
”Får te” eller ”nøttern’te”? 
 

 
- Hva hemmer og fremmer læring i folkehelsearbeidet i 

Sarpsborg kommunes administrasjon? - En avgrenset 

situasjonsanalyse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut-Johan Rognlien 

 

Prosjektoppgave ved Masterstudiet i organisasjon og ledelse semesteret 

høsten 2011 – våren 2012. Emne 1: Ledelse 
 

 

 
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Høgskolen i Østfold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Forord 
 

Jeg vil gjerne få takke min arbeidsgiver, Østfold fylkeskommune, som har lagt forholdene til 

rette for at jeg skal kunne studere på Høgskolen I Østfold. Ikke minst har Jan Thyrhaug, Odd 

Roald Andreassen og Elisabeth Dahle bidratt. 

 

Dernest vil jeg også få uttrykke min takknemlighet til respondentene I Sarpsborg kommune, 

som på kort varsel tok meg I mot, til tross for at mange hadde veldig travle dager.  

 

En spesiell takk må likevel rettes til Bente Holm Sælid og Marit Pedersen som har brukt 

mye tid på å hjelpe meg.  Det må også understrekes at uten gode råd fra veileder Mats 

Persson ville arbeidet ha blitt betydelig mer problematisk. 

 
Innholdet i denne prosjektoppgaven står for forfatterens regning.  
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Kapittel 1: Posisjonering og avgrensning 

 

 

1.1 Bakgrunn for prosjektoppgaven 

En av de utfordringene som Regjeringen pekte på for å begrunne Samhandlingsreformen, 

var de demografiske endringene landet sto ovenfor. Befolkningen vil de neste tiårene få 

mange eldre, og dette var en av tre utfordringer som foranlediget samhandlingsreformen 

(Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009), s. 13-14). 

 

Som en del av samhandlingsreformen har nasjonale helsemyndigheter pekt på 

folkehelsearbeid som en viktig strategi for å gjøre samfunnet bærekraftig også i fremtiden. 

 

Samhandlingsreformen ble igangsatt i 2012 som en retningsreform. Reformen har blant 

annet avstedkommet folkehelseloven. Den er gjort gjeldende fra 2012 og bygger på 5 

prinsipper: Helse i alt, bærekraftig utvikling, utjamning, føre var-prinsippet og medvirkning.  

 

Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller. Videre skal folkehelsearbeidet fremme befolkningens helse, 

trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse. Loven skal også sikre at kommuner, fylkeskommuner og 

statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 

folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Samtidig sier formålsparagrafen at den skal legge 

til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

 

Andre viktige sider ved loven er at ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen 

fremfor til kommunens helsetjeneste. Kommunen skal i folkehelsearbeidet bruke alle sine 

sektorer for å fremme folkehelse, og ikke bare helsesektoren. I tillegg skal kommunen 

fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet for å møte kommunens egne 

folkehelseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og 

bygningsloven. Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer.   

 

Loven pålegger også kommunen å sikre medvirkning blant annet gjennom råd, uttalelser, 

samarbeid og deltagelse i planlegging. (Proposisjon 90L, 2010-2011, s. 11-15). 

 

Den samme proposisjonen viser også at svært mange høringsinstanser etterlyste 

empowerment som prinisipp, hvilket var forklaringen til at i stedet medvirkning ble lagt inn. 

Departementet understreket imidlertid at medvirkning allerede var lagt til grunn i det 

opprinnelige lovforslaget, og at det derfor ikke var grunn til å foreta endringer i loven 

(Proposisjon 90L, 2010-2011, s. 64-65). 

 

Etter at loven ble vedtatt i Stortinget ble kommunene i tillegg pålagt å legge til rette for 

samarbeid med frivillig sektor (folkehelseloven, §4, 3. ledd). 
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Figur 1: Illustrasjon av det systematiske folkehelsearbeidet i kommuner (Folkehelseforskriften, 

2012, s.8) 

 

Folkehelseloven pålegger kommunen å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Videre sier 

loven at denne oversikten skal baseres på blant annet kunnskap fra de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn 

som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Kommunen blir pålagt å selv sørge for 

nødvendig faglig kompetanse og en forsvarlig prosess for å utarbeide slik oversikt, og i 

lovens forarbeider presiseres at det innebærer enten samfunnsmedisinsk kompetanse, eller 

annen tilsvarende eller bedre kompetanse (Proposisjon 90 L, 2010-2011, kap. 13).  

 

I samme proposisjon sier Helse- og omsorgsdepartementet (2010-2011, s. 105-106) i sine 

vurderinger blant annet: 

 

Erfaring og kunnskap både i helsesektoren samt andre deler av kommunen vil 

utgjøre viktige bidrag til en helhetlig oversikt over utfordringer (…) Kunnskap fra 

skolehelsetjenesten kan være nødvendig for å forstå særskilte utfordringer som kan 

knyttes til forholdene ved en enkelt skole, eller som kan være et symptom på sosiale 

eller levekårsutfordringer utenfor skolen. Helsestasjonen kan identifisere spesielle 

utfordringer i områder eller knyttet til enkelte grupper mv. Tilsvarende er det viktig å 

bringe inn erfaringsbasert kunnskap fra for eksempel fastlegene. (…) Ofte vil 

kunnskap fra helse- og omsorgstjenesten være av mer kvalitativ art. (…) Lokal 

informasjon om for eksempel bomiljøer, innflytting og utflytting, sosial integrering, 

næringsstruktur, skole- og barnehageforhold, gode sosiale nettverk er blant 

utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som faller inn under lovforslaget …). For at 

kommunen skal skaffe seg kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og 

lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse, så vil det i mange 

tilfeller også være behov for medvirkningsprosesser med lokale frivillige 

organisasjoner og lokalbefolkningen. 

 

Dette er eneste gang i det 234 siders lange dokumentet at begrepet ”erfaringsbasert 

kunnskap” tas i bruk. Ordet ”lokalkunnskap” finner vi ett sted, hvilket er mer enn ”taus 

kunnskap” som overhodet ikke er benyttet. ”Kunnskapsbasert” går derimot igjen 23 ganger. 

Dokumentet er på 234 sider.  

 

 

1.2 Begrunnelse for valg av problemstilling og antagelser 

Selv om metodekapittelet ytterligere begrunner valg av problemstilling, er det viktig å 

umiddelbart belyse bakgrunnen for mitt valg. Oppgaven er ment å være et første skritt i et 

kommende følgeforskningsprosjekt av to prosjekter i Sarpsborg (”Flere freske folk” og 
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frivillighetspolitikk). Begge arbeider for å fremme samarbeidet med frivillig sektor i 

folkehelsearbeidet. Planen er å lage en masteroppgave der denne metodikken benyttes.  Det 

innebærer at også denne oppgaven har hentet noen impulser fra aksjonsforskning og 

følgeforskning, hvor ett formål er å lage en avgrenset situasjonsanalyse som vil lette 

gjennomføringen av prosjektene. 

 

Den 20. januar 2011 vedtok bystyret i Sarpsborg kommune følgende under behandlingen av 

regjeringens høringsnotat til ny folkehelselov: 

 

I lovens formålsparagraf pålegges kommuner og fylkeskommuner å ”motvirke 

sosiale helseforskjeller”. § 4 pålegger kommunene å ”utjevne sosiale 

helseforskjeller”. Det er et komplekst og ressurskrevende arbeid som krever en mer 

målrettet innsats mot enkelte grupper. Det foreligger få retningslinjer for hvordan 

dette kan gjøres i praksis. 

 

Lovkravet om å sette i gang tiltak for å møte lokale helseutfordringer vil trolig også 

innebære en merkostnad for kommunen. 

 

Lovforslaget utreder ikke hvor krevende et tverrsektorielt folkehelsearbeid er. 

Sarpsborg kommune har ikke utviklet systemer for et tverrsektorielt 

folkehelsearbeid. Hva dette vil innebære av økonomiske og administrative ressurser i 

de ulike fagsektorene er ikke vurdert.  

 

Kravet om ny praksis i folkehelsearbeidet må tolkes som en ny oppgave og dermed 

godtgjøres, all den tid det kan få store administrative og kompetansemessige 

konsekvenser (Regjeringen, 2011). 

 

Bystyrets vedtak viser at de ser på folkehelseloven, og forventningene om økt samarbeid på 

tvers av sektorer og nivåer, samt utjevning av helseforskjeller, som nye og kompliserte 

oppgaver. Omgivelsene har simpelthen forandret seg på en måte som reiser nye utfordringer 

for blant annet Sarpsborg og folkehelseloven har en karakter som gjør at den etterlyser 

endringsprosesser i kommune-Norge.  

 

Når bystyret opplever ønsker om endring i praksis, tilsier det at kommunens læringsevne kan 

bli viktig for en vellykket oppfølging av folkehelseloven. Blant annet på denne bakgrunn er 

følgende problemstilling utarbeidet i samarbeid med lokale prosjekteiere: 

 

Hva hemmer og fremmer læring i folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommunes 

administrasjon? 

 

Studiet er å anse som en avgrenset situasjonsanalyse, der hensikten er å fremskaffe noe mer 

kunnskap om utvalgte forhold enn hva kommunen allerede er kjent med. Da læring er et 

begrep som kan omfatte det meste av hva organisasjonen arbeider med, avgrenses studiet til 

å belyse følgende sentrale sider ved den nye folkehelseloven: 

 

 I hvilken grad kommunen har etablert strukturer som fremmer læring i 

folkehelsearbeidet mellom kommuneområdene, etter prinsippet om helse i alt vi 

gjør? 

 

 Om det er forhold ved kommunens organisasjonskultur som kan virke hemmende 

eller fremmende på læring i folkehelsearbeidet. 

