra tidpunkt att starta ett projekt när det fanns så mycket annat i 
den rådande kontexten? Bör det inte skapas en bättre plattform och en infrastruktur 
för lärande? Så det vi avslutningsvis frågar oss är: Varför just nu?  
 
5.6 Kritisk reflektion 
I vår reliabilitets och validitetsdiskussion har vi valt att utgå ifrån Brymans (2002) 
tolkningar av Guba & Lincolns validitets och reliabilitetsbegrepp. Dessa är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till styrka och konfirmera. Vi 
har valt att använda oss av dessa begrepp då de är mer anpassade till kvalitativ 
forskning än validitet och reliabilitet som är direkt överförda från den kvantitativa 
forskningsmetodiken. I begreppet tillförlitlighet innefattas att skapa en trovärdighet 
av den beskrivning som studien utger sig för att göra. Detta innebär att den som 
bedriver studien måste få bekräftelse på att det den tolkar faktiskt är det som sker. För 
att öka tillförlitligheten på vår studie genomfördes samtal med nyckelpersoner för att 
skapa en bild av vad hälsoprojektet innehöll och en förförståelse för vad som skedde 
under hälsoprojektet. Detta för att få en annan bild än den som informanterna delgav 
oss. Denna bild medförde att vi författare fick möjlighet att jämföra den 
informationen som informanterna delgav oss med den övergripande bilden för att få 
en bekräftelse på att de övergripande kontexterna är de samma hos bägge 
informationskällorna. Överförbarhet handlar om möjligheten att applicera 
forskningsansatsen på en annan population än den forskningsansatsen inledningsvis 
hade. Eftersom vår studie är en kvalitativ studie på en liten population med unika 
sociala förutsättningar kan överförbarheten av studiens empiri och metodologiska 
genomförande vara svår. Vi som författare har en förhoppning om att studiens 
transparens medför att vår diskussion och slutsatser kan överföras till liknande 
forskningsansatser. Vi som författare anser att vår tolkning av det insamlade material 
är trovärdig, detta på grund av att vi är tre författare och har under studiens gång 
granskat materialet gemensamt. Under intervjuerna var vi alltid två, det materialet 
som sedan transkriberades lästes igenom av en annan författare än den som 
transkriberat och under analysarbetet deltog samtliga författare aktivt och allt 
material diskuterades gemensamt. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär till 
viken grad det i en forskningsansats går att styrka att forskarna har en objektiv 
studieansats. Vi har i studien använt oss av att vi är tre, vilket under studiens gång har 
medfört att åsikter som framkommit under studiens gång har bemötts med diskussion. 
Detta ifrågasättande av personliga åsikter har medfört en högre objektivitet. 
Diskussionen har också varit ett forum där författarnas personliga åsikter har 
reflekterats.  
 
Vi författare upplever att uppsatsen utefter de svar vi fått ger en mycket negativ bild 
av informanternas syn på förutsättningar för hälsoprojektet. Vi ställer oss därför 
frågande till vad detta kan bero på? Har det med frågorna och sättet vi frågat på att 
göra, eller har vi på något annat sätt under intervjuerna gett en bild av att vi vill åt 
deras negativa åsikter? Vi har funderat på om det ligger i organisationskulturen att 
personalen inte pratar positivt om den här typen av insatser eller är det så att det inom 
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offentlig verksamhet är så att personal ofta klagar över projekt och att detta 
intervjutillfälle gav möjlighet till att lyfta fram mindre positiva åsikter om projektet. 
Efter att vi rannsakat oss själva och i uppsatsens slutskede åter gick igenom våra 
frågor tyckte vi att vi fortfarande haft en öppen och neutral utformning av frågorna, 
som enligt oss inte bjuder in till negativa svar. Det fanns en utbildningsdel i projektet 
som alla upplevde som otroligt positivt. Uppgifter om denna del uppkom inte som ett 
direkt svar på en fråga utan som en beskrivning av en del i hälsoprojektet som de 
uppfattat som särskilt bra. Detta ger oss en förhoppning om att vi faktiskt utformat 
våra frågor på ett tillförlitligt och bra sett och de svar vi fått genom intervjuerna 
verkligen speglar informanternas upplevelse av hälsoprojektet. 
  
