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Sammanfattning 
Digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen 

och allt eftersom den ökar drivs förändringar fram i alla sammanhang, inte minst inom 

arbetslivet. Detta ställer krav på både lärande och välmående inom arbetslivet. Ledare 

har en central roll i förändringsprocesser och att stärka ledarskapet i dessa är 

betydelsefullt. Syftet med studien var att, genom en undersökning av ledares 

uppfattningar av krav, resurser och lärande i en organisatorisk digital 

förändringsprocess, bidra med en ökad förståelse kring vad som skapar framgång och 

leder till att en sådan process blir hälsofrämjande. För att besvara studiens syfte har åtta 

semistrukturerade intervjuer med ledare inom omsorgskontoret i kommunen 

genomförts, vilka senare analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

visar att krav, resurser och lärande förekommer i samband med digitaliseringen i 

kommunen. Resultatet i studien visar att ledares positiva inställning till digitalisering 

bidrar till välmående och att egna drivkrafter är en betydelsefull individuell resurs. Det 

mest framträdande kravet som uppfattats samband med digitaliseringen är kravet att 

som ledare vara en god förebild. Resultatet visar även att utbildnings- och 

reflektionstillfällen i samband med digitalisering bidrar till ledares lärande.  Det som 

skapar framgång har visat sig vara en positiv inställning, egna drivkrafter och en 

stödjande lärmiljö där möjlighet till formellt lärande ges samt att det informella lärandet 

främjas. För att en organisatorisk digital förändringsprocess ska bli hälsofrämjande ses 

motivation och stöd som viktiga faktorer eftersom de skapar möjlighet till att 

välmående och lärande på arbetsplatsen utvecklas.  
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Abstract 

As digitalization increases in speed and we become more digital, changes are brought 

upon every part of society, not least our workplaces. While these changes often create 

efficiency in organizations, they also come with high demands on individual learning 

and well-being. Leaders play a central role in change processes, thus improving 

leadership is of utmost importance. The purpose of this study was to examine leaders’ 

perception of job demands, resources and learning in an organizational digital change 

process and contribute to the body of research with understanding of what creates 

success and health promotion in such change processes. To examine and answer the 

research questions, eight semi-structured interviews were held with leaders from the 

care office of the municipality. The interviews were transcribed and analyzed using 

conventional qualitative content analysis. The results from this study show that the 

leaders’ positive attitude towards digitalization induce wellbeing and that individual 

motivation drivers are important resources to support healthiness. The study also finds 

that the most prominent demand that leaders experience in the digitalization process is 

to be a good role model. Further, the results show that occasions for education and 

reflection regarding digitalization are main drivers to promote leaders’ learning. 

Success is created from having a positive attitude, individual motivation drivers, a 

supportive learning environment for formal learning, and opportunities for informal 

learning. For an organizational digital change process to be health promotional, 

motivation and support are important factors as they create opportunities for 

improvement of well-being and learning at the workplace. 
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Introduktion 

I studiens inledande kapitel presenteras först ämnesområdet där det framgår varför 

ämnet är intressant att undersöka. Sedan förs studien vidare genom en 

problemformulering. Därefter beskrivs studiens avgränsning, hälsopedagogisk 

relevans samt hur studien kan bidra till forskningen. I kapitlets avslutande del framgår 

studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare lyfts även viktiga begrepp med avsikt att 

underlätta läsningen. 

 

Digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen 

(Sandblad, Gulliksen, Lantz, Walldius & Åborg, 2018). Vi lever i en tid där samhället 

genomsyras av en ständigt pågående digital utveckling vilket berör såväl den enskilda 

individen som organisationen. Allt eftersom digitaliseringen ökar drivs förändringar 

fram i olika sammanhang, inte minst inom arbetslivet. Digitaliseringen medför att 

organisationer måste anpassa sig för att fortsatt vara effektiva och konkurrenskraftiga i 

samhället (Earley, 2014; Cöster & Westelius, 2016; Fonseca & Domingues, 2017). 

Digitaliseringen medför även att organisationer och medarbetare behöver lära sig nya 

arbetssätt samt använda sig av och tillämpa den nya kunskapen i praktiken (Södergren, 

2018). Vidare ställer detta krav på ökad kompetens och snabb anpassningsförmåga. 

Förändringar förutsätter både individuell kompetensutveckling och organisatoriskt 

lärande (Södergren, 2018). De följder av krav som digitaliseringen medför ger 

samtidigt relevans för hur individers välmående påverkas i samband med detta. 

Arbetssituationer som präglas av digitalisering innehåller ofta en kombination av 

stressfaktorer som visat sig öka risken för skadlig stress (Sandblad m.fl., 2018). Stress 

och psykisk ansträngning har setts i samband med de förändrade krav i arbetslivet som 

digitaliseringen medför (Sandblad m.fl., 2018). En balans mellan krav och resurser i 

arbetet ses därför som viktiga arbetsmiljöfaktorer för att motverka denna typ av 

arbetsrelaterad ohälsa (Sandblad m.fl., 2018). Även arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling framkommer som viktiga faktorer för att främja hälsan i 

arbetslivet (Stewart, Campbell & Wheelers, 2016). Utöver kompetensutveckling 

belyses även organisatoriskt- och socialt stöd som en viktig aspekt för hälsan och 

arbetsmiljön (Bresciani, Griffiths & Rust, 2009; Andersen, 2016). Således finns det en 

relevans i att närmare utforska vilka resurser som har en betydelsefull roll för 

främjandet av hälsan vid digitala förändringar.  

 

Eftersom ledare antas ha en central roll i verksamheters förändringsprocesser, är 

ledarskapet i sig starkt föremål för förändring i takt med ökad digitalisering. Ledare 

antas i större utsträckning få andra arbetsuppgifter och nya roller inom organisationen 

i samband med att förändringen sker (Wallo, Fogelberg Eriksson, Ellström & Kock, 

2016). Detta betonar betydelsen av att rätt förutsättningar för lärande och utveckling 

ges till ledare. Framförallt har det visat sig viktigt att ledare stärks med förmågor såsom 

att främja engagemang hos medarbetare och driva en kultur av innovation för att hålla 

sina företag konkurrenskraftiga (Ellis, 2018). Statens Offentliga Utredningar (SOU, 

2016:89) betonar betydelsen av att stärka ledarskapet i dessa förändringsprocesser för 
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att digitaliseringen ska bli framgångsrik. För att lyckas med satsningar inom 

digitalisering handlar det i slutändan om människor som ska använda sig av tekniken, 

vilket sätter fokus på bland annat individuellt lärande och tillräckliga resurser. Med stöd 

i statens offentliga utredning (SOU, 2016:89) anser vi att digitalisering i hög grad 

handlar om ledarskap. Därmed är det intressant att utforska vilka resurser som är viktiga 

för välmåendet hos ledare i samband med digitala förändringar. Digitalisering handlar 

inte enbart om verktyg utan även om individers uppfattningar om och inställningar till 

den förändring som digitalisering innebär. Det är därmed intressant att utforska hur 

digitala förändringsprocesser inom organisationer uppfattas och vad det är som kan 

förstås vara framgångsfullt i en digital förändringsprocess. Eftersom digitaliseringen 

förväntas öka är det även av intresse att lyfta det som kan förstås vara hälsofrämjande 

i en sådan process vilket även ger det hälsopedagogiska perspektivet relevans.  

  

I en kommun i sydvästra Sverige pågår en omfattande digital satsning inom 

kommunens omsorgskontor och det är därav ett intressant exempel att belysa. Genom 

att undersöka hur ledare inom omsorgskontoret i kommunen uppfattar krav, resurser 

och lärande i en organisatorisk digital förändringsprocess, ämnar föreliggande studie 

bidra till forskningen med att ytterligare öka kunskapen kring området. Med hjälp av 

en kvalitativ forskningsmetod kan studien bidra med en djupare kunskap kring ämnet 

då ledare själva kan beskriva sina uppfattningar kring en digital förändring. Studien 

kommer därmed inte lämna någon generell eller kvantifierbar kunskap utan ämnar bidra 

med fördjupade beskrivningar kring området.  

 

Syfte & Forskningsfrågor  

Syftet med studien var att, genom en undersökning av ledares uppfattningar av krav, 

resurser och lärande i en organisatorisk digital förändringsprocess, bidra med en ökad 

förståelse kring vad som skapar framgång och leder till att en sådan process blir 

hälsofrämjande. 

  

För att tydliggöra syftet har följande forskningsfrågor tagits fram:  

 

1.  Hur uppfattar ledare att den organisatoriska digitala förändringsprocessen påverkar 

deras välmående?  

 

2. Hur uppfattar ledare förhållandet mellan arbetskrav och arbetsresurser i den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen? 

 

3. Vilka möjligheter uppfattar ledare till lärande i den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen? 

 

   



 

 3 

Definitioner 

 

Digitalisering 

Statens offentliga utredningar (2015:91) definierar digitalisering i mening med att 

“digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamhet och saker blir 

självklara. Det förändrar hur vi gör saker, hur vi uppfattar saker, hur vi tar oss an 

uppgifter och hur vi finner lösningar” (s. 15) och att den digitaliserade tillvaron växer 

allt mer och samtidigt minskar gränsen mellan det digitala och det icke-digitala. 

Digitalisering kan enligt Sandblad m.fl. (2018) omfatta två olika betydelser. Dels 

informationsdigitalisering som syftar till den process vilken sker då analog information 

omvandlas till digital information och dels samhällelig digitalisering som avser en 

förändring av samhället, verksamheter, teknikanvändning och arbetsliv. Det 

sistnämnda innefattar de nya affärsmässiga förutsättningar som uppkommer på grund 

av de ökade möjligheterna som tekniken medför. I vår studie behandlar vi endast 

begreppet inom arbetslivet, vilket innefattar den digitala teknik som möjliggör nya sätt 

att både tänka och arbeta, som vi inte haft möjlighet till tidigare (Sandblad m.fl., 2018). 

 

Ledarskap 

Det görs skillnad i definitioner beroende på om du är chef eller ledare. Chef beskrivs 

enligt Angelöw (2013) som en formell position och funktion inom organisationen 

vilken utgör en del av ledningssystemet. En chefs arbetsuppgifter syftar till att uppnå 

organisationens mål och är utsedd till att samtidigt leda personalen inom verksamheten 

med hjälp av diverse resurser. Inom ramen för chefskapet finns skyldigheter och ansvar 

att arbeta enligt olika lagar och föreskrifter. Däremot beskriver Angelöw (2013) att 

resultat och mål inte kan uppnås genom chefskap utan förutsätter ett ledarskap. 

Ledarskap avser det sätt chefen väljer att utföra sitt ledarskap på. Denna studie inriktar 

sig på personer i ledande position, med chef som titel. Vi begränsar oss dock inte till 

någon definition, utan anser att chefskap och ledarskap är kopplade till varandra. I 

studien görs därmed ingen skillnad på chefskap och ledarskap.  

 

Välmående   

En av dem mest kända hälsodefinitioner kommer från World Health Organization 

(WHO) och lyder, ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (2014a, s.1). 

Välbefinnande beskrivs enligt Hanson (2004) som “individens övergripande 

upplevelser av att må bra eller må dåligt” (s. 60) och utgör ett sätt att definiera hälsa. 

Upplevelsen av individens välbefinnande påverkas enligt Hanson (2004) av hur 

kroppen mår eller fungerar och medför därför att klinisk status, funktionsförmåga och 

upplevelsen av välmående är alla olika tillstånd som kan höras samman. Välmående 

benämns som ett brett begrepp vilket vanligen används som ett samlingsbegrepp för 

socialt, ekonomiskt, fysiskt och psykiskt välmående. En närmare definition av skilda 
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aspekter gällande välmående har varit svår att finna för forskare, men subjektivt 

välmående är en underliggande faktor som identifierats, vilken har betydelse för 

psykisk hälsa. Psykisk hälsa definieras som ett tillstånd av välbefinnande där den 

enskilda individen kan inse sin egen potential, kan hantera vardaglig stress i livet, arbeta 

produktivt och bidra till sitt samhälle WHO (2014b). I denna studie används begreppet 

välmående som en synonym till välbefinnande. Välmående ses i denna studie som ett 

samlingsbegrepp främst med fokus på socialt och psykiskt välmående. 

 

Bakgrund  

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien. Först ges en genomgång av Sveriges 

övergripande digitala mål och vidare följer en presentation av kommunen, deras 

satsning på digitalisering samt målgruppen för denna studie.  

 

Sveriges övergripande digitala mål 

Ett av Sveriges regerings övergripande mål är att bli bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Detta syftar i vidare mening till att underlätta för 

människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt att utveckla och stärka 

egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet 

(Regeringskansliet, 2017a). Regeringskansliet (2017b) har tagit fram en strategi för ett 

hållbart digitaliserat Sverige vars vision står för att hela landet ska vara en del av samt 

ha förtroende för ett digitaliserat samhälle. Det digitaliserade samhället ämnar förenkla 

vardagen genom att nya arbeten uppstår då Sverige utvecklas och blir mer 

konkurrenskraftiga. Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att ta 

tillvara på digitaliseringens möjligheter, detta görs bland annat genom utvecklad 

infrastruktur, samt att befolkningen besitter ett tekniskt kunnande och innehar en tillit 

till en väl fungerande offentlig sektor. Det övergripande målet att vara bäst i världen 

bryts ned i fem delmål inom olika politikområden och förklaras i den framtagna 

strategin huruvida målen ska uppnås. Digital kompetens står för ett av delmålen och 

anses vara ett strategiskt viktigt område för en politik som för digitaliseringen framåt. 

Detta innefattar att Sveriges befolkning ska ha förmåga att bidra till och delta i det 

digitala samhället genom att följa den digitala utvecklingen och kunna använda sig utav 

den. Regeringskansliet (2017a) menar att digitaliseringen medför förändrade 

informations- och kommunikationskanaler vilket i sin tur påverkar befolkningens 

förutsättningar att delta i samhället. Därav krävs digital kompetens som möjliggör 

förmågan att vara en del av samhället. Digital kompetens bidrar samtidigt till en social 

sammanhållning, då människor kan ta del av media och kultur vilket vidare kan höja 

individens livskvalitet. Resterande delmål handlar om att skapa en digital trygghet där 

befolkningen både känner tillit och förtroende kring användandet av de digitala 

tjänsterna som tillämpas. Vidare handlar de om en digital innovation som skapar nya 

förutsättningar eller lösningar som ger värde för samhället, miljön och befolkningen. 

Ytterligare eftersträvas en förbättrad och förstärkt digital infrastruktur som kan bidra 
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till att data transporteras effektivt. Slutligen utgör digital ledning ett delmål som syftar 

till att effektivisera och utveckla verksamheter som håller hög kvalitet, vilket 

genomförs genom styrning, mätning och uppföljning (Regeringskansliet, 2017a). 

 

Kommunens vision och dess övergripande digitala strategi 

En kommun i sydvästra Sverige har idag cirka 11 000 invånare. Kommunen beskriver 

sig som en attraktiv arbetsplats som har lätt att rekrytera kompetent personal. 

Kommunen beskriver sig som nytänkande, kompetent och serviceinriktad. De har en 

vision om framtiden och hur det ska se ut i kommunen år 2040 samt vilka områden som 

är viktiga att utveckla. Medmänsklighet, utvecklingskraft och stolthet står i fokus för 

kommunens vision (Hylte kommun, 2019b). Sedan 1 januari 2018 har kommunen även 

en digitaliseringsenhet som driver ett digitaliseringsprojekt.  

 

Det pågår en omfattande digitaliseringssatsning i kommunen som grundar sig i Sveriges 

regerings strategi ”Ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi”. 

Digitaliseringssatsningen utgår från en lokal digital strategi (DNR: 2018KS0175, KF 

19 juni) som fokuserar på att leda, driva och utveckla digitaliseringen inom kommunen. 

Med strategin följer en handlingsplan där uppbyggnad av kommunens övergripande 

digitaliseringsverksamhet och omsorgsverksamhet är två prioriterade områden. Målet 

med satsningen är att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa förutsättningar 

för medborgare, anställda och besökare att uppfatta livskvalitet och känna trygghet, 

delaktighet, stolthet och framtidstro på lika villkor i kommunen. Satsningen sker i 

samverkan med samhället för att utgå från faktiska behov och dra nytta av olika 

kompetenser och erfarenheter. Kommunen beskriver sig som en kommun i framåtanda 

och har ett helhetsperspektiv på hållbarhet. I maj 2018 blev kommunen nominerad för 

priset Sveriges digitaliseringskommun. 