 

Studiet tar sikte på å belyse følgende antagelser: 
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 Sarpsborg kommunes tverrsektorielle folkehelsearbeid vanskeliggjøres av 

kommuneorganisasjonens manglende læringsevne. 

 

 Bestiller-utfører modellen har påvirket organisasjonskulturen i Sarpsborg kommune 

på en måte som vanskeliggjør et godt folkehelsearbeid. 

 

Det som gjør det viktig og interessant å undersøke problemet er at ideologien i 

helsefremmende arbeid, som vil bli forklart nærmere siden, er en bærebjelke i 

folkehelsearbeidet. Det representer det fundamentalt motsatte av tankesettet som ligger til 

grunn for bestiller-utfører modellen. Samtidig er det ovenfor vist hvordan folkehelseloven 

forsøker å implementere så vel en kommunikativ som instrumentell rasjonalitet i 

folkehelsearbeidet i kommune-Norge. Således blir Sarpsborg et interessant 

forskningsformål, da den har en lang historie med bestiller-utfører modellen, i likhet med 

mange andre norske kommuner.  

 

Administrasjonen i Sarpsborg har i noen år arbeidet etter prinsippene i bestiller- 

utfører modellen. Den sikter som nevnt mot å minske behovet for koordinering 

gjennom å avklare grensene mellom enhetene, tydeliggjøre hva hver enhet har 

ansvaret for, og styrke kontrollen med at ansvaret blir ivaretatt. Da kan hver enhet 

konsentrere seg om sine oppgaver, og bare dem, og overlate alt annet til andre. 

Modellen ble avviklet, fordi den ikke fungerte etter hensikten. Innledningsvis i dette 

kapittelet har vi pekt på at forutsetningene som bestiller-utfører modellen bygger på, 

egner seg i noen sammenhenger, men i liten grad for å organisere komplekse og 

uforutsigbare oppgaver, som berører flere kommuneområder, krever en gjensidig 

tilpasning mellom enhetene, og som er helt avhengig av lokal godvilje, initiativ og 

selvkontroll. Slike oppgaver løses best gjennom samarbeid, basert på tillit, en 

erkjennelse av elles interesser, og en felles normativ kontroll (Negaard, 2011, s. 

105). 

 

Når nasjonale myndighet nå etterlyser en ny praksis i folkehelsearbeidet, der de ønsker at 

både vitenskaplig og taus kunnskap skal spille en rolle i et tverrfaglig, tverrsektorielt og 

nivåovergripende samarbeid, kan innsikt i hva som hemmer og fremmer læring i Sarpsborg 

kommunes folkehelsearbeid ha overføringsverdi til andre. - Ikke minst i lys av at mange 

andre nåværende og tidligere bestiller-utfører kommuner står foran samme øvelse.  

 

Men studiet kan også være interessant for kommuner som har lagt andre ideologier til grunn 

for sin organisering. Jeg kommer tilbake til hvorfor denne rapporten kan han en 

overføringsverdi også til disse, i forklaringen til figur 5 i kapittel to. Her viser jeg at den i det 

minste har et potensial som et utgangspunkt for å reflektere over egen praksis i alle 

kommuner når det gjelder temaet ”læring i folkehelsearbeidet”. 

 

Med folkehelse og folkehelsearbeid legges Helse- og omsorgsdepartementets definisjon som 

er brukt i forbindelse med folkehelseloven til grunn: 

 

a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en 

befolkning 

 

b) Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en 

jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  
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Viktig å merke seg her er at i tidligere definisjoner av folkehelsearbeid, så viste 

departementet til ”samfunnets totale innsats”, og ikke bare ”samfunnet innsats”.  

 

Selv om det ikke er ønskelig å lage absolutte skiller mellom folkehelsearbeid og 

annet helsearbeid, er det etter departementets vurdering hensiktsmessig å avgrense 

folkehelsearbeidet fra behandling av syke i helsetjenesten. Folkehelsearbeid omfatter 

ikke kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, pleie og omsorg 

som springer ut av det enkelte individs behov for slike tjenester. Det omfatter heller 

ikke habilitering/rehabilitering. (Proposisjon 90 L, 2010-2011, s. 57-58): 

 

I forkant av intervjuene ble respondentene gjort oppmerksomme på den definisjon som er 

brukt om begrepet læring i rapporten: ”En prosess der mennesker og organisasjoner tilegner 

seg ny kunnskap, og endrer sin atferd på grunnlag av denne kunnskapen” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2011, s. 319). 

 

 

1.3 Om Sarpsborg kommune, viktige prosjekter og visjon og verdier 

Sarpsborg kommune var per 1. 12. 2012 Norges tiende største by målt etter folketall, 53 333 

personer (Statistisk Sentralbyrå, 2012).  

 

Norges Arbeiderpartiet har hatt ordføreren sammenhengende siden 1913. Kommunen 

innførte i 2001 den såkalte bestiller-utfører modellen, som gjennom årenes løp har hatt ulike 

innretninger (Wikipedia, 2012).  

 

Årsrapporten for 2010 peker på at det året ble 17 seksjoner og 51 virksomheter til 53 

selvstendige enheter. Mange medarbeidere fikk nye stillinger og arbeidsoppgaver, og det ble 

i løpet av året igangsatt kostnadsbesparende tiltak på totalt 47 millioner kroner. Fokus på 

helhetlig styring og effektivitet lå til grunn for organisasjonsendringen som må sees i 

sammenheng med at bestiller-utfører modellen ble endelig avviklet midtveis i 2009 

(Sarpsborg kommune, 2012).  

 

Umiddelbart etter at budsjettet ble vedtatt i 2008, startet det opp planlegging av 

omstillingsprosjektet ”Handlingsrom 2016”. Prosjektet skulle bidra til balanse i kommunens 

økonomi og i 2011 ble en oppfølger, prosjekt Nye Handlingsrom, initiert. Begge har hatt 

fokus å gjøre organisasjonen økonomisk bærekraftig, samt medført ulike grep som også er 

ment å øke kvaliteten på tjenestene. Omorganiseringen i 2010 er en del av denne 

omstillingen. Parallelt med denne prosessen, ble prosjektet ”Nærmiljøhuset” implementert i 

ordinær drift etter en toårig prosjekt-periode. Prosjektet hadde som formål å samordne 

tjenester og mobilisering av nærmiljøer som skulle bidra til at barn og unge lykkes. Det 

besto av 29 delprosjekter, som før implementering i ordinær drift, ble prøvd ut i mindre 

skala for å høste erfaringer. 

 

Bystyret vedtok 16. juni 2011 at "Sarpsborg - der barn og unge lykkes" (Sarpsborg, 2011) er 

kommunens visjon, men en likelydende visjon har fulgt kommunen i en årrekke. Nylig har 

kommunen også utformet verdier som skal gjennomsyre organisasjonen: Fremtidsrettet, 

åpen, respekt og troverdig, som følges av akronymet / slagordet ”Får te”. 
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2. Teoretiske perspektiver på studiet 

 

 

2.1 Forholdet mellom læring som et individuelt og organisatorisk fenomen 

I boken ”Hvordan organisasjoner fungerer” tar Jacobsen og Thorsvik (2011, kap.10) blant 

annet for seg forholdet mellom læring som et individuelt og organisatorisk fenomen. I 

definisjonen av læring som ligger til grunn for denne oppgaven, ligger det at læring har både 

en kunnskapsdimensjon samt en komponent der denne kunnskapen skal resultere i aktiv 

handling. Forfatterne viser at det ikke er uvanlig at organisasjoner har kunnskap uten å 

handle på bakgrunn av den. Det kan skyldes flere forhold, og én kan være at den læring som 

skjer på individnivå av ulike grunner ikke implementeres i organisasjonens læring. 

Læringsteori i organisasjoner er gjerne opptatt av disse sammenhengene, som fremkommer i 

figuren nedenfor. Den får frem at organisatorisk læring forutsetter læring på individnivå og 

at denne formidles til andre individer. Dernest må organisasjonen imøtekomme problemer 

gjennom utvikling og iverksetting av tiltak. Slik utvikles en læringssirkel. 

 
 

 

Figur 2 Læringssirkel – sammenheng mellom læring på individ- og organisasjonsnivå (Jacobsen & 

Thorsvik, 2011, s. 320) 

 

I tolkningen av denne figuren er det selvsagt viktig å være oppmerksom på at det er ikke gitt 

at et individs læring får konsekvenser i organisasjonen. Organisasjonen kan velge å stoppe 

initiativ. ”Det er en forutsetning for læring i organisasjoner at det er en sammenheng mellom 

hva organisasjonsmedlemmene erfarer og tilegner seg av ny kunnskap, og hva slags strategi 

og atferd man legger opp til på kollektivt nivå i organisasjonen” sier Jacobsen og Thorsvik 

(2011, s. 320). 

 

Forfatterne peker videre på at individuell læringsteori har til felles at læringsprosessen 

starter ved at individer funderer over ting de opplever. De skiller mellom klassisk betinget-

teorier som omhandler hvordan individer bevisst eller ubevisst responderer ut fra erfaringer 

om hva som gir nytte og/eller reduserer ulemper. Et beslektet begrep i organisasjonsteorien, 

operant betinging, sier at medlemmenes adferd utløses av deres forventninger til hva slags 
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konsekvenser den vil medføre. På denne bakgrunn vil så vel erfaring som forventninger om 

konsekvenser av handlinger være viktig i læring på individnivå.  

 

 

2.1.1 Taus og eksplisitt kunnskap 

 

Nonaka (1994), Nonanaka og Takeuchi (1995), Nonaka et al. (2000) og Nonaka et al. (2001) 

synliggjør at en utfordring med læring i organisasjoner er at den ofte inntreffer på 

individnivå. De kan besitte en taus kunnskap – erfaringer om ting man vet virker, men som 

kan være vanskelig å uttrykke. Det er ikke uvanlig at man ikke er bevisst på at man er bærer 

av slik kompetanse. Det motsatte av dette vil være eksplisitt kunnskap, som man kan 

uttrykke i ord og ofte er skriftliggjort i organisasjonen gjennom eksempelvis strukturer, 

rutiner og prosedyrer (gjengitt av Jacobsen og Thorsvik, 201l, s. 327). 

