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Förord 
Vi vill börja med att tacka de som varit delaktiga i våra gruppdiskussioner då det inte hade 
varit möjligt att genomföra studien utan er medverkan. Ett speciellt tack vill vi även tillägna 
Marita Lindau på Stadskontorets personalavdelning på Halmstads kommun för hennes stora 
engagemang och den hjälp hon bidragit med. Även våra handledare Jan Karlsson och Lotta 
Fritzdorf förtjänar ett tack för ett otroligt engagemang, snabb återkoppling och kommentarer 
som fått oss att tänka ett extra varv. Sist men inte minst vill vi tacka Jonas Nyman och Kalle 
Korpela, våra studiekamrater som inte bara gett oss kritiska kommentarer, utan även många 
skratt och härliga stunder under uppsatsarbetet. 
 
Förhoppningen är att denna studie ska bidra till en förbättring av beställningsarbetet gällande 
företagshälsovård i Halmstads kommun och att den i förlängningen ska bidra till en förbättrad 
personalhälsa i kommunen. Vi hoppas även att studien kan göra andra kommuner medvetna 
om hur verksamheten kan påverka beställningsarbetet samt vilka faktorer som kan ses som 
positiva och vilka som kan behöva utvecklas för att uppnå ett tillfredsställande 
beställningsarbete.  
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Abstrakt  
Halmstads kommun har sedan två år använt sig av den externa företagshälsovården Previa i 
beställningsarbetet gällande företagshälsovårdsinsatser och efterfrågar en undersökning av 
detta beställningsarbete. Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett verksamhetsteoretiskt 
perspektiv undersöka beställare och leverantörers beskrivningar av beställarkompetensen av 
företagshälsovård och att skapa förutsättningar för ett expansivt lärande. Metod: 
Undersökningen genomfördes genom kvalitativ forskning där en egen metoddesign inspirerad 
av Change Laboratory och fokusgruppsdiskussioner användes. Två diskussionsträffar 
genomfördes tillsammans med beställare och leverantörer av företagshälsovård där bland 
annat motsättningar och positiva aspekter av beställningsarbetet diskuterades. Teoretisk 
referensram: Beställningsarbetet belystes genom hela studien ur ett CHAT-perspektiv där 
yttre faktorer ansågs ha betydelse för kvaliteten på beställningsarbetet. Detta perspektiv 
användes även i analysen av studiens resultat. Resultat: Avtalet mellan Halmstads kommun 
och Previa möjliggör en bra företagshälsovård med tyngdpunkt på hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Undersökningen visade även på motsättningar inom verksamheten 
som främst handlade om att politiska beslut och ekonomi påverkar beställningsarbetet och att 
beställare och leverantörer uttrycker att det till stor del ligger utanför deras kontroll. 
Resultaten visar på att beställningsarbetet överlag fungerar bra och att samarbetet och 
kommunikationen beställare och leverantör emellan ses som en av de viktigaste och bäst 
fungerande aspekterna. Det är kring motsättningarna vi kan se en potential till ett expansivt 
lärande.  

Abstract 
For two years the municipality of Halmstad cooperated with the external occupational health 
company Previa regarding occupational health strategies and implementations, and requests a 
survey considering this contract work. The aim: The aim of this study is to investigate the 
descriptions of the purchasers and providers regarding the competencies of the contract work 
of occupational health from an activity theoretical perspective. Furthermore, the aim is also to 
create conditions for expansive learning. Method: The design method was inspired by 
Change Laboratory and focus group discussions were used for assessment. Two discussion 
meetings were conducted within the study with purchasers and providers of occupational 
health. Among other things positive and negative factors about the contract work were 
discussed during the group discussions. Theoretical framework: Throughout the whole 
study the contract work was seen from a CHAT perspective and affected by external factors in 
the organization that affected the quality of the orders considering the contract work. This 
perspective was also used in the analysis of the results of the study. Resultat: The contract 
between the municipality of Halmstad and Previa enables a good occupational health with 
focus on health promotion and preventive actions. The study also showed contradictions 
within the business which primarily were related to political decisions and economical factors 
that influenced the contract work, but the purchasers and providers were of the opinion that 
these factors were outside their span of control. The results show that the cooperation and 
communication between the purchaser and provider is one of the most important and best 
functioning aspects among the contract work. The contradictions are where we can see a 
potential towards an expansive learning in a long term.  
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Introduktion 
Inledning 
För att förstå dagens komplicerade sociala handlingar är det inte nog att belysa individers 
handlingar ur ett dualistiskt perspektiv, vilket innebär olika varandeformer som uppfattas vara 
oberoende av varandra (Swartling Widerström, 2005). Människan är en social varelse som är 
beroende av sin omgivning och hennes handlingar är påverkade av den kontext som omger 
henne (Säljö, 2000). Det är kontexten, sammanhanget, som har betydelse för hur människor 
lär något då lärande är en process som sker i samspel mellan människor och inte endast inom 
individen (Lave & Wenger, 1991). I en arbetsplatsbaserad kontext är således människorna och 
lärandet påverkade av den arbetsmiljö och verksamhet de befinner sig i. Vi har med 
utgångspunkt i detta valt att undersöka beställarkompetensen gällande företagshälsovård som 
en kompetens påverkad av den verksamhet beställaren befinner sig i. 
 
 
Ett sätt att gynna en lärande miljö på arbetsplatsen är genom kompetensutveckling, vilket 
innefattar olika aktiviteter som syftar till att tillgodose organisationen med rätt kompetens 
(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Genom att ett lärande sker på arbetsplatsen 
gynnas även möjligheten att driva verksamheten framåt och utveckla den i önskvärd riktning. 
Kompetensutveckling kan leda till att ett expansivt lärande sker, då med förutsättningen att de 
anställda är delaktiga i designen och implementeringen av den nya strategin (jmf, Engeström 
& Sannino, 2011; Engeström, 1987, 2001, 2007). Positiva effekter hos individer som 
exempelvis ökad kompetens leder dock inte per automatik till positiva effekter för 
verksamheten som helhet. Olika åtgärder som gör det möjligt för individen att använda den 
ökade kompetensen i arbetet som exempelvis en förändrad arbetsorganisation krävs nämligen 
för att verksamheten ska kunna dra nytta av denna kompetensutveckling (Byström, 2010). I 
föreliggande studie kommer beställningsarbetet av företagshälsovård därför undersökas ur ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv där faktorer för verksamhetsutveckling kommer studeras och 
där kompetensutveckling ses som nyckeln till utveckling och ett expansivt lärande.  
Halmstads kommun har sedan den första januari 2011 använt sig av den externa 
företagshälsovården Previa. Förvaltnings- och bolagscheferna inom kommunen ansvarar för 
de årliga beställningarna av tjänster från företagshälsovården medan verksamhetscheferna i de 
olika förvaltningarna och bolagen gör löpande beställningar av kompletterande insatser från 
företagshälsovården under året. Dessa beställningar skall vara behovsanpassade samt inte bara 
inriktade mot rehabiliterande insatser, utan även mot hälsopromotiva och preventiva insatser. 
Det promotiva och preventiva arbetsmiljöarbetet är av stor betydelse för anställdas arbetsmiljö 
och kvaliteten på arbetet (van der Valk & Rosemeijer, 2009; SOU 2011:63). Hälsopromotion 
fokuserar på främjande, friskfaktorer och en helhetssyn på hälsa medan hälsoprevention är 
riktat mot förebyggande hälsoarbete och riskfaktorer (Hanson, 2004). Gränserna mellan 
förebyggande och främjande kan dock vara flytande och begreppen kan gå in i varandra 
(Korp, 2004). 
 
 
Vi som författare till uppsatsen kom i kontakt med beställningsarbetet gällande 
företagshälsovård då en av oss genomförde sin praktik på Stadskontorets personalavdelning i 
Halmstads kommun och genomförde en undersökning angående beställarkompetens, men då 
som en kompetens hos den enskilda individen (Hartelius, 2012). Vi som blivande 
hälsopedagoger har ett intresse för människors hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen samt 
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vilka faktorer som kan påverka detta. Vi anser att beställarkompetensen är en sådan faktor då 
den kompetens beställaren och leverantören av tjänster från företagshälsovården besitter kan 
påverka hela organisationen då den påverkas av de tjänster som görs tillgängliga för 
organisationens medarbetare. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv undersöka beställare 
och leverantörers beskrivningar av beställarkompetensen av företagshälsovård och att skapa 
förutsättningar för ett expansivt lärande. 
 
Hur beskriver involverade aktörer i beställningsarbetet när det gäller företagshälsovård i 
Halmstads kommun att beställarkompetensen ser ut belyst utifrån ett CHAT-perspektiv? 
 
Vilka motsättningar samt positiva aspekter framkommer i undersökningen som kan påverka 
kvaliteten av beställarkompetensen gällande företagshälsovård? 
 
Hur kan motsättningar och positiva aspekter kring beställarkompetensen gällande 
företagshälsovård gynna ett expansivt lärande i framtiden?  
 

Relevans 
Stadskontorets personalavdelning i Halmstads kommun efterfrågar en undersökning som 
tydliggör hur beställarkompetensen ser ut och vad det skulle kunna finnas för positiva samt 
negativa aspekter gällande denna. Vidare finns det en vilja inom Halmstads kommun att 
undersöka beställarkompetensen för att sedan förbättra den. Undersökningen kommer främst 
till nytta för Halmstads kommun då empirin kommer att samlas in där. Undersökningen kan 
dock vara relevant för andra kommuner i Sverige då den visar hur beställningsarbetet kan se 
ut. Vidare kan andra kommuner i Sverige ha ett intresse av att se hur andra kommuner arbetar 
och vad det finns för styrkor samt brister med ett sådant arbetssätt. I övrigt kan detta arbete 
inspirera andra kommuner att undersöka hur beställarkompetensen i deras kommun påverkas 
av verksamheten och med det öka förståelsen för konsekvenserna av en god respektive 
bristande beställarkompetens. Att se beställarkompetensen ur ett verksamhetsteoretiskt 
perspektiv och genom detta bli medveten om hur olika delar i verksamhetssystemet kan 
påverka varandra och i förlängningen beställarkompetensen gällande företagshälsovård skulle 
också kunna leda till en kompetensutveckling i andra kommuner.  
 
 
Forskning vi funnit angående beställarkompetens har framförallt berört IT samt 
projektbeställningar (Rundquist, 2007; Thomsen, 2010). Vi har haft svårigheter att finna 
forskning kring beställarkompetens gällande insatser från företagshälsovården och få funna 
studier har undersökt den gemensamma beställarkompetensen hos såväl beställare som 
leverantör. De undersökningar vi funnit har främst varit inriktade på att undersöka 
beställarkompetens ur perspektiv där beställarkompetensen belyses som en kompetens hos en 
enskild individ. Vi har istället valt att fokusera på den gemensamma beställarkompetensen hos 
såväl beställare som leverantör där dessa parter och beställarkompetensen även påverkas av 
kontextuella faktorer. 
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Definition av beställarkompetens 
När det gäller en definition av begreppet beställarkompetens menar Rundquist (2007) att den 
består av tre grundtyper av kompetens, nämligen teknisk kompetens, processkompetens och 
en social kompetens. Enligt Williamsson (2010) kan beställarkompetens tolkas som något 
som enbart ligger hos det företag som beställer tjänster, men kan även tolkas som en samlad 
kompetens hos såväl köpare som hos leverantör. Den första tolkningen presenteras även av 
Schmidt, Sjöström och Antonsson (2011) som menar att beställarkompetens handlar om att en 
eller flera personer i ett företag har en hög kompetens för att avgöra hur behoven ser ut samt 
att beställa passande tjänster från företagshälsovården. Den definition vi valt att fokusera på är 
den gemensamma kompetens beställare och leverantör har tillsammans. Anledningen till att vi 
valt denna definition av begreppet grundar sig dels i utgångspunkten att beställningsarbetet 
grundar sig i samverkan mellan dessa parter, men även att vi anser att människors handlande 
påverkas av de sammanhang de befinner sig i. Beställarkompetensen är således inte en 
isolerad kompetens som endast finns hos beställaren, utan påverkas av den arbetsplatskontext 
beställaren befinner sig i och är därmed en del av ett större system den påverkas av. 
 
 
I vår definition av begreppet beställarkompetens lägger vi även in förmågan att beställa 
behovsanpassade, hälsofrämjande samt förebyggande insatser från företagshälsovården. 
Anledningen till att vi lägger in dessa delar i vår definition är att Halmstads kommun som 
tidigare nämnt vill att beställda insatser skall vara anpassade efter respektive verksamhets 
behov samt att tyngdpunkten på de beställda insatserna skall ligga på hälsopromotion och 
prevention (Hartelius, 2012). 
 

Definition av kompetensutveckling  

Kompetensutveckling ses idag som en nyckelfaktor för framgång och konkurrenskraft inom 
många verksamheter (Ellström, 2010). Med tilltro till denna föreställning om 
kompetensutvecklingens betydelse har organisationer under senare år gjort omfattande 
satsningar på kompetensutveckling, främst med produktionsekonomiska motiv (ibid). 
Kompetensförsörjning kan definieras som olika aktiviteter som syftar till att tillgodose 
organisationen med rätt kompetens (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). En 
liknande definition av begreppet gör Ellström (2010) då han beskriver kompetensförsörjning 
som de sammantagna åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet av kompetens i en 
verksamhet. Det rör sig således i vid mening om rekrytering, utbildning, lärande i det dagliga 
arbetet och planerade förändringar i verksamheten. I föreliggande studie har vi valt att 
fokusera på kompetensutveckling inom verksamheten med utgångspunkt i att 
kompetensutveckling är en aktivitet som kan gynna ett expansivt lärande. Med detta som 
utgångspunkt har vi valt att i denna studie ta fasta på den del av Ellströms (2010) definition 
som belyser planerade förändringar i verksamheten.  
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Tidigare forskning 

Introduktion till tidigare forskning 
Gällande tidigare forskning har det upplevts svårt att finna relevant forskning kring 
beställarkompetens gällande företagshälsovård. Dock har forskning om beställarkompetens 
gällande projektbeställningar varit enklare att finna och kommer redovisas i detta avsnitt. 
Övriga ämnen som kommer presenteras är utvärderingskriterier, kontextuella faktorer och 
samverkan, samarbete, resurser och kvalitet, verksamhetsförändringar, expansivt lärande samt 
co-configuration work och CHAT.  
 