 

Kommunen skildrar digitalisering som ett övergripande begrepp för att beskriva 

processen att använda digital teknik som redskap i syfte att bibehålla, möjliggöra, 

förbättra och öka värdet för individen, den egna verksamheten och det omgivande 

samhället. All digitalisering utgår från behov, är deltagarstyrd samt målgruppsanpassad 

(se Figur 1). I detta arbete genomförs alltid en förstudie för att ta fram och analysera 

behov i verksamheterna. Därefter beslutas det om ett projekt för att pilottesta de digitala 

lösningarna med målgruppen ska genomföras eller inte. Beroende på vad förstudien 

indikerat och om digitala lösningar kan möta de behov som eventuellt framkommit i 

förstudien genomfördes ett pilottest (Hylte Kommun, 2018).   
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Figur 1. Digitaliseringsprocessen i kommunen där förbättringsarbete utgår från behov 

och där digitaliseringen är redskapet (Hylte kommun, 2018).  

 

Omsorgskontoret i kommunen 

En av de verksamheter i kommunen som varit prioriterad under uppstarten av 

digitaliseringsarbetet är omsorgskontoret eftersom de står inför framtida 

välfärdsutmaningar. Bland annat har digitala verktyg implementerats för att skapa 

trygghet inom den kommunala vård- och omsorgen för att på så vis patientsäkra 

läkemedelshanteringen och andra vårdinsatser i verksamheterna. Detta har genomförts 

i ett samverkansprojekt, Digga Halland - Digga signering. Intentionen är att satsningen 

ska förbättra såväl arbetsmiljön för medarbetarna som vård- och omsorgen inom 

verksamheterna. Föreliggande studies målgrupp utgörs av verksamma ledare inom 

omsorgskontoret i kommunen. Utifrån denna studies syfte och forskningsfrågor ansågs 

det att ledare inom omsorgskontoret var bäst lämpade att deltaga i studien eftersom de 

varit en del av den påbörjade digitala satsningen inom kommunen. Vidare är det 

intressant att studera just denna målgrupp eftersom de kan besitta värdefulla 

erfarenheter och uppfattningar angående implementeringen av digitalisering. Detta kan 

i sin tur ses betydelsefullt för det framtida digitaliseringsarbetet i kommunen.  

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö̈ 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö̈ lyfter 

arbetsgivarnas ansvar för att motverka en ohälsosam arbetsbelastning och samtidigt 

främja en hälsofrämjande arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsgivaren ska 

därmed se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagaren inte 

ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och att det bland annat finns förutsättningar 

för delaktighet och kommunikation inom ramen för den organisatoriska arbetsmiljön. 

Det innebär i vidare mening att arbetsresurser ska anpassas till de krav som förekommer 

i arbetet vilket i stora drag överensstämmer med Bakker och Demeroutis (2007) krav- 

och resursmodell.  

 

Arbetsgivaren bör även försäkra sig om att den teknik som används är utformad och 

anpassad till det arbete som ska utföras. I arbetet om organisatorisk och social 
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arbetsmiljö gäller det att skapa goda förutsättningar såsom regelbunden dialog samt att 

se över eventuella risker. Även hjälp och stöd bör finnas tillgängligt för både 

medarbetare och ledare (Arbetsmiljöverket, 2015). En ohälsosam arbetsbelastning kan 

förebyggas genom att den vägs upp med resurser, omfördela arbetet samt ge möjlighet 

till återhämtning (Arbetsmiljöverket, 2015). Kraven i arbetslivet kan även förebyggas 

genom en ledning som möjliggör regelbunden dialog för att tecken och signaler på 

ohälsosam arbetsbelastning och obalans ska uppmärksammas och rättas till i tid 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Detta kan i sin tur bidra till ett ökat välmående i arbetslivet. 

 

Tidigare forskning 

Följande kapitel har utgått från studiens syfte och forskningsfrågor. Nedan presenteras 

tidigare forskning som bedöms vara relevant för studiens forskningsområde.  

 

Välmående på arbetsplatsen 

Tidigare forskning visar att höga arbetskrav kan leda till att anställda upplever stress 

och riskerar att bli överbelastade. Resurser på arbetsplatsen har visats spela en 

betydande roll för anställdas välbefinnande och för att minska risken för ohälsa (Zhang 

Mayer & Hwang, 2018; Meyer & Hünefeld, 2018; Güler & Çetin, 2019). I en turkisk 

studie av Güler och Çetin (2019) undersöktes förhållandet mellan personliga resurser 

och välbefinnande bland advokater, varav resultatet visade att individuella resurser 

påverkade välbefinnandet positivt och kunde ses ett samband med lägre stress. I en 

amerikansk studie av Zhang, Mayer & Hwang (2018) har kompetensutveckling 

framkommit som en viktig resurs för att hantera stress, vilket visats ha större effekt än 

att införa pauser i arbetet. Inom tre olika branscher där arbetsbelastning var hög 

jämfördes två olika metoder för att minska den stress som medarbetarna upplevde på 

arbetsplatsen. Den ena metoden innebar att återhämtning användes som strategi för att 

minska stressen och därmed infördes pauser under arbetspassen. Den andra metoden 

innebar att det istället för pauser infördes kompetensutveckling på arbetsplatsen för att 

minska stressen (Zhang m.fl., 2018). Det som framkom som ett problem med att införa 

pauser i arbetet för att minska stressen var att arbetskraven och arbetsresurserna var 

oförändrade trots insatsen och att arbetsbelastningen därför kvarstod (Zhang m.fl., 

2018). Att införa pauser under arbetspasset visade sig alltså inte vara särskilt avgörande 

för själva hanteringen av stressen på arbetsplatsen. Vad som istället framträdde som 

mer effektivt, när det gäller att hantera stress på arbetsplatsen, var att 

kompetensutveckla medarbetarna eftersom det visade sig vara ett sätt att öka resurserna 

i förhållande till de krav som ställdes (Zhang m.fl., 2018). Även att utbilda anställda i 

att förbättra färdigheter i att hantera känslor har visats i en studie av Buruck, Dörfel, 

Kugler och Brom (2016) stärka individuella resurser hos anställda. Utbildningen 

innehöll bland annat att stärka färdigheter såsom avslappning, acceptans och tolerans 

för egna känslor och analys av egna känslor. Resultat i studien visade att utbildningen 

medfört att anställda lättare kan hantera krav som uppstår och även bidragit till ökat 
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välbefinnande på arbetsplatsen (Buruck m.fl., 2016). Ytterligare har det visats sig i en 

studie av Meyer och Hünefeld (2018) att krav inte nödvändigtvis behöver utgöra en 

stressor utan kan även upplevas vara en resurs som påverkar anställdas välbefinnande 

positivt. Studien av Meyer och Hünefeld (2018) fokuserar på kognitiva krav som 

uppstår då personal möter nya arbetsuppgifter, krav att förbättra arbete eller att utföra 

en uppgift med avsaknad av utbildning. Nämnda kognitiva krav är alla sådana krav som 

kan utgöra en belastning och uppfattas stressande för de anställda (Meyer & Hünefeld, 

2018). Att utföra en arbetsuppgift med avsaknad av kunskap och kompetens har visats 

öka risken för trötthet och minskat välbefinnande på jobbet. Däremot framträder 

kognitiva krav inte enbart som en stressor utan kan även ha en tillfredsställande effekt 

på grund av dess variationer av uppgifter och lärande. Meyer och Hünefeld (2018) 

menar att utformningen av arbetsuppgifter är av stor betydelse, om anställda får vara 

delaktiga i bedömningar som rör arbetsplatsen, samt att möjlighet ges åt anställda att 

förbättra sin personliga utveckling kan kognitiva krav istället upplevas som en resurs. 

Vidare kan kognitiva krav som ger möjlighet till personlig utveckling för de anställda 

snarare utgöra en hälsofrämjande effekt på lång sikt istället för att utgöra en belastning 

(Meyer & Hünefeld, 2018). 

 

Annan forskning kring hälsa på arbetsplatsen visar att om en organisatorisk förändring 

sker på ett hälsofrämjande sätt kan stress minska och upplevelsen av kontroll och stöd 

öka (Tvedt, Saksvik & Nytrø, 2009). Vidare anses en hälsofrämjande process stärka 

individer istället för att göra dem osäkra och defensiva under den organisatoriska 

förändringen (Tvedt m.fl., 2009). Även om organisatoriska förändringar är en viktig 

del av dagens arbetsliv eftersom det kan ge möjligheter för organisationens medarbetare 

att växa, ställer de generellt krav på både medarbetare och ledare, oberoende av 

innehållet i den (Tvedt m.fl., 2009). Det har framkommit att den psykosociala 

arbetsmiljön påverkas av organisatoriska förändringar (Tvedt m.fl., 2009). Ökade 

arbetskrav och osäkerhet samt minskad kontroll på individnivå, såväl som minskad 

tydlighet i arbetsroller och förändringar i möjligheten för socialt stöd, är alla möjliga 

effekter av en organisatorisk förändringsprocess. Detta kan i sin tur leda till en ökad 

grad av stress vilket påverkar individers hälsa (Tvedt m.fl., 2009). Detta framkommer 

i en studie vars syfte var att undersöka huruvida de effekter som organisatoriska 

förändringar har på psykosociala arbetsmiljön minskar, beroende på hur 

hälsofrämjande förändringsprocessen är (Tvedt m.fl., 2009). En sådan hälsofrämjande 

förändringsprocess kännetecknas av ledningens medvetenhet om att förändringar kan 

upplevas olika av olika individer och grupper. Vidare kännetecknas den av att 

ledningen är närvarande och tillgänglig under själva förändringsprocessen (Tvedt m.fl., 

2009). Ledarens stöd har visats vara en viktig resurs för att inte riskera att anställda blir 

stressade eller att höga krav leder till överbelastning. Detta framkommer i en studie av 

Schwarzmüller, Brosi, Duman och Welpe (2018) som undersöker vilka effekter den 

digitala omvandlingen har i arbetslivet samt vilken påverkan detta har på ledarskapet. 

Den snabba digitaliseringen har visats medföra osäkerhet och tidspress för de anställda, 

vilken kan orsaka både arbetsbelastning och stress. Det visas även i Schwarzmüller 

m.fl. (2018) att saknaden av otillräcklig information eller att som anställd inte få en 
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överblick över förändringar som sker kan utgöra ytterligare en stressfaktor. Vidare 

visar Tvedt m. fl. (2009) i sin studie att tillgänglighet och närvaro är viktigt för 

individuell information och kommunikationen kring förändringens syfte. En 

hälsofrämjande förändring innefattar även att konflikter löses konstruktivt samt att de 

nya arbetsrollerna är tydliga (Tvedt m.fl., 2009). Resultaten från studien av Tvedt m. 

fl. (2009) tyder på att en hälsofrämjande förändringsprocess inte kan minska de ökade 

krav som kommer i samband med en organisatorisk förändring. Däremot tyder 

resultaten på att en hälsofrämjande process kan minska upplevelsen av stress samt 

förenkla hanteringen av den genom att förbättra den psykosociala arbetsmiljön (Tvedt 

m.fl., 2009). 

 

Digitalisering och förändringsprocesser på arbetsplatsen 

Digitaliseringen medför att organisationer ställs inför stora förändringar i såväl 

arbetsdesign som struktur och arbetsuppgifter, vilket kräver förändrade färdigheter och 

beteende hos de anställda (Schwarzmüller, Brosi, Duman & Welpe, 2018). Allt fler 

organisationer genomför digitala förändringar, vilket lyfter relevansen för vilka 

framgångsfaktorer som kan åstadkomma en lyckad digitaliserad omvandling. Flera 

forskare (Konttila m.fl., 2019; Ivančić, Bosilj Vukšić, Spremić, 2019; Kane, Palmer, 

Nguyen Phillips, Kiron & Buckley, 2016) är eniga om att en digital förändringsprocess 

handlar om mer än enbart användningen av digital teknik. Det handlar bland annat om 

att den digitala förändringsprocessen sker snabbt vilket kan kännas överväldigande och 

tröttsamt för de anställda. Digitaliseringen är således en förändringsprocess som berör 

samtliga på arbetsplatsen och påverkar både arbetssituation och arbetsuppgifter. För att 

nå framgång förutsätter det att personalen har förmågan att anpassa sig till nya 

förändringar. 

  

Studien av Schwarzmüller m.fl. (2018) ger en överblick kring vad en digital 

transformation kan innebära för organisationer och redovisar såväl utmaningar som 

möjligheter. I samband med digital transformation förändras arbetsstrukturen, något 

som har påverkat synen på vad som definierar ett arbete. Arbetet styrs inte längre av 

arbetstider utan fokuserar istället på de resultat som ska uppnås. Studiens resultat visar 

att detta medför en ökad tillgänglighet för de anställda vilket innefattar att ständigt vara 

nåbar och snabbt svara och reagera på förfrågningar. Informationsutbyte, 

kommunikation och samarbete på arbetsplatsen sker i allt större utsträckning genom 

digitala medel. Ytterligare resultat från studien visar att anställda uppfattar ett ökat 

tryck att hålla sig tillgängliga, vilket påverkar privatlivet både positivt och negativt. Å 

ena sidan kan anställda strukturera sitt arbete efter egna önskemål, å andra sidan kan 

den vaga gränsen mellan arbete och privatliv öka risken för press och upplevd stress 

(Schwarzmüller m.fl., 2018). Inom ramen för detta forskningsfält påvisas även att krav 

i arbetet ökar i samband med digitala förändringar. Bland annat ställer en digital 

omvandling krav på nya kompetenser och färdigheter inom arbetslivet. Vidare ställs det 

allt fler krav på ledarskapet då ledaren har en central roll vid förändringar 

(Schwarzmüller m.fl., 2018). I Schwarzmüller m.fl. (2018) anses ledarskapet handla 
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om förmågan att motivera och inspirera anställda att själva bestämma hur de ska nå 

uppsatta mål. På så vis innebär ledarskapet att vägleda anställda snarare än att styra 

över dem. Detta medför förändrade arbetsförhållanden, där det ges ett större utrymme 

för anställda att arbeta mer självständigt och flexibelt på egen hand. Vidare beskriver 

författarna att de förändrade arbetsförhållandena ställer krav på anställdas egen 

arbetsförmåga. Detta genom att den anställda själv ansvarar för att planera, strukturera 

och kunna begränsa sig gällande arbetsuppgifter, något som ledaren måste förhålla sig 

till.  

  

I en annan studie av Konttila m.fl. (2019) identifieras faktorer som sjukvårdspersonal 

ansåg var viktiga vid digitalisering. Förutom digitala färdigheter framkom det att 

motivation och en vilja att anta digitaliseringen i relation till sitt yrke är grundläggande 

förutsättningar. För att lyckas motivera och öka kompetensen hos personalen ansågs 

det vara viktigt att personalen upplever positiva erfarenheter i samband med 

digitalisering. Även tillräckliga resurser såsom praktiskt stöd, tid, regelbundna 

utbildningstillfällen, samarbete samt stöd från kollegor och organisationen ansågs vara 

betydelsefulla faktorer (Konttila m.fl., 2019). Ytterligare lyfter Konttila m.fl. (2019) att 

deltagande vid beslutsfattande, tillräcklig information, uppgiftsorientering samt att 

personalen är väl införstådda med fördelarna av digitaliseringen är viktiga 

motivationsfaktorer. Motivation, positiva erfarenheter och kompetens är alla beroende 

av och påverkar varandra. De anställdas inställning till digitaliseringen påverkar 

samtidigt de anställdas kompetens, då kompetens till stor del uppstår genom 

erfarenheter. Således utgör erfarenhet en betydande del vid digitaliseringen, då 

personalens förmågor, förtroende och kompetens kan främjas genom 

teknikanvändning. I studien visas erfarenheter av teknikanvändning både bidra till 

ökade förmågor och ökat självförtroende (Konttila m.fl., 2019). Kane m.fl. (2016) 

undersöker i sin studie vilka skillnader som kan ses hos digitalt mogna organisationer 

kontra organisationer som nått mindre framgångar i tillämpningen av digitaliseringen. 