 

I Mintzberg 1979a og hos Simon (1945 og 1991) fremkommer det at mange ser på dette som 

den viktigste forutsetningen for å utvikle lærende organisasjoner. Den formelle strukturen, 

forstått som rutiner og prosedyrer, blir karakterisert som organisasjonens hukommelse. 

Organisasjonsstrukturen blir derimot betegnet som dets langtidshukommelse fordi denne 

synliggjør hvordan den skal håndtere ulike situasjoner. Dette kan for eksempel det utvikles 

et regelverk, som også synliggjør hvordan bestemte hendelser skal takles. Samtidig ligger 

det et potensielt paradoks eller tveegget sverd i dette: Byråkratier gjerne blir kritisert for å ha 

stort fokus på at rutiner og formelle prosedyrer brukes som beskrevet. Flere mener at slik 

regelstyring kan hemme organisasjoners læringsevne og at fokus dreies mer mot form 

(adferd) enn innhold (resultat).  Paradokset består i at de samme rutinene og prosedyrene ble 

til på bakgrunn av læringsprosesser (gjengitt av Jacobsen & Thorsvik, 201l, s. 333). 

 

Nonanaka og Takeuchi (1995), viser videre hvordan forholdet mellom taus og eksplisitt 

kunnskap kan ta fire former for læring som kan prege organisasjoner: 

 

Sosialisering – fra taus til taus kunnskap: Kunnskap spres mellom mennesker, uten at det 

nødvendigvis skjer bevisst, for eksempel ved at de lærer av hverandre. 

 

Eksternalisering – fra taus til eksplisitt kunnskap: Inntreffer når taus kunnskap blir uttrykt 

slik at den blir tilgjengelig for andre.  

 

Kombinering – fra eksplisitt til eksplisitt kunnskap: Kunnskap som allerede er tilgjengelig 

for organisasjonen systematiseres. 

 

Internalisering – fra eksplisitt til taus kunnskap: Flere i organisasjonen bruker eksplisitt 

kunnskap for så å tilpasse denne til sin egen tause kunnskap. Her kan det være en 

vekselvirkning med annen taus kunnskap som individet fra før besitter (gjengitt av Jacobsen 

& Thorsvik, 201l, s. 327). 
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Figur 3: Hvordan taus og eksplisitt kunnskap kan forsterke hverandre? (Nonaka & Takeuchi, 1995, 

gjengitt av Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 329) 

 

Modellen viser hvordan taus og eksplisitt kunnskap kan forsterke hverandre i en 

læringsspiral. ”Det betyr at organisasjoner, for å fremme gode læringsprosesser blant 

ansatte, både må lage systemer som bidrar til at taus kunnskap blir artikulert og gjort 

eksplisitt og systemer som bidrar til at eksplisitt kunnskap blir tatt i bruk, og blir en integrert 

del av de ansattes tause kunnskap”, sier Jacobsen og Thorsvik (2011, s. 329). 

 

 

2.1.2 Enkelkretslæring og dobbeltkretslæring 

 

Enkelkretslæring forklarer prosessen der vi endrer adferd for å nå våre mål, basert på de 

erfaringer vi har gjort oss. Utgangspunktet for figuren nedenfor er problemstillingen om vi 

egentlig ønsker noe annet enn hva vi tror? Underliggende i dette resonnementet ligger i så 

fall at man befinner seg i en ond sirkel der stadig forsøk på å forbedre praksis 

(enkelkretslæring) er umulig fordi målene man arbeider etter, eller de underliggende verdier, 

er basert på uriktige funderinger. Det vil da ikke nytte å spørre om hvordan vi skal gjøre ting 

bedre, det vil være mer hensiktsmessig å stille et grunnleggende spørsmål om hvorfor ting 

skal gjøres bedre (dobbelkretslæring). Tanken er at det skal bidra til at man vurderer hele 

situasjonen på nytt, herunder også grunnleggende moralske og etiske vurderinger, fremfor å 

ta mål og verdier for gitt. Et faresignal som ofte illustrerer at man ikke har evnet å foreta 

dobbeltkretslæring når nødvendig, er når man erfarer at man ikke når de resultater man 

ønsker, til tross for gjentatte forsøk over tid. Perspektivene bygger på refleksjoner av 

Argyris og Schön i 1978 og Argyris i 1982, 1990 og 1979a (sitert av Jacobsen & Thorsvik, 

2011, s. 325- 326). 

Eksplisitt kunnskap 

Taus kunnskap 

Eksternalisering Internalisering 
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Figur 4: Enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring (Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 327) 

 

 

2.2 Innovasjon 

En innovasjon skiller seg fra en oppfinnelse ved at en innovasjon tar en oppfinnelse i bruk. 

En innovasjon handler om å ta noe i bruk, for eksempel en løsning eller handlemåte, som er 

ny for deg. I leksikondefinisjonen av ”innovasjon” (1997), presiseres det at begrepet 

stammer fra det latinske ordet innovare og betyr fornyelse, nyhet, forandring, i regelen til 

det bedre  

 

Man kan se på innovasjoner både som prosesser og som produkter, der prosessene gjør 

innovasjonen mulig akseptabel eller ønskelig. Innovasjonslitteraturen kan vurderes ut fra to 

hovedspor der den ene belyser hvordan innovasjoner oppstår på individnivå og den andre på 

organisasjons- og samfunnsnivå. (Rognlien, 2003, s. 28). 

 

Strategiske og administrative innovasjoner anses gjerne som så sentrale for organisasjonens 

utvikling at her må toppledelsen inn i bildet, mens mindre og operative innovasjoner kan 

håndteres gjennom rapporteringsrutiner for å sikre at ulike deler av organisasjonen ikke er 

på kollisjonskurs eller driver dobbeltarbeid. God kommunikasjon og medvirkning regnes 

som vesentlig for en vellykket gjennomføring av innovasjoner, blant annet fordi det kan 

redusere fremtidig motstand mot å ta den i bruk. En lav sentralisering av 

beslutningsmyndighet kan være gunstig for å utvikle innovasjoner, fordi det normalt sett vil 

øke den relevante informasjonsmengden som er til disposisjon. For en kommune kan det 

eksempelvis øke mengden av innovasjoner den kan velge mellom for å løse et gitt problem. 

Er beslutningsmyndigheten derimot sentralisert, vil det være naturlig at ulike 

innovasjonsideer vil bli silt ut før den når toppledelsen, eksempelvis av mellomledere som 

frykter forandringene som kan følge i kjølvannet. Imidlertid kan en høy sentralisering være å 

foretrekke når innovasjonen skal iverksettes, fordi ansvarsforholdet er klart og 

organisasjonsmedlemmene vet hva som forventes.  

 

Formalisering kan måles ved antall klare regler og prosedyrer som legger føringer på 

innovasjonsprosessen. Lav formalisering er gunstig i genereringsfasen og utviklingsfasen, da 

dette vil sikre at foretakets medlemmer blir mindre bundet til regler, rutiner og prosedyrer. 

Dette gir større fleksibilitet og åpenhet overfor ny informasjon og handlingsalternativer. 

 

Adferd Man registrerer feil 
eller dårlige 
resultater 

Mål eller verdier 

 

Dobbeltkretslæring 

Enkeltkretslæring 

Endre atferd 

Endre mål eller verdier 
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Motsatt vil høy formalisering kunne bidra til en direkte støtte i iverksettelsen, fordi det er 

utarbeidet rutiner for oppfølging. Det er viktig i valgfasene, da dette vil sikre at 

innovasjonene er med på å oppfylle foretakets idegrunnlag. Det samme synes å gjelde for 

iverksettelsesfasen. Her vil formaliserte prosedyrer være til direkte støtte, idet de gir 

retningslinjer for hva som skal iverksettes og hvordan dette skal skje.  

 

Organisasjonsmedlemmer med profesjonstilknytning vil ofte legge ned en innsats for å være 

à jour innenfor sitt felt. De tillegger kunnskap og informasjon stor verdi, som kan øke 

organisasjonens samlede valgportefølje av innovasjoner. En organisasjon sitt antall med 

yrkesspesialiteter er også et uttrykk for dets kompleksitet. (Holbek, gjengitt etter Rognlien, 

2003, s. 29-31). 

 

Sentralisering, formalisering og kompleksitet er eksempler på forhold som vil kunne påvirke 

den vertikale og horisontale kommunikasjonen i innovasjonsprosessen.  

 

I forhold til den retningen som er opptatt av å finne forklaringer til innovasjon på 

individnivå er det gjort en undersøkelse om innovasjonsaktiviteten i kommuneadministrative 

enheter i Hordaland og Vestfold. Den viste bl.a. følgende egenskaper ved pådriveren: 

 

 Pådrivere har makt og status i organisasjonen. De er gjerne høyt utdannet, og i de 

fleste tilfeller er de leder eller nestleder. Men en kommunikativ tilnærming er viktig. 

Velger pådriveren å bruke sin makt og status for å få gjennomført innovasjonen, vil 

vedkommende ofte møte motstand. 

 

 Pådriver som ildsjel overvinner motstand og fremmer engasjement. Det er særlig 

viktig å skape engasjement i de tidligere faser av planleggingen. Senere i 

innovasjonsprosessen blir det viktig å vedlikeholde engasjementet. Dette gjelder 

særlig for radikale innovasjoner, og når det oppstår problemer under iverksettelsen. 