Beställarkompetens  

Som tidigare nämnt har forskning vi funnit angående beställarkompetens främst inte rört 
företagshälsovård utan framförallt projektbeställningar samt IT (Rundquist, 2007; Thomsen, 
2010). Rundquist (2007) presenterade två studier där beställarkompetens undersöktes utifrån 
att det är en kompetens som innehas av beställaren. Den första studien bestod av fyra 
workshops med mellan tio och femton projektledare. Den andra studien var kvantitativ och 
använde resultaten från ovan nämnda workshops vid utformandet av en enkät som besvarades 
av 266 projektledare inom privata, offentliga och ideella organisationer. Resultaten visade att 
beställaren är viktig under såväl beställandet av projektet som vid själva genomförandet och 
beställaren kan då bidra med kunskap, råd och beslut under projektets gång. De viktigaste 
kompetenserna hos beställare är enligt studien förmågan att samarbeta och kunskap om hur 
resultatet av projektet ska användas. Andra kompetenser som togs upp var kunskap om vilka 
resurser som behövs/finns, förmågan att prioritera mellan resurser, förmågan att kommunicera 
syfte och mål samt kompetens att formulera hur projektet ska utvärderas baserat på dessa 
syften och mål. Författaren presenterade även tre grundtyper av kompetenser, nämligen 
tekniska kompetenser, processkompetenser och sociala kompetenser. De tekniska 
kompetenser beställaren har är viktigast i början av projektet, processkompetensen är viktig 
under hela projektet och sociala kompetenser är viktigast under genomförandet (ibid). Som 
tidigare nämnt undersökte Rundquist (2007) beställarkompetens med utgångspunkt i att 
beställarkompetensen innehas av beställaren, vilket denna studie inte syftar till att göra på 
samma sätt. Det finns dock paralleller att dra ändå eftersom att resultaten av studien även går 
att applicera i den kontext föreliggande studie berör. Egenskaper som kan vara av vikt hos 
beställaren går att applicera även om beställarkompetens kommer att ses som en gemensam 
kompetens inom verksamhetssystemet. 

En tidigare undersökning angående kvaliteten på beställarkompetensen gällande insatser från 
företagshälsovården i Halmstads kommun visar att det finns utvecklingspotential inom vissa 
förvaltningar och bolag (Hartelius, 2012). Det rör sig främst om att anpassa beställningarna 
efter de behov som finns i verksamheterna, men i vissa fall även om att tyngdpunkten på 
beställningarna skall ligga på hälsopromotion och prevention istället för på rehabiliterande 
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insatser. I denna undersökning ses beställarkompetensen som en isolerad kompetens hos 
cheferna, vilket som ovan nämnt inte är fallet i denna studie.  

 

Utvärderingskriterier 
Avsaknandet av objektiva utvärderingskriterier kan försvåra processen att köpa insatser av 
företagshälsovården. Introduktionen av riktlinjer kan dock underlätta processen, men det kan 
vara olämpligt att standardisera en sådan tjänst som företagshälsovård där anpassning är av 
största vikt (Lian & Laing, 2004). Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter som 
skickades ut till 360 företag och organisationer, varav 110 av dessa lämnade användbar data. 
Även intervjuer användes i denna studie då såväl beställande chefer som medarbetare inom 
företagshälsovården intervjuades (ibid). De kriterier Halmstads kommun har satt upp gällande 
beställningar av insatser från företagshälsovården visar som tidigare nämnt att beställningarna 
i huvudsak skall vara inriktade mot hälsopromotion och prevention och att de skall vara 
anpassade efter de behov respektive verksamhet har. Dessa kriterier finns tillgängliga för 
cheferna i dokument och på kommunens intranät. Cheferna har även tagit del av denna 
information under utbildningar som bland annat hållits i samarbete med företagshälsovården 
Previa. Att utvärdera beställningsarbetet är av största vikt för att inom Halmstads kommun 
kunna utveckla och bibehålla en god kvalitet av beställningarna av företagshälsovård. Som 
ovan nämnt kan det vara olämpligt att standardisera företagshälsovårdstjänster. Detta är inte 
heller något Halmstads kommun gjort då de som tidigare nämnt trycker på att insatserna skall 
vara behovsanpassade, utan använder istället ovan nämnda kriterier som riktlinjer. Inte heller 
företagshälsovården Previa vill att cheferna skall ha ett fast utbud av tjänster att välja från, 
utan vill istället tillsammans med cheferna diskutera sig fram till vilka lösningar som passar 
för den aktuella verksamheten (Hartelius, 2012). Beställande chefer kan även ha svårt att tolka 
tillgänglig information på ett meningsfullt sätt, vilket kan leda till informations- och 
kunskapsasymmetri mellan beställare och leverantör (Lian & Laing, 2004). Halmstads 
kommun har dock satsat på utbildning gällande bland annat hälsopromotion och prevention 
för att cheferna skall ha tillräckliga kunskaper för att genomföra ett tillfredsställande 
beställningsarbete. 
 

Kontextuella faktorer och samverkan 
Annan forskning har betonat vikten av att ta hänsyn till kontextuella faktorer vid utvärdering 
av ledarskapets betydelse för att främja hälsa (Eriksson, 2011). För att undersöka 
beställarkompetensen har vi i föreliggande studie tagit stor vikt vid kontextuella faktorer som 
påverkad dels den enskilda beställaren samt beställningen. Ovan nämnda forskning 
undersöktes med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, nämligen genom 
intervjuer, observationer, dokumentanalys och en genomgång av data från en 
ledarskapsundersökning (ibid). Det är även viktigt att organisera samverkan kring utveckling 
av hälsofrämjande arbetsplatser och att involvera olika samverkansparter med kompletterande 
kunskaper och erfarenheter av arbetsrelaterad hälsa. En annan viktig faktor är ett 
ledarskapsengagemang i den systematiska utvecklingen av såväl den fysiska som den 
psykiska arbetsmiljön (ibid). Vi kommer i föreliggande studie att undersöka hur olika delar 
påverkar beställarkompetensen och vilken samverkan som finns mellan de olika parterna 
kring beställningar av företagshälsovård. Även Galvin & Delbanco (2005) menar att både 
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expertis gällande hälsa och engagemang från ledningen krävs för att kunna köpa insatser på 
ett effektivt sätt. I denna studie kommer fokus bland annat ligga på kontextuella faktorer för 
att få ett verksamhetsperspektiv på beställningsarbetet och chefernas hälsofrämjande arbete. 
Vad gäller en organiserad samverkan kring utvecklingen av hälsofrämjande arbetsplatser är 
detta något Halmstads kommun arbetar med då beställare och leverantör arbetar tillsammans i 
beställningsarbetet gällande insatser från företagshälsovården (Hartelius, 2012). Dessa olika 
parter har olika kompetenser och erfarenheter av de aktuella verksamheterna, påverkande 
faktorer samt vad som krävs för att nå en förbättring. Vad gäller expertis inom hälsoområdet 
är detta något cheferna i Halmstads kommun utbildas i, men framför allt har de 
företagshälsovården och dess expertis som resurs i det systematiska arbetsmiljöarbetet (ibid). 
 

Samarbete, resurser och kvalitet 
Forskning har visat att inköpskvaliteten kan förbättras genom att beställare både samarbetar 
med varandra och med leverantörerna. Kvaliteten på beställningarna är även sammankopplad 
med de resurser beställarna har till sitt förfogande och i praktiken är ofta resurser i form av tid 
och expertis begränsad (Øvretveit, 2003). Inköpet i denna studie blir således beställningen av 
företagshälsovård, det är därmed viktigt att undersöka beställarkompetensen inom 
beställningarna av företagshälsovård inom kommunen. Det är även mycket viktigt att ha en 
kvalitetspolicy (ibid). De gruppdiskussioner som kommer att anordnas i denna studie kan ses 
som ett tillfälle för beställarna att utbyta erfarenheter som även skulle kunna ses som ett 
samarbete mellan beställarna. Cheferna har även tidigare deltagit i utbildningar gällande bland 
annat hälsopromotion och prevention där de haft möjlighet att diskutera arbetet som beställare 
av tjänster från företagshälsovården med varandra. Som ovan nämnt kan cheferna sakna 
resurser som krävs för att kunna bedriva beställningsarbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta 
har även visat sig i en tidigare undersökning i Halmstads kommun där ett antal chefer 
uttryckte att det förelåg en tidsbrist som påverkade deras beställningsarbete (Hartelius, 2012). 
Vad gäller vikten av en kvalitetspolicy har Halmstads kommun som tidigare nämnt en sådan 
som beskriver vad cheferna skall fokusera på i sitt beställningsarbete. 

 

Cultural Historical Activity Theory och Change Laboratory   
Tidigare forskning visar på ett ökat intresse för att använda Cultural Historical Activity 
Theory (CHAT) när det kommer till att främja utveckling och förändring genom forskarens 
interventioner i såväl arbetsplatsbaserade kontexter som i undervisningssammanhang 
(Sannino & Sutter, 2011). Här kan vi tydligt se att beställarkompetensen sker i en 
arbetsplattsbaserad kontext där ett klimat av förändring och vilja till förbättring finns. Vidare 
finns det forskning som visar att organisationer genom ett expansivt lärande och metoden 
Change Laboratory (CL) kan öka anställdas kapacitet gällande innovation och lärande på 
arbetsplatsen. Detta är en av anledningarna till att vi valt att fokusera på dessa teorier i vår 
studie då CL utgör en plattform för att sociala processer och aktiviteter ska kunna ske och i 
sin tur leda till lärande inom organisationen. Forskarna föreslår således att dessa processer, 
om de implementeras på ett riktigt sätt, främjar expansivt lärande genom användandet av CL 
(Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2010). CL är en metod som tidigare använts gällande 
forskning i arbetsplatskontexter, skolor och fabriker (ibid). Gällande CL kopplat till vår studie 
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om beställarkompetens finns relevansen i vårt syfte då vi vill skapa förutsättningar för att ett 
expansivt lärande ska kunna ske i framtiden. 
Genom att använda CHAT som teoretisk utgångspunkt har Bourke, Mentise & O´Neill (2013) 
undersökt hur CHAT kan hjälpa till att förstå professionell utveckling av lärare i skolor. 
Studien gick ut på att förändra lärares undervisningsmetoder för barn med ett stort behov av 
hjälp i skolan. Genom att applicera CHAT som perspektiv i undersökningen kunde forskarna 
förstå och analysera de motsättningar som uppkom i verksamheten gällande förändringarna 
och med det kunna förstå var problemen i verksamheten uppstod. Studien visar på att CHAT 
ger en mer sofistikerad förståelse av vad som händer i dessa kontexter och varför. I 
genomförandet av vår studie kommer vi applicera CHAT som teoretisk referensram. Vi 
önskar att användningen av denna teori kommer skapa en förståelse och med det gynna ett 
expansivt lärande hos deltagarna gällande beställningsarbetet. Vidare önskar vi att genom 
denna metod kunna synliggöra olika spänningar och positiva perspektiv angående 
beställarkompetensen för deltagarna. Genom att applicera CHAT som teoretisk referensram 
kan vi i föreliggande studie undersöka hur olika aspekter påverkar beställarkompetensen 
angående företagshälsovård.  

 

Expansivt lärande 
Engeström (2001) menar att varje teori om lärande måste besvara fyra centrala frågor: Vem 
lär och i vilken kontext? Varför lär de och vad får dem att vilja lära sig? Vad är det de lär och 
vad leder den nya kunskapen till? Hur lär de och vilka nyckelfaktorer skapar lärande? Genom 
att utgå från dessa fyra centrala frågor och de fem centrala begreppen i CHAT, vilka redovisas 
nedan, har Engeström (2001) i denna studie konkretiserat hur ett expansivt lärande sker med 
hjälp av en pågående intervention angående barnsjukvård. De fem centrala delarna i CHAT är 
följande: CHAT som en enhet för analys, flera åsikter inom ett aktivitetssystem, historiska 
faktorer, motsättningar inom aktivitetssystemet som en drivande faktor för förändring samt 
expansiva cyklar som möjliga former av transformation i systemet (ibid). Dessa frågor och 
centrala delar i CHAT skapar tillsammans i studien en matris vari delar av arbetet kan 
struktureras upp och med det analyseras och senare leda till nya utformningar av arbetet. 
Detta gör att ett expansivt lärande kan undersökas i studien. Det har tidigare genomförts 
många studier om expansivt lärande och de senaste åren har det kommit att bli allt mer 
populärt. Tidigare forskning om expansivt lärande har genomförts i bland annat 
matematikundervisning för vuxna, undersökningar gällande organisationsförändringar samt i 
undersökningar om barn med särskilda behov i skolan (Engeström & Sannino, 2010). Det 
finns även tidigare forskning som har undersökt samarbetsförsök över arbetsplatsgränser för 
att skapa ett expansivt lärande på olika nivåer på arbetsplatsen (Kerosuo & Toiviainen, 2011). 
Angående föreliggande studie kommer den förhoppningsvis gynna ett expansivt lärande då 
deltagarna i gruppdiskussionerna får beskriva deras upplevelser av beställarkompetensen, 
komma med förbättringsförslag som senare förhoppningsvis kan implementeras i den aktuella 
verksamheten.  
 
 
Vidare forskning om expansivt lärande har under en treårsperiod undersökt expansivt lärande 
på tre olika arbetsplatser, varav en kommunal vårdcentral i Finland (Engeström, 2007). I 
denna studie analyserades och underlättades ansträngningarna att omvandla arbetet och 
lärandet i organisationen till något användbart. Motsättningen inom verksamheten var att det 
fanns två olika vårdgrupper med olika behov. För att lösa problemet med dessa patienters 
olika behov skapades två olika tillvägagångssätt genom att slussa de patienter med mer 
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komplexa vårdsituationer vidare genom att vidta nya åtgärder i arbetet. De nya åtgärderna 
som vidtogs var dels ett schema som listade alla som var involverade i patientens behandling, 
men även en tidslinje som speglade år av patientens liv. Genom att använda dessa nya 
metoder i vården av patienter i kombination med Change Laboratory-möten med 
sjuksköterskor och psykologer kunde de komplexa patienternas vård diskuteras och i vissa fall 
kunde motsättningarna leda till utformning och implementering av nya behandlingar. Ett 
expansivt lärande skedde därmed då motsättningarna och de nya metoderna ledde till nya 
behandlingar för patienterna (ibid).  
 

Co-configuration-arbete 
Engeström (2004) beskriver fem typer av arbete, nämligen hantverk, massproduktion, 
processförbättring, kundanpassning och co-configuration. Varje typ av arbete genererar och 
kräver en viss typ av kunskap och lärande och de mest krävande, men lovande typerna av 
utveckling kan associeras med co-configuration-arbete. Co-configuration innebär 
kundanpassade produkter eller tjänster som även ofta är integrerade produkt- eller 
tjänstekombinationer. Dessa kännetecknas av fortlöpande relationer mellan olika parter som 
samverkar och arbetar i nätverk inom och mellan organisationer där ett ömsesidigt utbyte sker 
och där ett aktivt kundengagemang bidrar till anpassningen. Konfigurationen och 
anpassningen av den aktuella produkt- eller tjänstekombinationen pågår under långa 
tidsperioder Co-configuration inkluderar även ett beroende mellan flera producenter som 
bildar en strategisk allians, leverantörsnätverk eller andra former av partnerskap som genom 
samarbete sätter samman och bibehåller ett komplext paket av produkter och tjänster under en 
lång tid (ibid).  
 