5.7 Studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning  
Vår tanke och förhoppning är att denna studie ska bidra med ytterligare en del till 
forskningen inom detta område. Denna studie kan bidra med ytterligare ett perspektiv 
på kompetensutveckling inom offentlig organisation. Vi vill med denna studie bidra 
till att öka synen på förutsättningar och hinder som kan uppstå på individ respektive 
verksamhetsnivå inom en politiskt styrd organisation. Ett förslag till fortsatta studier 
inom området vore att göra en liknande studie på ett liknande projekt, fast i ett skede 
då längre tid gått sedan projektet avslutades. Detta skulle kunna ge ytterligare en bild 
av vad det verkligen har med sig och lärt sig av projektet. Det skulle vara ett 
alternativ att utgå ifrån ett liknande fall men nu rikta in fokus på flera led i 
organisationen. Vår studie gick ut på att finna enhetschefernas uppfattningar, men en 
fortsatt studie skulle kunna undersöka personalens uppfattningar och upplevda 
förändringar chefernas ledarskap etc. Det kunde också vara lämpligt att gå upp till 
områdeschefernas nivå och se hur det upplever att enhetscheferna förvärvat och 
använder sig av nya kunskaper efter att genomfört en kompetenshöjande insats. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Studiens syfte 
Studiens syfte är att undersöka organisationers och chefers möjligheter att 
tillgodogöra sig kompetenshöjande insatser. I vår studie har vi valt att se närmare på 
det hälsoprojekt som ni deltagit i under åren 2008-2010. För att kunna studera 
hälsoprojektet är vi intresserade av att göra en intervjustudie med er enhetschefer som 
varit med i hälsoprojektet. 
Den information som samlas in är enbart till för studien och kommer enbart att 
användas för detta syfte.  
Hur ni når oss framgår i missivbrevet! 
 
Konfidentialitetskravet 
Allt material som samlas in genom intervjuer kommer att hanteras med största 
försiktighet. Allt kommer till största möjliga grad att avidentifieras. 
 
Samtyckeskravet: 
Vi vill här att du ger ditt samtycke till att aktivt delta i studien. Vi vill också informera 
om att du har rätten att avbryta din medverkan men att vi då gärna ser att vi kan föra 
en dialog om det då dittills insamlade materialet och din fortsatta medverkan i 
studien. 
 
Nyttjandekravet: 
De uppgifter som samlas in om dig kommer enbart att användas i studiens syfte och 
kommer inte nå någon otillbörlig.  
 
Vi har ingen brådska så ta dig gärna tid att fundera innan du svarar.. 
 
När vi under intervjun talar om ”Hälsoprojektet” menar vi de delar du varit delaktig i.  
 
Intervjufrågor   
□ Berätta om hälsoprojektet?  

Berätta lite mer om de olika delarna du varit med i 
□ Vad tycker du om utbildningens upplägg? 
□ Vad tycker du om utbildningens innehåll? 

□ Hur var inledningsvis din inställning till hälsoprojektet?  
Reviderades den under tiden? Beskriv hur och varför? 

□ Kan du beskriva vad du upplevde att målen och syftet var med detta hälsoprojekt?  
□ Hur upplevde du att syftet med hälsoprojektet förmedlades till er enhetschefer?  
□ Vet du varifrån beslutet om att införa hälsoprojektet kommer? 
□  Tycker du att hälsoprojektet var anpassad till er som enhetschefer inom kommunal 
äldreomsorg?  
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 Utveckla? 
 Hur upplevde du eventuell förankring till verksamheten? 
 Hur var det att arbeta med externa utförare? 
□ Har innehållet varit relevant för syftet med hälsoprojektet?  

Utveckla?  
□ Kan du beskriva vad som motiverade DIG till att medverka i hälsoprojektet. 
Utveckla!  
 Obligatoriskt eller självvalt?  
 Vad motiverar dig att ta del av nya kunskaper? 
□ I vilken utsträckning har du varit delaktig i hälsoprojektets utformning? 
□ Hade du velat vara mer delaktig i hälsoprojektet utformning? 