I studiens resultat framkommer det att investeringen i ledningspersonal har en 

avgörande betydelse för att uppnå en digital mognad i organisationen. Bland annat 

handlar det om att bistå ledningspersonal med rätt resurser och skapa goda möjligheter 

till lärande och utveckling. Flera av företagen som uppnått digital mognad anser att 

traditionella kurser med avsikt att utveckla medarbetarnas färdigheter inte är tillräckligt 

för att nå digital framgång. Bland annat handlar det ytterligare om att utveckla 

medarbetarens kompetens i kombination med att engagera medarbetaren till att skapa 

sin karriärväg. Detta innefattade en långsiktig plan med specifika mål som uppfyllde 

både företagsuppdrag och medarbetarens karriär, samtidigt som den främjar 

motivationen. Resultatet visade även att företag som har en experimenterande 

inställning gav positiva effekter för de anställda. Utveckling av medarbetarnas 

färdigheter gjordes genom att förbereda anställda på att hantera eventuella risker och 

situationer som kan komma att uppstå, samt utförde övningar kring vad som inte 

fungerar. Vidare resulterade det i att ledare och anställda kände sig mer trygga i 

digitaliseringen (Kane m.fl., 2016). När det kommer till ledarskap visar studien att det 

viktigaste inte är att ledare ska vara ”högteknologiska underverk” utan snarare att de 
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har en förändringsorienterad inställning. Färdigheter som ansågs viktiga handlade mer 

om förmågan att inspirera, vara problemlösande, hantera komplexitet och utveckla 

digitala kulturer som bidrar till framgång i miljöer som snabbt förändras (Kane m.fl., 

2016).  

 

Lärande och digitalisering på arbetsplatsen  

Vey, Fandel-Meyer, Zipp och Schneider (2017) lyfter vikten av att främja en god 

lärandemiljö med hjälp av strategier för innovation samt att säkra organisationers 

existens i en föränderlig digital tid. Vidare förklaras olika metoder för att lyckas med 

införandet av digital transformation. Enligt Vey m.fl. (2017) medför digital 

transformation grundläggande förändringar i vårt sätt att göra affärer, lära oss samt 

utvecklas i en ny hastighet. Många organisationer och individer upplever idag 

svårigheter med att förstå och vara aktiva i den digitala utvecklingsresa som pågår, men 

även att kunna acceptera och vara mottaglig för förändringen. Det innebär att det är 

viktigt att se över företagskulturen, normer och olika resurser som finns för att skapa 

en förståelse över situationen. Vidare belyser Vey m.fl. (2017) att det behövs en tydlig 

vision över den digitala utvecklingen innefattandes utvalda tillvägagångssätt och god 

uppmuntran längs vägen. Både ledare och anställda som står i en organisatorisk 

omvandling utan rätt kompetens saknar möjlighet att kunna ta till sig en digital 

förändring eller förstå dess komplexitet. Nya roller i arbetet betonas som en viktig 

aspekt i samband med digital transformation där individer ska ges ett större deltagande 

för att kunna lära och läras med organisationen. Genom digital transformation kan 

arbetsuppgifter behöva utföras genom nya strategier vilket innebär att ledare och 

medarbetare måste ha den kompetens som krävs. Vey m.fl. (2017) trycker på att det 

idag finns inlärningsramar som främjar innovation. Det innebär att skapa utrymme för 

lärande och innovationsmöjligheter i organisationen där såväl ledare som anställda ska 

kunna utvecklas, vilket skapar grunden för drivkraft i hela verksamheten. Genom att 

utgå från Vey m.fl. (2017) principer kan organisationer lägga en god grund för den 

digitala utvecklingen.  

 

I en kvalitativ studie av Ivančić m.fl. (2019) undersöks de olika aspekter som anses 

viktiga vid digitalisering hos företag som befinner sig i olika stadier av utvecklingen. 

Studiens resultat visade att en viktig förutsättning för att anställda ska anta ny teknik är 

att både erbjuda utbildning och att ge anställda möjlighet att träna sina färdigheter. 

Vidare framkommer det i studien att företag har upptäckt tecken på utmattning hos 

personal i samband med digitaliseringen. För att hjälpa de anställda att hantera 

förändringen anses det lämpligt att tillmötesgå dem på ett personligare plan. Detta 

genom att erbjuda individuella samtal som ger utrymme för feedback och utvärdering, 

vilket kan hjälpa anställda i förändringen och samtidigt bidra till att skapa den digitala 

kultur som företag eftersträvar (Ivančić m.fl., 2019). Ytterligare lyfter författarna att en 

viktig faktor för en framgångsrik digital förändringsprocess är att främja en arbetskultur 

där kunskapsdelning kan ske mellan de anställda. I studiens resultat påvisas det att ett 
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lämpligt sätt att gå till väga och utvecklas är att ”lära sig genom att göra” (Ivančić m.fl., 

2019). 

 

Teoretisk referensram 

Kapitlet presenterar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

undersökningen av det valda forskningsområdet. Kapitlet lyfter de, för studien, mest 

intressanta teorier och begrepp vilka senare kommer att användas för diskussion kring 

studiens resultat.        

 

Krav- och resursmodellen   

Krav- och resursmodellen innebär att arbetsvillkor analyseras utifrån balansen mellan 

krav och resurser (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Modellen är 

övergripande och beskriver centrala aspekter av den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Modellen är kan tillämpas på olika yrken oberoende vilka specifika krav 

och resurser som föreligger. Huvudantagandet i modellen är att varje yrke har specifika 

riskfaktorer i samband med arbetsrelaterad stress. Dessa faktorer delas in i två 

kategorier, arbetskrav och arbetsresurser. Modellen definierar krav i arbetet som 

negativt värderade då de kan orsaka ohälsa medan resurser å andra sidan värderas som 

något positivt i arbetet eftersom de kan bidra till prestation, motivation och 

engagemang. 

 
Figur 2. Modell över krav och resurser i arbetslivet. Uppsatsförfattarnas översättning 

av Bakker och Demeroutis krav- och resursmodell (2007). 

 

Modellen tar sin utgång i två huvudsakliga processer (se Figur 2). Den första processen 

avser arbetskrav och handlar om att kvantitativa, psykologiska och emotionella krav 

leder till viss fysisk eller psykisk ansträngning. Trots att arbetskrav inte nödvändigtvis 
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behöver vara negativt kan riskfaktorer uppstå om kraven är höga och om det inte finns 

möjlighet till tillräcklig återhämtning (Bakker & Demerouti, 2007). Stress uppstår om 

individen upplever en obalans mellan arbetskrav och arbetsresurser vilket i sin tur leder 

till ohälsa och att organisatoriska effekter kan minska. Den andra processen i modellen 

avser resurser och i den beskrivs sociala, individuella, och organisatoriska resurser vara 

viktiga för individens möjlighet att hantera och bemöta kraven (Bakker & Demerouti, 

2007). Att ha goda resurser samtidigt som kraven är höga minskar risken för ohälsa då 

resurserna i sig kan ses som motivationshöjande och därmed bidra till utveckling och 

lärande, men även till motivation att nå mål inom arbetet (Bakker & Demerouti, 2007). 

Denna process bidrar, till skillnad från den första, till att organisatoriska effekter kan 

öka. 

 

Evidensen för de två processerna i modellen, att höga krav sammanfaller med 

utbrändhet och att goda resurser sammanfaller med engagemang och motivation, är 

starka (Bakker & Demerouti, 2007). Däremot förekommer en del olösta frågor kring 

modellen (Schaufeli & Taris, 2014). Bland annat är modellen beskrivande, och inte 

förklarande. Modellen tar upp och specificerar samband utan att ge några bestämda 

psykologiska förklaringar (Schaufeli & Taris, 2014), vilket kan ses som en svaghet. 

Ytterligare en olöst fråga är vilken roll de individuella resurserna spelar i 

sammanhanget. Vidare kan skillnaden mellan krav och brist på resurser vara svår att 

avgöra (Schaufeli & Taris, 2014). Beroende på om individen upplever krav eller brist 

på resurs kan olika organisatoriska effekter uppstå. Det är därför viktigt att särskilja på 

dessa då det innebär olika saker (Schaufeli & Taris, 2014).  

 

Olika typer av krav och resurser i arbetslivet  

Modellen beskriver flera olika typer av krav i arbetslivet. Dels kvantitativa vilka berör 

arbetsmängd, det vill säga mängden arbetsuppgifter som ska utföras under en viss tid. 

Kvantitativa krav förekommer i arbetet vid svårigheter att hinna med arbetsuppgifter, 

att behöva hoppa över raster, arbeta i ett högt tempo och att man inte hinner med viktiga 

saker i arbetet (Bakker & Demerouti, 2007). Kvantitativa krav föreligger även när 

fritiden behöver användas för att hantera mängden arbetsuppgifter (Bakker & 

Demerouti, 2007). Andra krav som omfattas av modellen är psykologiska. De handlar 

om att arbetsbelastningen eller svårighetsgraden på arbetsuppgifterna är hög och att det 

skapas en tidspress. Höga psykologiska krav i individers arbete kan tyda på att 

resurserna som finns till för att hantera kraven är otillräckliga (Bakker & Demerouti, 

2007). Vidare kan denna typ av krav i sin tur utgöras av att flera arbetsuppgifter ska 

utföras samtidigt och att dessa även kräver stor uppmärksamhet eller är komplexa. Krav 

som ställs på den psykologiska förmågan påverkar tankeförmåga, uppmärksamhet, 

koncentrationsförmåga och beslutsförmåga (Bakker & Demerouti, 2007). Vidare 

beskrivs även emotionella krav i modellen. De handlar om möjligheten att uttrycka eller 

hålla tillbaka känslor i arbetet. Detta innebär att individen måste anpassa sina känslor 

efter arbetsuppgiften (Bakker & Demerouti, 2007). Exempelvis kan det röra sig om 

situationer där individen måste förhålla sig till andra individers problem i sitt arbete, att 
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de därmed blir känslomässigt berörda och trots detta förväntas uppträda professionellt. 

Vidare kan det även röra sig om att individen måste uppvisa falska känslor eftersom 

arbetet kräver det (Bakker & Demerouti, 2007), det vill säga att man behöver visa 

känslor som man egentligen inte har.  

 

Resurser i arbetslivet ger individen möjlighet att hantera kraven som ställs i arbetet. 

Resurserna bidrar till individens hälsa och välbefinnande (Bakker & Demerouti, 2007). 

Stöd i arbetslivet ses som en resurs och utgörs av bland annat socialt stöd från kollegor 

och arbetsklimatet dem emellan (Bakker & Demerouti, 2007). Andra resurser är de 

individuella vilka berör skillnader mellan olika individers förmåga att prestera men 

även bakomliggande orsaker till variation för en enskild individs prestation. 

Individuella resurser anses påverka förhållandet mellan övriga resurser i arbetet, så som 

exempelvis engagemang, självbestämmande och tilltron till sin egen förmåga 

(Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2009). Individuella resurser kan 

direkt kopplas till individens hälsa och kan således påverka individens uppfattningar 

om arbetet och organisationen. Vidare finns det ett samband mellan individuella 

uppfattningar kring arbetsmiljö, arbetsuppgifter, sociala och organisatoriska resurser, 

arbetstillfredsställelse, engagemang samt prestation (Xanthopoulou m.fl., 2009). 

Modellen tar även upp organisatoriska resurser. Dessa berör dels hur specifika 

arbetsuppgifter och arbetet i stort är organiserat och även om det förekommer variation 

och meningsfullhet i arbetsuppgifterna (Bakker & Demerouti, 2007).  

 

Lärande i arbetslivet 

Ellström och Hultman (2004) menar att synen på lärande och kompetens i arbetslivet 

har förändrats. Den traditionella synen har inneburit att lärande ses som en 

kunskapsöverföring till individen och att det därmed är rationellt och instrumentellt 

(Ellerström & Hultman, 2004). En modernare syn på lärande och kompetens i 

arbetslivet innebär att kunskap inte överförs till individen utan istället ses som en 

individuell process där sammanhanget och miljön spelar en stor roll (Ellström & 

Hultman, 2004). Arbetsplatsen som kontext och lärandemiljö kan ses som antingen 

stödjande eller begränsande (Gustavsson & Thunborg, 2016). Genom en stödjande 

lärandemiljö erbjuds, till skillnad från en begränsande lärandemiljö, möjligheter till att 

delta i olika kompetensutvecklande aktiviteter (Gustavsson & Thunborg, 2016).  

 

Formellt och informellt lärande  

Det formella lärandet innebär enligt Ellström (1996) den typ av lärande som sker utifrån 

ett planerat och målinriktat lärande. Vanligtvis förekommer denna typ av lärande 

genom olika utbildningssituationer och resulterar i erkända betyg eller examina. 

Däremot framkommer det av Granberg (2014) att det formella lärandet inte enbart avser 

generella kunskaper, likt dem i skolan, utan att det även kan handla om 

kompetensutvecklingsinsatser inom arbetslivet. Vidare menar Granberg (2014) att 
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denna typ av lärande kan ske i närvaron av en utbildare, utifrån specifika lärandemål 

samt för att erhålla ett visst intyg eller certifiering. Det handlar snarare om innehåll och 

mål än abstrakta utbildningssituationer. Det formella lärandet är beroende av vilken 

arbetskontext som lärandet sker i.  

 

Granberg (2014) menar att lärandets processer är själva livet, där lärandet sker konstant 

hos människan och till stor del sker genom informellt lärande som oftast är 

erfarenhetsbaserat. Informellt lärande står oftast för den typ av lärande som sker utan 

avsikt för att lära, vilket oftast förekommer omedvetet och spontant.  Det är främst det 

informella lärandet som sker i vardagen och inom arbetslivet genom arbetsuppgifter 

eller aktiviteter vid sidan av själva arbetet. Olofsson (2017) förklarar att det informella 

lärandet lyfts som ett lärande som sker utan anknytning till utbildningsinstitutioner. Det 

skildras ibland som socialisation, ett omedvetet dedikerande av normer och 

handlingsregler som är mest framträdande i den miljö där individen befinner sig. Vidare 

handlar det om ett lärande som utvecklas i direkt koppling till tydliga arbetsuppgifter 

(Olofsson, 2017). Det informella lärandet och formella lärandet ska enligt Granberg 

(2014) inte skiljas åt utan snarare ses som ett komplement och ett samspel mellan 

varandra, då de tillsammans kan bidra till en lyckad kompetensutveckling. Vidare 

framkommer det i Olofsson (2017) att det informella lärandet blir allt viktigare idag. 

Ett framgångsrikt informellt lärande i praktiken kräver en bred kompetens och även 

möjlighet till det formella lärandet (Olofsson, 2017).  

 

Kompetensutveckling 

Med kompetensutveckling menas de olika utbildningsinsatser som syftar till att stärka 

och utveckla medarbetares kompetenser inom arbetslivet. Det kan handla om att främja 

lärandet på arbetsplatsen eller erbjuda personalutbildningar inför nya arbetsuppgifter. 

Begreppet kompetensutveckling beskrivs ofta av olika författare inom ramen för 

personalutbildning (Ellström, 1994; Granberg, 2014) och beskrivs enligt Ellström och 

Kock (2008) som en övergripande beteckning för de olika åtgärder som kan användas 

för att påverka kompetensutbudet på den inre arbetsmarknaden. Utbildningsinsatserna 

kan genomföras både internt och externt, antingen på strategiskt plan eller genom olika 

åtgärder i det vardagliga arbetslivet. Detta kan ske både omedvetet och medvetet inom 

organisationer. Kompetensutveckling kan stå för de individuella lärprocesser som sker 

på arbetsplatser, där kunskap och kompetens uppnås hos individen. Därav skiljer 

Ellström och Kock (2008) på organisationsrelaterad och individrelaterad 

kompetensutveckling. Den definition som beskrivs enligt Ellström och Kock (2008) 

går mer i enlighet med formell utveckling vilket enbart är en av flera möjliga åtgärder 

för kompetensutveckling. Vidare menar författarna att det både förekommer aktiviteter 

som har kompetensutveckling som huvudmål alternativt kompetensutveckling för 

individen som sekundär effekt och kan därmed ses som både utbildande och 

utvecklande för den enskilda individen (Ellström & Kock, 2008). Individens lärande 

sker enligt Granberg (2014) sällan genom formellt lärande och därmed anses en 

arbetsmiljö som främjar det informella lärandet hos medarbetare vara en betydelsefull 
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förutsättning. Det anses bli allt mer viktigt för organisationer att tillhandahålla rätt 

resurser när det kommer till utbildningar och kompetensutveckling inom arbetslivet. 