Co-configuration är ett krävande sätt för arbete och produktion, men erbjuder radikala 
strategiska fördelar när objekten i arbetet kräver det, objektet i denna studie blir då 
beställningen av företagshälsovård. En förutsättning för att co-configuration-arbetet ska vara 
framgångsrikt är en dialog mellan parterna som kännetecknas av feedback i realtid angående 
verksamheten. Tolkningen och förhandlingen av sådan information parterna emellan kräver 
såväl nya kunskapsverktyg som är baserade på dialog och reflektion som funktionella regler 
och infrastrukturer baserade på samarbete (ibid). Det finns enligt Engeström (2004) två 
utmaningar i Co-configuration när det gäller lärande för organisationer: Dels behöver 
organisationen lära sig själva co-configuration-arbetet och i verksamheter som kännetecknas 
av många aktiviteter sker då ett expansivt lärande genom omförhandlande och omorganisering 
av relationer och praktiker baserade på samarbete. Detta expansiva lärande sker även genom 
skapande och implementering av jämförbara koncept, verktyg, regler och infrastrukturer. 
Organisationen och dess medlemmar behöver även konstant lära sig av interaktionen mellan 
användaren, produkten/tjänsten och producenten och detta arbete är fortlöpande och expansivt 
eftersom produkten/tjänsten aldrig blir färdig (ibid). Co-configuration kopplas till 
föreliggande studie genom det samarbete och den dialog som krävs mellan de olika parterna i 
arbetet med behovsanpassade beställningar av insatser från företagshälsovården.  
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Teoretisk Referensram 

Cultural Historical Activity Theory (CHAT)  
I vår studie kommer vi som tidigare nämnt utgå från att beställaren av företagshälsovård inte 
är opåverkad av den omgivande kontext denne befinner sig i. Med detta som bakgrund har vi 
valt att utgå från Cultural Historical Activity Theory (CHAT). Detta är en teori som tar sin 
utgångspunkt i att beteendevetenskap och socioekonomiska förhållanden står i ett interaktivt 
samspel med varandra och att de kan sammanlänka individuella och sociala strukturer när det 
kommer till att undersöka mänsklig aktivitet i en verksamhet (Engeström, 1999). Avsikten 
med att applicera CHAT som teoretisk referensram är att synliggöra de motsättningar och 
positiva aspekter som påverkar beställningsarbetet idag. Generellt sett ska CHAT ses som ett 
övergripande paradigm, en god förebild eller ett idealexempel inom vetenskapsteorin (Kuhn, 
1979), för att studera människors aktivitet och handlande (Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 
2010). Genom att ta hänsyn till den omgivande verksamheten och utgå från att individers 
handlingar inte kan förklaras och förstås som dualistiska skapas en möjlighet för forskaren att 
undersöka om individens handling och lärande är socialt situerat och medierat av artefakter 
(Bourke, Mentise & O’Neill, 2013). Detta innebär att kunskap konstrueras dynamiskt i ett 
socialt sammanhang och att kunskap kan överföras med hjälp av fysiska och intellektuella 
redskap (Lave & Wenger, 1991). Ett dualistiskt perspektiv innebär som tidigare nämnt att det 
finns olika varandeformer som uppfattas som oberoende av varandra (Swartling Widerström, 
2005). Exempel på sådana varandeformer skulle i detta fall kunna vara subjekt/objekt, 
tanke/handling eller teori/praktik. 
 
Att undersöka beställare och leverantörers åsikter om beställningsarbetet tar utgångspunkt i att 
dels förstå de komplexa sociala strukturer som påverkar arbetet inom verksamheten som i sin 
tur påverkar beställarkompetensen gällande företagshälsovård. Genom att använda CHAT 
som utgångspunkt kommer vårt problemområde alltså att belysas utifrån verksamhetens 
strukturer och utgå från att det är de omgivande faktorerna i verksamheten som påverkar 
beställarkompetensen. Människors handlande och lärande kan inte förstås som stängda system 
som inte påverkas av den omgivande kontexten (Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999), 
utan hur människor interagerar med varandra är beroende av den kontext de befinner sig i 
(ibid; Säljö, 2011). I en arbetsplatskontext som vår studie genomförs i är det relevant att anta 
ett perspektiv som tar hänsyn till att individer påverkas av mer än det som pågår inuti dem, 
alltså av exempelvis den verksamhet de arbetar i, eller den sociala miljö de omges av. Lärande 
kan dock förstås ur olika perspektiv och är kopplat till hur vi i allmänhet betraktar och förstår 
världen runt oss. 
 
Vidare är en grundläggande idé inom CHAT att människor agerar genom ett skapande och 
användande av artefakter (Engeström, 1999). Artefakter är ett konstgjort ting med speciella 
egenskaper skapat av en tänkande varelse (Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999; Säljö, 
2008). Ett exempel på sådana verktyg är de verktyg beställarna använder vid beställandet av 
insatser från företagshälsovården. Kulturen är såvida inte materiell eller immateriell, utan 
dessa står istället i ett intimt samspel med varandra gällande individers lärande och handling. 
Ett av de centrala begreppen inom ett sociokulturellt perspektiv är mediering, vilket innebär 
att människans tänkande och föreställningar om verkligheten kommer från och är påverkade 
av vår kultur och artefakter i denna (ibid). När lärande ur ett långsiktigt perspektiv studeras 
utifrån CHAT finns det ett fokus på artefakternas och objektens betydelse för lärande 
(Ludvigsen, Rasmussen, Krange, Moen & Middleton, 2011). Gällande beställningsarbetet 
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kommer detta till uttryck när det gäller hur beställarna medierar olika artefakter för att kunna 
utföra sina beställningar, det vill säga vilka redskap de tar hjälp av i beställningsarbetet. 
Den generation av CHAT som används idag (Engeström, 1987), utvecklades med ett behov av 
att förstå dialog och ett nätverk av minst två interaktionssystem som ett samband. Detta 
samband är i sin tur påverkat av den omgivande kontexten och medieringen av artefakter 
(ibid; Engeström, 1999). Vi kan tydligt dra en koppling till vår studie och den tredje 
generationen av CHAT då beställningsarbetet undersöks som ett samspel mellan beställaren 
och leverantör. Detta samspel ses vidare som påverkat av verksamheten och den yttre 
kontexten. I vårt fall ses alltså beställaren och leverantören som påverkad av den verksamhet 
de befinner sig i. 

CHAT-modellen 
I Engeströms (1999) modell över CHAT kan vi se hur de olika delarna i verksamheten är 
beroende av varandra och verkar i ett tydligt samspel sinsemellan. Subjektet (Subject) i 
modellen nedan är individen eller gruppen som har ett gemensamt mål och objektet (Object) 
förstås som relaterat till subjektets mål och är uppgiften (Engeström, 1999). Vidare förstås 
artefakterna (Artifact) som de medel subjekten använder för att uppnå målet, vilket inkluderar 
såväl materiella som immateriella artefakter. De tre återstående begreppen regler (Rules), 
gemenskap (Community) och arbetsfördelning (Division of Labour) är komponenter som 
karaktäriserar egenskaper i verksamheten. Reglerna i kontexten beskrivs som de uppfattningar 
som finns kring hur verksamheten bör bedrivas, som exempelvis arbete och olika 
befattningar. Gemenskapen som beskrivs som den grupp individerna ingår i för att nå 
verksamhetsmålet, alltså objektet. Arbetsfördelningen är den egenskap inom verksamheten 
som avser hur uppgifter specificeras och fördelas inom verksamheten. Komponenterna i 
verksamhetssystemet kan studeras separat, men måste betraktas som oskiljbara gällande hela 
verksamhetens dynamik (ibid). Mer om dessa begrepp kopplat till vår studie finns att läsa 

under nästa rubrik.  

CHAT - vår version 
För att utnyttja CHAT i vår studie behövs en modell anpassad till den verksamhet vi samlat in 
vårt empiriska material i. Nedan presenteras därför en CHAT-modell designad speciellt för att 
kunna appliceras på beställningsarbetet i Halmstads kommun. 
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Som modellen visar blir beställarna och leverantörerna subjektet i denna studie och den 
uppgift de aktiva har blir därmed objektet, alltså att beställa och leverera företagshälsovård. 
Artefakterna, alltså verktygen och strategierna, kan i den anpassade versionen av CHAT 
tänkas vara det som behövs för att beställarna ska kunna genomföra beställningarna. Exempel 
på sådana artefakter kan vara datorer, telefoner och verktyg som exempelvis 
medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar, men även immateriella ting som den dialog 
som förs mellan beställare och leverantör samt den kunskap som finns inom verksamheten. 
Gemenskapen inom verksamhet blir således mellan de som arbetar med att beställa eller ta 
emot beställningar av företagshälsovård. Detta kan i den aktuella kontexten innebära 
samarbetet mellan de som arbetar med företagshälsovård på olika sätt. Reglerna är till stor del 
det som styr vad beställarna och leverantörerna har möjlighet att göra, här rör det sig 
exempelvis om lagar, förhållningsregler och ekonomi. Inom denna kategori kommer även 
normer och värderingar in som exempelvis hur mycket tid som bör läggas på 
beställningsarbetet gällande företagshälsovård. Arbetsfördelningen är den hierarki som råder 
och reglerar fördelningen av arbetsuppgifter. I denna undersökning kommer detta dels röra sig 
om arbetsfördelningen inom kommunen, det vill säga fördelningen mellan HR och chef, men 
även arbetsfördelningen mellan beställare och leverantör, vilket innebär fördelningen mellan 
Halmstads kommun och företagshälsovården Previa. 
 

Motsättningar 
Motsättningar som det kallas inom CHAT är benämningen på när konflikter, 
meningsskiljaktigheter eller dylikt uppkommer gällande en eller flera delar inom systemet 
(Engeström & Sannino, 2011). Dessa motsättningar måste förstås och analyseras utifrån deras 
uppkomst och måste på så vis spåras bakåt i tiden för att de skall kunna förstås (ibid). När det 
kommer konkret till beställningsarbetet kan detta förstås som olika motsättningar i 
verksamheten kring beställningar av företagshälsovård. Motsättningar finns dels som inre, 
men även som yttre motsättningar där de inre motsättningarna sker inom CHAT-systemet och 
de yttre utanför. Genom att endast arbeta med yttre motsättningar frångår vi den teoretiska 
ramen (ibid), vilket leder till att just denna analys blir oväsentlig gällande denna 
undersökning. 
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När ett objekt skall förstås och undersökas utifrån CHAT som ramverk ligger tyngden på att 
aktiviteten inte kan förstås utan att det finns en förståelse för objektet, alltså att det inte finns 
någon aktivitet utan ett objekt (Engeström & Toiviainen, 2011). Konkret för vår studie 
betyder detta att verksamheten kring beställningsarbetet inte kan förstås utan att det finns en 
förståelse för beställarkompetensen. Därför måste beställarkompetensen ses som en del av 
verksamheten och inte en enskild handling opåverkad av dess yttre kontext. Inom mänskligt 
uppförande är objektet svaret på “varför”. Objektet ges till deltagarna som ett orört material 
som förändras och konstrueras av deltagarna (ibid). Beställarkompetensen är således en 
produkt av det som konstrueras av de som arbetar inom verksamheten med 
beställningsarbetet. 

Expansivt lärande 
Genom att utgå från de olika delarna i CHAT-systemet kan vi som ovan nämnt se var i 
verksamheten det finns motsättningar. Det är genom lösningen och implementeringen av 
dessa motsättningar ett expansivt lärande kan ske och gynna utveckling inom verksamheten 
(jmf Engeström, 2007). Ett expansivt lärande kännetecknas av att motsättningen inom 
verksamheten löses av individerna i verksamheten som sedan deltar i utformandet och 
implementeringen av nya strategier (Engeström & Sannino, 2011, Engeström, 1987, 2001, 
2007). Kopplat till denna studie kan vi därmed skapa förutsättningar för ett expansivt lärande 
och kompetensutveckling genom att belysa de motsättningar som finns inom verksamheten.  
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Metod 
Change Laboratory/Fokusgruppsdiskussioner 
En kvalitativ metodansats valdes för att studera det aktuella problemområdet. Arbetet har en 
tydlig pedagogisk utgångspunkt dels gällande kontextens påverkan på människors handlande, 
men även att det är de personer som är involverade i verksamheten som har den kunskap vi 
vill synliggöra. För att kunna ta tillvara på detta valde vi att designa vår egen metod. Vi har i 
vår design av metoden valt att låta oss inspireras av två etablerade kvalitativa metoder, 
nämligen fokusgruppsdiskussioner och Change Laboratory (CL). Genom inspirationen från 
CL får vi ett tydligt fokus på det expansiva lärandet och genom inspirationen från 
fokusgrupper läggs ett stort fokus på diskussionen. Dessa olika metoder kommer att beskrivas 
nedan för att senare mynna ut i en egen metoddesign som baserats på dessa metoder. 
Change Laboratory (CL) är en metod där lärande och sociala processer studeras och kan även 
leda till ett expansivt lärande under förutsättning att deltagarna är delaktiga i de förändringar 
som sker (Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2010; Engeström, 1999). Detta är en del i denna 
studies fokus då en viktig utgångspunkt var att skapa förutsättningar för ett expansivt lärande i 
verksamheten på längre sikt. En av utgångspunkterna i CL är att föra förändringar i 
verksamheter närmare subjektet själv (Engeström, 1999), vilket i detta fall främst innebär 
beställare och leverantörer. Det är subjektet som till stor del besitter kunskapen om denna 
verksamhet och forskaren agerar som en spegel för subjektet (ibid). Kopplat till denna 
undersökning om beställningsarbetet i Halmstads kommun blir utgångspunkten att det är 
beställare och leverantörer som utvecklar arbetsmetoden och besitter kunskaper i ämnet och 
att vi som diskussionsledare fungerar som ett bollplank under denna process. Change 
Laboratory (CL) är baserad på CHAT (Kerosuo, Kajamaa, Engeström, 2010) och tar 
utgångspunkt i att det är deltagarna i den gruppdiskussion CL är baserad på som har den 
kunskap forskaren är ute efter. Forskaren agerar som en spegel för deltagarna och antar med 
det en mer analytisk position och sätter deltagarnas kunskap och fokus i centrum (Engeström 
& Toiviainen, 2011). Metoden tar således utgångspunkt i att det är subjekten som besitter 
kunskapen om det som forskaren vill veta, vilket kan liknas vid det fokus som finns i 
fokusgruppsdiskussioner. 
 