 

 Pådriver som integrator fremmer samordning. Det er viktig å integrere interessenter i 

og utenfor prosjektgruppa både under planlegging og iverksettelse. Mot slutten av 

iverksettelsen vil pådriverens arbeid bli unødvendig. Substitutter for ledelse overtar.  

 

(Holbek, gjengitt etter Rognlien, 2003, s.35). 

 

Innovasjonslitteraturen understreker at i offentlige organisasjoner er det avgjørende for 

pådrivere at de evner å fungere i en organisasjon. For øvrig er det mange likheter uavhengig 

av om man studerer entreprenører i privat eller offentlig virksomhet. Et slikt fellestrekk er at 

det er viktig for en organisasjon å tilkjennegi i det minste en moderat risikovillighet skal 

man kunne bli endringsdyktige og innovative. I forhold til personlighetstrekk ved 

entreprenøren er det også mange likheter, uavhengig av om man virker i det offentlige eller 

private. De kjennetegnes eksempelvis gjerne av å ha et stort prestasjonsbehov, maktbehov, 

de er risikovillige, de har en evne til å minimere risiko, de er utholdende, de har en sterk 

vinnervilje, de lærer gjennom praksis, de feiler mye, med videre. (Strand, gjengitt etter 

Rognlien, 2003, s.36). 

 

 

2.3 Organisasjonskultur 

Organisasjonskultur er blant annet definert slik: 

 

Et mønster av grunnleggende antagelser utviklet av en gitt gruppe etter hvert som 

den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon – som 

har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant, og som derfor læres bort 
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til nye medlemmer som den riktige måten å oppfatte på og føle på i forhold til disse 

problemene. (Schein, gjengitt etter Jacobsen & Thorsvik, 2011, s.120). 

 

Definisjonen viser blant annet at læring er en viktig side ved hvordan organisasjonskultur 

utvikles. Den er ikke statisk, men tilpasses på bakgrunn av gamle og nye erfaringer. Læring i 

denne definisjonen må forstås i forhold til at kultur utvikles på to måter: Den ene oppstår når 

man mestrer problemer i forhold til omgivelsene (ekstern tilpasning) og den andre når 

organisasjonen sammen realiserer dets mål ved hjelp av kommunikasjon og samarbeid 

(intern integrasjon).  

 

Kulturen stadig blir satt på prøve: Virker den i en praktisk virkelighet? Hvis ikke er det 

sannsynlig at organisasjonskulturen vil gjennomgå endringer. Skulle den virke, er det 

derimot vanlig at nye medlemmer av organisasjonen vil bli lært opp av hva som er den 

riktige måten å oppfatte på, tenke på og føle i forhold til utfordringer. Det skjer med andre 

ord en sosialisering. Av dette forstår man også at organisasjonskultur er et sosialt fenomen 

som oppstår i et sosialt fellesskap. - Det er grunnleggende antagelser man tar ”for gitt” og 

ikke stiller spørsmålstegn ved. 

 

Schein (1991) viser hvordan man kan skille ulike kulturer fra hverandre syv dimensjoner: 

 

1. Hvordan forholdet mellom organisasjon og omgivelser oppfattes? 

2. Hvilket syn man har på menneskets handlinger? 

3. Hvordan organisasjonen kommer frem til ”sannhet”? 

4. Hvordan organisasjonen betrakter tid? 

5. Hvilke antagelser man har om menneskelig natur? 

6. Hvilket syn man har på relasjoner mellom mennesker? 

7. Hvilket syn man har på konflikt?  

 

(gjengitt av Jacobsen og Thorsvik, 2011, s.123-124). 

 

Cameron og Quinn (2006) viste i boken Diagnosing and Changing Organizational Life 

Cycle hvordan en organisasjonskultur kan beskrives i forhold til følgende tre dimensjoner: 

 

 Kulturell styrke som viser hvor sterk effekt organisasjonskulturen har på 

organisasjonens virksomhet. 

 

 Kulturell kongruens som sier noe om hvorvidt kulturen er lik på forskjellige steder i 

organisasjonen. 

 

 Kulturell type som peker på spesielle kjennetegn ved organisasjonskulturen  

 

(gjengitt av Jacobsen & Thorsvik, 2011, s.132) 

 

 

2.4 Overprofesjoner og underprofesjoner og helsefremmende arbeid  

I boken ”The Reflective Practioner. How Professionals Think in Action” peker Schön 

(1983) på at positivismen har medført overprofesjoner, der instrumentell rasjonalitet legges 

til grunn i praktisk handling. De har etablert kunnskapsbaser som er stabil, standardisert, 

spesialisert og vitenskaplig. Ingeniører er et slikt eksempel. Yrkesgrupper som virker 

innenfor det helsefremmende feltet vil derimot fungere som en underprofesjon, hvor det ikke 

er mulig å bygge opp standardiserte kunnskapsbaser. Den samme handlingen kan her gi 

forskjellige resultater i ulike kontekster. I følge Schön medfører disse forholdene at 
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instrumentelle handlingsmodeller ikke fanger den virkelige verden, og at tilnærminger tuftet 

på instrumentell rasjonalitet fungerer som en prosess for problemløsning.  

 

Han hevder i stedet på at kommunikativ rasjonalitet må legges til grunn i prosesser for 

problemformulering. Han viser til den reflekterende praktikeren som en som reflekterer 

under handling og på den måten blir en forsker i en praktisk kontekst. Ved at mål og middel, 

kunnskap og handling, utvikles interaktivt egner en slik rasjonalitetsform seg spesielt når 

omgivelsene er uklare.  

 

(Schön, gjengitt etter Amdam & Amdam, 2000, s.127). 

 

Som tidligere påpekt er helsefremmende arbeid en pilar i folkehelsearbeid. I Ottawa-

charteret defineres det som “the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health”. (WHO, 1986). 

 

Bruker- og befolkningsmedvirkning er med andre ord sentralt, og det må legges stor vekt 

ikke bare på resultater. Prosessen betyr like mye. Lokalsamfunnet er en viktig arena, men 

politisk arbeid på alle plan er kanskje det mest sentrale. Slik tverrfaglig og 

sektorovergripende tilnærming er et radikalt brudd med medisinsk dominans og tradisjon. ”I 

motsetning til sykdomsforebyggingens ekspertstyrte tilnærming, bygger altså det 

helsefremmende arbeidet på en demokratisk medvirkning fra dem det angår”, sier John 

Gunnar Mæland (2007, s. 16).  

 

”I motsetning til den vanlige ”ekspertmottager”-modellen (”ovenfra og ned”) forutsetter det 

helsefremmende arbeidet en mer likeverdig samarbeidsrelasjon mellom den som tar initiativ 

og den som involveres.(…)”, fortsetter han (2007, s. 73). 

 

 

 

2.4.1 Sammenheng mellom læring på individ- og organisasjonsnivå i et 

folkehelseperspektiv: Oppbygging av en lokal kunnskapsbase. 

 

I den videre analysen av empirien, har jeg utarbeidet en figur som blir benyttet i flere av 

mine påfølgende vurderinger: 
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Figur 5 Læringssirkel – sammenheng mellom læring på individ- og organisasjonsnivå i et 

folkehelseperspektiv 

 

Figuren har blant annet innarbeidet viktige sider ved rapportens hovedteorier om hvordan 

taus og eksplisitt kunnskap kan forsterke hverandre, samt om enkeltkretslæring og 

dobbeltkretslæring. Dette er implementert i en figur som tar utgangspunk i figur 2 

”Læringssirkel – sammenheng mellom læring på individ- og organisasjonsnivå”.  

 

Hva er begrunnelsen for dette grepet? 

 

Figuren er ment å fange det som er spesielt for rapporten, som ikke tar for seg læring i seg 

selv. Den handler eksplisitt om læring i folkehelsearbeidet i en kommuneorganisasjon, i lys 

av pågående nasjonale prosesser. 

 

For det første er den et uttrykk som viser sammenhengene mellom de aktuelle teoriene som 

benyttes i oppgaven. De er svært dagsaktuelle, da de belyser konsekvenser som kan følge av 

folkehelseloven. Den ivaretar dernest perspektiver som er viktig for å få til et godt 

folkehelsearbeid: Den uttrykker verdien av profesjoners fagkunnskap og vitenskaplige fakta, 

eksempelvis om befolkningens helsestatus. Samtidig forsøker den å synliggjøre at et godt 

folkehelsearbeid både må ivareta taus kunnskap og erfaringsbasert og kunnskapsbasert viten. 

Det tilligger kommunens ledelse å sikre en hensiktsmessig balanse mellom disse gjennom 

oppbygging av en lokal kunnskapsbase. En slik kunnskapsbase kan uttrykkes eksempelvis 

gjennom skriftliggjorte planer, rutiner, verdier, retningslinjer og prosedyrer. Det hviler et 

særskilt ansvar på ledelsen for å sikre at den eksplisitte kunnskapen som er utviklet på 
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bakgrunn av taus kunnskap, tas i bruk i organisasjonen, herunder også kunnskap som følger 

av kombinering.  

 

Læringssirkelen synliggjør dessuten at enkeltkretslæring, og ikke minst dobbelkretslæring, 

er viktig i folkehelsearbeidet. 

 

Mæland (2007, s. 73-74).viser hvordan et velfungerende helsefremmende arbeid forutsetter 

en maktbalanse: 

 

”Mens den tradisjonelle klient/ekspert-relasjonen gjør mottageren avhengig av 

eksperten, er siktemålet innen det helsefremmende arbeidet uavhengige og sterke 

individer, grupper, lokalsamfunn og befolkninger. Skal man lykkes med 

helsefremmende arbeid, må ekspertene være villig til å avstå fra den makt og 

trygghet som ligger i den tradisjonelle rollen. For ekspertene kan dette virke truende, 

og for den annen part kan dette i tillegg skape forvirring”.  