Inte minst anses det vara en betydelsefull faktor vid strukturella och teknologiska 

förändringar i arbetslivet, då det förutsätter att organisationer satsar på att utveckla och 

bredda medarbetares kompetens för att påverka produktiviteten inom organisationen 

positivt (Ellström, 1994). Kompetensutveckling som stimulerar till lärande på 

arbetsplatsen har dessutom en avgörande betydelse för medarbetares hälsa, 

välbefinnande och personliga utveckling. Ellström och Kock (2008) menar att 

kompetensutveckling även bidrar till en ökad motivation hos personalen, vilket vidare 

främjar den individuella utvecklingen på arbetsplatsen. Vidare menar Ellström (1994) 

att utmanande arbetsuppgifter och krav på problemlösningar kan stimulera 

medarbetares egenkontroll och självbestämmande, dock förutsätter detta en arbetsmiljö 

som främjar ett sådant lärande. Kompetensutveckling är en central faktor vid 

digitaliseringsprocesser och organisationsförändringar och utgör därför en viktig punkt 

i studiens syfte att se till framgångsfaktorer för lärandet, utvecklingen och välmåendet.  

 

Sammanfattning av studiens teoretiska referensram  

Studiens teoretiska referensram fokuserar på individuella processer i arbetslivet vilka 

tillsammans ger en relevans för det hälsopedagogiska perspektivet. Balansen mellan 

krav och resurser ses som viktigt för det individuella välmåendet och även resurser i 

form av egna drivkrafter och motivation (Bakker & Demerouti, 2007). Vidare utgör 

lärandemiljön på arbetsplatsen en viktig förutsättning för individuellt lärande 

(Gustavsson & Thunborg, 2016). En grundtanke i skapandet av föreliggande teoretisk 

referensram är därför att individuellt välmående och lärande i arbetslivet är 

sammanlänkade genom att välmående ger förutsättningar till att lära och att lärande i 

sin tur bidrar till välmående. Detta bidrar sedan till att förändringsprocesser inom 

organisationer kan ske på ett framgångsfullt och hälsofrämjande vis. Figuren nedan (se 

Figur 3) visar hur det är tänkt att valet av teorier i studien kopplas samman utifrån 

studiens syfte samt att det hälsopedagogiska perspektivet innehar en central roll.   

 
Figur 3. Övergripande figur av studiens teoretiska delar med koppling till studiens 

syfte.  
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Metod 

I följande kapitel beskrivs de metodval som gjorts i studien. Inledande beskrivs den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten som ligger bakom studien och studiens design. 

Detta följs av det urval som gjorts. Vidare ges en genomgång av hur datainsamlingen 

har gått till samt hur den bearbetats och analyserats. Avslutningsvis kopplas detta till 

de fyra forskningsetiska principerna och riktlinjerna från Högskolan i Halmstad 

angående GDPR. 

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Inom kvalitativa forskningsmetoder finns olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 

För att kunna besvara syftet tar denna studie avstamp i hermeneutiken. Detta för att 

hermeneutiken bygger på tolkning och förståelse för att på så vis kunna förmedla 

uppfattningar av olika fenomen (Thurén, 2019). Vidare syftar hermeneutiken till att 

genom tolkning bidra med en ökad förståelse för ett visst fenomen vilket går i linje med 

föreliggande studies syfte. Studien har i analysen valt en hermeneutisk utgångspunkt 

för att möjliggöra ett större utrymme att förankra empiri, förståelse och teori, vilket 

även kan ge en djupare kunskap (Thurén, 2019).  

 

Förförståelse utgör ett centralt begrepp inom hermeneutiken och syftar till att alla 

människor har olika erfarenheter som påverkar ens sätt att se verkligheten (Thurén, 

2019). Verkligheten uppfattas inte enbart genom våra sinnen utan innehåller till stor del 

en tolkning av individen och därmed råder olika förförståelser (Thurén, 2019). Vår 

förförståelse kring det som undersökts i studien kan härledas till vår utbildning som till 

stor del gett bred kunskap om både hälsa, ledarskap och förändringsprocesser av olika 

slag. Vi har även arbetslivserfarenheter som kan kopplas till förändringsprocesser och 

digitalisering. Vidare har den förintervju som genomfördes med kommunens 

digitaliseringschef gett oss en förförståelse kring det som studerats i studien.  

 

Design   

Föreliggande studie är en intervjustudie med kvalitativ karaktär. Studien har en 

deskriptiv forskningsdesign. En sådan design kännetecknas av att det redan finns en 

viss kunskap inom forskningsområdet och att resultatet analyseras i relation till teori 

för att på så vis finna nya företeelser (Olsson & Sörensen 2011; Polit & Beck, 2012). 

En abduktiv forskningsansats har använts i denna studie vilket innebär att deduktion 

och induktion varvats i studien (Svensson, 2015). Studiens syfte och intervjuguide har 

utgått från olika teorier och studiens teoretiska referensram har korrigerats efter 

studiens datainsamling för att bättre passa studiens resultatbild. Detta innebär att 

studien rört sig mellan teori och empiri vilket är fallet i en abduktiv forskningsansats 

(Svensson, 2015). Vidare bygger studien på ett empirinära förhållningssätt. Intentionen 

har varit att undersöka ledares uppfattningar på ett djupare plan. Den abduktiva 

forskningsansatsen har använts i denna studie för att inte begränsas av den teoretiska 
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referensram som föreligger i studien, vilket gjort att empirin analyserats relativt 

förutsättningslöst. Detta synliggörs i studiens analysdel där en redogörelse över den 

kvalitativa innehållsanalysen gjorts.  

 

Urval 

Föreliggande studies urvalsprocess bygger på ett tvåstegsurval, vilket innebär att ett 

strategiskt urval genomförs i två steg (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I det första 

steget i tvåstegsurvalet riktas fokus mot vilken typ av organisation som är intressant för 

studien. Först när organisationen valts ut väljs intervjupersoner för studien, vilket utgör 

steg två i tvåstegsurvalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). För att kunna besvara 

denna studies syfte har det, i första urvalssteget, riktades fokus mot en verksamhet som 

har genomfört digitala förändringar eftersom det ansågs som en grundläggande 

förutsättning för att genomföra studien. Den verksamhet som valdes var en kommun i 

sydvästra Sverige då den sedan år 2018 genomgått en omfattande 

digitaliseringssatsning. Under första urvalssteget etablerades en kontakt med 

kommunens digitaliseringschef. I studiens andra urvalsteg valdes studiens åtta 

intervjupersoner. Intervjupersonerna valdes utifrån studiens syfte, varför det ansågs 

betydelsefullt att rikta undersökningen till ledare inom omsorgsenheten i kommunen. 

Detta eftersom dessa ledare genomgått en organisatorisk digital förändring vilket 

gjorde det möjligt att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Det andra 

urvalssteget gjordes i samarbete med kommunens digitaliseringschef och därefter 

skickades ett missivbrev (se Bilaga 1) ut via e-post till digitaliseringschefen som hade 

tillgång till intervjupersonernas kontaktuppgifter. Missivbrevet (se Bilaga 1) skickades 

sedan vidare av digitaliseringschefen ut till målgruppen. De intervjupersoner som 

visade intresse av att medverka i studien återkopplade med ett svar och vidare skapades 

en lista över ledare som ville ställa upp på intervju. De intervjupersoner som fanns med 

på listan kontaktades sedan av oss och blev inbokade för intervju. 

 

Datainsamling 

Valet av undersökningsmetod har tagit utgång i studiens syfte. För att göra det möjligt 

att besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod använts, eftersom den ger 

goda förutsättningar kring förståelse av omständigheter, perspektiv och miljöer (Ahrne 

& Svensson, 2015). För att kunna svara på föreliggande studies syfte krävs en tolkning 

av den data som samlats in. Den kvalitativa forskningsmetoden utgör en god grund till 

att beskriva, förklara och tolka olika fenomen (Ahrne & Svensson, 2015) varför den är 

relevant för denna studie. Kvalitativ forskningsmetod karaktäriseras av en djupare 

förståelse kring det fenomen som studerats och ämnar studera vad något betyder för 

individer i verkliga förhållanden (Yin, 2013). Det intressanta ligger alltså inte i det 

fenomen som studerats utan snarare i intervjupersonernas egna uppfattningar och 

erfarenheter kring det. Den kvalitativa metoden skildrar även olika subjektiva synsätt 

samtidigt som den tar hänsyn till olika förhållanden (Yin, 2013) vilket ses betydelsefullt 
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utifrån denna studies syfte där olika ledares uppfattningar avses studeras. I samband 

med att studiens syfte och forskningsfrågor arbetades fram genomfördes en förintervju 

(se Bilaga 3) med kommunens digitaliseringschef. En förintervju görs för att få tillgång 

till det fält som avses studeras (Yin, 2013). Det är värdefullt med en samarbetspartner 

eftersom denne ofta har god kännedom om miljön (Yin, 2013). Resultatet av 

förintervjun (se Bilaga 3) med kommunens digitaliseringschef bidrog till att studiens 

syfte och forskningsfrågor preciserades. Denna intervju redovisas inte i studiens 

resultatdel eftersom den använts för att kvalitetssäkra studien och dess riktning och inte 

för att samla in data till studien. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

För att besvara studiens syfte har data av kvalitativ karaktär varit nödvändig och därav 

har den samlats in genom enskilda semistrukturerade intervjuer med de åtta 

intervjupersoner som valts ut i urvalsprocessen. Semistrukturerade intervjuer ger en 

bredare bild med fler nyanser än vad exempelvis strukturerade intervjuer ger (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; Bryman, 2018) varför det valts i denna studie. Samtliga 

intervjuer har utgått från studiens intervjuguide (se Bilaga 4) vilken arbetats fram 

utifrån studiens syfte och teorier. Intervjuguiden (se Bilaga 4) sammanställdes med fem 

olika teman; välmående, krav, resurser, lärande samt kompetens (se Bilaga 4). En fördel 

med semistrukturerade intervjuer är att det ges möjlighet att formulera och anpassa 

frågorna utifrån den situation de ska ställas i (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Studiens syfte krävde att huvudfrågorna i intervjuguiden var relativt strukturerade för 

att möjliggöra en datainsamling som kunde besvara syftet. Därför låg fokus på 

välmående, krav och resurser, lärande och kompetens i intervjuguiden (se Bilaga 4). 

Syftet krävde även att det fanns möjlighet att komplettera med följdfrågor eftersom det 

ämnar bidra med en ökad förståelse. Semistrukturerade intervjuer präglas av relativt 

specifika intervjufrågor men också av flexibilitet (Yin, 2013). Det vill säga att 

intervjuaren, trots specifika frågor, kan ställa följdfrågor kopplat till tidigare svar vilket 

därmed kan ge ett djup (Yin, 2013; Bryman, 2018). Valet av semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod grundades också i det urval som gjordes. Även om 

ledare inom omsorgsenheten i kommunen varit en del av digitaliseringen, kan ämnet 

fortfarande uppfattas komplext i förhållande till de frågor som ingick i intervjuguiden 

(se Bilaga 4). Därför ansågs det betydelsefullt att ha möjligheten att ställa följdfrågor 

till intervjupersonen varför semistrukturerade intervjuer valdes. 

 

Samtliga intervjuer hölls under vecka 19 i maj månad 2019, på respektive 

intervjupersoners arbetskontor. Tiden för intervjuerna var avsatt till 60 minuter men 

pågick mellan 30–45 minuter, vilket enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) är 

en rekommenderad tid för en intervju. Dels på grund av att som intervjuare kunna 

behålla koncentration, dels för att den intervjuade ska kunna ges tid att bli bekväm nog 

att svara på frågorna. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon i samtycke med 

intervjupersonerna. Detta var ett strategiskt val för att underlätta analysen av det 

empiriska materialet. Digital inspelning möjliggör att bearbeta insamlade data flera 
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gånger samt att kunna gå tillbaka i den under analysens gång (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne, 2015; Bryman, 2018). För att öka kvaliteten på intervjuerna strävade vi efter att 

samtliga tre uppsatsförfattare skulle delta i intervjuerna. För att uppnå god kvalitet intog 

vi olika roller under intervjuerna. Medan en av oss hade det övergripande ansvaret att 

driva intervjun framåt och ställa frågorna hade de andra två fokus på att lyssna och föra 

anteckningar. Genom att samtliga uppsatsförfattare deltog under intervjuerna, gavs 

större möjlighet att fånga upp information från den intervjuade personen utifrån olika 

perspektiv. Vidare bidrog detta till att vi säkerställde att vi fått fram relevant data 

eftersom vi kunde ställa följdfrågor utifrån anteckningarna (Svensson & Ahrne, 2015). 

 

Databearbetning och analys 

Den insamlade datan bearbetades i första hand genom en transkribering av de inspelade 

intervjuerna, vilket innebär att den inspelade datan skrivs ut i text (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015; Bryman, 2018). Detta har lett fram till studiens empiriska material. 

Genom transkribering skapas förutsättningar att lära känna det empiriska materialet och 

både tolkning samt analys kan därför bli mer djupgående (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Detta har ansetts betydelsefullt utifrån studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt. Efter transkriberingen av intervjuerna bearbetades det empiriska 

materialet ytterligare genom läsning. Detta för att förstå innebörden av det empiriska 

materialet och för att skapa en helhetsbild av det. Därefter påbörjades en kvalitativ 

innehållsanalys (se Tabell 2).  

 

Kvalitativ innehållsanalys med abduktiv ansats 

Det empiriska materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en 

abduktiv ansats (se Tabell 2). Det vill säga att koder och kategorier identifierats och 

uppkommit direkt ur den underliggande empirin (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017) och att dessa sedan analyserats utifrån ett deduktivt förhållningssätt eftersom 

studiens teorier i viss mån legat till grund för analysen. En kvalitativ innehållsanalys 

ger möjlighet att bearbeta det empiriska materialet obegränsat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017) vilket varit signifikant utifrån denna studies syfte. Stegen i en 

kvalitativ innehållsanalys sker genom upprepad läsning, att ta fram meningsbärande 

enheter och koda dessa, samt att finna lämpliga kategorier och underkategorier.  

 

Som ett första steg i analysarbetet lästes all intervjutext av samtliga uppsatsförfattare 

för att få en gemensam uppfattning och känsla av helheten kring den empiri vi samlat 

in. Därefter togs meningsbärande enheter fram ur samtliga intervjuer i relation till 

denna studies syfte. Meningsbärande enheter är meningar eller fraser som anses 

betydelsefulla utifrån syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Omgivande text 

har tagits med för att bevara kontexten. Detta anses betydelsefullt på så vis att resultatet 

inte riskerar att fragmenteras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Därefter 

kondenserades dessa meningsbärande enheter för att korta ner och tydliggöra texten. 
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Kondensering är ett sätt att göra texten kortare och därmed mer lätthanterlig samtidigt 

som det centrala innehållet bevaras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vidare 

började de kondenserade meningsbärande enheterna att kodas. En kod är en etikett på 

en meningsbärande enhet, vilken kort förklarar dess innehåll. Koderna kan även skapa 

möjligheter att se det empiriska materialet på nya sätt, dock med fortsatt hänsyn till den 

kontext meningsbärande enheter kommer ifrån (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Under kodningen har vi förhållit oss empirinära vilket anses viktigt för att 

undvika att materialet överanalyseras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Därefter kategoriserades koderna i underkategorier som alla återspeglade intervjuernas 

centrala budskap. Utifrån underkategorierna bildades kategorier som ansågs vara 

betydelsefulla för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna ska 

alltid vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017) vilket innebär att alla meningsbärande enheter ska kunna tillhöra en passande 

kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna placeras i mer än en kategori. 