 
Fokusgruppsdiskussioner är diskussioner där en grupp människor möts för att diskutera olika 
aspekter av ett ämne (Dahlin-Ivanoff, 2011). Vid användandet av denna metod samlas data för 
forskningsändamål in genom gruppinteraktion och ämnet bestäms av forskaren, vilket är 
kriterier som skiljer fokusgruppsdiskussioner från mer spontana gruppdiskussioner (Wibeck, 
2010). Det fokus som finns i fokusgruppsdiskussioner ligger på deltagandeforskning, vilket 
innebär att olika aktörer bidrar till en förändring genom att berätta om sina erfarenheter och 
att föreslå strategier som sedan kan användas i ett gemensamt agerande (Wibeck, 2010). Att 
ha ett fokus på deltagandeforskning stämmer således överens med den del av denna studies 
syfte som handlar om att skapa förutsättningar för ett expansivt lärande då detta sker genom 
att deltagares erfarenheter tas tillvara i utformandet och implementeringen av nya strategier 
(Engeström, 2007). Kombinationen av CL och fokusgruppsdiskussioner och således vår 
metoddesign, passar bra att använda tillsammans med CHAT då verksamhetens betydelse för 
individens arbete och kompetens ses som viktig inom denna teori (Engeström, 1999). 
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CL - den ursprungliga designen 
Den fysiska designen av CL gynnar deltagarnas diskussioner, tonar ner forskarens roll till en 
mindre central del samt utgör en plattform för att lärande och innovation ska kunna ske 
genom interaktion. Den plattform som skapas vid användandet av CL möjliggör experiment 
och möjlighet för subjektet att uttrycka sig, ta till sig nya idéer samt att ta del av ny kunskap 
(Engeström & Toiviainen, 2011). Den ursprungliga CL-metoden är utrustad med olika 
artefakter för att främja lärande. Forskaren arbetar med tre väggtavlor (se figur 3). Den 
horisontella dimensionen av väggtavlorna representerar olika abstraktions- och 
generaliseringsnivåer, medan de vertikala dimensionerna representerar förändring över tid 
(Kerosuo, Kajamaa, Engeström, 2010). Tavlan över modeller och visioner används för att 
analysera kvalitet och sammankopplingar i arbetet, medan tavlan över idéer och verktyg 
utvecklas tillsammans med deltagarna under tiden processen fortlöper. Spegeltavlan 
representerar användandet av artefakter för att analysera processen. Som bilden nedan visar 
sitter forskaren utanför gruppen i den ursprungliga designen och kameran är placerad så att 
den fångar gruppens process. 

 

Egen metoddesign 
Då vi i denna undersökning inspirerades av CL i kombination med fokusgruppsdiskussioner 
valde vi som ovan nämnt att designa och tillämpa vår egen modell. Vi var intresserade av 
såväl chefernas som de HR-anställdas och företagshälsovårdens åsikter om 
beställningsarbetet. HR är en förkortning av Human Resources och handlar om hanteringen av 
ett företags mänskliga resurser (Schödt, 2012). Som ovan nämnt definierar vi 
beställarkompetensen som en samlad kompetens från både beställare och leverantör, med 
detta som utgångspunkt valde vi att ta med alla professionerna i gruppdiskussionerna. Vi såg 
även ett ökat fokus på diskussionen och gruppinteraktion samt ett fokus på 
deltagandeforskning som logiskt för studien. I den anpassade metoddesignen genomfördes två 
gruppdiskussioner där den första var 90 minuter lång och den andra 45 minuter lång. Vid den 
andra träffen låg fokus på att återföra analysen av den första diskussionen till deltagarna för 
att stimulera en vidare diskussion samt att gynna möjligheten till ett expansivt lärande i ett 
längre perspektiv. Frågorna som behandlades under den första träffen rörde de olika delarna 

16 
 



 

som tidigare beskrivits i CHAT modellen. Frågorna finns i bilaga 1. Det var deltagarna som 
förde diskussionen och vi som samtalsledare stöttade och ställde följdfrågor. Frågor som vi 
arbetade med under träffen och använde som huvudfrågor var exempelvis vad som fungerar 
bra respektive dålig med beställningsarbetet, vilka regler som finns samt vad som kan påverka 
beställningsarbetet. Utöver dessa frågor tillkom följdfrågor löpande under samtalets gång för 
att följa upp och ta reda på mer. Den utgångspunkt vi tog med oss både från CL och 
fokusgruppsdiskussionerna var att deltagarna, subjektet, hade de svar vi sökte. Med denna 
utgångspunkt blev det därför viktigt att låta deltagarna ta del av analysen för att ta tillvara 
deras åsikter som senare kan användas till att utforma och implementera nya strategier som 
lösningar på funna motsättningar inom verksamheten.  
 
 
Vi valde att ändra det fysiska upplägget av CL då vi ville lägga något mer fokus på 
fokusgruppsdiskussionen och gjorde två olika upplägg, ett för varje träff (se figur 4 & 5). Vi 
som diskussionsledare valde att sitta tillsammans med deltagarna istället för bakom dem som i 
den ursprungliga versionen av CL. Även kameran förflyttades och placerades då så att alla 
deltagare syntes framifrån istället för som i ursprungspositionen som var något mer åt sidan. 
Med motiveringen att fokus låg på deltagarnas kunskap och åsikter valde vi att genomföra 
diskussionerna som semistrukturerade. Detta innebär att deltagarna får diskutera med 
varandra relativt fritt, men att moderatorn, det vill säga diskussionsledarna, ställer vissa frågor 
och är beredda att styra upp diskussionen om deltagarna kommer ifrån ämnet (Wibeck, 2010). 
Vidare gjordes valet att ta bort väggtavlorna från CL då vi såg en risk att användandet av 
dessa i kombination med vår bristande erfarenhet skulle försvåra vår huvudsakliga uppgift, 
nämligen att fokusera på diskussionerna och deltagarnas redogörelser av deras erfarenheter. 
Dock användes den del av den första väggtavlan som representerar ett aktivitetssystem under 
den andra träffen (se figur 5). 
 
Fokus låg som tidigare nämnt på deltagandeforskning för att deltagarna skulle få möjlighet att 
genom interaktion med varandra få en ökad förståelse för sig själva och övriga deltagare. En 
annan anledning var att skapa förutsättningar för ett expansivt lärande genom att bidra med 
förbättringsförslag som sedan kan användas i utformningen och implementeringen av nya 
strategier. Tanken var att detta i sin tur skulle kunna påverka beställarkompetensen hos såväl 
beställare som leverantörer när det gäller företagshälsovård i Halmstads kommun i en positiv 
riktning. Deltagarna kan även få större tillit till framtagna resultat om de själva varit delaktiga 
i produktionen av dessa samtidigt som ett ömsesidigt kunskapsutbyte och ett expansivt 
lärande kan uppmuntras genom detta deltagande (Wibeck, 2010; Engeström & Toiviainen, 
2011). 
 
Vidare valde vi som forskare att ta en mer aktiv roll i diskussionen än modellen ovan på en 
renodlad CL-modell utgår från, vilket var ett tydligt steg i riktning mot 
fokusgruppsdiskussioner. Den aktiva rollen innebar inte att vi deltog i diskussionerna på 
samma sätt som deltagarna, utan snarare att vi satt bredvid dem och ställde frågor och 
följdfrågor. Deltagarna fick således det största utrymmet i diskussionen då de sågs som 
experterna i sammanhanget. Detta val gjordes då vi önskade att kunna styra diskussionen 
något mer då beställarkompetens troligen inte är ett ämne deltagarna reflekterar över varje 
dag. Även det faktum att vi var ovana vid att hålla i fokusgruppsdiskussioner var en anledning 
till att vi valde att inta en mer aktiv roll i diskussionen då det var lättare för oss att hålla i 
diskussionen på detta sätt.  
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Genom metoddesignen gavs möjlighet att undersöka var i CHAT-systemet motsättningar 
framkom och det är i sin tur dessa motsättningar samt utformandet och implementeringen av 
strategier för att motverka dem som kan gynna ett expansivt lärande. Detta under 
förutsättningarna att de som arbetar med beställningar av företagshälsovård får vara med och 
ta fram lösningar på de motsättningar som finns utifrån ett CHAT-perspektiv (Engeström, 
2007).   
 

 
 

 

Videoinspelning 
Anledningen att vi valde videoinspelning var att vi såg en risk att det skulle finnas svårigheter 
att skilja deltagarna åt enbart genom att höra deras röster då vi inte träffat dem tidigare. En 
annan anledning till detta val var att videoinspelning som datainsamlingsmetod som ovan 
nämnt är förankrad i CL samt att vi menade att analysen av empirin genom detta skulle kunna 
bli mer utförlig. Under diskussionen förde vi även en del stödanteckningar för att kunna 
plocka upp intressanta och viktiga aspekter av ämnet deltagarna diskuterade.  
 

Urval 

I inledningen av uppsatsarbetet genomfördes ett möte med en HR-strateg på stadskontorets 
personalavdelning inom Halmstads kommun där denna HR-strateg och vi som 
uppsatsförfattare deltog. HR-strategen bidrog med värdefulla åsikter i utvecklingen av 
undersökningen och tog även kontakt med deltagare till fokusgruppsdiskussionerna hon ansåg 
var lämpliga från olika förvaltningar och bolag. Deltagare till gruppdiskussionerna valdes ut 
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för att de hade kunskaper i och erfarenhet av det ämne diskussionen gällde, men även för att 
de kunde se ämnet ur olika perspektiv (Dahlin-Ivanoff, 2011). 
Då syftet med undersökningen bland annat var att undersöka hur olika yrkesrollers 
erfarenheter av beställningsarbetet såg ut, utformades gruppen genom en blandning av olika 
yrkesroller. Vid planeringen av fokusgruppsdiskussionerna planerades två möten in med en 
grupp deltagare bestående av tre personer från företagshälsovården samt tre HR-anställda och 
en första linjens chef som var verksamma i Halmstads kommun. Anledningen till att denna 
blandning av yrkesroller sattes i samma grupp var att kunna synliggöra olika perspektiv på 
beställningsarbetet. Syftet med att två träffar bokades in var främst att vi skulle kunna föra 
tillbaka analysen av den första gruppdiskussionen till deltagarna och genom det få mer 
information utifrån deras uppfattning av analysen. Inledningsvis var tanken att två olika 
grupper skulle samlas vid två tillfällen för att diskutera beställningsarbetet. Den ena av dessa 
grupper skulle bestått av chefer som arbetar som beställare och den andra gruppen skulle 
bestått av HR-anställda. Dock gick detta inte att genomföra då de som tillfrågades led av 
tidsbrist och således inte hann med att delta i dessa diskussioner. Inledningsvis var även 
tanken att ta hänsyn till vilka förvaltningar och bolag deltagarna arbetade för att få en så 
representativ bild som möjligt, men detta var inte möjligt att ta hänsyn till när antalet möjliga 
deltagare var såpass få. Dock blev blandningen av deltagare ändå tillräcklig för att få 
perspektiv från olika professioner och delar av Halmstads kommun. 
 

Gruppledarnas roll 
Enligt Wibeck (2010) är det viktigt att fundera över deltagarnas bakgrunder och hur de kan 
tänkas reagera på olika typer av gruppledare innan gruppledaren utses. Gruppledarens roll är 
att främja samspelet mellan deltagarna samt att underlätta en tillåtande och icke-dömande 
miljö så att betydelser kan genereras ur samtalen mellan deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 2011). 
Detta skedde genom att vi som diskussionsledare ställde frågor för att få deltagarna att 
komma vidare i diskussionen med varandra, samt genom att visa acceptans och lyssna noga 
till det deltagarna hade att säga. Det är även viktigt att visa nyfikenhet och respekt samt att 
vara öppen för att lära sig av deltagarna då det är de som är experterna i ämnet. Forskaren bör 
inte vara expert då det kan hämma diskussionen men bör veta vilken kunskap man är ute efter 
samt vilka forskningsfrågor som ligger till grund för studien (ibid). 

Utformande av diskussionsfrågor 

Innan genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna, utformades en diskussionsguide 
bestående av frågor alla deltagare kunde relatera till och svara på, oavsett yrkesroll och 
position (se bilaga 1). Dock var tanken att följdfrågor och spontana frågor skulle uppstå vid 
diskussionernas genomförande, vilka skulle kunna riktas in mer mot respektive position om 
det fanns anledning till detta. Frågor i fokusgruppsdiskussionerna var tydligt formulerade och 
rörde ett för deltagarna bekant ämne för att stimulera en fördjupad diskussion och få 
deltagarna att diskutera så oberoende av oss diskussionsledare som möjligt (Dahlin-Ivanoff, 
2011). Vid strukturerade fokusgruppsdiskussioner bör olika typer av frågor ingå, nämligen 
öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor, avslutande frågor samt 
en slutfråga (Wibeck, 2010). Vi valde att använda några olika typer av dessa frågor som 
teman för våra övriga frågor (se bilaga 1). Öppningsfrågor syftar till att få alla deltagare att 
prata och upptäcka att de har något gemensamt. Introduktionsfrågor skall vara öppna och 
används för att presentera det ämne diskussionen skall handla om och dessa frågor skall även 
väljas för att underlätta interaktionen mellan deltagarna. Vi valde dock att inte inkludera 
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introduktionsfrågor då vi introducerade ämnet för deltagarna i början av den första träffen. 
För att skapa en övergång mellan introduktionsfrågorna och nyckelfrågorna bör 
övergångsfrågor användas för att bidra till att diskussionsämnet ses ur ett större perspektiv 
och att deltagarna går djupare in på sina erfarenheter. Då detta gjorts, används nyckelfrågor 
som är de viktigaste frågorna som också ägnas mest tid och därefter ställs de avslutande 
frågor som kan handla om att alla deltagare får reflektera över det som tagits upp tidigare i 
diskussionen och att diskussionsledarna sammanfattar nyckelfrågorna och de idéer som 
kommit upp i diskussionen (Wibeck, 2010). Sist av allt skall diskussionsledaren ställa 
slutfrågan som skall fungera som en försäkring att ingen viktig fråga missats och sedan fråga 
om någon vill tillägga något (ibid). Frågorna skickades sedan till ovan nämnda personalstrateg 
samt till våra handledare som kom med förslag till förbättringar och dessa förslag resulterade i 
en reviderad version av diskussionsfrågorna (se bilaga 1). 
 

Genomförande av gruppdiskussioner 
Genomförandet av diskussionerna ägde rum i företagshälsovården Previas konferenslokal. 
Vid den första träffen bestod gruppen av sju deltagare, varav tre personer från 
företagshälsovården med olika arbetsuppgifter, tre HR-anställda från olika förvaltningar och 
bolag inom kommunen samt en chef. Vid den andra träffen kunde inte alla deltagare från den 
första träffen delta, vilket resulterade i att gruppen då bestod av fem deltagare, nämligen de tre 
medarbetarna från Previa, en HR-anställd samt en chef. 
 
Det finns en viktig utgångspunkt i denna studie att verksamheten påverkar beställningsarbetet 
av företagshälsovård. Eftersom kontexten påverkar individers handlingar (Engeström, 1999) 
togs ett fokus på kontexten med i studien. Detta gjordes genom att undersöka samt ta hänsyn 
till den kontext beställande chefer befinner sig i. Kontextuella faktorer diskuterades med 
deltagare från företagshälsovården, chefer samt HR-anställda. Hänsyn togs även till den 
kontext företagshälsovården befinner sig i då det som tidigare nämnt är beställarna och 
leverantörens gemensamma kompetens som tillsammans är beställarkompetensen. Med 
CHAT som teoretisk referensram var utgångspunkten att verksamheten har en stor betydelse 
för hur beställarkompetensen ser ut.  
 