 

Av dette forstår vi at et godt folkehelsearbeid innebærer utvikling av arenaer og møteplasser, 

der kommuneansatte møter sivilsamfunn og næringsliv og ideelt sett skal bli enige om mål, 

verdier og strategier. Det er grunn til å tro at dette løpende vil avstedkomme behov for 

dobbeltkretslæring, som i neste omgang bør føre til at praksis endres og ny lærdom 

innarbeides i en lokal kunnskapsbase.  

 

Som nevnt i innledningen, bidrar dette til å sikre at figuren har både en aktualitet og en 

dynamikk, som gjør at den også kan være relevant over tid. Det er viktig, da kommuner 

garantert vil møte nye utfordringer som vil fordre at praksisen endres, enten det dreier seg 

om nye helseutfordringer, eller nye nasjonale krav. Derfor vil den kunne være relevant også 

for andre kommuner, i det minste som et utgangspunkt for refleksjon over egen praksis.  
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Kapittel 3. Gjennomføring av undersøkelsen 

 

 

Selv om kapittelet følger en struktur der ulike problemstillinger drøftes i inndelte kapitler, er 

det også viktig å være klar over at flere spørsmål vurderes løpende gjennom hele kapitlet. 

Det gjelder eksempelvis forhold relatert til validitet, reliabilitet og etikk. Dette gjøres for å 

lette lesbarheten. 

 

 

3.1 Valg av problemstilling 

Valg av problemstilling er allerede noe belyst i innledningskapittelet. Her viste jeg deriblant 

til at studiet måtte forstås i lys av at det sees på som et første skritt i masteroppgaven der 

følgeforskning er planlagt. På den bakgrunn kontaktet jeg tidlig prosjektlederne for 

prosjektene ”frivillighetspolitikk” og ”Flere freske folk”. Sammen besluttet vi å allerede i 

dette studiet å utpeke de som problemeiere som skulle medvirke i to forhold i undersøkelsen: 

Formulering av problemstilling og valg av respondenter. De har ikke tatt del i avgrensningen 

av problemstillingen eller formuleringer av antagelser. 

 

I boken “Introduction to Action Research. Social Research for Social Change” blir det 

understreket at problemstillingen må oppleves å være av stor betydning for de utforskede for 

at aksjonsforskning skal bli vellykket. Bare slik vil forskningen oppleves som relevant. 

(Greenwood & Levin, 2007, s. 93-94) 

 

Dette studiet hentet noe inspirasjon fra aksjonsforskningen og særlig ble det vektlagt å finne 

en problemstilling som kommunen opplevde som relevant i forhold til de to prosjektene. 

Studiet startet derfor med separate intervjuer av de to problemeierne. Vi brukte 

konseptualisering, der de ble utfordret på å se 10 år inn i fremtiden. De skulle forestille seg 

at deres prosjekt var blitt en stor suksess og deretter fortelle meg hva de så. Hva hadde vært 

suksesskriterier? Hvem hadde vært nøkkelpersoner i prosessen, og lignende?  

 

Blant annet trakk de frem følgende: 

 

 Det er behov for at kommunen er forutsigbar overfor frivilligheten. Det fordrer at de 

to partene har et felles verdigrunnlag, som igjen må deles i det minste av hele 

kommuneorganisasjonen. Frivilligheten forholder seg til kommunen som én enhet, 

og ikke de enkelte kommuneområdene. Begge sa at kommunen i dag hadde et 

forbedringspotensial på dette feltet. De sa også at i kommuneorganisasjonen er det 

ulik kompetanse og forutsetninger for å samarbeide med frivilligheten, og at det i 

dag er skott/vegger mellom det kommunale og frivillige apparatet. 

 

 Min tolkning av deres ulike svar, tilsa at kommunen manglet gode strukturer som 

sikret et helhetlig og systematisk folkehelsearbeid der alle relevante deler av 

organisasjonen medvirket. 

 

Når problemeierne sa at flere miljøer i kommuneorganisasjonen var gode på å samarbeide 

med frivilligheten, men ikke alle, så opplevde jeg det som interessant. Dette ble forsterket av 

at de også påpekte at det var skott og vegger mellom det kommunale og frivillige apparatet. 

Jeg påpekte overfor problemeierne at min tolkning av det var at noen har lært, men ikke alle. 

Og, til tross for at noen i organisasjonen har lært så har kommunen ikke lykkes med å 

forankre denne lærdommen i organisasjonen som helhet. – Dette til tross for at kommunen 

har mange års erfaring med å samarbeide med tredje sektor. 
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Jeg gjorde problemeierne også oppmerksomme på konsekvensene av at de etterlyste at 

organisasjonen måtte endre sine verdier i samarbeidet med frivilligheten. De snakket ikke 

om å justere praksisen, men faktisk om at kommunen måtte å forstå og erkjenne 

sivilsamfunnets plass. ”Vaktmester’n” ble brukt som en metafor på en kommunal ansatt i 

førstelinjen som også måtte ta inn over seg de frivilliges plass og verdi i samfunnet, som et 

eksempel på et kommunalt ansikt som møtte frivilligheten i det daglige. Jeg viste til teorier 

om dobbeltkretslæring som jeg implisitt mente de sa var sentralt å etterleve for å lykkes. 

 

 

3.2 Analyse av egen situasjon 

Kvale (1997, s. 64) understreker at for å kunne bruke metoden korrekt så må intervjueren ha 

god forståelse for temaet i undersøkelsen og konteksten det skal forskes i. Med det som 

utgangspunkt leste jeg årsrapporten for Sarpsborg 2010, kommuneplanen, gikk gjennom 

lokale partnerskapsavtaler med frivilligheten og alt forarbeid til folkehelseloven fra Helse- 

og omsorgsdepartementet. Jeg leste også store deler av evalueringsrapporten fra Høgskolen i 

Østfold sin evaluering av reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune og satte meg 

inn i kommunens organisering på en tilfredsstillende måte.  

 

Med 15 års bakgrunn fra folkehelsearbeid vil jeg også si at jeg har tilfredsstillende formell 

kompetanse innenfor deler av feltet jeg skulle forske på. Jeg frisket også opp en del litteratur 

som jeg benyttet i en tidligere masteroppgave, eksempelvis i forhold til metodikk generelt og 

intervjugjennomføring spesielt. I tillegg mottok jeg den gang også metodeundervisning. Jeg 

mener det bidrar til å styrke reliabiliteten også i dette studiet, forutsatt at jeg lykkes med å 

bruke det på en hensiktsmessig måte.  

 

Også den gang foretok jeg intervjuer i datainnsamlingen, hvilket viser at jeg har praktisk 

øvelse med intervjuformen. Det er heller ingen ulempe at jeg har arbeidet som journalist i 

seks år. Selv om en ikke kan sette likhetstegn mellom det intervjuet du foretar som forsker 

og journalist, er det min oppfatning at situasjonene like fullt har mange paralleller. 

Likhetene viser seg gjennom innsatsen for å opprettholde dynamikken i samtalesituasjonen. 

Samtidig må man i begge situasjoner kontrollere utsagn gjennom oppfølgingsspørsmål for å 

avdekke misforståelser. I tillegg mener jeg at jeg som journalist er vant med å forfølge 

relevante temaer gjennom løpende oppfølgingsspørsmål. Det gjorde jeg flere ganger i 

intervjuene, noe som styrker datakvaliteten.  

 

Min folkehelsekompetanse, kommunikasjonsutdannelse og forhåndssamtalene med 

problemeierne bidro også til at jeg hadde relevant kunnskap som økte mine forutsettinger for 

gode intervjuer.  

 

Mitt engasjement i folkehelsearbeid kan være en feilkilde. Jeg kan nok beskrives som en 

ildsjel innenfor mitt felt og ser gjerne at folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune, og alle 

andre kommuner, gis høyere prioritet. Har jeg en skjult agenda, eller noen underliggende 

målsettinger? Mye i studiet tilsier det motsatte. Eksempelvis har jeg valgt en induktiv 

tilnærming, som Jacobsen (2011, s. 29) beskriver som ”fra empiri til teori”. Jeg gikk med 

andre ord bredt ut i datainnsamlingen og spurte om mange forskjellige temaer. Derimot er 

det like fullt en risiko for at analysedelen ubevisst er blitt farget. Litteraturen om 

feltmetodikk, som omtaler risikoen for ”for stor distanse” og ”for stor nærhet” kan ha 

overføringsverdi til min situasjon. Kalleberg (1996, s. 45) kommer inn på dette og viser 

risikoen for at man kan overidentifisere eller underidentifisere seg med holdninger og 

synspunkter til eksempelvis noen av de man intervjuer. I dette studiet er det da en risiko for 

at jeg har overidentifisert meg med noen av de respondentene som har samme syn på 

folkehelsearbeid som meg selv, hvilket da i praksis vil føre til at andres utsagn kan bli tillagt 

mindre verdi. 
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3.3 Bakgrunn for valg av kvalitative metoder 

Som jeg også vil komme tilbake til har mitt studie noen paralleller med forskning på egen 

kultur. I hovedsak gikk jeg derimot inn i en organisasjon som var fremmed for meg. Jeg 

behøvde derfor data som frembrakte informasjon som gikk mer i dybden på ting jeg ikke 

kunne lese ut av kommunens offisielle dokumenter. Det talte for bruk av intervjuer. 

 

Et kvalitativt opplegg har som regel til hensikt å få fram hvordan mennesker 

fortolker og forstår en gitt situasjon. Den kvalitative metoden egner seg ofte til å 

avklare et uavklart tema nærmere og til å få fram en nyansert beskrivelse av temaet 

(Jacobsen, 2011, s. 131). 