Samtliga uppsatsförfattare arbetade fram kategorierna gemensamt genom att tyda 

likheter och skillnader från utvalda koder, vilket gjorde att nio kategorier tog form 

tillhörande fyra olika domäner (se Tabell 3). Dessa domäner utgör delar från 

intervjutexterna som sammanfaller med intervjuguidens temaområden (se Bilaga 4) 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Tabell 2. Utdrag från studiens kvalitativa innehållsanalys. 

 

 

 

Etiska överväganden  
Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Föreliggande studie har utgått från dessa fyra 

forskningsetiska principer samt från riktlinjer om GDPR från Högskolan i Halmstad.  

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

.…det blir ju jättekonstigt om jag sätter mig här 

vid mitt skrivbord och inte engagerar mig. Jag 

måste ju vara engagerad och hela tiden försöka 

visa att jag bryr mig om det här. Det är 

jätteviktigt att vara motiverad. Det är alltid viktigt 

som ledare att man visar att detta är 

jätteintressant, sen kanske man inte alltid tycker 

det.

Måste vara engagerad och hela tiden 

försöka visa att jag bryr mig om det här. 

Det är jätteviktigt att vara motiverad. Det 

är alltid viktigt som ledare att man visar 

att digitalisering är jätteintressant sen 

kanske man inte alltid tycker det.

Att som ledare visa 

engagemang, motivation 

och intresse.

Att vara en förebild som 

ledare i samband med 

digitaliseringen

Krav att vara en förebild i 

samband med digitaliseringen

Eftersom det är en sån målgrupp också som man 

verkligen värnar om och som har stort behov av 

det här tror jag. Så det är nog den största 

drivkraften att man vet att det ska kunna bli ännu 

bättre för deras liv och delaktigheten i samhället.

Eftersom det är en målgrupp som man 

verkligen värnar om och som har behov 

av digitala förbättringar. Min största 

drivkraft är att veta att det ska bli bättre 

för målgruppen.

Drivkraft att veta att det 

blir bättre

Drivkraft som resurs Egna drivkrafter är en 

betydelsefull individuell 

resurs 

Jag är helt övertygad om, det vet jag,  för vad vi 

än sätter oss med när vi väl gör det så bara 

kommer vi på massa bra grejer, någon säger 

något och så bygger vi på. Så det är oerhört 

viktigt.

Övertygad om att reflektion är viktigt, 

när vi [ledare och medarbetare] väl sätter 

oss och reflekterar kommer vi på massa 

bra grejer. Det är oerhört viktigt.

Reflektion är oerhört 

viktigt

Genom reflektion uppstår 

nya idéer 

Utbildningstillfällen och 

reflektions tillfällen bidrar till 

lärande 
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Informationskravet   

Informationskravet är den första principen och innebär att forskaren ska informera 

deltagarna om deras uppgift i studien samt vilka villkor som gäller för själva 

deltagandet (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare ska deltagare upplysas om att deltagandet 

är frivilligt och om det som rimligen kan tänkas påverka deltagarnas vilja att 

medverka (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Som ett första steg har ett missivbrev (se Bilaga 1) skickats ut till deltagarna. Samtliga 

deltagare i studien har i detta missivbrev fått en förfrågan om att delta och även delgetts 

ovanstående information, vilket innebär att hänsyn tagits till informationskravet. Vidare 

har det förts fram vilket syfte studien haft samt villkor för deltagandet. Studiens 

intervjuer har grundats i ett frivilligt deltagande utifrån ett informerat samtycke (se 

Bilaga 2), vilket anses vara en grundläggande etisk princip inom all forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet är den andra principen och innebär att deltagare har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Inom ramen för denna studie 

fick deltagarna information om att vi behövde deras samtycke för att kunna genomföra 

studien. Därför fick de skriva under att de fått ta del av studiens avsikt och att de även 

ville delta i studien (se Bilaga 2). Detta gjordes i samband med intervjuerna. Eftersom 

vi som forskare skickade ut en förfrågan och informerade våra deltagare om att de själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan i studien har samtyckeskravet tagits hänsyn 

till (se Bilaga 2).  

 

Konfidentialitetskravet   

Konfidentialitetskravet är den tredje principen och innebär att alla berörda deltagare 

ska få största möjliga konfidentialitet och att privata personuppgifter inte når oberörda 

individer utöver forskare för studien. Konfidentialitetskravet har ett nära samband med 

offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2011). I studien presenteras ingen 

information om intervjupersonernas namn, kön eller ålder, därmed kan de inte anknytas 

till en viss individ eller till ett visst sammanhang. I missivbrevet (se Bilaga 1) framgår 

det hur vi kommer att hantera deltagarens personuppgifter och konfidentialitet vilket 

deltagaren godkänt. Eftersom medverkande i denna studie informerats om studiens 

konfidentiella avsikt har hänsyn även tagits till anonymitet och integritet. 

 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet är den fjärde principen och innebär att uppgifter om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011). I missivbrevet (se Bilaga 
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1) framfördes det att studien som deltagarna ingått i genomfördes inom ramen för ett 

utbildningsprogram vid Högskolan i Halmstad och att det därmed endast kommer att 

användas i forskningsändamål.  

 

GDPR  

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) står för att 

skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter där det fria flödet 

av uppgifter inom Europa inte hindras. GDPR syftar till att skydda enskildas rättigheter 

och friheter samt rätten till skydd av personuppgifter (Datainspektionen, 2018). I 

Högskolan i Halmstads riktlinjer, vilka utgår från GDPR, ska studenter som skriver 

examensarbeten ställa sig frågan om behandling av personuppgifter är nödvändigt för 

undersökningen.  

 

Föreliggande studie har tagit ovanstående riktlinjer i beaktning. Det har inte samlats in 

några enskilda kontaktuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga. Vidare har 

samtliga deltagare informerats om detta ställningstagande i studiens missivbrev (se 

Bilaga 1). Riktlinjerna från Högskolan i Halmstad om GDPR är därmed uppfyllda.  

 

Resultat 
Kapitlet presenterar resultaten från de intervjuer som genomförts i studien. 

Resultaten presenteras i domäner och tillhörande kategorier. 

 

Tabell 3.  Resultatets domäner och tillhörande kategorier. 
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Ledares uppfattningar av vad som bidrar till välmående i en 

organisatorisk digital förändringsprocess  

 

Ledares positiva inställning till den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen bidrar till välmående  

Resultatet av studiens intervjuer visade att ledarna har en positiv inställning till 

digitaliseringen i kommunen vilket samtidigt har uppfattats som betydelsefullt för deras 

egna välmående. “Mitt välmående i själva förändringen. Jag tror att mycket handlar om 

min egen inställning. Är jag positiv mår jag bra” (IP 8). Ledarnas positiva inställning 

har således varit en betydelsefull individuell resurs för deras välmående. En positiv 

inställning har även visat sig ha betydelse för uppfattningen av hanteringen av krav i 

samband med digitaliseringen. Med en positiv inställning uppfattades kraven inte som 

höga och hanteringen av kraven således inte som svår. Vidare anser ledarna att deras 

positiva inställning lett till en ökad nyfikenhet, samt en vilja att utveckla både sig själva 

och verksamheten inom digitaliseringsområdet. Detta menar de har betydelse för deras 

välmående, “Jag är alltid positiv när det gäller nya saker och det är ju en självklarhet 

för oss för att hänga med i framtidens utveckling” (IP 8). Ledarna förklarade att deras 

inställning grundats i att digitaliseringen snarare ses som en naturlig och viktig del i 

samhällsutvecklingen och därmed inte ses som något problematiskt för verksamheten.  

 

Vidare framkom det att ledarna anser att det egna intresset och nyfikenheten för 

digitaliseringen har varit en viktig individuell resurs som haft betydelse för deras 

välmående. Det egna intresset och nyfikenheten kring digitaliseringen har bidragit med 

en ökad motivation att tänka nytt och utvecklande kring möjliga förbättringsområden 

inom verksamheterna. Vidare menar ledarna att detta i sin tur har betydelse för hur de 

mår. Att vara positivt inställd till digitaliseringen anses bidra till individuellt 

välmående. Den positiva inställningen ses även som en individuell resurs vilken 

underlättar arbetet om att föra in digitalisering vilket vidare även bidrar till att ledare 

uppfattade att de mår bra.   

 

Digitalisering främjar goda arbetsförhållanden som bidrar till ledares 

välmående  

Ledarna har uppfattat att de möjligheter som digitaliseringen medför bidrar till goda 

arbetsförhållanden och en trygg arbetsmiljö för samtliga medarbetare. Detta framkom 

som en betydande faktor för att de själva ska känna välmående. Vidare menar ledarna 

att digitaliseringen leder till att mindre tid läggs på administration och istället skapas 

mer tid till själva grunduppdraget inom respektive verksamhetsområde vilket har 

uppfattats som positivt för deras välmående. Ledarna anser även att kvaliteten i arbetet 

ökar på så vis att de kan använda digitaliseringens möjligheter för att lättare följa upp 

och säkerställa att arbetsuppdrag blir korrekt genomförda. En ökad kvalitet i arbetet 
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kan dessutom minska avvikelser, vilket nämns som en ytterligare positiv aspekt med 

digitaliseringen. Ledarna menar således att det är lätt att vara positiv till digitaliseringen 

då den underlättar arbetet inom verksamheterna, “Underlättas arbetet med digitalisering 

bidrar ju det till att man mår bättre och är mindre stressad” (IP 8). Ledarna ser även att 

de fördelar som digitaliseringen för med sig minskar uppfattad stress för såväl sig själva 

som för medarbetare. Digitaliseringen i kommunen ses som en förändringsprocess 

vilken enligt ledarna kan orsaka känslor av oro och stress hos både sig själva och 

medarbetare. Ledarna har uppfattat att även medarbetare är positiva till digitaliseringen 

i kommunen. Eftersom medarbetarna varit positiva till digitaliseringen uppfattade 

ledare att även det bidragit till en bättre arbetsmiljö vilket ses som en betydelsefull 

faktor för ledares välmående.  

 

Ledares uppfattningar av krav i en organisatorisk digital 

förändringsprocess   

 

Krav att förstå, hantera och delge information under digitaliseringen 

Resultatet visade att ledarna inom omsorgskontoret uppfattade vissa krav i samband 

med digitaliseringen i kommunen. Ledarna beskriver att digitaliseringen inte bara ställt 

krav på att delge information utan även krav på att förstå den information som givits ut 

i samband med digitaliseringen för att kunna förmedla den vidare på ett pedagogiskt 

sätt, “Man måste få till sig informationen för att sedan kunna förmedla det vidare och 

då måste man ju förstå informationen själv för att kunna förmedla vidare, så är det ju” 

(IP 5). Det framkom även att förståelsen kring den information som getts ut har 

uppfattats som en förutsättning för att kunna hantera och förmedla informationen 

vidare. Resultatet visade även att ledare uppfattade det som ett krav att ha rätt kunskap 

i samband med digitaliseringen. Dels för att kunna ge ett bra stöd till sina medarbetare, 

dels för att möjliggöra att digitaliseringen startade utifrån goda förutsättningar, varpå 

ledarna menade att detta främst kan ske om de själva har bra förkunskaper och goda 

insikter kring digitaliseringens innebörd. Ledarna förklarade även att digitaliseringen 

ställer krav på det egna ansvaret att förstå vad digitaliseringen i sin helhet har för 

påverkan och betydelse för deras verksamheter. Även att söka efter kunskap och ta till 

sig kunskap ansågs som ett uppfattat krav.  

 

Kraven var väl att man verkligen fick känna att nu är det skarpt läge, nu måste man 

hänga på [...] bara det här med telefonen och Appva nu och allt som ska installeras. Det 

kräver ju mycket, det är mycket förarbete för att det ska bli bra från början så att det inte 

blir negativt ute i verksamheterna och att det här inte blir någonting som blir ett 

extrajobb. Så det är viktigt att även jobba förberedande. 

-IP. 4 

 

Vidare framkom det i intervjuerna att det tillkommer fler arbetsuppgifter i samband 

med digitaliseringen. Bland annat handlar det om att delge information men även om 
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att arbeta förberedande. Dessutom framkom det att digitaliseringen krävde att ledarna 

tog sig tid till att analysera och utvärdera huruvida digitaliseringen ansågs fungera ute 

i verksamheterna. Detta ledde i vissa fall till att ledarna kände en viss otillräcklighet, 

då de uppfattat att tiden inte alltid fanns till och att de inte heller besatt all nödvändig 

kunskap. Det handlar även om hanteringen av ny teknisk utrustning vilket även visats 

sig har uppfattats både tidskrävande och som en arbetsuppgift som ligger utanför det 

egna arbetsområdet, “Exempelvis när jag skulle beställa en bärbar dator så fanns det 

inte bestämt vilka modeller vi skulle beställa och jag är ju här för att producera vård 

och aktivitet och inte för att veta vilken digital utrustning jag behöver” (IP 1). 

 

Implementeringen av digitalisering i omsorgskontoret i kommunen har skett i en snabb 

takt och resultatet från intervjuerna visar att ledarna har uppfattat krav om att 

digitaliseringen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför var det av högsta 

vikt att ledarna lyckades kommunicera och sprida all nödvändig information till 

medarbetarna och samtidigt ansvara för att medarbetarna tog till sig informationen. 

Vidare har det framkommit att de uppfattat dessa krav som svåra att uppnå då det varit 

svårt att säkerställa att medarbetarna tagit del av informationen. Detta på grund av att 

digitaliseringen krävt en snabb kommunikation, varav den mesta kommunikationen 

mellan ledare och medarbetare har skett via mailkontakt.  

 

Man får massa information och man ska kunna sprida informationen väldigt snabbt, då är 

det ju inte alltid att alla [medarbetare] tar till sig informationen om man inte rent fysiskt 

möts [...] vi ska ju se till att medarbetarna läser informationen men jag kan ju inte stå där 

med piskan o få dem öppna sin mail mer än och uppmana. 

-IP. 7 

 

Krav att vara en förebild som ledare i samband med digitaliseringen  

Resultatet visade på att krav i samband med digitalisering även handlar om att ledarna 

tar ansvar över att vara en förebild för medarbetarna i samband med digitaliseringen. 

Bland annat rör det sig om att visa att man är intresserad av digitaliseringen och att man 

även besitter kunskap om den för att vara en bra förebild för medarbetarna. Ledarna har 

även uppfattat det som viktigt att själva vara väl insatta och engagerade i 

digitaliseringen oavsett egen vilja. Detta för att vara en god förebild inför sina 

medarbetare, “Det är ju upp till mig själv att ta till sig och vilja utvecklas. Det ligger ju 

på mig, är inte jag positiv så är det svårt att förmedla det till medarbetarna” (IP 5). Det 

har visat sig att det är svårt att vara en god förebild om man inte har en positiv 

inställning.           

   

Ledarna har således uppfattat krav på att uttrycka engagemang och visa ett intresse 

gentemot digitaliseringen för att på så vis anses som en god förebild. Detta för att 

medarbetarna i sin tur ska vara positiva till digitaliseringen, “Att vi måste vara positiva, 

det är ju tydligt. Jag har alltid varit inne på det hållet och tyckt det varit spännande och 

roligt så att för mig har det inte varit så konstigt, men det är ju ett krav som varit, helt 
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klart” (IP 7). Ledarna förmedlade att det handlar om ett uppfattat krav att skapa rätt 

förutsättningar för sina medarbetare. Detta innebar enligt ledarna att man fått åsidosätta 

egna känslor kring digitaliseringen oavsett om det har uppfattats ansträngande eller 

svårt, då deras roll som ledare ställt krav på att förmedla en positiv inställning till 

digitaliseringen. 

 
Jag måste ju vara engagerad och hela tiden försöka visa att jag bryr mig om det här. Det 

är jätteviktigt att själv vara motiverad. Det är alltid viktigt som ledare att man visar att 

digitaliseringen är jätteintressant, sen kanske man inte alltid tycker det. 

-IP. 1 

 

Ledares uppfattningar av resurser i en organisatorisk digital 

förändringsprocess   

 

Att känna stöd i en organisatorisk digital förändringsprocess är en viktig social 

resurs 

Utifrån resultatet går det att urskönja att stöd varit en viktig social resurs för ledarna. 

Vad som ansågs betydelsefullt var det organisatoriska stödet från digitaliseringsenheten 

inom kommunen.  