Första träffen  

Vid första mötet för genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna hälsades gruppen 
välkommen och vi presenterade oss, vår kompetens, vår roll som gruppledare samt studien 
och dess syfte. Etiska frågor samt praktisk information som tidsåtgång och pauser berördes 
och efter detta fick deltagarna presentera sig. Att lyfta upp ett gemensamt intresse kan bryta 
isen och kan göra alla deltagare aktiva i samtalet från början (Dahlin-Ivanoff, 2011). Därför 
informerades deltagarna sedan om vad som förväntades av dem, att vi var där för att lära oss 
av dem och att de hade valts ut för att de hade något gemensamt vi ville veta mer om. När 
denna information delgivits deltagarna inleddes diskussionen genom användandet av 
diskussionsguiden (se bilaga 1). Deltagarna diskuterade beställningsarbetet utifrån dessa 
frågor, men det fanns även utrymme för spontana frågor och följdfrågor för en fördjupning i 
deltagarnas utsagor. 
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Andra träffen 

Under detta möte delgavs deltagarna den analys som gjorts av den första träffen. Upplägget av 
den andra träffen modifierades något i jämförelse med den första träffen. Det som främst 
skilde sig var användandet av en PowerPoint-presentation för att förklara CHAT för 
deltagarna (se figur 5) samt för att visa de resultat som framkom under den första träffen och 
dess samband med CHAT. På detta sätt blev det lättare för deltagarna att ta del av analysen 
samt att komma med feedback och nya infallsvinklar angående beställningsarbetet. Under 
detta möte fick deltagarna kommentera tidigare resultat samt komma med förslag till 
förbättringsåtgärder. Under den andra träffen användes ingen diskussionsguide då 
diskussionen istället utgick från deltagarnas kommentarer av analysen och 
PowerPointpresentationen. 
 

Databearbetning  

Transkribering 

Fokusgrupper bör spelas in och transkriberas noga (Dahlin-Ivanoff, 2011). Den typ av 
bearbetning som valdes för denna studie var transkriptionsbaserad, vilket innebär att skriva ut 
samtalen från fokusgruppsdiskussionerna ord för ord (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; 
Wibeck, 2010). Vi tittade på de inspelade filmerna och skrev ner vad deltagarna sade. Enligt 
Wibeck (2010) kan man först göra en grov transkription och sedan transkribera om intressanta 
delar mer detaljerat. Detta tillvägagångssätt användes vid transkriberingen av studiens 
empiriska material. Dock blir möjligheten att analysera interaktionen mindre ju grövre 
transkriptionen av datan är (ibid). Det finns tre transkriptionsnivåer där den första är mycket 
detaljerad, den andra ordagrann och i den tredje har exempelvis alla pausljud och oavslutade 
meningar tagits bort (ibid). Under den första transkriberingen av materialet valdes ett 
mellanting mellan nivå två och tre och övriga deltagares kommentarer och pauser i talet togs 
med, men inte detaljer som exempelvis pausernas längd. Efter detta gjordes en mer noggrann 
transkribering där intressanta delar transkriberades mer detaljerat och den transkriptionsnivå 
som valdes vid denna transkribering var den andra nivån. 

Analys 

Analysen av empirin inleddes redan under diskussionerna för att fånga det väsentliga av det 
som sades så tidigt som möjligt i processen och fortsatte sedan medan materialet lyssnades in 
samt transkriberades. När innehållsanalysen påbörjades gick vi tillbaka till studiens syfte för 
att genom detta kunna välja analysmetod då forskningsfrågorna styr detta val (Wibeck, 2010). 
Den analysnivå som valdes var tolkning, vilket innebär att materialet bygger på 
meningsskapande aspekter i diskussionerna samt att fokus inte bara låg på vad som sades i 
samtalet, utan även på hur saker sades och i vilket innehållsligt sammanhang de sades (ibid). 
Då tolkningar baseras på en gemensam konstruktion och inte på enskilda uttalanden är det 
viktigt att analysera datan i sitt sammanhang (Dahlin-Ivanoff, 2011). Som tidigare nämnt var 
detta något som gjordes under hela processen, både under gruppdiskussionerna och genom 
analysprocessen. Videoinspelningarna resulterade i en stor mängd data i form av 
transkriptioner och för att få en överblick fick studiens syfte styra analysprocessen, vilket 
Dahlin-Ivanoff (2011) menar är nyckeln till framgång vid en sådan analys. 
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Sortering, reducering och argumentation 

Efter transkriberingen sorterades materialet, vilket innebär att undersöka materialet som att 
man inte känner till det sedan tidigare genom att läsa utskrifter rad för rad, söka upprepningar 
och skriva sammanfattande kommentarer som efterhand utvecklas till ett mer begränsat 
vokabulär och mönster (Rennstam & Wästerfors, 2011; Wibeck, 2010). I detta arbete låg 
fokus på den teoretiska utgångspunkten och syftet, men vi försökte samtidigt ha ett öppet 
förhållningssätt för att inte missa värdefull information. Dock gick den mesta informationen 
att placera under rubrikerna från CHAT, vilket resulterade i att resultaten främst 
kategoriserades efter detta. Efter detta låg fokus på att reducera, vilket betyder att välja och 
välja bort material för att skapa en representativ bild av materialet som tydligt illustrerar det 
valda fenomenet (Rennstam & Wästerfors, 2011). När materialet valts ut började arbetet med 
att sammanfatta kategorierna samt att göra generaliseringar och tolkningar för att se 
innebörden av materialet. Vidare genomfördes en argumentation, vilket gjorde att vi kunde 
skapa självständighet till tidigare nämnda teorier och studier (ibid). Denna argumentation 
presenteras i diskussionsdelen av denna uppsats. 
 

Etiska spörsmål 
Etiska spörsmål kan dyka upp i alla faser i en fokusgruppsstudie och alla som tillfrågas om att 
vara med i fokusgruppsdiskussioner måste få fullständig information om vad studien syftar till 
och vad informationen skall användas till (Dahlin-Ivanoff, 2011). Kravet på detta kallas 
informationskravet och deltagarna skall informeras om deras uppgift i projektet, vilka villkor 
som gäller samt om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes i inledningen av den första fokusgruppsdiskussionen 
då deltagarna även informerades om nedanstående etiska frågor. Samtyckeskravet handlar om 
att deltagarna själva har rätt att bestämma om de skall delta samt hur länge och på vilka 
villkor. Forskaren skall även inhämta samtycke från deltagare och uppgiftslämnare och i vissa 
fall skall även samtycke hämtas från föräldrar/målsman om de undersökta är yngre än 15 år 
och undersökningen är etiskt känslig (ibid). Detta var dock inte fallet i denna studie och därför 
informerades deltagarna endast om övriga delar av samtyckeskravet. Deltagarna informerades 
även om att allt som skulle komma att sägas i fokusgruppsdiskussionerna skulle vara 
konfidentiellt, vilket innebär att det hålls hemligt och att forskaren är skyldig att anonymisera 
data så att resultaten inte pekar mot en enskild person (Dahlin-Ivanoff, 2011; Svensson & 
Ahrne, 2011). Deltagarna informerades även om nyttjandekravet, vilket innebär att de 
personuppgifter som samlas in för forskningen inte får användas för beslut som direkt kan 
påverka individen (Vetenskapsrådet, 2002; SOU, 2007:22, Svensson & Ahrne, 2011). Även 
valet av datainsamlingsmetod krävde att deltagarna skulle ge sitt godkännande då 
videoinspelningar kan vara etiskt känsliga (Dahlin-Ivanoff, 2011), vilket även det gjordes 
genom en muntlig överenskommelse. 
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Resultat 
Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 
undersöka beställare och leverantörers beskrivningar av beställarkompetensen av 
företagshälsovård och att skapa förutsättningar för ett expansivt lärande. Motsättningar som 
påverkar beställarkompetensen kommer nedan belysas ur ett CHAT-perspektiv och en 
undersökning av var i verksamheten det finns förbättringspotential kommer ske. De 
frågeställningar som låg till grund för utformandet av denna studie handlade om hur aktörer 
som är involverade i beställningsarbetet beskriver att beställarkompetensen ser ut belyst 
utifrån ett CHAT-perspektiv. Frågeställningarna berörde även vilka motsättningar och 
positiva aspekter som kan påverka kvaliteten på beställarkompetensen gällande 
företagshälsovård. Dessa frågeställningar undersökte även hur motsättningar och positiva 
aspekter av beställarkompetensen kan gynna ett expansivt lärande i framtiden.  

Som ovan nämnt undersöktes beställarkompetensen som en handling påverkad av delarna i 
CHAT, nämligen regler, arbetsfördelning, gemenskap och artefakter. Kategorierna subjekt 
och objekt kommer vara involverade i alla tidigare nämnda kategorier då de representerar 
beställare, leverantörer och beställningsarbetet och kommer därmed inte representeras under 
egna rubriker. Då två fokusgruppsdiskussioner genomfördes kommer resultaten från dessa 
redovisas var för sig för att det skall vara tydligt vilka resultat som kommer från respektive 
tillfälle. 

Första träffen 

Regler 

Avtalet 

I avtalet mellan Halmstads kommun och företagshälsovården Previa ingår som tidigare nämnt 
att tyngdpunkten på de beställda insatserna skall ligga på hälsofrämjande och förebyggande 
insatser och att en mindre andel av dessa insatser skall vara rehabiliterande. I den genomförda 
fokusgruppen uttryckte flera av deltagarna vikten av detta fokus. Enligt en av medarbetarna 
på Previa gör detta att de rehabiliterande insatserna inte tar överhand och att det tidigare 
kunde vara så att man inte ville arbeta främjande och förebyggande i samma utsträckning 
eftersom det då fanns en risk att pengarna inte räckte till det rehabiliterande arbetet. Så ser det 
inte ut idag då fokus framförallt ligger på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, även 
om det rehabiliterande arbetet alltid finns där. 
 
”Det gäller också att veta vad Previa kan göra. Då beställer vi systematiska ergonomironder 
och det har fungerat jättebra. Nu har vi tänkt göra samma sak med sociala arbetsmiljöronder 
och att istället för att vara reaktiva så jobba med arbetslagsutveckling kontinuerlig istället för 

brandkårsutryckningar. Det blir det ofta fortfarande och det blir en uppförsbacke.” 
                                                                                                                       (HR-anställd) 

När det gäller det övergripande beställningsarbetet genomför förvaltningar och bolag årligen 
en större beställning där inriktningen på årets insatser bestäms. Vidare gör verksamhetschefer 
beställningar löpande under året och dessa beställningar skall följa den riktning 
förvaltningarna och bolagen bestämt samt vara behovsanpassade. Deltagarna i fokusgruppen 
uttryckte att det avtal de har att förhålla sig till gällande beställningarna är brett och tydligt då 
det beskriver vad kommunen vill ha som exempelvis återkoppling på utförda insatser.   

23 
 



 

 
 

“Avtalet är brett och även det kan vara ett problem att förmedla till cheferna. Man har det 
dukat framför näsan men ser det inte. Jag brukar säga att cheferna ska ringa Previa om de 

undrar något för avtalet är så brett att man kan få ihop nästan vad som helst.” 
                                                                                                                            (HR-anställd) 

 
Detta ses till största del som positivt, men kan även innebära vissa svårigheter då bredden på 
avtalet kan skapa viss osäkerhet kring vad som går att beställa och vad som är rätt insatts att 
beställa.  

Ekonomi 

När det gäller ekonomin och dess samband med beställningsarbetet finns det fördelar i att 
betalningen sker centralt och att varje enhet inte själva betalar för de insatser som beställs då 
detta hade kunnat leda till att färre insatser hade beställts. Som det ser ut idag betalar 
kommunen en fast summa per anställd istället för per utförd timme, vilket gör att beställarna 
inte behöver ta hänsyn till ekonomin vid beställningar, utan i större utsträckning kan fokusera 
på de behov som finns. 

 
”Det är kalla fakta att ekonomin är väldigt styrande. Om vi skulle ha att man skulle få betala 
från sin egen budget på ställena så skulle det se väldigt annorlunda ut. Vad det kostar är en 

ständig följdfråga och svaret är att de bara behöver betala arbetstid för arbetstagarna.” 
                                                                                                                     (HR-anställd) 

 
Vidare uttryckte även flera deltagare att minskade resurser och fler arbetsuppgifter leder till 
en högre belastning på de anställda. En av medarbetarna på företagshälsovården Previa 
menade att detta är frågor Previa kan ha svårt att lösa och att man måste diskutera dessa frågor 
på arbetsplatsen. 
 

“Det hjälper inte så mycket att de kommer hit och får samtalsstöd om belastningen är för 
stor. Det är frågor man måste ta på arbetsplatsen. Vi kan göra kurser, stresshantering och 

sömnkurser, men om det ändå beror på att belastningen är för stor så kommer vi ingenstans.” 
(Medarbetare på Previa) 

 
Samma medarbetare uttryckte även att dessa problem ibland beror på politiska beslut och att 
regeringen beslutar att fler arbetsuppgifter skall utföras. Detta är enligt denna medarbetare 
något man får förhålla sig till då det inte är något företagshälsovården kan göra något åt. En 
av de HR-anställda uttryckte vikten av att se sambandet mellan verksamheten och dess 
uppbyggnad i förhållande till hälsofrågor. Med detta menades att verksamhetens uppbyggnad, 
arbetssättet och belastning kan vara orsaken till hälsorelaterade problem och att det då i vissa 
fall inte hjälper att koppla in Previa. Detta uppmärksammades även av en av medarbetare på 
Previa som betonade verksamheternas eget ansvar i hälsofrågor. Vidare lyfte ovan nämnda 
HR-anställda upp att en diskussion inom verksamheten kan leda till ett lärande som möjliggör 
utveckling. 

Lagar och regler 

Halmstads kommun tillhör den offentliga sektorn som förutom lagar och regler måste förhålla 
sig till politiska direktiv som även påverkar arbetet med företagshälsovård. Lagar och regler 
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deltagarna beskrev att de förhåller sig till i sitt arbete är arbetsmiljölagen, arbetsrätten, 
socialförsäkringen, lagar som styr arbetsuppgifterna samt sekretess och tystnadsplikt. Vad 
gäller sekretessen uttryckte en deltagare att den kan försvåra beställningsarbetet med 
individuella behovsanpassade beställningar. 
 
”Ibland kan sekretessen försvåra när jag måste hålla på den, men ändå göra en beställning. 
Då kan beställningen bli lite klen. Den kan även försvåra när det gäller samtal mellan Previa 

och medarbetaren som jag inte får ta del av.” 
                (Verksamhetschef) 
 
Flera av deltagarna, inklusive denna deltagare, tryckte dock på vikten av att inte bryta mot 
sekretessen. Enligt en av de HR-anställda har Previa även ett avtal med Försäkringskassan de 
måste förhålla sig till och Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att vara involverade i ärenden 
som rör rehabilitering, vilket är ytterligare något att förhålla sig till. 

Resurser 

Deltagarna i gruppen uttrycker att det finns en hög belastning på cheferna, inte bara när det 
gäller beställning av insatser från företagshälsovården, utan generellt i deras vardagliga 
arbete. Det kan handla om stress och tidsbrist, men även om andra arbetsuppgifter som 
prioriteras högre än ovan nämnda beställningsarbete. 
 