 

I dette studiet er en sentral del å belyse hvordan ansatte fortolker og forstår folkehelse, og 

lokale konsekvenser av de nasjonale forventningene til endringer. Problemstillingen ble 

imidlertid ikke endelig sluttført før et par uker innen rapporten ble ferdigstilt. Slike 

situasjoner tilsier bruk av kvalitative metoder, fordi de egner seg når man vet lite om temaet 

man skal undersøke; altså når problemstillingen ikke er klar. (Jacobsen, 2011, s. 131). 

 

 

3.4 Gjennomføring av metodene 

Siden 1997 har jeg samarbeidet med Sarpsborg kommune og flere av respondentene. Det 

gjenspeilet også intervjuene. Jeg ble tillagt berettigede meninger og kunnskap som andre 

forskere ikke ville ha blitt konfrontert med. Faren er at de tok for gitt ting jeg ikke visste. 

Tilsvarende risikerte også jeg å gjøre samme feil. Jeg spurte for eksempel ikke alle 

respondentene om deres kunnskap omkring folkehelsetemaer, men tok for gitt at noen av 

dem hadde god innsikt fra før. 

 

Opp gjennom årene har jeg fra mange kilder og kontakter i Sarpsborg kommune lyttet til 

både positive og negative refleksjoner rundt deres egen arbeidsplass. Jeg har også selv gjort 

meg erfaringer med hvordan Sarpsborg som kommuneorganisasjon virker, og ikke bare med 

enkeltstående personer. Dette bidro til å gjøre meg forutinntatt. Før jeg begynte med 

forskningen hadde jeg en oppfatning av at kommunen i for liten grad var god på å organisere 

sitt folkehelsearbeid, omsette planforankrede mål i handling, og jeg opplevde den tidligere 

toppledelsen som lite interesserte i feltet. Dette er forhold som jeg på forhånd var kjent med, 

og som i etterkant av forskningen er moderert.  

 

Paulgaard (1997, s. 73) omtaler forskeres forforståelse når de skal forske på egen kultur og 

mener at objektivisme forblir et ideal. Hun tar opp problemstillingen om hvorvidt kjennskap 

til temaet det skal forskes på gir innsikt alene, eller om det også kan føre til feiltolkninger. 

For stor grad av nærhet kan føre til at man blir blind for viktige forhold, påpeker hun. 

Samtidig understreker hun at den samme forutforståelsen kan være avgjørende for innsikt. 

Jeg mener at det for min forskning i Sarpsborg var en fordel at jeg hadde forkunnskaper. 

Rent praktisk hadde flere respondenter liten tid å avsette til intervjuene, og det var viktig å 

bruke tiden effektivt. Jeg hadde sannsynligvis mindre behov for å foreta løpende avklaringer 

enn mange andre ville ha hatt. I tillegg økte min forutforståelse forutsetningene for løpende 

å kunne validere respondentenes uttalelser og stille gode oppfølgingsspørsmål.  

 

Et annet eksempel der jeg var forutinntatt var min oppfatning om at Sarpsborg kommune er 

en organisasjon som i for liten grad legger forholdene til rette for politisk styring. Det er en 

betraktning om kommunen som jeg mang en gang har blitt fortalt gjennom årenes løp. 

Opprinnelig var min intensjon, som viser seg i problemstillingens avgrensning, å ikke 

komme inn på den politiske siden ved organisasjonen. Faktisk trodde jeg på forhånd at det 

ville komme mange interessante tanker omkring politikk som jeg ville bli nødt til å utelate, 

fordi de ikke ville være med på å belyse problemstillingen. I stedet viste det seg at det var 
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respondentenes manglende betraktninger rundt politikk som var påfallende. Dette kommer 

jeg tilbake til under vurderingene om organisasjonskulturen, og det ble derfor innarbeidet i 

studiet. Å ikke ha bragt dette faktum til overflaten mener jeg ville ha vært en forsømmelse, 

da jeg synes det var et moment som var viktig for å belyse problemstillingen. 

 

 

3.4.1 Forberedelse gjennomføring og oppfølging av intervjuer 

 

Etter først å ha hentet inn skriftlig samtykke fra kommuneledelsen på at jeg forsket i deres 

organisasjon, ble respondentene kontaktet på mail gjennom et kort skriv. Her ble de orientert 

om de viktigste forholdene ved undersøkelsen, og at jeg snart ville ringe for å be om deres 

medvirkning. Da de hadde sagt ja til å være med over telefon, fikk alle et mer utfyllende 

informasjonsskriv.  

 

Det ble lagt stor vekt på å orientere utvalget om at undersøkelsen ikke var anonym. Jeg 

presiserte at deres navn ikke ville eksplisitt bli nevnt i rapporten, og at jeg ville holde 

transkriberingen for meg selv og innhente samtykke hvis noen andre ønsket å etterprøve 

mine konklusjoner. Ut over det, ville jeg ikke holde deres identitet skjult, opplyste jeg om. 

De to lokale problemeierne ville kjenne til hvem som ble spurt, og i tillegg ble intervjuene 

foretatt i kommunens kontorlandskap der flere kunne se hvem jeg besøkte. I etterkant angret 

jeg på dette valget, da jeg ved å ikke henge sitatene på bestemte personer risikerte å 

mistenkeliggjøre andre. Jeg følte meg imidlertid låst av løftet i det opprinnelige 

informasjonsskrivet og har stått ved dette. 

 

Jacobsen (2011, s. 227) bruker begrepet naturlig sammenheng i forhold til hvor intervjuene 

finner sted, som et utgangspunkt for å belyse om det kan medføre en konteksteffekt. Jeg 

mener at det ikke påvirket validiteten i dette studiet, verken positivt eller negativt, at 

respondentene selv fikk avgjøre intervjusted. I praksis varierte det mellom hver enkelt sitt 

kontor, eller møterom. Det var ikke aktuelt å finne lokaler utenfor rådhuset, av respekt for 

deres travle hverdag. Jacobsen peker videre på at om intervjuene finner sted i en naturlig 

eller kunstig kontekst må sees i sammenheng med hva som virker mest tillitskapende. Jeg 

vurderte situasjonen slik at fire av respondentene hadde jeg møtt mangfoldige ganger 

gjennom årenes løp, i ulike profesjonelle sammenhenger. Jeg antok at disse fra før av hadde 

meninger om meg som intervjuplasseringen ikke ville endre. Respondentene var dessuten 

ressurssterke mennesker, som trolig hadde vært i tilsvarende situasjoner flere ganger. Det 

var grunn til å tro at de var trygge på intervjusituasjonen. Jacobsen gir støtte til den 

vurderingen (2011, s. 153) ved at han understreker at mange intervjutips kan være mindre 

viktige i møte med ressurssterke mennesker. Derfor vurderer jeg andre sider ved studiet som 

viktigere for spørsmålet om tillit, som for eksempel den innledende informasjonen, åpenhet 

om anonymitetsspørsmålet, løfte om å slette uttalelser de angret på, med videre.  

 

Ingen intervjuer ble for øvrig avbrutt. 

 

Respondentene ble bedt om å tenke gjennom på forhånd hvilke eventuelle negative 

konsekvenser det kunne ha å være ærlige om forhold som andre ville oppleve som kritikk. 

Hvert intervju ble avsluttet med et spørsmål om de av denne grunn hadde valgt å utelate 

informasjon. Samtlige understreket at så ikke var gjort. To ga sogar uttrykk for at det i noe 

grad også hadde overrasket dem selv. Kun en av respondentene signaliserte betenkeligheter 

ved å delta på intervjuet og ba om å få lese gjennom oppgaven på forhånd. Det ble avtalt at 

vedkommende skulle få en tidlig versjon, men at det ville bli vanskelig å åpne for endringer 

helt i sluttfasen. Vedkommende fikk også gjentatt tilbudet om å komme tilbake til 

undertegnede etter intervjuet og eventuelt presisere utsagn som burde utelates. Ingen av 

delene skjedde. 
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Det ble ikke foretatt prøveintervjuer. Det var i noe grad en risiko, da nær sagt alle 

respondenter var presset på tid og intervjuenes ramme maksimalt måtte holdes innenfor to 

timer. Det ble kompensert ved at den opprinnelige intervjumalen ble kuttet med en fjerdedel 

like i forkant. Det viste seg å være nødvendig. I tillegg ble intervjuene gjennomført på en 

fleksibel måte. Ikke alle respondentene ble stilt de samme spørsmålene og hvor man hoppet 

over problemstillinger som allerede var helt eller delvis belyst tidligere i intervjuet. 

 

Underveis i det første intervjuet, oppdaget jeg at noen spørsmål var formulert litt upresist. 

Det medførte at jeg i det – og påfølgende intervjuer – presiserte de spørsmålene som var 

egnet for forskjellige tolkninger. 

 

Intervjuenes tidsramme gjorde at jeg ikke tillot pauser, hvilket særlig et intervju ble preget 

av. Både forsker og respondent ble slitne, og respondenten ga uttrykk for at han satt på mer 

relevant kunnskap han verken orket eller hadde tid til å ta opp. Han ble sendt en mail i 

etterkant hvor han ble oppfordret til å sende denne informasjonen, hvilket han også gjorde. 

Intervjuet ble ikke gjennomført som planlagt, hvilket skyldtes at respondenten hadde gjort 

svært grundige forberedelser og hadde mye på hjertet. På et tidspunkt ble jeg nødt til å 

avbryte vedkommende for å være helt sikker på at jeg fikk stilt de spørsmålene som var 

viktigst for min egen del. ”Intervjuerens hovedoppgave er å lytte, ikke å stadig stille nye 

spørsmål. Hvis intervjuobjektet er kommet i gang, skal vi ikke avbryte, men forsøke å lytte 

til det som blir sagt”, sier Jacobsen (2011, s. 151). Kvale (1997, s. 93) er derimot ikke like 

bombastisk og uttrykker at det er legitimt å avbryte digresjoner når det ikke beriker formålet 

med intervjuet. 