 
Jag tänker hela tiden att resurserna här har varit projektledarna, det är de som har hållit 

i det väldigt tydligt. Det är de som har kommit och informerat. 
-IP. 4 

 

Det framkom att ledarna menade att det är en tillgång att någon ansvarar, informerar 

om och driver digitaliseringen och att de besitter kompetensen. I samband med 

digitaliseringen har olika nyckelpersoner funnits till förfogande vilket har varit en 

resurs, dessa har svarat på frågor och funnits till hands vid behov. Främst är dessa 

nyckelpersoner från digitaliseringsenheten i kommunen. Det framkommer att även 

projektledare inom digitaliseringen och andra kollegor utgör ett viktigt stöd för ledarna. 

Resultatet visade att ledarna uppfattade det kollegiala stödet och ett gott samarbete som 

en resurs, liksom olika kompetenser kollegor emellan. Vidare spelar kommunikation 

och samarbete mellan kollegor en stor roll och att få möjlighet till detta har uppfattats 

som en trygghet.  

 

Egna drivkrafter är en betydelsefull individuell resurs 

Studiens resultat visade även att individuella drivkrafter varit en viktig resurs. De 

främsta drivkrafterna kan ses grunda sig i ledarens eget intresse att vilja utveckla sig 

själv men också verksamheten. Individuella drivkrafter handlade även om den egna 

motivationen och att tycka att det är roligt att utvecklas i samband med förändringar. 
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Att vilja utvecklas, lära och engagera sig i digitaliseringen framkommer hos ledarna, 

grundat i en drivkraft att förbättra livssituationen för vårdtagare. Ledarna beskrev att 

det funnits en vilja att ta fram digitala verktyg som kan bidra till ökad delaktighet och 

självständighet för vårdtagarna. 

 
Eftersom det är en sån målgrupp också som man verkligen värnar om och som har stort 

behov av det här tror jag. Så det är nog den största drivkraften att man vet att det ska 

kunna bli ännu bättre för deras liv och delaktigheten i samhället. 
-IP. 4 

         

Andra individuella resurser som framkommit som viktiga är tidigare erfarenheter av 

ledarskap i organisationer och att man varit med om tidigare digitala förändringar. 

Tidigare erfarenheter av digitala förändringar har visats bidra till en egen drivkraft 

eftersom det skapat en känsla av trygghet och positiv inställning inför nya, kommande 

förändringar.  

 

Organisatoriska resurser skapar kontroll och trygghet  

I resultatet framkom det att ledarna har uppfattat organisatoriska resurser som 

betydelsefullt. Framförallt handlade det om att digitaliseringen har skett på ett tydligt 

och strukturerat sätt, där ledarna blivit väl informerade om vad digitaliseringen i sin 

helhet handlar om. Såväl information som utbildningar har möjliggjort att ledarna fått 

den kunskap som krävts för att förstå och tillämpa de digitala verktygen, samt för att 

kunna föra vidare informationen till medarbetare.  

  
Vi har blivit ständigt informerade och utbildade i ”Digga Halland projektet” av 

projektledarna. Vi fick handledning och utbildning var och varannan vecka, sen har vi 

enhetschefer deltagit i seminarium där vi fått information och reflektion från andra 

områden, till exempel, ur ett näringslivsperspektiv [..] Vad gäller teknik, hur en app ska 

fungera är det grundutbildning och att få information för att känna sig trygg med tekniken.  
-IP. 3 

                

Det framkom av intervjuerna att organisatoriska resurser i form av 

utvecklingsmöjligheter förekommit i samband med digitaliseringen. Främst benämns 

det av ledarna att utbildningstillfällena har skett i olika former, bland annat genom 

workshops och diskussionsgrupper. Detta har enligt ledarna bidragit med tillräcklig 

kunskap samt en känsla av kontroll och trygghet. Dessa faktorer har medfört att ledarna 

även uppfattat sig själva kunna vara ett bra stöd till sina medarbetare. Ledarna har även 

ansett att implementeringen av digitalisering har varit välorganiserat och att 

projektledaren som drivit den har varit framåt och positiv, samt bjudit in till delaktighet 

under projektets gång. Detta har enligt ledarna uppfattats som både betydelsefullt och 

motiverande. Det visade sig även att ledarna uppfattat mindre kontroll över resurser i 

form av tid och ekonomi.  
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Möjligheter till lärande i en organisatorisk digital förändringsprocess   

 

Utbildningstillfällen och reflektionstillfällen bidrar till lärande 

I studiens resultat framkom det att ledarna deltagit i olika formella informations- och 

utbildningstillfällen under digitaliseringen i kommunen. Ledarna har deltagit i 

fokusgrupper och workshops vilka syftat till att skapa diskussion och reflektion kring 

digitala utvecklingsmöjligheter inom den egna verksamheten. Workshops anordnades 

tillsammans med både projektledare och medarbetare. Ledarna beskrev vidare att dessa 

tillfällen har uppfattats som både roliga och givande. Detta genom att de tillsammans 

med medarbetarna på ett kreativt vis har fått utveckla sitt sätt att tänka. Ledarna 

förklarade att de fick klippa och klistra, titta på film och läsa i tidningar under 

workshopen, vilket uppfattades som ett roligt sätt att komma på nya idéer kring vad 

som kan utvecklas digitalt inom verksamheten. Vidare menar ledarna att dessa tillfällen 

bidragit med positiva effekter, såsom en bättre sammanhållning och samarbete i 

arbetsgruppen, vilket de ansåg värdefullt för sitt eget lärande. Ledarna beskrev att de 

deltagit i informationsmöten innehållandes återkommande information och 

uppdateringar om digitaliseringen i kommunen. De informationstillfällen som 

anordnats har uppfattats som mest betydelsefulla när innehållet har kunnat relateras till 

den egna verksamheten. Vidare framkom det att all information som givits inte ansetts 

vara relevant eller intressant av ledarna.  

 

Ledarna har uppfattat att ha olika sätt att delge och ta emot information har varit positivt 

för deras lärande. Möjligheten att bolla idéer tillsammans med andra involverade 

individer framkom som en viktig kompetent för sitt eget lärande. Detta på grund av att 

det skapat möjlighet till reflektion, vilket vidare bidragit till nya idéer om 

utvecklingsmöjligheter. Ledarna har även uppfattat att reflektion tillsammans med 

andra har bidragit till en större förståelse för digitaliseringen och användandet av 

digitala verktyg.  

 

Jag är helt övertygad om, det vet jag, för vad vi [ledare och anställda] än sätter oss med 

när vi väl gör det så bara kommer vi på massa bra grejer, någon säger något och så bygger 

vi på. Så det är oerhört viktigt. 

- IP. 4 

 

Det framkom i resultatet att utbildning och information bidragit till att ledarna fått 

tillräcklig kunskap och kompetens. Ledarna framförde att de uppfattat att de lärt sig 

främst när de själva fått testa sig fram och prova de digitala verktygen i verkligheten. 

Genom detta har förståelsen för användandet av digitaliseringens möjligheter ökat hos 

ledarna. 
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Tydlig kommunikation, den egna inställningen och drivkraft är förutsättningar 

för lärande 

Ledarna nämner även betydelsen för hur informations- och utbildningstillfällena varit 

organiserade och strukturerade. Ledarna beskrev att informationen som delgetts har 

varit tydlig samt att det förekommit en tydlig kommunikation från de som haft ansvar 

för frågor kring digitaliseringen. Detta har ansetts ge bra förutsättningar till den egna 

förståelsen för digitaliseringen. Vidare har ledarna uppfattat att informationen som 

förmedlats skett ofta och med ett upprepat innehåll, vilket i efterhand ansetts varit ett 

bra sätt att ta till sig information och verkligen förstå den. Ytterligare ansåg ledarna det 

positivt att föreläsningar som hölls varade under kort tid, då det gjorde det lättare att ta 

in informationen samt komma ihåg vad som framfördes och har därmed bidragit till 

ledarnas lärande. “Det gäller att hålla det vid liv [...] jag tror att det är jätteviktigt att det 

här rullar på hela tiden för då sätter det sig, då blir det en naturlig del på ett lättare sätt” 

(IP 1). En viktig förutsättning för deras lärande var att de som drivit digitaliseringen 

visat ett stort engagemang. På så vis ökade motivation och nyfikenhet till att lära. 

Ledarna framförde att en förutsättning för att lära även handlar om deras egna 

förhållningssätt till digitaliseringen.  

 
Att man är intresserad, nyfiken, tar till sig och vill förbättra. Känner sig inte rädd för att 

pröva, sedan har det varit ett bra stöd i den här processen. Att det finns folk som jobbar 

med digitaliseringen som kan driva det och vi kan tillföra vår kompetens […] Man behöver 

inte vara världsbäst i själva tekniken. 

- IP. 2 

 

Framförallt handlar det om att vara närvarande, lyhörd och delta i lärandetillfällen men 

också att själv ta ansvar för att uppnå den kompetens de ansetts behöva. Vidare har 

ledarna uppfattat att den egna inställningen som betydelsefull för deras lärande, 

framförallt genom att de har varit nyfikna och utvecklingsbenägna.     

 

Diskussion 
I detta kapitel följer en reflektion och diskussion av studiens metod och resultatdel. 

Först lyfts styrkor och svagheter med studien i metoddiskussion och vidare lyfts de 

resultat som varit mest intressanta utifrån studiens syfte i resultatdiskussion. Dessa 

diskuteras med utgång i tidigare forskning och studiens teoretiska referensram.  

 

Metoddiskussion  

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Valet av vetenskapsteoretisk utgångspunkt har gjorts i hermeneutiken eftersom den 

avspeglar studiens syfte och därmed gör det möjligt att förstå ledares uppfattningar på 
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ett djupare plan (Westlund, 2015). Hermeneutiken har således medfört goda 

förutsättningar att uppnå studiens syfte. Eftersom studiens intervjuguide inte enbart 

formulerats utifrån studiens teorier, utan även vår förförståelse, kan detta ha påverkat 

studien. Vår förförståelse har även satt sin prägel på analysen genom att vi tolkat 

empirin utifrån egna erfarenheter och tidigare kunskaper vilket kan ha betydelse för 

studiens resultat (Westlund, 2015). Det har troligen påverkat studien positivt då det 

bidragit till att vi på ett relevant sätt utifrån studiens syfte kunnat identifiera och 

kategorisera den data som samlats in och fått fram resultat som besvarar våra 

forskningsfrågor. Utan vår förförståelse hade detta troligen försvårats eftersom vi inte 

på förhand haft en tydlig bild av hur vår data skulle kategoriseras. Däremot kan detta 

samtidigt ha gjort att vi missat viktiga aspekter som legat utanför vår förförståelse och 

därmed ej kommit fram i resultatet. Vidare har studiens resultat tolkats av oss. Olika 

sätt att tolka empiriskt material villkorar dock inte en studies trovärdighet utan öppnar 

upp möjligheterna till ny kunskap och en djupare förståelse (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  

 

Kvalitativ forskningsmetod 

Genom kvalitativa metoder ges möjligheter att fånga in företeelser och erfarenheter på 

en grundläggande och även djupare nivå. Valet av kvalitativ metod ses därmed som en 

styrka i föreliggande studie där syftet varit att fånga uppfattningar och genom dem bidra 

med en ökad förståelse. Däremot ger kvalitativa metoder inga möjligheter till 

generaliseringar (Ahrne & Svensson, 2015). Studiens syfte har dock inte varit att skapa 

en heltäckande bild av ledares uppfattningar av krav, resurser och lärande i en 

organisatorisk digital förändringsprocess utan genom dessa uppfattningar, bidra med 

en ökad förståelse. Ytterligare en styrka med valet av kvalitativ metod anser vi ligger i 

att den tillåter flera beskrivningar av samma fenomen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  

 

Urvalsprocessen 

I relation till studiens syfte anser vi att ett tvåstegsurval var lämpligt att genomföra, då 

det möjliggjorde att hitta intervjupersoner med erfarenheter som var av relevans utifrån 

studiens syfte. Detta stärker även studiens giltighet då urvalet bestod av deltagare med 

intresse att delta och hade relevant erfarenhet för att svara på studiens syfte vilket anses 

bidragande till ett trovärdigt resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Intervjupersonerna har varit verksamma inom olika områden och därmed har 

digitaliseringens innehåll varierat vilket kan ha gjort att de uppfattat digitaliseringen på 

olika sätt. Antalet intervjupersoner ses som en styrka i studien med anledning av att 

flera perspektiv har bidragit till en variation av data vilket eftersträvas i kvalitativa 

studier (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Urvalsprocessen skedde med stöd av 

kommunens digitaliseringschef, vilket möjliggjorde en relevant målgrupp för studiens 

syfte, detta anser vi påverkat studiens kvalitet positivt (Thornberg & Fejes, 2015) och 
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bidragit till studiens giltighet då relevanta deltagare är en förutsättning för att uppnå ett 

bra resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Däremot kan valet av ett 

tvåstegsurval kritiseras då slumpvisa urval är att föredra för att minska risken för ett 

manipulerat urval (Eriksson- Zetterquist och Ahrne, 2015). Att ges tillgång till 

deltagare som i vårt fall skedde med hjälp av digitaliseringschefen kan enligt Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne (2015) utgöra en möjlig risk att deltagarna är utvalda för att ge 

en positiv bild av digitaliseringsprojektet. Dock anser vi efter jämförelser mellan 

intervjuer och reflektion med varandra, har vi med hjälp av ett tvåstegsurval ändå 

uppnått variation i data som eftersträvades och anser därför valet av urval bidragit till 

studiens trovärdighet (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). I föreliggande studies 

resultat redovisas intervjupersonernas röst genom att citat presenteras från intervjuer, 

ytterligare har uppsatsförfattare av studien varit noga med att skriva fram 

intervjupersonernas uppfattningar utan att själva lägga till egen tolkning i resultatdelen. 

Detta skapar möjlighet åt läsaren att själv bedöma tolkningarnas giltighet och 

överförbarhet och stärker även studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017).  

 

Datainsamling 

Vid datainsamling anses forskaren vara medskapare i intervjuer eftersom det sker ett 

samspel mellan forskare och intervjuperson (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) 

vilket har varit positivt i denna studie då vi haft möjlighet att styra studiens intervjuer 

utifrån intervjuguiden (se Bilaga 4). Vi har dock varit noga med att eftersträva en 

distans i intervjuerna för att minimera risken att påverka intervjupersonernas svar. Att 

hålla distans till det som studeras menar Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är 

viktigt för att eftersträva ett neutralt resultat, detta för att forskarens delaktighet inte går 

att förbise då vi i detta fall är medskapare av texten. Intervjuer ger dock inte utrymme 

att ta för givet att människor menar vad de säger, eller gör som de säger utan en intervju 

ger endast resultat utifrån vad som sägs vid ett visst tillfälle (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Detta gör att vi inte med någon större säkerhet kan säga att svaren hade 

varit densamma om vi frågade vid ett senare tillfälle igen. Detta kan bero på hur 

intervjupersonen tolkat syftet och avsikten med våra frågor. Uppfattningar och 

tolkningar sker alltid i en kontext (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015), därmed kan 

intervjupersonen uppfatta frågor annorlunda beroende av vilket sammanhang de 

befinner sig i. Eftersom vi varit medvetna om vilka svagheter intervju som metod kan 

komma att innebära, har vi först och främst varit noggranna med att koppla studiens 

intervjuguide (se Bilaga 4) till studiens syfte och forskningsfrågor. Detta har vidare 

tillgodosett att studiens forskningsdelar är väl sammansatta med varandra, vilket 

beskrivs enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2017) öka en studies trovärdighet. Vi 

har även genomfört en intervju (se Bilaga 3) med kommunens digitaliseringschef vilket 

lett fram till den intervjuguide (se Bilaga 4) som använts under studiens intervjuer. 