“Man måste ju kunna backa hem och tänka “vad står detta för nu?” Man måste ju ha det 
utrymmet som chef för att har du inte tiden för reflektion och att kunna reflektera med dina 

kollegor och din chef så är det väldigt lätt att rusa på i tunneln” 
                                                                                                                          (HR-anställd) 

 
En erfarenhet deltagarna diskuterade under den första fokusgruppsdiskussionen var den 
belastning som kan uppstå på en arbetsplats exempelvis när en chef har för många anställda 
eller när det är för många barn per grupp på en förskola. Detta sågs som ett problem som inte 
avhjälps av att Previa gör mätningar då det ligger på en politisk nivå. 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen mellan Previa och de beställande cheferna är tydlig, vilket flera deltagare 
upplevde som viktigt för att samarbetet ska fungera och vara effektivt för såväl beställare som 
för leverantör. Arbetsfördelningen mellan den beställande chefen och HR är tydlig då chefen 
ansvarar för att beställa insatser från företagshälsovården. En av deltagarna uttryckte även att 
arbetsfördelningen blivit bättre sedan Previa började arbeta med kommunen. Det är även lätt 
att göra beställningar och att få kontakt och återkoppling.  
 
”Arbetsfördelningen är väldigt tydlig och har förbättrats sedan vi började arbeta med Previa. 
Det är lätt att göra beställningar och att få kontakt och återkoppling. Vi får återkoppling via 

samtal eller skriftligt.” 
                                                                                                                 (Verksamhetschef) 

 
Deltagare från företagshälsovården Previa uttryckte att det ibland kan förekomma en viss 
osäkerhet hos beställande cheferna angående vilka åtgärder som bör vidtas om ett problem 
uppstår och att chefer i vissa fall lämnar över ärenden till Previa trots att de inte är 
arbetsrelaterade. Några av deltagarna uttryckte även att det kan finnas svårigheter att avgöra 
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om vissa problem skall hänvisas till företagshälsovården eller sjukvården då det ibland kan 
vara svårt att avgöra om ett problem beror på arbetet eller det övriga livet. 
 

“Både privatliv och arbete påverkar och de kan gå in i varandra så det kan vara 
svårt att avgöra...Det kan försena förbättringsmöjligheterna att man kommer hit när 

man egentligen behöver komma till sjukvården för att bli medicinerad, utredd, 
sjukskriven eller att rätt åtgärder sätts in med en gång.” 

                                                                                            (Medarbetare på Previa) 

Gemenskap 

Samarbetet mellan beställarna och leverantören Previa beskrevs som nära och en av 
deltagarna hade upplevt en stor vilja från Previas sida där de ofta hört av sig och frågat om de 
kan hjälpa till ytterligare och om de skulle göra en avstämning, vilket deltagaren beskrev som 
värdefullt. 
En medarbetare från företagshälsovården Previa beskrev hur beställarna inte behöver ha 
förslag på insatser, utan att det räcker att de kommer med ett problem som de tillsammans kan 
diskutera för att sedan komma fram till en lämplig insats. 
 
“Det är svårt att vara chef idag med många uppgifter man ska ha koll på. Det är mycket och 

man kan inte ha koll på allt så det är därför det är så bra att ha folk att bolla med.” 
(Medarbetare på Previa) 

 
Flera deltagare talade om att Previa är lättillgängliga och en medarbetare på Previa talade om 
att de haft funderingar på att arbeta mer med samverkan mellan förvaltningar och bolag när 
det gäller insatser och utbildningar. Tanken var att olika förvaltningar och bolag skulle kunna 
gå ihop och ha en utbildning tillsammans om de var och en för sig inte hade tillräckligt många 
deltagare för att kunna genomföra utbildningen. 

Artefakter 

Konkreta verktyg 

Under fokusgruppsdiskussionen nämndes flera typer av verktyg som används i 
beställningsarbetet när det gäller insatser från företagshälsovården. De verktyg som nämndes 
var medarbetarsamtal, den årliga medarbetarundersökningen, intranätet, en tipsbank, ett IT-
system för HR och chefernas datorsystem. En deltagare uttryckte att många chefer använder 
medarbetarsamtalen som ett verktyg i hälsoarbetet.  
 

”Jag tycker att cheferna är duktiga på att ta tag i saker och under medarbetarsamtalen 
kommer det mycket uppdrag hit. Det är positivt för då öppnar man för de här frågorna så det 

är de duktiga på. Medarbetarsamtalen är ett bra redskap.” 
                                                                                                       (Medarbetare på Previa) 

 
En HR-anställd talade om medarbetarundersökningen där kommunens medarbetare får svara 
på frågor gällande deras arbetssituation som ett utmärkt verktyg för att planera hälsoarbetet 
och utforma arbetsmiljöplanen efter. När det gäller intranätet innehåller det information om 
arbetsmiljöarbetet som exempelvis blanketter för beställningar. Dock uttryckte en av 
deltagarna ett missnöje angående intranätet som en källa till information.’ 
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“Allt finns inte på intranätet och jag vet att många tycker det, 

men det håller ju på att byggas ut och det är en process.” 
                                                                  (HR-anställd) 

 
En av medarbetarna på Previa berättade att det funnits diskussioner om att utveckla en 
tipsbank på intranätet där beställare kan finna information och tipsa varandra i 
beställningsarbetet. Det IT-system HR använder sig av kommer enligt en av de HR-anställda 
utvecklas, vilket kommer resultera i att arbetet att betala ut löner kommer bli mer effektivt, 
vilket enligt samma HR-anställda kan leda till att HR kan ägna sig åt andra arbetsuppgifter. 
En av Previas medarbetare menade att det finns en fördel i att Previa inte har tillgång till 
kommunens datorsystem då det blir tydligt att Previa och kommunen är skiljda enheter samt 
att cheferna då inte kan förlita sig på Previa och måste ta eget ansvar i att ta reda på 
information. 

Insatser/strategier 

När tyngdpunkten ligger på främjande och förebyggande förekommer enligt flera deltagare 
färre “brandkårsutryckningar” än tidigare och fokus ligger på frisktal istället för sjuktal. 
Exempel på insatser som kan ses som främjande och förebyggande är systematiska insatser 
som systematiska ergonomironder eller sociala arbetsmiljöronder. Previa går även in i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, det löpande arbetsmiljöarbetet och en deltagare uttryckte att 
arbetsmiljöarbetet fungerar bättre idag än det gjort tidigare. 
 

“Arbetsmiljöarbetet har blivit mycket mer lyft. Det finns på banan idag och det tror jag är 
den stora skillnaden. Det finns ju med i personalredovisningar och såna saker och det har 

hänt mycket de senaste fem åren bara så det är en stor del.” 
(HR-anställd) 

 
En HR-anställd talade om att en enhet där denna HR-anställda arbetar har använt sig av 
strategier som systematiserade skydds- och ergonomironder för att förebygga arbetsskador, 
vilket innebär att Previa besöker arbetsplatsen regelbundet och genomför åtgärder för att 
förebygga arbetsskador. Tanken är att denna enhet även skall börja använda sig av samma 
strategi i form av sociala arbetsmiljöronder där fokus exempelvis kommer ligga på 
arbetslagsutveckling. Ett relativt nytt inslag i arbetet mellan Previa, bolagen och 
förvaltningarna är dialogmöten 
 
”Nu har vi dialogmöten, två per termin där vi informerar om vår verksamhet och där de får 

ställa frågor och diskutera. Man får anmäla sig själv, men vi skickar ut en inbjudan.” 
                                                                                                        (Medarbetare på Previa) 

 
En av de HR-anställda uttryckte önskemålet att dessa dialogmöten skall vara en obligatorisk 
del i introduktionen för chefer. En av medarbetarna på Previa berättade att det finns 
utbildningar chefer kan delta i som berör beställningsarbetet. Exempel på sådana utbildningar 
är en rehabiliteringsutbildning, en arbetsmiljöutbildning och en krisutbildning. 
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Abstrakta verktyg/strategier 

Flertalet deltagare tryckte på att kommunikationen är en av de viktigaste delarna för att få 
beställningsarbetet att fungera. Flera deltagare poängterade även att kommunikationen mellan 
beställare och leverantör fungerar bra i dagsläget. När det gäller kommunikationen menade 
flera deltagare att tydligheten är en viktig aspekt. Flera deltagare betonade även vikten av att 
använda dialogen som ett verktyg i beställningsarbete. 
 
“Vi har hört att det finns önskemål om att berätta om vad vi kan göra, men där är dialogen så 

viktig för ingen grupp är den andre lik.” 
                                                                       (Medarbetare på Previa) 

 
Flera av deltagarna talade om de diskussioner beställarna har med Previa angående 
insatsernas syfte och en av medarbetarna på Previa menade att syftet och målet med en insats 
är det viktigaste i beställningsarbetet. Denna deltagare tog även upp insatsernas storlek och 
frekvens. 
 

“Många små insatser har ofta en större betydelse än en stor bamsegrej, 
att man har små, täta kontakter och hela tiden blir påmind om syftet.” 
                                       (Medarbetare på företagshälsovården Previa) 

Andra träffen 

Regler 

Avtal 

Även vid andra träffen diskuterades avtalets bredd. En medarbetare på Previa förklarade 
omöjligheten i att beskriva vad som ingår i avtalet på intranätet då avtalet är så brett. En 
annan medarbetare på Previa förklarade att det inte heller är något de vill göra då insatserna 
skall vara behovsanpassade och att en insats inte kan flyttas över direkt från en grupp till en 
annan. Detta kommer beskrivas vidare under rubriken “gemenskap” och strategier för att 
motverka detta dilemma kommer beskrivas under rubriken “artefakter”. 

Ekonomi 

En HR-anställd talade om att medarbetarna i Halmstads kommun tidigare fick ett 
friskvårdsbidrag de kunde använda till att exempelvis köpa träningskort. Detta har dock 
ändrats och cheferna ansvarar istället för pengarna och skall anordna gemensamma aktiviteter 
som skall leda till resultat. Det finns enligt samma HR-anställda inga krav på att pengarna 
skall användas, utan handlar mer om fördelningen som sedan följs upp i en utvärdering. 
 

“I utvärderingen skriver vi vad vi gjort för pengarna. I verkligheten blir det mycket mer 
pengar än det, att verksamheten skjuter till, för man tänker mycket hälsa.” 

                                                                                                            (HR-anställd) 
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Politik 

När det gäller de politiska beslut beställare och leverantör har att förhålla sig till, uttryckte en 
medarbetare på Previa att de kan medföra vissa begränsningar och att en del saker inte går att 
påverka. En HR-anställd menade att det inte är omöjligt att påverka då de som tjänstemän har 
en bra bild av verkligheten de kan förmedla till politikerna. 

Arbetsfördelning 

Belastning 

När det gäller hur mycket information beställarna tagit till sig menar en av medarbetarna på 
Previa att detta beror mycket på chefernas höga belastning och att de inte alltid har tid att läsa 
den information som finns. 
 

”Det faller ju tillbaka lite på det här med belastning också så även om det finns tillgängligt 
på till exempel intranätet så handlar det också om att alla som jobbar med de här frågorna, 

att de inte alltid har tid att kolla. Då tappar man ju litegrann av det här också. Informationen 
finns tillgänglig men man måste gå in och kolla. Den personen har så mycket annat kanske 

och det kan ju vi inte göra så mycket åt.” 
                                                                                                      (Medarbetare på Previa) 

Den deltagare som arbetar som chef nämnde att tidsbristen och antalet arbetsuppgifter är 
faktorer som spelar stor roll, att antalet arbetsuppgifter ständigt ökar och att ansvaret blir 
större och större. En HR-anställd talade om antalet medarbetare per chef som en del i den 
höga belastningen och menade att 25 medarbetare per chef är hanterbart, medan 50 
medarbetare per chef kan göra det svårt att se varje medarbetare som individer och kunna 
stötta dem. Även en medarbetare på Previa talade om antalet medarbetare per chef. 
 

“Det är väldigt olika ute hur stor grupp man ansvarar för. Har man 50 personer under sig 
har man kanske andra saker att tänka på än om det är sju till åtta personer.” 

(Medarbetare på Previa) 
 

Deltagaren som arbetar som chef talade om vikten av att ta hjälp av Previa i svåra situationer 
som exempelvis vid rehabiliteringsfall då belastningen kan vara hög. Enligt samma deltagare 
kan det vara bra att som chef inte försöka lösa bekymren själv utan att istället lämna över 
dessa problem till Previa. 

Gemenskap 

Även under denna träff betonade deltagarna vikten av dialogen mellan beställare och 
leverantör. Anledningen till det var enligt en medarbetare på Previa att beställare och 
leverantör då kan diskutera olika strategier för att komma fram till vad som passar bäst. 

 
“Vi vill inte sätta upp en meny så att man kan säga att “det vill vi ha”. Det blir inte 

heller rätt ingång. Vi tycker att dialogen är så viktig och att man kan bolla”. 
                                                                                            (Medarbetare på Previa)  
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Artefakter 

Konkreta verktyg 

Även vid den andra träffen togs det nya IT-systemet för HR upp. En HR-anställd berättade 
hur detta system kan fungera som ett stöd i rehabiliteringsärenden då det blir lättare att se alla 
steg samtidigt som systemet påminner om vad som skall göras. 
 

“Där kan finnas en signal om att inom tre veckor ska du göra en rehab-utredning. Innan 
kunde man glömma, men nu kan man kanske känna lite lugn istället för att pressa sig själv 

hela tiden.” 
(HR-anställd) 

 
En medarbetare på Previa talade om verktyget “Previa Sjuk & Frisk” där medarbetare kan 
ringa och sjukanmäla sig hos Previas mottagning.  
 

”Det avlastar chefen och chefen får ett samtal eller sms om att den och den är sjukskriven 
från den tiden så man slipper ta emot alla de här samtalen. För många chefer kan det vara 

skönt att slippa vara den som avgör om en person ska komma till jobbet eller stanna hemma. 
Då sitter det sjukvårdskunnig personal som tar emot samtalet och de kan få rådgivning och 

sen är det också ett statistikverktyg där man direkt ser hur många som är borta och hur 
många som uppgett arbetsrelaterade sjukskrivningsorsaker.” 

                                                                                                       (Medarbetare på Previa) 
 
Detta statistikverktyg är enligt denna medarbetare ingenting alla förvaltningar och bolag 
använder sig av, de väljer själva om de vill utnyttja denna tjänst. Ett annat verktyg är enligt en 
annan deltagare det förstadagsintyg medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro måste lämna 
om chefen gjort den bedömningen, vilket resulterat i en betydligt lägre sjukfrånvaro. 

Insatser/strategier 

När det gäller strategier talade en deltagare om vikten av att Previa går ut i verksamheterna 
och informerar om vilka de är för att medarbetarna skall känna sig trygga i att gå till Previa. 
 

“Det är jätteviktigt. Det är lite tyst i början, men sen blir det bättre och bättre för då 
känner de igen. Och den gången de kanske behöver komma till Previa vet de att 

personalen finns där och att det inte är så skrämmande.” 
                                                                                                             (Verksamhetschef) 

 
En medarbetare på Previa beskrev en strategi där Previa kommer ut i verksamheterna och 
pratar om särskilda teman. Detta kan handla om såväl lättare som svårare ämnen som 
exempelvis kränkande särbehandling, mobbing och konflikter.  
 
”Att komma ut och prata kring ett ämne är mycket lättare än att nu har vi en konflikt och att 

vi då tar dit en psykolog från Previa. Det är inte så lätt att prata om det när man har det 
fokuset, men har man ett tema så vet man att det inte beror på att det är något som hänt nu. 