 

I etterkant vil jeg si at mitt grep var en feil og settes på kontoen for uerfarenhet. På grunn av 

at jeg hadde valgt en induktiv tilnærming, var det vanskelig for meg å vite om respondentens 

uttalelser ville medføre relevant informasjon. Endelig problemstilling var tross alt ikke 

utarbeidet. Selv om vedkommende da hadde fått snakket sammenhengende i 15 minutter, så 

kan det hende at viktig informasjon gikk tapt.  

 

Det viste seg også at det ikke var noe heldig grep å legge tre intervjuer på samme dag, som 

kan ha bidratt til å redusere oppmerksomheten til intervjueren. Dette påpekes også av 

Jacobsen: ”Det er sjelden fornuftig å la intervjuet gå over mer enn en og en halv til to timer. 

Da vil både intervjuer og intervjuobjekt være ganske utslitt” (2011, s. 149).  

 

Et annet intervju var kjennetegnet av at respondenten trolig ikke hadde lyst til å bruke tid på 

det, men sannsynligvis følte det som problematisk å si kategorisk nei til å stille opp. Etter litt 

over en time fikk jeg tydelige signaler om at det ikke gjorde noe om intervjuet snart ble 

avsluttet, til tross for at det gjensto vel en halv time av avtalt ramme. Det hører da med til 

historien at jeg var sent ute med å be om avtale, og at vedkommende og andre respondenter 

klarte å presse meg inn i en for mange veldig travel hverdag. 

 

Når jeg valgte å ikke bruke tid på prøveintervjuer skyldes det ikke bare at jeg hadde 

vanskeligheter med å overholde leveringsfrist, men også på grunn av min tidligere erfaring 

med metodikken. Jeg er forholdsvis trygg på denne metodeformen, og mener derfor i noe 

grad å kunne evaluere positive og negative sider ved den. Dog, var det uheldig at jeg i liten 

grad fikk gitt min veileder anledning til å øve innflytelse på prosessen, da det ikke ble tid til 

det i praksis. 
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3.4.2 Om utvalgets sammensetning 

 

Utvalget består av seks personer. To personer representerer toppledelsen, og to tilhører 

mellomledernivået, hvorav den ene er lokalisert utenfor rådhuset. De to siste personene er 

rådgivere i sentraladministrasjonen. Personer fra kommuneområdene helse- og sosial, 

oppvekst og SØK (samfunn, økonomi og kultur) er involvert. Ingen fra de to øvrige 

kommuneområdene, teknisk og HR (Human resource) ble spurt om å medvirke. 

 

Undertegnede har selv valgt ut hvem som skal være med, på bakgrunn av følgende kriterier: 

Ønske om kjønnsbalanse, representasjon fra personer med både lang og kort fartstid, 

medvirkning fra personer som både har og ikke har erfaring fra folkehelsearbeid ble 

vektlagt. Det var også ønske om å involvere minst en person som ikke var lokalisert på 

rådhuset, samt forskjellige kommuneområder. Dernest lå det til grunn for utvelgelsen at så 

vel toppleder-, som mellomleder- og saksbehandlernivået skulle delta. 

 

På bakgrunn av en slik kriterieliste satte de to problemeierne opp en liste med cirka 15 navn 

som undertegnede ble anbefalt å velge fra. Her la jeg selv vekt på å plukke ut noen 

respondenter jeg kjente til på forhånd. Det var personer jeg opplevde som reflekterte, 

kunnskapsrike og som jeg trodde ville gi relevante bidrag for å belyse problemstillingen. Det 

viste seg i praksis også ved at potensielle oppfølgingsspørsmål som var forberedt nesten 

aldri ble stilt, fordi respondentene på eget initiativ forfulgte sine tankerekker på 

velbegrunnede måter. 

 

Jeg plukket ut en ekstra respondent som ikke sto på listen over anbefalte respondenter. Det 

skyldes at jeg var av den oppfatning at personen satt på viktig informasjon for å belyse 

problemstillingen.  

 

Flere uheldige grep ble foretatt i sammensetningen av utvalget. For det første mener jeg at 

utvalget ikke er representativt for organisasjonen. De som jobber i førstelinjen er i liten grad 

representert, og her ligger det en svakhet ved studiet. At vurderinger i forhold til taus 

kunnskap, og balansen mellom individuell og organisatorisk læring, skulle bli så sentralt i 

studiet som det ble, var jeg ikke klar over ved sammensetningen av utvalget. Det tilsier at 

empiri fra førstelinjen burde ha vært innhentet.  

 

”Intervju så mange personer som er nødvendig for å finne ut det du trenger å vite”, sier 

Kvale (1997, s. 58). Tiden strakk imidlertid ikke til for mitt vedkommende, og det svekker 

reliabiliteten i studiet. Det førte også til et annet uheldig valg: Jeg tok stilling til hvem som 

skulle utgjøre utvalget og sendte ut forespørsel til alle samtidig. Jacobsen (2011, s. 176) gir 

følgende råd, og som vist ovenfor er dette studiet er et eksempel på at anbefalingen burde ha 

vært fulgt: 

 

Etter å ha snakket med noen personer, kan vi stoppe opp og tenke over om dette 

utvalget ser ut til å gi oss fornuftig informasjon. Hvis det ikke ser slik ut, kan vi 

trekke inn nye intervjuobjekter ut fra andre kriterier. Slik kan vi sjonglere frem og 

tilbake. Dette er jo metodens fremste styrke! For å beholde denne fleksibiliteten bør 

vi, når vi starter en intervjurunde, ikke avtale intervjuer med hele utvalget på en 

gang. Avtaler vi bare med en liten gruppe først, beholder vi muligheten til å trekke 

inn andre i en senere fase. 

 

Av praktiske årsaker ble heller ikke rådmannen forespurt, til tross for at vedkommende med 

stor sannsynlighet besitter kunnskap som ville ha beriket rapporten.  
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Jeg mener derimot at utvalget er godt nok til å gi et bedre bilde av situasjonen i Sarpsborg 

kommune.  

 

 

3.4.3 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden bærer preg av at jeg ikke hadde bestemt meg for hvilke teorier som skulle 

benyttes i studiet da den ble utformet. På det tidspunktet var det heller ikke foretatt noen 

avgrensning av problemstillingen, og det lå mange flere antagelser til grunn enn de som jeg 

til slutt valgte å forfølge i analysen.  

 

Intervjuguiden besto av ni temaer som rommet spørsmål om: Folkehelse, planlegging, 

kommunens forrige omorganiseringsprosess, tverrsektorielt arbeid, samarbeid med 

frivilligheten, organisasjonskultur, informasjonsflyt, kommunens læringsevne og 

endringsevne, prosjekt ”Nærmiljøhuset”. 

 

Intervjuet var halvstrukturert og for noen av spørsmålene var det forberedt 

oppfølgingsspørsmål. Til de fleste av spørsmålene var det koblet en teori som var relatert til 

læring, men for noen spørsmål var formålet å hente inn data som kunne bli relevante i den 

kommende masteroppgaven. Det faktum at jeg på dette tidspunktet i forberedelsene ikke 

”visste hvor jeg ville” førte ikke bare til mange temaer, men fremtvang også stor bruk av 

introduksjonsspørsmål. Det var nødvendig fordi temaene var noe springende, og det var 

grunn til å tro at å åpne med inngående og spesifiserende spørsmål på nye temaer, kunne 

ødelegge dynamikken i samtalen. 

 

Intervjuene tok ikke for seg ledende spørsmål for å teste deres reliabilitet. Min kjennskap til 

respondentene jeg fra før hadde samarbeidet med tilsa at de var pålitelige. Flere var da heller 

ikke redde for å peke på svakheter ved egen organisasjon eller å reflektere rundt egne 

mangler. 

 

Det ble stilt spørsmål om to utvalgte prosjekter i kommunen, ”Nærmiljøhuset” og den siste 

omorganiseringen. Intensjonen var å se om det var samsvar mellom de refleksjoner 

respondentene gjorde seg om kommunens læringsevne og praktisk handling i kommunen. 

 

 

3.5 Reliabilitet 

Undersøkelsens reliabilitet sier noe om hvor pålitelig resultatene er (Kvale, 1997, s. 47). 

Amdam (1998) sier: ”Ved måling av variabler stå ein overfor problemet med reliabilitet, det 

vil seie i kva grad data ein finn fram er uavhengig av målesituasjonen, måleinstrumentet og 

forskarane” (Gjengitt etter Rognlien, 2003. s 17). 

 

En betimelig kritikk er at utvalget i undersøkelsen er lite. Representativiteten er heller ikke 

god nok til å trekke absolutte slutninger, og som tidligere vist er viktige, potensielle 

respondenter ikke involvert. 

 

Viktig for reliabiliteten er om jeg har lykkes med å synliggjøre logiske sammenhenger 

mellom empirien, bruk av teorier og påfølgende vurderinger - og om disse belyser 

problemstillinger og antagelser. Det faktum at jeg viser til anerkjente teoretikere er i så måte 

vesentlig. Der hvor min empiri samsvarer med deres teorier, er det en styrke. Når jeg også 

lykkes med å synliggjøre slike koblinger, vil det balansere risikoen for overidentifisering og 

underidentifisering, som jeg beskrev tidligere. 
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Det styrker også påliteligheten at respondentene flere ganger svarte ”jeg vet ikke” på 

spørsmål jeg stilte. De viste seg dessuten å være reflekterte personer som svarte godt også på 

temaer de med all sannsynlighet ikke var forberedt på. Derimot er det viktig å ha med i 

betraktningen at respondentene i liten grad rettet kritikk mot andre. Det kan skyldes studiets 

manglende konfidensialitet. At de mener det de sier, betyr ikke at de har sagt alt de mener. 