Intervjuguiden (se Bilaga 4) anses bidragit till studiens trovärdighet då den på ett tydligt 

sätt utgått från studiens syfte och teorier. Vidare har vi eftersträvat en tydlig 

kommunikation med respektive intervjuperson. Detta genom att beskriva studiens syfte 



 

 33 

på ett tydligt sätt. Vi har även varit noggranna med att hålla oss till studiens 

intervjuguide (se Bilaga 4) för att inte villkora studiens tillförlitlighet. Vid de tillfällen 

som intervjuguidens frågor inte uppfattades på det sätt som det var tänkt, ställdes frågan 

på nytt istället för att omformuleras. På det vis har studiens tillförlitlighet bevarats, då 

det möjliggjort att forskningen kan upprepas (Denscombe, 2018). I intervjuguiden (se 

Bilaga 4) användes begreppet välmående i frågeställningarna. Begreppet välmående 

kan uppfattas på olika sätt av olika individer och därav även inneha olika innebörd. 

Detta kan ha påverkat studiens resultat och därmed studiens överförbarhet eftersom det 

inte går att säkerställa att alla uppfattar begreppet på samma sätt. Datainsamlingen har 

dock eftersträvat tydlighet och beskrivits med noggrannhet för att ge läsaren möjlighet 

att bedöma studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En annan 

styrka med studien är att vi gemensamt genomfört intervjuerna, vilket gett större 

möjlighet att fånga upp variationer i intervjupersonernas uppfattningar. Detta har 

bidragit till att risken för förlorat material minskat och att relevant data samlats in vilket 

ökar tillförlitligheten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Databearbetning och analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen lägger fokus på variation och spridning, varför det är 

signifikant att det finns tillräckligt med data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Föreliggande studie har samlat in data från åtta intervjuer. Detta anses tillräckligt för 

att öka säkerheten att få in material som är oberoende enskilda individers personliga 

uppfattningar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Den kvalitativa innehållsanalysen 

anses också lämplig utifrån studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt då den 

fokuserar på tolkning. Genom en gemensam kvalitativ innehållsanalys skapades 

förutsättningar att analysera materialet utifrån delade erfarenheter och uppfattningar. 

Detta kan ha bidragit till att vi lyckats fånga variationer av intervjupersonernas 

uppfattningar vilket kan ha påverkat studiens resultat i positiv bemärkelse. Detta har 

även gjort att vi kunnat upptäcka eventuella tolkningsfel, vilket ökar tillförlitligheten i 

studiens resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

En styrka med studien är att vi spelat in och transkriberat intervjuerna till text. Detta 

har möjliggjort att vi kunnat gå fram och tillbaka mellan analys och intervjumaterial, 

vilket bidragit till en högre kvalitet i arbetet (Bryman, 2018). Dels eftersom empirin 

kan läsas och analyseras flera gånger, dels att inga uttalanden försvinner då samtliga 

intervjuer transkriberats. Vidare har vi antagit ett empirinära förhållningssätt eftersom 

vi varit medvetna om att vår tolkning kan påverka studiens resultat. För att stärka 

studiens tillförlitlighet och underlätta läsarens bedömning av överförbarhet har en 

noggrann beskrivning av analysarbetet utförts, ytterligare har samtliga steg under 

analysens gång skett efter reflektion och diskussion med varandra (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2017). En styrka med kvalitativ innehållsanalys är att det finns 

direkta beskrivningar och utsagor från intervjupersonerna att använda sig av (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017) vilket möjliggjort ett empirinära förhållningssätt. 
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Resultatdiskussion  

 

Hur påverkas individuellt välmående i samband med organisatoriska digitala 

förändringsprocesser?  

Eftersom ledarna har uppfattat nyfikenhet och intresse för digitaliseringen kan det även 

bidra till goda arbetsprestationer. Det finns ett samband mellan arbetsprestation och 

välmående, vilket visas i Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och 

Torbiörn (2012) som även lyfter att individens inställning har betydelse för 

arbetsprestationen. Föreliggande studies resultat visar med stöd av Aronsson m.fl., 

(2012) att ledarnas positiva inställning ger goda förutsättningar till att prestera i sitt 

arbete, vilket samtidigt främjar ledares välmående. Resultatet i denna studie visade 

även att ledarna har uppfattat att digitaliseringen dessutom främjar goda 

arbetsförhållanden vilket påverkar deras välmående på ett positivt sätt. Detta skiljer sig 

från tidigare forskning på området där det betonas att organisatoriska 

förändringsprocesser har en negativ påverkan på den psykosociala arbetsmiljön vilket 

i sin tur även påverkar hälsan (Tvedt m.fl., 2009). Tidigare forskning visar att stress 

förekommer i samband med organisatoriska förändringar (Tvedt m.fl., 2009) vilket inte 

framkommit i denna studies resultat. Det har visat sig i denna studie att ledarna 

uppfattat att digitaliseringen snarare kan minska stress eftersom den avser att underlätta 

arbetet.  

 

Krav i den organisatoriska digitala förändringsprocessen  

De krav som framkommit i denna studies resultat handlar om att ledarna ska ha rätt 

kunskaper i den organisatoriska digitala förändringsprocessen. Till detta hör att ledarna 

även har en god förståelse för kunskapen för att på ett pedagogiskt vis kunna förmedla 

den vidare till medarbetare. Tidigare forskning visar att kompetensutveckling fungerar 

som ett effektivt verktyg att hantera stress på arbetsplatsen (Zhang m.fl., 2018). 

Kompetensutveckling behöver därför inte alltid ses som ett krav i digitala förändringar 

utan kan även ses som en resurs som är viktig för hälsan. Ett framträdande resultat i 

denna studie var att ledarna har uppfattat att de måste vara positiva till digitaliseringen 

inför sina medarbetare, även om de inte alltid uppfattade digitaliseringen som positiv. 

Detta visar att ledarna inte alltid kan visa uppriktiga känslor på grund av deras centrala 

roll som ledare. De uppfattade att det är viktigt att vara en förebild för medarbetare då 

det ligger i deras ansvar att främja motivation och positiv inställning hos medarbetare. 

Att behöva hålla tillbaka känslor beskriver Bakker och Demerouti (2007) som 

emotionella krav, där känslor behöver anpassas efter arbetsuppgiften. De uppfattade 

krav som framkommit i denna studies resultat kan även sammanfalla med den typ av 

krav som tidigare forskning visar (Schwarzmüller m.fl., 2018; Kane m.fl., 2016). Där 

har kraven också handlat om att ledare ska ha förmågan att motivera och inspirera 

medarbetare (Schwarzmüller m.fl., 2018; Kane m.fl., 2016). Även om ledarna har 

uppfattat ett krav om att vara positivt inställda har de även uppfattat att den positiva 
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inställningen bidragit till deras välmående. Detta innebär att kravet inte är negativt 

vilket går i linje med krav- och resursmodellen som belyser att krav i arbetet inte 

nödvändigtvis behöver vara negativt (Bakker & Demerouti, 2007). 

 

Positiv inställning är inte bara ett krav utan även en resurs  

I studiens resultat framstod stöd som en viktig resurs för ledarna. Detta beskrivs i 

mening med Bakker och Demerouti (2007) som en social resurs, vilket kan förstås vara 

betydelsefullt för välmåendet, då stöd i arbetslivet ses som en resurs för att minska 

ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2015). Ledarna ansåg det betydelsefullt att det funnits 

nyckelpersoner som drivit digitaliseringen framåt genom att de tagit ansvar och 

informerat om den fortlöpande. Stöd som resurs framkommer i tidigare forskning 

(Tvedt m.fl., 2009; Konttila m.fl., 2019; Schwarzmüller m.fl., 2018) som en 

betydelsefull faktor i relation till förändringar.  

 

Som tidigare nämnts har en positiv inställning framkommit som ett uppfattat krav hos 

ledarna, dock inte ett negativt sådant. Det framkommer även att positiv inställning är 

en viktig resurs i samband med den organisatoriska digitala förändringsprocessen. 

Därmed är det möjligt att det spelar roll varifrån den positiva inställningen kommer. 

Ledarnas positiva inställning beskrivs som en drivkraft och motivation till att lära nytt 

och utvecklas vilket är en uppfattad individuell resurs. Ledares inställning till den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen visar på en förändringsbenägenhet vilket 

även framkommer i tidigare forskning som en förutsättning för att nå framgång (Ivančić 

m.fl., 2019; Kane m.fl., 2016). När den positiva inställningen är en resurs handlar det 

alltså om att den kommer från ledarnas egen vilja och när positiv inställning har 

uppfattats som ett krav är det något som kommer från organisationen och dess krav på 

ledarskap. I rollen som ledare ingår både ansvar och skyldigheter att leda medarbetare 

och att driva verksamheten framåt för att uppnå de organisatoriska målen (Angelöw, 

2013; Ellis, 2018; Arbetsmiljöverket, 2015). Vidare menar Aronsson m.fl. (2012) att 

detta kräver arbetsprestation, vilket kan utgöra ytterligare uppfattad press på ledaren i 

sin centrala roll. Dock har det visats i denna studie att kravet att vara positivt inställd i 

sin ledarroll inte uppfattades som negativt. Krav som är hanterbara kan istället utgöra 

en motivationsfaktor (Bakker & Demerouti, 2007) vilket medför att positiv inställning 

framkommer i denna studie främst som en resurs.   

 

Individuella resurser påverkar de organisatoriska resurserna i krav- och resursmodellen 

och har betydelse för den individuella hälsan (Xanthopoulou m.fl., 2009). Resultaten 

från denna studie ligger i linje med krav- och resursmodellen och visar att de 

individuella resurserna hos ledarna i kommunen har skapat goda förutsättningar och 

varit starkt betydande för att kunna utnyttja de sociala och organisatoriska resurserna. 

Det har i denna studie visat sig att en positiv inställning anses både bidra till välmående 

och utgör en förutsättning för att lära. Det som anses framgångsfullt i detta är att med 

en positiv inställning blir det lättare att få med sig ledarna i förändringen. För att lyckas 

med digitalisering är det dock viktigt att få med hela organisationen (Parida, Rönnberg 
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Sjödin, Lenka & Vincent, 2015). Det är därför viktigt att arbeta med att involvera alla 

i förändringen och inte enbart ledare. Förändringar kan uppfattas på olika sätt och därför 

bör hänsyn tas till individers olika sätt att bemöta en förändring för att den ska ses som 

hälsofrämjande (Tvedt m.fl., 2009). Eftersom ledarna inom omsorgskontoret och 

medarbetarna i kommunen var positivt inställda till digitaliseringen kan framgång ses 

inom ramen för omsorgskontoret i kommunen. Det kan å andra sidan innebära en risk 

för arbetsrelaterad ohälsa att ledare är positiva till förändringar om det saknas 

förankring i den verksamhet förändringen avser. Det kan i sin tur leda till att den digitala 

förändringen sker för snabbt och att medarbetarna inte hinner följa med i förändringen. 

Därav kan det ses som hälsofrämjande att ge förändringar tid och arbeta stegvis så att 

alla inom verksamheten har möjlighet att följa med i förändringen. Genom att bygga 

upp förändringen i olika faser bidrar det till att en intern acceptans skapas (Sjödin, 

Parida, Leksell & Petrovic, 2018) vilket ses betydelsefullt för att en organisatorisk 

digital förändringsprocess ska bli hälsofrämjande.  

 

Organisatoriska resurser bidrar till välmående  

Det framgår av denna studies resultat att den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen varit organiserad på ett tydligt och strukturerat sätt där ledarna 

blivit väl informerade om vad digitaliseringen handlat om. Ledarna har uppfattat att 

informationsutskick från digitaliseringsenheten tillsammans med deltagande i olika 

informations- och utbildningstillfällen har lett till att de fått den information som krävs 

för att tillämpa digitala verktyg samt för att kunna informera medarbetarna om dessa. 

Att få tillräcklig information under en digital förändring, men också att vara väl 

införstådd i informationen, ses som en grundläggande förutsättning för att kunna 

bemöta en digital förändring (Vey m.fl., 2017; Konttila m.fl., 2019).  

 

En viktig aspekt att lyfta vid förändringar är att det är skillnad på information och 

kunskap (Winroth, 2018). För att en organisatorisk digital förändringsprocess ska bli 

framgångsrik krävs att man förstår informationen och omsätter den till kunskap. 

Information i sig bidrar inte till kunskap utan det är först när det finns en förankrad 

förståelse för den och att den sätts in i ett sammanhang som det kan ses som kunskap 

(Winroth, 2018). Detta är nödvändigt för att ledarna ska kunna förmedla information 

på ett bra sätt och skapa goda förutsättningar för att även medarbetarna ska förstå 

förändringen. Ledarna beskrev att den information de fått i samband med den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen har skapat en känsla av kontroll och 

trygghet eftersom de då haft något att förhålla sig till. Det som framkommit som mest 

betydelsefullt är när informationen varit direkt kopplad till den egna verksamheten men 

även när det funnits möjlighet att reflektera och diskutera med andra ledare som 

befunnit sig i samma process. Det är först när detta gjorts som de uppfattade ett lärande. 

Därmed är det viktigt att även om en organisatorisk digital förändringsprocess kräver 

att information skickas ut effektivt, försöka skräddarsy informationen utifrån de olika 

verksamheterna. Genom en balans mellan mängden information och dess relevans 

utifrån de olika ledarnas verksamheter kan lärandet öka och det kan även ses 
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betydelsefullt för välmåendet. Detta eftersom att erhålla alltför mycket information kan 

skapa en ökad ansträngning att bemöta den, vilket även kan leda till att ledare uppfattar 

stress över ökade krav.    

 

Resultatet i denna studie visar att de organisatoriska resurserna i kommunens 

digitaliseringsprocess, i form av utbildningstillfällen med möjlighet till reflektion och 

diskussion, har bidragit med goda förutsättningar till lärande och har även gett goda 

effekter på ledarnas välmående då det skapat en känsla av trygghet och kontroll. 

Resurser likt dessa kan ses motivationshöjande (Bakker & Demerouti, 2007). 

Utbildningstillfällena har medfört att ledarna uppfattat att de bjudits in till delaktighet 

under processens gång, vilket de ansett betydelsefullt och motiverande. 

Utvecklingsmöjligheter och kontroll över arbetet har visats främja hälsa samt minska 

symtom på ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

Uppfattningar av förhållandet mellan krav och resurser  

Utifrån de resultat som diskuterats ovan är förhållandet mellan krav och resurser i 

balans för ledarna. Digitaliseringen har till stor del handlat om att ledaren måste inta 

olika roller. Bland annat en roll om att visa intresse, engagemang men även att ha en 

funktionell roll i att ta emot och föra vidare information i samband med digitaliseringen. 

Detta har vägts upp med resurser i form av socialt stöd samt informations- och 

utbildningstillfällen. Kraven om att vara en förebild som ledare vägs upp av att ledarna 

har uppfattat att det funnits ett gott kollegialt stöd där de tillsammans även har kunnat 

reflektera kring digitaliseringsprocessen. Vidare har den funktionella rollen även vägts 

upp med resurser i form av att digitaliseringsenheten har försett ledarna med goda 

förutsättningar för ledarskap bland annat genom att ta fram information och ge tydliga 

instruktioner. Det har framkommit att ledarna uppfattat en avsaknad av både tid och 

pengar i samband med digitaliseringen. En svaghet med krav- och resursmodellen är 

att den inte tydligt särskiljer på krav och avsaknad av resurs (Schaufeli & Taris, 2014). 

Därför är det svårt att avgöra huruvida det är ledarnas uppfattade krav eller avsaknad 

av resurser som kan riskera att leda till ohälsa. Det framkommer dock att ledarna inte 

uppfattar att deras välmående påverkas negativt av digitaliseringen, utan snarare 

positivt, varför avsaknad av tid och pengar inte verkar spela någon större roll i 

sammanhanget. Krav- och resursmodellen belyser att krav i arbetet inte nödvändigtvis 

behöver vara negativt och att en avsaknad av krav skulle kunna leda till understimulans 

och därmed ohälsa (Bakker & Demerouti, 2007). Att uppfatta goda resurser samtidigt 

som kraven är höga minskar risken för ohälsa då resurserna i sig kan ses som 

motivationshöjande och därmed bidra till utveckling och lärande (Bakker & Demerouti, 

2007). Ett viktigt resultat av intervjuerna i denna studie är att digitaliseringen inte har 

uppfattats påverka välmåendet negativt utan snarare positivt. Detta är betydelsefullt på 

så vis att det indikerar att organisatoriska digitala förändringsprocesser inte behöver 

innebära överansträngning och hög arbetsbelastning utan kan istället under rätt 

förutsättningar leda till motsatsen. Detta är ett viktigt resultat att lyfta då tidigare 



 

 38 

forskning visar på att det förekommer en osäkerhet inför digitala förändringar inom 

verksamheter (Schwarzmüller m.fl., 2018). 