Man förebygger innan problemet uppstått.” 
                                                                                                         (Medarbetare på Previa) 
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Detta arbetssätt kan enligt deltagaren även leda till att det är lättare att ta hjälp när något 
uppstår. En annan deltagare betonade vikten av att alla chefer får träffa Previa och få 
information om vilka de är och vad de kan göra. Detta kan exempelvis ske genom så kallade 
ledardagar. En HR-anställd menade att exempelvis rehabilitering kan vara tungt och att detta 
tillvägagångssätt skulle kunna avdramatisera detta arbete och hitta metoder utifrån Previas 
perspektiv för att som chef kunna ställa sig vid sidan av och ta hjälp av Previa. Då 
rehabiliteringsärenden kan vara tunga menade en deltagare att även cheferna är utsatta och 
kan behöva hjälp och stöd. Även en medarbetare på Previa menade att chefer kan behöva 
besöka Previa. 
 

“Ibland kan det ju också vara så att det bara är du som chef som behöver hjälpen för 
kan du få hjälp och stöd så kan du stötta medarbetaren på ett helt annat sätt. 

Ibland kanske det är du som chef som behöver den största insatsen.” 
                                                                                            (Medarbetare på Previa) 

 

Abstrakta verktyg/strategier 

En medarbetare på Previa talade om att informationen om vad som ingår i avtalet stannar upp 
på någon nivå och att den inte når alla som är i behov av den då de som arbetar med sådana 
frågor inte alltid har tid att läsa den information som finns. En annan deltagare menade att 
någon form av utbildning i ämnet hade varit bra, men medarbetaren från Previa menade att 
det finns vissa problem då vissa som skulle behöva gå på sådana utbildningar inte kommer. 
 

Expansivt lärande 

När det gäller ett expansivt lärande skulle exempelvis en motsättning rörande 
arbetsfördelningen och förslag på utformning av strategier som löser denna motsättning kunna 
skapa förutsättningar för ett expansivt lärande, detta under förutsättning att deltagarna 
fortsätter att arbeta med denna motsättning. Ett exempel på en sådan motsättning är den höga 
belastning flera deltagare vittnade om som kan bero på många anställda, minskade resurser 
och fler arbetsuppgifter för cheferna, vilket enligt deltagarna resulterar i tidsbrist som kan 
innebära att chefer inte hinner läsa information om beställningsarbetet. Exempel på 
förbättringsförslag som uppkom under gruppdiskussionerna var att avsätta tid för reflektion 
och att vissa chefer skall ansvara för färre anställda. Genom att implementera dessa förslag i 
verksamheten kan förutsättningar för ett expansivt lärande skapas. Vidare kommer detta att 
diskuteras under rubriken “resultatdiskussion”.  
 

Resultatsammanfattning 
Nedan följer två illustrationer över de huvudsakliga motsättningarna samt de huvudsakliga 
positiva aspekter som framkommit i resultatdelen av denna uppsats. De streckade pilarna visar 
mellan vilka delar i CHAT motsättningar och positiva aspekter främst finns. Resultatet 
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kommer även att sammanfattas i ett textavsnitt.

 
 
De huvudsakliga motsättningarna rör främst de delar av CHAT som kallas regler och 
arbetsfördelning. De motsättningar som rör regler gäller främst politiska beslut som av vissa 
deltagare beskrivs som svåra att påverka, men av andra som påverkbara. En annan 
motsättning som rör regler gäller avtalet mellan Halmstads kommun och företagshälsovården 
Previa som är brett, vilket ses som positivt, men även som svårt att beskriva på kommunens 
intranät. När det gäller ovan nämnda intranät ligger det under kategorin artefakter och en 
deltagare menade att informationen på intranätet gällande beställningsarbetet är bristfällig. En 
annan motsättning rörde delen arbetsfördelning och handlade främst om den höga belastning 
såväl chefer och övriga medarbetare kan uppleva som enligt flera deltagare handlar om fler 
arbetsuppgifter, minskade resurser och i vissa fall många anställda per chef som ibland beror 
på politiska beslut. Denna belastning kan enligt deltagarna resultera i att chefer inte alltid har 
tid att läsa den information om beställningsarbetet som finns och att informationen därför inte 
når alla. Deltagarna beskrev även att det kan finnas problem för chefer att avgöra om ett 
ärende skall hänvisas till företagshälsovården eller sjukvården, vilket också faller under 
kategorin arbetsfördelning. 
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De huvudsakliga positiva aspekter som framkom under fokusgruppsdiskussionerna rörde 
främst kategorierna artefakter, subjekt, objekt och gemenskap. När det gäller delen artefakter 
rörde det främst verktyg som medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar som fungerar 
som underlag i beställningsarbetet, men även strategier som exempelvis att 
företagshälsovården besöker arbetsplatser i kommunen och informerar utifrån särskilda teman 
som exempelvis kränkande särbehandling. Även andra strategier som Previas täta kontakt och 
uppföljningar faller under kategorin artefakter. Delarna subjekt och objekt gäller att andra 
faktorer påverkar beställare, leverantörer, beställningsarbetet och i förlängningen 
beställarkompetensen i en positiv riktning. Delen gemenskap sågs som mycket positiv då 
samarbetet mellan beställare och leverantörer fungerar mycket bra enligt deltagarna som även 
menar att den tydliga arbetsfördelningen påverkar samarbetet i en positiv riktning. Samarbetet 
mellan beställare och leverantör beskrivs som nära och kommunikationen beskrivs som väl 
fungerande. Även delen regler hade vissa positiva aspekter då avtalets bredd och det faktum 
att det täcker de flesta typer av insatser sågs som mycket positivt. Avtalets innehåll och då 
främst att tyngdpunkten på beställda insatser skall ligga på hälsofrämjande och förebyggande 
samt att betalningen av företagshälsovården sker centralt i kommunen sågs även det som 
positivt. 
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Metoddiskussion 
Det finns mer än en metod som skulle kunna undersöka upplevelsen av beställarkompetensen. 
Vi anser dock att deltagandeforskning och CL svarade bäst mot vårt syfte. Dessutom har 
beställarkompetensen tidigare undersökts med hjälp av andra metoder och med det som 
utgångspunkt utgör vår metod ett bra komplement för uppdragsgivaren. Gällande valet att 
utforma vår egen metod kan vi se att det finns en styrka i att metoden är skräddarsydd för 
studiens syfte, våra frågeställningar samt det aktuella problemområdet. Tidigare forskning har 
även visat på CL:s användbarhet i arbetsplatskontexter (Sannino & Sutter, 2011), vilket 
styrker trovärdigheten när det gäller metodvalet i denna studie. Den egendesignade metoden 
har dock aldrig tidigare applicerats i verkligheten och det finns således ingen forskning som 
visar på dess styrkor och svagheter. 

Vidare anser vi att det kan finnas en problematik kring rollerna som diskussionsledare då det 
faktum att vi var två diskussionsledare eventuellt kan ha skapat en maktrelation i förhållande 
till deltagarna. Å andra sidan menar vi att även sociokulturella aspekter som att vi är unga 
tjejer som inte är insatta i kommunens verksamhet kan ha påverkat maktrelationen, men då i 
motsatt riktning. Detta var dock inget som verkade påverka studien under 
gruppdiskussionerna. Vi anser det även vara viktigt att belysa problematiken kring att helt 
objektivt kunna bedöma ett material. Människor är påverkade av tidigare händelser och tolkar 
samma situationer och händelser på olika sätt (Säljö, 2000). Detta medför således att studiens 
resultat är påverkat av oss som forskare. Detta är något vi genom hela arbetet försökt att vara 
medvetna om för att förhålla oss så objektiva som möjligt. 

Vidare kan vi se en problematik kring gruppsammansättningen i fokusgruppsdiskussionerna. 
Det faktum att gruppen bestod av HR-ansvariga, en verksamhetschef samt medarbetare från 
Previa kan sätta maktsystem i spel så att vissa deltagare exempelvis inte uttrycker hela 
sanningar eller väljer att ta upp saker som annars inte skulle blivit berörda. Det finns även en 
annan aspekt kring detta, vilken är att både beställare och leverantörer deltog i samma grupp. 
Även detta menar vi skulle ha kunnat påverka vad deltagarna valde att delge i gruppen. Vid 
den andra gruppdiskussionen var två av deltagarna från den första träffen inte närvarande, 
vilket möjligen kan ha påverkat övriga deltagare då talutrymmet blev större. Dock upplevde 
vi inte att dynamiken i gruppen förändrades nämnvärt och såväl beställare som leverantörer 
och HR-anställda fanns på plats för att bidra med olika perspektiv även under den andra 
träffen. En annan aspekt som kan ha påverkat deltagarna är videoinspelningen då deltagare 
som blir observerade påverkas av detta, vilket kallas “The participant-observer’s paradox” 
(Wibeck, 2010). Vi anser dock att det i detta fall inte hade någon större betydelse då det 
diskuterade ämnet inte var speciellt känsligt samt att deltagarna inte verkade störas av 
kamerans närvaro. 
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Resultatdiskussion 
Studien syftade till att ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv undersöka beställare och 
leverantörers beskrivningar av beställarkompetensen av företagshälsovård och att möjliggöra 
ett expansivt lärande. Studien har resulterat i en bild av beställarkompetensen av 
företagshälsovård utifrån hur ett fåtal aktörer pratar om beställarkompetensen och arbetet med 
att beställa företagshälsovård. Studien representerar både beställare och leverantörers 
perspektiv av beställarkompetensen som en kompetens påverkad av olika faktorer i en 
verksamhet. Tidigare forskning har undersökt beställarkompetensen men då utifrån 
perspektivet att det är en enskild kompetens hos beställaren (Hartelius, 2012).   

 
 
Inom CHAT ses motsättningarna inom systemet som motorn till lärande (Engeström, 2001) 
och ett expansivt lärande sker då deltagarna är involverade i den process som sker, vilket 
leder till en mer komplex kunskap för deltagarna (Engeström & Sannino, 2011). Angående 
kvalitetsaspekten av beställningsarbetet menar vi att det finns positiva aspekter som är viktiga 
att ta tillvara, men å andra sidan finns det även aspekter som ur ett verksamhetsperspektiv kan 
förbättras, det är dessa aspekter som vi benämner motsättningar. Vi menar att det i ett 
långsiktigt perspektiv är viktigt att skapa möjligheter till lärande så att punkter med 
förbättringspotential kan förbättras. Förbättringar kan enligt oss uppnås genom att 
medvetandegöra motsättningarna för de aktiva i verksamheten, något vi gör genom denna 
studie, genom att vara medveten om motsättningar samt att fokusera på att möta 
motsättningarna för att nå utveckling och lärande. 
 
 
Med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt undersöktes beställarkompetensen utifrån de 
kategorier som redovisades i uppsatsens resultatavsnitt. Det är mellan dessa olika 
komponenter i CHAT-systemet vi genom analys av materialet har kunnat se var det finns 
motsättningar samt positiva aspekter kring beställarkompetensen (Engeström, 2007). Genom 
en vidare analys av materialet kan vi genom dessa motsättningar se hur ett expansivt lärande i 
verksamheten skulle kunna gynnas i framtiden (jmf Engeström, 1987, 2001, 2007; Engeström 
& Sannino, 2010, 2011).  
 

Regler 

Vidare menar vi att en av de motsättningar som framkom under gruppdiskussionerna är en av 
de främsta faktorerna för att uppnå ett expansivt lärande inom beställningsarbetet. Denna 
motsättning handlar om avtalet mellan Halmstads kommun och Previa som är såpass brett att 
det innefattar de flesta insatser, men avtalets bredd gör det samtidigt svårt att beskriva på 
intranätet. Under den första gruppdiskussionen uttryckte en deltagare att informationen om 
beställningsarbetet på intranätet till viss del är bristfällig. Vi menar att ett förtydligande av 
denna information och vilka kriterier som krävs för att ett ärende skall hänvisas till Previa 
skulle kunna vara ett steg i rätt riktning mot en förbättrad beställarkompetens. Anledningen 
till att vi ser avtalet som en betydande faktor för lärande är att det tar upp att de beställda 
insatserna skall vara behovsanpassade, vilket resulterar i en dialog mellan beställare och 
Previa där syftet med den beställda insatsen diskuteras, vilket enligt oss kan komma att leda 
till ett expansivt lärande inom verksamheten. En medarbetare på Previa menar på att det är 
bredden och just att allt inte finns nerskrivet som är så bra med avtalet eftersom att det är 
viktigt att erbjuda behovsanpassade åtgärder. Det leder även till en dialog mellan beställaren 
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och Previa, vilket förstärker behovsanpassningen av beställningarna. Lian & Laing (2004) 
påpekar just betydelsen av att beställa behovsanpassade åtgärder gällande företagshälsovård 
och att inte standardisera beställningarna. Det är just detta medarbetaren på Previa syftar till 
gällande bredden och dialogen kring avtalet.  
 
 
Halmstads kommun har arbetat aktivt med att förbättra beställarkompetensen, bland annat 
genom att utbilda beställarna i att beställa behovsanpassat och med en tyngdpunkt på 
hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter (Hartelius, 2012). Dessa kriterier är även 
inkluderade i det avtal mellan Halmstads kommun och Previa beställarna ska förhålla sig till. 
Det engagemang och den kunskap en ledare har, vilket i denna studie är beställaren, har 
betydelse för att kunna beställa insatser på ett effektivt sätt (Galvin & Delbanco, 2005). Ur 
denna studies perspektiv är det viktigt att påpeka att vi ser just engagemanget och kunskapen 
som påverkade av olika kontextuella faktorer i verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om 
den prioritering beställarna gör när det gäller att lägga tid på beställningsarbetet och denna 
prioritering förstås som påverkad av andra faktorer i CHAT-systemet. I just Halmstads 
kommun är det främst tidsbrist i förhållande till andra arbetsuppgifter som är ett problem. 
Även Øvretveit (2003) påpekar att kvaliteten på beställningarna är sammankopplad med de 
resurser beställaren har att tillgå och i praktiken är det ofta brist på resurser som tid och 
expertis som står i centrum. Positiva effekter hos individer som exempelvis ökad kompetens 
leder dock inte per automatik till positiva effekter för verksamheten som helhet. Olika 
åtgärder som gör det möjligt för individen att använda den ökade kompetensen i arbetet som 
exempelvis en förändrad arbetsorganisation krävs nämligen för att verksamheten ska kunna 
dra nytta av denna kompetensutveckling (Byström, 2010). Genom deltagarna i 
gruppdiskussioner som genomförts gå det att se ett stort engagemang och vilja att lära mer för 
att kunna förbättra beställningsarbetet av företagshälsovård. 
 
 
Som ovan nämnt har Halmstads kommun arbetat med att förbättra beställarkompetensen och 
kompetensutveckling ses idag som en mycket viktig faktor för framgång inom många 
verksamheter (Ellström, 2010). Med utgångspunkt i detta går det att se en tydlig positiv 
aspekt kring att förbättra beställarkompetensen inom kommunen, dock måste hänsyn tas till 
ovanstående påstående då Byström (2010) menar att det måste ske en verksamhetsförändring 
för att den nya kompetensen ska kunna komma till användning. Ur det använda 
verksamhetsperspektivet ses den del som berör regler som bland annat innefattar ekonomi och 
politiska beslut som den del som bör prioriteras högst när det gäller en 
verksamhetsförändring. Anledningen är att flera av funna motsättningar ligger inom det 
området.  
 