På vilket sätt hade du velat vara mer delaktig?  
Alternativt, varför ville du inte vara delaktig? 

□ Berätta om tidigare erfarenheter av kompetensutveckling. 
Hur mycket kompetensutveckling har du fått i din nuvarande befattning. 

□ Beskriv hur du ser på kompetensutveckling 
 Kan du känna någon press att delta i kompetensutveckling?  
 Beskriv hur du ser på Ditt behov av kompetensutveckling? 
□ Kan du beskriva några nya kunskaper eller färdigheter som tillförts dig under 
hälsoprojektet?  

Du ska alltså kunna relatera dessa kunskaper direkt till någon av de 
utbildningar du genomgått?  

□ Upplever du förändringar i ditt arbetsutövande före och efter hälsoprojektet? 
Kan du ge konkreta exempel?  

□ Kan du beskriva hur hälsoprojektet har påverkat dig som person?  
□ Hur tror du att hälsoprojektet kan få effekter vidare i din organisation, från din 
personal och vidare till klienterna? (se till att de håller sig till sin del av utbildningen)  

Kan du se någon förändring ledningsgruppen efter hälsoprojektet?  
Finns det några planer på förändringar? 

  Hur ser du på dessa?  
□ Har hälsoprojektet givit dig några idéer om förändringar som skulle kunna göras i 
hälsofrämjande syfte?  
□ Låg hälsoprojektet rätt i tiden? 
 Varför/varför inte? 
□ Om du skulle få möjligheten att själv utforma ett hälsoprojekt, vad skulle det 
innehålla? 
□ Hur skulle du beskriva din roll här i organisationen?  

Här menar vi inte din befattning som enhetschef.  
 
Avslutande frågor 
□ Antal år inom verksamheten?  
□ Arbetstid (hel- eller deltid)? 
□ Ålder? 
□ Hur många medarbetare ansvarar du för på din enhet? 
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□ Är du chef i hemtjänst eller ett boende? 
□ vad är din högsta avslutade utbildning?  
□ Är det något du vill lägga till som du tycker saknats i frågorna eller som inte 
kommit fram under intervjun?  
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Bilaga 2 Missivbrev 

 
 
Hej! 
Vi är tre socionomstudenter som läser 3:e året på Linköpings universitet i 
Norrköping. Vi ska nu under våren skriva en C-uppsats som handlar om 
kompetensutveckling i organisationer. Som utgångspunkt för vår uppsats är vi 
intresserade av att studera det hälsoprojekt som ni genomfört. 
Vi har genom kontakt med områdeschefen fått information om hälsoprojektets 
innehåll, syfte och deltagare.  Med detta missivbrev vill vi informera om vilka vi är 
och vad vår studie syftar till och vår förhoppning är att du har möjlighet att delta i 
studien. 
Det är viktigt för oss att så många som möjligt kan medverka i studien och vi 
kommer inom kort ta kontakt med Dig per telefon. 
 
Studiens syfte 
Studiens syfte är att undersöka organisationers och chefers möjligheter att 
tillgodogöra sig kompetenshöjande insatser. I vår studie har vi valt att se närmare på 
det hälsoprojekt som ni deltagit i under åren 2008-2010. För att kunna studera 
hälsoprojektet är vi intresserade av att göra en intervjustudie med er enhetschefer i 
område 2. 
 
Anonymitet 
Under studiens gång kommer det material som samlas in behandlas konfidentiellt. 
Det material som sedan kommer publiceras kommer att avidentifieras för att värna 
om er anonymitet.  
Det är när som helst under studiens gång möjligt att dra sig ur. Ni kommer senare att 
få ta del av resultatet om ni så önskar. 
Om ni har frågor angående studien eller något i anknytning till den är ni välkomna att 
höra av er. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Martin Amnell, Marcus Johansson, Patrik Öjhage 
 
Kontaktuppgifter       Email:   Telefon: 
Martin Amnell      
Marcus Johansson  
Patrik Öjhage     
 
Handledare  
Christer Johansson     
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