 

Lärande sker när ledare får testa sig fram  

I denna studie framkommer det att ledarna deltagit i olika information och 

utbildningstillfällen, däribland föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner. 

Informationstillfällena uppfattades bidra till en större förståelse för digitaliseringen, 

medan gruppdiskussioner öppnade upp för reflektion som gav nya tankar och idéer. 

Dock var det främst när ledarna själva fick prova och testa de digitala verktygen som 

de ansåg att de verkligen lärde sig att hantera tekniken. Olika utvecklingsaktiviteter 

framkommer även i Gustavsson och Thunborg (2016) som bidragande till en stödjande 

lärandemiljö. Vidare framför Kane m.fl. (2016) att traditionella kurser som avser att 

utveckla färdigheter inte ses som tillräckligt för att nå framgång i digital förändring. I 

föreliggande studies resultat framkommer det att de informations- och 

utbildningstillfällen som anordnats under digitaliseringen varit goda förutsättningar till 

att uppnå kompetens inom digitalisering. Denna typ av kompetensutvecklingsinsats har 

främst skett planerat och målinriktat, vilket beskrivs som ett formellt lärande (Ellström, 

1996). Dock beskriver ledarna att kunskapen har uppnåtts efter att de fått prova sig fram 

samt genom reflektion kring de nya arbetsförhållandena och huruvida digitaliseringen 

kan utvecklas på arbetsplatsen. Resultatet från studien går i enighet med Ellström och 

Hultman (2004) som menar att kunskap inte kan överföras till individen utan istället 

ses som individuell process där kontexten spelar roll. I denna studies resultat beskrivs 

sociala resurser som en viktig del av kontexten, vilket ytterligare bidragit till ledarnas 

lärande då de genom dialog och reflektion tillsammans med kollegor och projektledare 

lärt av varandra. Granberg (2014) menar att lärandet sker konstant och att informellt 

och formellt lärande ofta kompletterar varandra, vilka tillsammans bidrar till en lyckad 

kompetensutveckling. Svårigheter med föreliggande studies resultat är att informellt 

lärande både kan ske medvetet och omedvetet (Granberg, 2014) och gör det därför svårt 

med säkerhet att uttala hur informellt lärande ter sig i denna studie. 

 

Denna studies resultat visade att ledarna har en positiv inställning till digitaliseringen 

och ser det som en naturlig utveckling. Detta visar på skillnader jämfört med annan 

forskning som framför att digitala förändringar inneburit svårigheter för medarbetare 

att både acceptera och vara mottaglig för förändringar (Vey m.fl., 2017). Ytterligare 

forskning visar att digitala förändringar kan upplevas överväldigande och tröttsamma 

(Ivančić m.fl., 2019). I denna studie har ledarnas egen inställning till digitaliseringen 

haft betydelse för deras lärande, de har visat en vilja och förmåga att anpassa sig till 

nya förändringar och därmed också varit positiva till att lära och utvecklas. Ytterligare 

framkommer det egna intresset och drivkrafter som viktiga framgångsfaktorer för 

lärandet, vilket främst grundar sig i att ledarna eftersträvar förbättringar inom 

verksamheten. Att vilja utvecklas och anta ny teknik visas även i tidigare forskning 

(Ivančić m.fl., 2019; Konttila m.fl., 2019) vara viktiga förutsättningar för att nå en 

lyckad framgång i samband med digitala förändringar. 
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Slutsatser och implikationer  

I studiens sista avsnitt presenteras en kortfattad beskrivning av de slutsatser studien 

kommit fram till, samt en reflektion kring relevansen för det hälsopedagogiska fältet. 

Sedans ges även rekommendationer utifrån de resultat som framkommit i studien. 

Slutligen ges även förslag på framtida forskning.  

 

Besvarande av studiens syfte och forskningsfrågor  
Ledarna uppfattar kraven som förekommit i samband med den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen i relation till de resurser som förekommit som hanterbara. De 

möjligheter till lärande som har uppfattats av ledare i kommunen kommer från olika 

former av information och utbildningar samt tillfällen för reflektion. Även om ledarna 

har fått rätt kunskap genom olika utbildningar har de uttryckt att det främst är vid 

praktiskt utövande som deras faktiska lärande sker. Slutsatser kan dras om att en positiv 

inställning, egna drivkrafter och en stödjande lärmiljö som både ger möjlighet till 

formellt lärande och främjar informellt lärande ses som viktiga faktorer för att en 

organisatorisk digital förändringsprocess ska bli framgångsrik. Vidare är det viktigt att 

inte bara ledare involveras i processen utan hela organisationen. För att en 

organisatorisk digital förändringsprocess ska bli hälsofrämjande kan stöd förstås som 

en viktig faktor. Vidare blir en organisatorisk digital förändringsprocess 

hälsofrämjande om den sker stegvis så att alla inom verksamheten har möjlighet att 

följa med i förändringen.  

 

Detta utgör en relevans för den hälsopedagogiska professionen då organisatoriska 

digitala förändringsprocesser i allra högsta grad påverkar individers välmående och 

lärande på arbetsplatsen. Digitalisering är ett fenomen som förväntas öka i samhället 

och där det i grunden är viktigt att lägga fokus på individers inställning och motivation 

till förändring samt förutsättningar för lärande. Därav blir den hälsopedagogiska 

relevansen tydlig när det kommer till själva implementeringsfasen av digitalisering. 

Den hälsopedagogiska professionen kan bidra med olika perspektiv kring välmående 

och lärande som är av betydelse för organisatoriska digitala förändringar. Detta i sin tur 

utgör en god grund för ett hälsofrämjande arbete i samband med digitala förändringar.  

  

Rekommendationer 
Föreliggande studies resultat visar på viktiga aspekter kring välmående och lärande i 

en organisatorisk digital förändringsprocess och därmed följer en del 

rekommendationer till verksamheter som planerar eller genomför digitala förändringar. 

Rekommendationen är att arbeta för att en positiv inställning hos ledare ska utvecklas 

och bevaras i samband med organisatoriska digitala förändringar eftersom det visat sig 

har stor betydelse för hur ledare mår. Rekommendationen är även att avsätta tid för 
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gemensam reflektion där ledare får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med 

varandra. Detta har i studien visat sig betydelsefullt för ledares förståelse och därmed 

lärande. Denna studie visar att ledare har uppfattat en avsaknad av riktlinjer kring val 

av teknisk utrustning. En annan rekommendation är därför att utforma tydliga riktlinjer 

för vilken teknisk utrustning som behövs, detta för att skapa tydlighet och trygghet i 

verksamheten. Ytterligare rekommendationer är att aktivt arbeta med att involvera 

samtliga i den organisatoriska digitala förändringsprocessen. Detta möjliggör att olika 

frågor i samband med den belyses utifrån olika infallsvinklar, vilket kan ge olika 

lösningar och samtidigt bidra till delaktighet. Vidare vill vi belysa vikten av att 

förmedla information då detta bidrar med ökad kontroll och trygghet hos ledare. Vi vill 

dock betona att informationen bör vara anpassad utefter mottagarens verksamhet, 

eftersom informationen då blir lättare att ta till sig och att det även minskar risken för 

ohälsosam arbetsbelastning. 

 

Förslag till framtida forskning  

Föreliggande studie lämnar området öppet för vidare forskning kring krav och resurser 

samt lärande i samband med organisatoriska digitala förändringsprocesser, för att öka 

förståelsen ytterligare kring vad som skapar framgång. Vidare kan ett förslag på 

forskning vara att genomföra liknande studier mot andra typer av verksamheter för att 

uppnå djupare kunskap. För att kunna veta om de resultat som framkommit i denna 

studie är överförbara krävs fler undersökningar. Det hade även varit intressant att 

undersöka skillnader mellan olika grupper av ledare, såsom kön och ålder, när det 

kommer till uppfattningen av krav, resurser och lärande i en organisatorisk digital 

förändringsprocess. Yngre generationer har vuxit upp med den digitala teknik som nu 

används i verksamheter, medan detta är något som är förhållandevis nytt för äldre 

generationer. Således kan det finnas skillnader mellan yngre respektive äldre ledares 

uppfattningar av digitalisering, varför detta är ett potentiellt område för framtida 

forskning.  
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Bilaga 1  

 

MISSIVBREV 

INFORMATION OCH FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I EXAMENSARBETE  

 

 

SYFTET MED VÅRT EXAMENSARBETE 

Syftet med studien var att, genom en undersökning av ledares uppfattningar av krav, 

resurser och lärande i en organisatorisk digital förändringsprocess, bidra med en ökad 

förståelse kring vad som skapar framgång och leder till att en sådan process blir 

hälsofrämjande. 

 

HUR DET KOMMER ATT GENOMFÖRAS 

Arbetet kommer att genomföras med enskilda intervjuer under vecka 19. Intervjun 

kommer att hållas av oss studenter och på din arbetsplats eller en annan avskild plats 

som du väljer. Intervjun beräknas ta 60 minuter och kommer att spelas in och sedan 

skrivas ut i text i examensarbetet.    

 

SAMTYCKE & KONFIDENTIALITET  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Personuppgifter kommer att behandlas enligt ditt informerade samtycke 

samt så att inte obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifterna kommer att bevaras 

tills dess att examensarbetet är godkänt och därefter förstöras. Materialet från intervjun 

kommer att hanteras konfidentiellt under hela arbetsprocessen. Examensarbetet 

kommer, under förutsättning att det är godkänt, att finnas tillgängligt i en databas vid 

Högskolan i Halmstad. Därefter kommer det även att skickas till er.  

 

JURIDISKT ANSVARIG FÖR EXAMENSARBETET 

Studentarbetet genomförs som en del av utbildningen vid Högskolan i Halmstad som 

är juridiskt ansvarig för studenternas personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå 

Högskolan i Halmstad via e-post registrator@hh.se eller telefon 035-167100. 

 

DATASKYDDSOMBUD 

Har du funderingar kring hur dina personuppgifter behandlas kan du alltid vända dig 

till Högskolan i Halmstads dataskyddsombud via dataskydd@hh.se. 

Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska 

hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter.  

 

DINA RÄTTIGHETER 

Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära 

radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. 
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KLAGOMÅL 

Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem 

via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00. 

 

 

 

VI FRÅGAR HÄRMED OM NI VILL DELTA I VÅRT EXAMENSARBETE? 

VID INTRESSE, VÄNLIGEN MEDDELA OSS SENAST 2019-05-02.  

 

FÖR FRÅGOR OM EXAMENSARBETET ÄR DU VARMT VÄLKOMMEN ATT 

KONTAKTA OSS! 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Amanda Andersson, Michelle Daunfeldt & Sarah Lundberg Pulli 

 

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

 

 

Studerande:     

    

Handledare:  

  

AmandaAndersson 

amaand16@student.hh.se  

07X-XXX XX XX   

  

JanKarlsson 

Jan.Karlsson@hh.se 

035- 16 79 61 

 

Michelle Daunfeldt  

micdau16@student.hh.se 

07X-XXX XX XX 

   
    
Sarah Pulli  

sarpul16@student.hh.se 

07X-XXX XX XX 
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Bilaga 2 
 
SAMTYCKESBLANKETT 

 

Samtycke till att delta i studien  

Syftet med studien var att, genom en undersökning av ledares uppfattningar av krav, 

resurser och lärande i en organisatorisk digital förändringsprocess, bidra med en ökad 

förståelse kring vad som skapar framgång och leder till att en sådan process blir 

hälsofrämjande. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien 

och godkänner att Högskolan i Halmstad behandlar mina personuppgifter i enlighet 

med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

 

 

 

 

................................................ 

Underskrift 

 

 

................................................ 

Namnförtydligande 

 

 

................................................  

Ort och datum  
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Bilaga 3  
 

INTERVJU MED ANSVARIG DIGITALISERINGSCHEF I KOMMUNEN 

 

 

Del 1 Digitaliseringen i kommunen (10 min)  Anteckningar 

1. Vill du berätta kort om kommunen och er digitala 

strategi? 

2. Vilket är erat digitala mål? 

3. Hur uppfattar du att cheferna bemött den digitala 

strategin?  

4. Vad är det viktigaste som du ser att vi som 

hälsopedagoger kan bidra med i en digital 

förändring? 

5. På vilket sätt tänker Du att vår studie kan bidra? 

 

Del 1.1 Studiens Målgrupp (10 min)  Anteckningar 

1. Inom vilket område arbetar de chefer som kan 

medverka i vår studie?  

2. Varför just denna målgrupp?  

3. Hur långt har målgruppen kommit i 

digitaliseringsprocessen? 

4. Vilken förändring kommer detta innebära för 

målgruppen?  

Vilka chefer kan vi få 

tillgång till? 

• 5–8 intervjupersoner 

är önskvärt 

 

  

Del 2 Välmående (15 min)  Anteckningar  

1. Vilka krav ställs på ledarna i samband med den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen? 

2. Vilka resurser förekommer i samband med detta? 

3. Tar man hänsyn till ledares hälsa i planerandet av 

digitaliseringssatsningen?  

Om ja, på vilket sätt? 

 

Del 3 Lärande & Utveckling (10 min) Anteckningar  

1. Har de fått någon förkunskap inför den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen? 

2. På vilket sätt tar man hänsyn till individers olika 

sätt att lära?  
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Del 4 Praktiska frågor (5 min)  Anteckningar 

1. Datainsamling; enskilda/fokusgrupp-intervjuer?  

2. Kontaktuppgifter till dem som ska medverka?  
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Bilaga 4 
 

INTERVJUGUIDE TILL STUDIENS INTERVJUER 

 

 

Inledning av intervjun 
Anteckningar 

• Inled intervjun med en presentation av oss själva 

samt studiens syfte och intervjuns tidsåtgång. 

• Be deltagaren skriva under samtyckeskravet. 

• Sätt igång inspelningen 

Tidsåtgång ca 60 min. 

 

Följdfrågor att ställa 

under intervjun: 

- Berätta mer? 

- Kan du utveckla det? 

- Kan du ge något 

exempel? 

- Hur menar du då? 

Del 1 Välmående (5–10 min) Anteckningar 

1. Vilken inställning har du haft till den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen? 

2. På vilket sätt har den påverkat dig? 

Positivt/negativt? Varför? 

3. Vilka faktorer har bidragit till ditt välmående 

under den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen? 

Forskningsfråga 1  

Del 1.1 Krav och resurs (20 min) Anteckningar 
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1. Vilka krav uppfattade du i samband med den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen?? 

2. Hur hanterade du dessa krav? 

3. Vilka resurser uppfattade du i samband med den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen?? 

4. Vilka resurser har varit viktigast för dig för att 

kunna möta de krav som ställts? 

5. Vad har varit drivkrafterna för att du ska bli 

engagerad under den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen det senaste året? 

6. Vad har varit viktigt för att du ska kunna öka din 

självständighet som ledare i den organisatoriska 

digitala förändringsprocessen?? 

Forskningsfråga 2 

  

Del 2 Pedagogik: Lärande (10 min) Anteckningar 

1.  Vilka tidigare erfarenheter har varit av betydelse 

för dig i den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen? Varför? 

2.  Vilka möjligheter till lärande gavs på 

arbetsplatsen under den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen för dig som ledare? 

3.  Vilka faktorer har bidragit till ditt lärande i den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen? 

4. Vilka möjligheter fanns det för reflektion under 

den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen?? 

Forskningsfråga 3 

 

  

Del 2.2 Kompetens & Kompetensutveckling (10 min) Anteckningar 

1.  På vilket sätt har du kompetensutvecklats? 

2. Vad har drivit och motiverat dig till att öka din 

kompetens under den organisatoriska digitala 

förändringsprocessen?? 

3. Vilka kompetenser har varit viktiga för att du ska 

kunna öka din självständighet i den 

organisatoriska digitala förändringsprocessen?? 

Forskningsfråga 3 
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Del 3 Avslut Anteckningar 

1. Hur skulle du sammanfatta framgång i en digital 

förändringsprocess? 

2. Har du något du vill tillägga eller lyfta fram? 

Tack för din tid och 

medverkan! 
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