 
Med CHAT som teoretisk referensram går det att undersöka var i verksamheten det finns 
motsättningar (Engeström, 1999, 2001). Angående politiska beslut i förhållande till beställare 
och leverantörer kan vi se att det finns motsättningar. Under båda träffarna framkom det att 
politiska beslut ligger utanför deltagarnas kontroll. Å andra sidan framkom det även under 
första träffen att det till viss del går att påverka de politiska beslut då tjänstemännen har en bra 
bild av hur verkligheten ser ut och kan förmedla denna till politikerna. I CHAT-systemet är 
det just motsättningarna som ses som nyckeln till att ett expansivt lärande ska kunna ske 
(Engeström, 2001). Med detta i åtanke ser vi denna motsättning som en möjlighet till 
utveckling och att det är viktigt att försöka påverka politikerna, även om vi inser att detta inte 
alltid är möjligt. Om motsättningarna lyfts upp och diskuteras utifrån olika aktörers perspektiv 
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skulle möjligheten till nya, fungerande strategier troligen öka och denna motsättning skulle 
kunna hanteras på ett bättre sätt samt kunna leda till ett expansivt lärande.  
 
 
Det är som ovan nämnt genom motsättningar samt utformandet och implementeringen av nya 
idéer och strategier det skulle vara möjligt att gynna ett expansivt lärande ur ett långsiktigt 
perspektiv. Detta är under förutsättning att deltagarna är delaktiga i utformningen och 
implementeringen av dessa strategier (Engeström, 2007). Genom att de motsättningar som 
framkom under gruppdiskussionerna belyses, möjliggör denna studie ett expansivt lärande 
inom organisationen om dessa kriterier uppfylls. 
 

Arbetsfördelning 

Vidare visade resultatet på att arbetsfördelningen mellan beställare och leverantör till stor del 
fungerar på ett tillfredställande sätt. Co-configuration-arbete kännetecknas bland annat av 
fortlöpande relationer där parterna samverkar för att uppnå en behovsanpassad produkt eller 
tjänst (Engeström, 2004). Det är just detta vi kan se som den positiva faktorn gällande 
arbetsfördelningen. Å andra sidan är det möjligt att genom ett CHAT-perspektiv se att det 
förekommer motsättningar mellan arbetsfördelning och subjekt då det förekommer en 
osäkerhet gällande vem som ska ansvara för vissa ärenden. I vissa fall borde den aktuella 
verksamheten ansvara för att lösa problemet, medan det i andra fall är företagshälsovårdens 
eller sjukvårdens ansvar. Konkret kopplat till resultatet rör det sig delvis om en 
kompetensbrist eller osäkerhet hos beställaren att veta om ett problem ska hänvisas till 
sjukvården eller företagshälsovården. Detta menar deltagarna under den första träffen är ett 
problem som kan försena en tillfriskningsprocess hos individen. I motsats till detta 
framkommer det dock under andra träffen att det kan vara positivt som chef att kunna 
använda sig av Previas kompetens i dessa situationer. Här går det att se att det finns både 
positiva aspekter och motsättningar kring samma sak. Vi menar att det är möjligt att lösningen 
på denna motsättning redan tillämpas genom dialogen mellan beställare och Previa, men att 
det kan utvecklas ytterligare. En tydlig dialog mellan beställare och leverantör gällande 
otydliga ärenden kan i sin tur höja kompetensen hos beställaren, vilket ses som en 
nyckelfaktor för framgång (Ellström, 2010). 
 

Gemenskap 

Samverkan mellan olika kompetenser är viktigt i hälsofrämjande arbete inom verksamheter 
(Eriksson, 2011). Gemenskapen och samarbetet mellan Previa och Halmstads kommun är ett 
tydligt exempel på just detta då deltagarna både under den första och andra träffen menar att 
samarbetet är en av de viktigaste faktorerna för ett fungerande beställningsarbete. Ett exempel 
från studiens resultat är när en beställande chef berättade att det går att komma till Previa med 
ett problem istället för en färdig beställning, och genom samarbete och dialog komma fram till 
en lämplig insats som är anpassad efter verksamhetens behov. Utifrån ett CHAT-perspektiv 
går det att se att det finns en positiv koppling mellan subjekt och gemenskap i den aktuella 
verksamheten. Detta går även att koppla till begreppet Co-configuration då det som tidigare 
nämnt berör samverkan mellan kund och leverantör och den dialog de har för att kunna uppnå 
en optimal kundanpassning när det gäller produkter och/eller tjänster (Engeström, 2004). Med 
detta i åtanke visar studiens resultat tecken på användande av co-configuration och den 
samverkan som ingår i detta begrepp. Ur ett perspektiv där ett expansivt lärande analyseras 
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utifrån ovanstående resultat görs tolkningen att dialogen mellan beställare och leverantör kan 
resultera i nya idéer angående hur ett problem kan lösas och att dessa idéer och en 
implementering kan leda till ett expansivt lärande (jmf Engeström, 2007). 

 
Artefakter 

Deltagarna under den första gruppdiskussionen lyfte vikten av en fungerande dialog mellan 
beställare och leverantör. Deltagarna menade att det var viktigt att dialogen fungerade för att 
bibehålla en hög kvalitet på beställningarna. Øvretveit (2003) menar att inköpskvaliteten kan 
förbättras genom ett samarbete mellan beställare och leverantör. Det är just detta dialogen 
mellan kommunen och Previa bidrar till. Ytterligare åtgärder inom kommunen gällande 
kompetensutveckling har skett och beställarna har exempelvis fått utbildning i bland annat 
hälsopromotion och prevention. Kompetensförsörjning kan definieras som olika aktiviteter 
som syftar till att tillgodose organisationen med rätt kompetens (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 
Davidsson, 2011). Dessa aktiviteter kan i sin tur öka konkurrenskraften inom verksamheten 
(Ellström, 2010).  
 
 
Dialogen mellan beställare och leverantör är dels den fortgående dialogen, men även den 
dialog som sker under anordnade dialogmöten mellan beställare och leverantör. Genom en 
analys utifrån CHAT går det att se att det finns motsättningar kring dessa möten då det enligt 
deltagarna finns en problematik i att alla beställare inte deltar. Det är motsättningarna som är 
grunden till att ett expansivt lärande kan utvecklas (Engeström & Sannino, 2011) och i detta 
fall skulle en lösning på ovan nämnda motsättning enligt en deltagare kunna vara att dessa 
möten görs obligatoriska. Deltagarna beskrev även chefernas komplexa arbetssituation och en 
hög belastning som bland annat handlar om fler arbetsuppgifter och minskade resurser. Denna 
belastning kan enligt deltagarna resultera i att vissa beställare inte har tid att ta del av 
tillgänglig information gällande beställningsarbetet, vilket resulterar i att denna information 
inte når alla berörda parter. Den funna motsättningen gällande att alla chefer inte deltar vid 
dialogmötena på grund av andra prioriteringar skulle enligt oss dels kunna bero på normer 
inom organisationskulturen, men även på ovan nämnda höga belastningen. Belastningen 
skulle således kunna resultera i att de strategier beställaren använder sig av påverkar 
beställningsarbetet i en negativ riktning. För att ta tillvara de positiva delar vi anser att 
dialogmötena och övrig dialog medför skulle vi gärna se att denna metod även användes 
mellan beställare inom bolag och förvaltningar. Anledningen är att cheferna har värdefulla 
erfarenheter att dela med sig av till varandra, vilka vi menar skulle kunna gynna ett expansivt 
lärande gällande beställningsarbetet. En annan motsättning som återfanns genom en CHAT-
analys rör hur beställarna tar reda på vad som är möjligt att beställa av Previa. 
Gruppdiskussionerna påvisade vikten av en dialog gällande detta.  
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Konklusion  
Studien visade på såväl positiva aspekter som motsättningar när det gäller beställningsarbetet 
gällande företagshälsovård i Halmstads kommun. De slutsatser som dras är att 
kommunikationen och dialogen mellan beställare och leverantör är de delar som ses som 
viktigast för ett fungerande beställningsarbete och är tillsammans med samarbetet de delar 
som fungerar bäst i dagsläget. Även avtalet mellan företagshälsovården Previa och Halmstads 
kommun ses främst som positivt då de flesta insatser ingår, men det kan finnas vissa 
svårigheter i att beskriva avtalets innehåll på grund av dess omfattning. En annan positiv 
aspekt vi ser med avtalets bredd är att det förutsätter en dialog, vilket vi som tidigare nämnt 
menar är den mest avgörande faktorn för ett expansivt lärande i verksamheten när det gäller 
beställningsarbetet. 
 
 
När det gäller funna motsättningar rörde de huvudsakliga motsättningarna politiska beslut, 
hög belastning, att beställningsarbetet i vissa fall bortprioriteras, bristfällig information samt 
svårigheter att veta vilka ärenden som bör hanteras av företagshälsovården Previa och vilka 
som bör hanteras av sjukvården. När det gällde motsättningar kring politiska beslut menade 
vissa deltagare att politiska beslut och ekonomi många gånger ligger utom deras kontroll. Vi 
kunde dock finna exempel på att så inte alltid är fallet och att det i vissa fall skulle vara 
möjligt att påverka dessa beslut.   
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Hälsopedagogisk relevans 
Denna studie har en pedagogisk relevans då den behandlar individers handlande som påverkat 
av en yttre kontext samt att den berör ett expansivt lärande vi dels undersökt i den befintliga 
verksamheten, men även bidragit till genom vår metoddesign och genomförandet av den. När 
det gäller hälsorelevansen finns en tydlig utgångspunkt i hälsa i vår studie i såväl ett 
kortsiktigt som långsiktigt perspektiv då ett väl fungerade beställningsarbete gällande 
företagshälsovård förhoppningsvis leder till en förbättrad personalhälsa. Vi bidrar till det 
hälsopedagogiska fältet genom att inte bara se beställarkompetensen och hälsoarbetet som 
påverkat av enskilda individer, utan som beroende av yttre kontexter i en verklighet 
människor skapar tillsammans. Vi visar även hur ett expansivt lärande kan uppnås i arbetet 
mot en bättre hälsa. 
  

40 
 



 

Implikationer 
För att förbättra beställningarna av företagshälsovård ytterligare efterlyser vi att de 
dialogmöten som i dagsläget finns mellan beställare och leverantör görs obligatoriska för att 
undvika att de bortprioriteras. Dock skulle även en minskad belastning och ett ökat stöd för 
cheferna enligt oss kunna resultera i att beställningsarbetet prioriteras högre än det i vissa fall 
gör. Vi efterfrågar också en annan typ av dialogmöten eller någon form av nätverk där 
beställare kan diskutera beställningsarbetet och ge varandra råd utifrån sina erfarenheter, 
vilket vi menar skulle kunna leda till ett expansivt lärande och minska förvirringen kring om 
ett ärende skall hänvisas till företagshälsovården eller sjukvården. En annan åtgärd vi menar 
skulle kunna minska denna förvirring är ett förtydligande av informationen på intranätet som i 
dagsläget upplevs som bristfällig av vissa deltagare. Slutligen menar vi att en ökad delaktighet 
och ett ökat engagemang i att påverka politiker genom en redovisning av hur beställares och 
leverantörens bild av verkligheten skulle kunna vara ett steg i rätt riktning när det gäller 
beställningsarbetet gällande företagshälsovård.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Som framgår i avsnittet “tidigare forskning” fanns det svårigheter i att finna forskning kring 
beställarkompetens kopplat till företagshälsovård. Med detta i åtanke efterfrågar vi forskning 
som fokuserar på beställarkompetensen gällande insatser från företagshälsovården. Vi 
efterfrågar även forskning kring hur förbättringar kring beställningsarbetet skulle kunna se ut 
samt en intervention där implementeringen av förbättringar genomförs och utvärderas. Vi 
efterlyser även vidare forskning när det gäller beställningsarbetet gällande företagshälsovård 
inom andra kommuner för att kommuner i Sverige skall kunna dra nytta av varandras 
erfarenheter, vilket skulle kunna leda till ett lärande i ett större perspektiv. 
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Bilaga 1 - Diskussionsguide 
 
Öppningsfrågor 
1. Vill ni presentera er och berätta vad er roll är i beställningsarbetet? 
2.  Hur ser arbetsfördelningen ut? Vet alla vem som gör vad? 
 
Övergångsfrågor 
3. Utifrån era erfarenheter, vad är viktigast i beställningsarbetet? 
 
Nyckelfrågor 
4. Hur har beställningsarbetet gått till tidigare? Hur går det till nu? 
5. Vad tycker ni fungerar bra i beställningsarbetet i dagsläget? 
6. Finns det något som försvårar beställningsarbetet? Vad? 
7. Vilka regler har ni att förhålla er till i beställningsarbetet? Känner alla till dessa regler?  
    Hur? 
8. Vilka faktorer kan påverka beställningsarbetet? Exempel: artefakter, språk & kunskap. 
9. Hur ser kommunikationen ut mellan beställare och leverantör? 
10. Har ni några förslag på förbättringar? 
 
 

48 
 


	Förord
	Abstrakt
	Abstract
	Introduktion
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Relevans
	Definition av beställarkompetens
	Definition av kompetensutveckling

	Tidigare forskning
	Introduktion till tidigare forskning
	Beställarkompetens
	Utvärderingskriterier
	Kontextuella faktorer och samverkan
	Samarbete, resurser och kvalitet
	Cultural Historical Activity Theory och Change Laboratory
	Expansivt lärande
	Co-configuration-arbete

	Teoretisk Referensram
	Cultural Historical Activity Theory (CHAT)
	CHAT-modellen
	CHAT - vår version
	Motsättningar
	Expansivt lärande

	Metod
	Change Laboratory/Fokusgruppsdiskussioner
	CL - den ursprungliga designen
	Egen metoddesign
	Videoinspelning
	Urval
	Gruppledarnas roll
	Utformande av diskussionsfrågor
	Genomförande av gruppdiskussioner
	Första träffen
	Andra träffen

	Databearbetning
	Transkribering
	Analys
	Sortering, reducering och argumentation

	Etiska spörsmål
	Första träffen
	Regler
	Avtalet
	Ekonomi
	Lagar och regler
	Resurser

	Arbetsfördelning
	Gemenskap
	Artefakter
	Konkreta verktyg
	Insatser/strategier
	Abstrakta verktyg/strategier


	Andra träffen
	Regler
	Avtal
	Ekonomi
	Politik

	Arbetsfördelning
	Belastning

	Gemenskap
	Artefakter
	Konkreta verktyg
	Insatser/strategier
	Abstrakta verktyg/strategier


	Expansivt lärande
	Resultatsammanfattning

	Metoddiskussion
	Regler
	Arbetsfördelning
	Gemenskap
	Artefakter

	Konklusion
	Hälsopedagogisk relevans
	Implikationer
	Förslag till fortsatt forskning
	Referenslista
	Bilaga 1 - Diskussionsguide