Samtidig kan det også følge av mitt bevisste grep hvor jeg ikke la opp til situasjoner som 

kunne lede til personkritikk. Skulle det inntreffe, ønsket jeg ikke at det skjedde på bakgrunn 

av at jeg direkte eller indirekte fremprovoserte det. Dette forholdet kommer jeg tilbake til, 

men allerede påpekes at dette valget kan oppfattes som kontroversielt. 

 

Forskningsetikk stiller krav om lojalitet mot innformantar og det sosiale systemet 

som blir observert. Men forskaren står og i eit etisk imperativ som krev lojalitet mot 

faget. Ideelt sett kan ikkje forskaren prute på faglege krav fordi han ønskjer å ha det 

greitt med dei han samhandlar med (…).  

 

Et sentralt spørsmål for rapportens reliabilitet, er om jeg som forsker har vært fullstendig 

sannferdig i forhold til mine funn om Sarpsborg kommune? Siden jeg skal gå videre med en 

masteroppgave i kommunen, og jeg fortsatt skal ha et samarbeid med organisasjonen 

gjennom min yrkesutøvelse, kan jeg bli mistenkt for å utelate informasjon noen vil oppleve 

som sensitiv. Så har ikke skjedd, og jeg har da også trukket frem sider ved kommunen der 

jeg mener den har forbedringspotensial. 

 

”Det er et motsetningsforhold mellom det etiske behov for konfidensialitet og forskningens 

grunnprinsipper, så som intersubjektiv kontroll og muligheten til å reprodusere andre 

forskeres funn”. (Kvale, 1997, s. 69). Mine funn er i stor grad etterprøvbare, blant annet 

fordi mine respondenter i praksis ikke er anonyme. Mange med kjennskap til Sarpsborg 

kommune vil derfor kunne dobbeltsjekke mine opplysninger. Samtidig må jeg gjennom 

oppgavens utforming vise en vilje og evne til å være kritisk der det er naturlig. Jeg håper at 

undersøkelsen viser at så er tilfelle, da jeg har forsøkt å rette konstruktiv kritikk der jeg ut fra 

empiri, teori og refleksjoner føler det er på sin plass. Fordi spørsmålet om intersubjektivitet 

er så viktig for rapportens troverdighet, kommer jeg derfor også tilbake til dette spørsmålet 

senere.  

 

 

3.6 Validitet 

Pervin (1984) har utarbeidet en definisjon av validitet, som samsvarer med den 

hermeneutiske tilnærmingen til begrepet: ”I en bredere tolkning har validitet å gjøre med 

hvilke grad en metode undersøker det den er ment å undersøke, ”i hvilke grad våre 

observasjoner faktisk reflekerer de fenomenene eller variablene som vi ønsker å vite noe 

om” (Sitert etter Kvale, 1997, s. 165). 

 

På denne bakgrunn vil mitt forskningsmessige håndverk i det følgende bli drøftet, deriblant 

om jeg kan ha begått metodefeil og om teorier og empiri er brukt hensiktsmessig for å belyse 

problemstillingen.  

 

 

3.6.1 Intervjuenes validitet 

 

Kvale (1997, s. 165) tar for seg hvordan validiteten av intervjuundersøkelser kan vurderes i 

ulike stadier: 
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1. Tematisering. En undersøkelses gyldighet avhenger av hvor solide studiens 

teoretiske forutantagelser er, og av hvor logisk utledningen fra teori til 

forskningsspørsmål er. 

2. Planlegging. Gyldigheten av kunnskapen som produseres avhenger av 

undersøkelsesoppleggets kvalitet, og metodene som brukes for studiens emne og 

formål. Fra et etisk perspektiv bør et gyldig forskningsdesign produsere kunnskap 

som er fordelaktig for mennesket og minimisere skadelige konsekvenser. 

3. Intervjuing. Validitet har her med intervjupersonens troverdighet, og selve 

intervjuingens kvalitet, å gjøre. Intervjuingen bør omfatte en grundig utspørring om 

meningen med det som blir sagt, og en kontinuerlig kontroll av informasjonen som 

gis – i form av en ”på stedet-kontroll”. 

4. Transkribering. Ved valg av språklig stil for transkripsjonen reises spørsmålet om 

hva som utgjør en gyldig overføring fra muntlig til skriftlig form. 

5. Analysering. Dette har å gjøre med hvorvidt spørsmålene som stilles intervjuteksten 

er gyldige, og hvorvidt tolkningene er logiske. 

6. Validering. Dette gjelder en reflektert vurdering av hvilke valideringsformer som er 

relevante for en bestemt studie, gjennomføringen av de konkrete 

valideringsprosedyrene, og avgjørelsen om hva som er et egnet forum for en dialog 

om resultatenes gyldighet. 

7. Rapportering. Dette involverer spørsmålet om hvorvidt en rapport gir en valid 

beskrivelse av hovedfunnene i en studie, samt leserens rolle som validitetsbedømmer 

av resultatene. 

 

Hvordan imøtekommer jeg så disse kravene? 

 

Tematisering: Intervjuenes tematisering er synliggjort tidligere. Dernest ble det utformet 

forskningstemaer og forskningsspørsmål, som er synliggjort i intervjuguiden. Disse bygger i 

stor grad på ulike teorier som er relevant for læring i organisasjoner. Et kjennetegn ved 

temaene og spørsmålene er at de ble laget på et tidspunkt i studiet da problemstillingen var 

foreløpig, og hvor det heller ikke var foretatt en avgrensning. Hensikten var da å sikre et 

bredt datatilfang.  

 

For en forskningsrapport på dette nivået, mener jeg å ha tilfredsstillende teoretisk innsikt. 

Min masteroppgave fra 2004 var i hovedsak en teoretisk oppgave omkring innovasjon i 

folkehelsearbeidet. Den oppgaven la stor vekt også på samfunnsplanleggingens rolle, som 

også er belyst i denne oppgaven. I fokus den gang var særlig kommunikativ planlegging, 

som i stor grad fokuserer nettopp på læring som en integrert del i nær sagt alle faser av 

planleggingen. Innovasjon er dessuten en viktig side ved læring. Forut for dette studiet har 

jeg også satt meg noe inn i litteratur omkring organisasjon og ledelse. 

 

Teoridelen av oppgaven vil da forhåpentligvis dokumentere at jeg har evnet å bruke teorier 

som utgangspunkt for de konklusjoner og refleksjoner jeg leder ut av empirien. Jeg vil her 

vektlegge teorier som har stor legitimitet i akademiske miljøer, hvilket også vil styrke 

reliabiliteten. Noe av metodelitteraturen er primærkilder, mens hovedvekten av litteraturen 

jeg bruker for å trekke slutninger av empirien er sekundære kilder. Det er en svakhet ved 

studiet, og skyldes manglende tid til å lese den opprinnelige litteraturen. ”Den som vil vite 

hva rapporten faktisk sa, bør lese den sjøl. En øyenvitneskildring er mer troverdig enn et 

rykte fortalt om igjen ti ganger” (Kjeldstadli, 1997, s. 211). Forholdet er i noe grad blitt 

kompensert ved å bruke veilederen som rådgiver og kvalitetssikrer. 

 

Planlegging: Utpeking av to lokale problemeiere var en ide jeg valgte selv og ikke hentet fra 

andre. Det gjorde det mulig å gjøre foranalyser, som bidro til å finne en problemstilling som 

i det minste problemeierne har sagt er relevant for deres prosjekter. Dette øker 
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sannsynligheten for at forskningsresultatene blir benyttet i praksis i etterkant, som kan styrke 

validiteten hvis de viser seg å fungere i praksis. De to besitter formell og taus kunnskap som 

supplerer min egen viten og som bidro i utformingen av problemstillingen. Men, det samme 

forholdet har også en potensiell slagside. 

 

Det kan stilles spørsmål ved om involvering av lokale problemeiere i for stor grad kan forme 

forskningsdesignet. Det kan for eksempel være uheldig hvis de har skjulte agendaer, som 

igjen kan resultere i at forskeren blir bevisst eller ubevisst påvirket. Problemeierne kan også 

være blinde for viktige sider ved egen kultur, eget forbedringspotensial eller nye muligheter. 

Imidlertid kan det innvendes at når man har to problemeiere, der det ble foretatt innledende 

intervjuer hver for seg, reduseres noe av risikoen. 

 

Det er flere eksempler på at jeg ikke fulgte de råd jeg mottok fra problemeierne: 

 

- Blant annet valgte jeg å ikke definere folkehelsebegrepet for respondentene i det 

innledende informasjonsskrivet. - Det til tross for at jeg hadde grunn til å anta at noen av 

respondentene i liten grad var kjent med hva folkehelse var. Fordi jeg mente at det kunne bli 

et viktig funn i studiet, utelot jeg å definere det for å kunne avdekke hva som var deres 

forståelse uavhengig av mitt studie.  

 

- Et annet råd jeg overså, var mitt valg om å belyse bestiller-utfører modellen. Problemeierne 

var av den oppfatning at denne i liten grad hadde formet kommuneorganisasjonen i dag, noe 

jeg synes var underlig. Fordi jeg mente at dette ville være relevant å avdekke – uavhengig av 

om hvorvidt modellen hadde formet kommunen eller ikke – valgte jeg å sette til side de 

oppfatninger som problemeierne hadde.   

 

I etterkant er det lett å se at jeg burde ha satt meg mer inn i problemeiernes synspunkter og 

prøvd å forstå deres meninger. Min antagelse om at bestiller- utførermodellen hadde satt 

spor etter seg viste seg å være mindre fruktbar enn jeg opprinnelig trodde. Her hadde et av 

mine forskningsspørsmål til hensikt å vurdere kommunens evne til avlæring, men empirien 

avdekket at modellen var så ekstremt upopulær at motivasjonen for å gå bort fra den var 

meget stor. Skulle jeg ha gjennomført intervjuene på nytt, ville jeg ha disponert annerledes 

og spurt mindre om dette. I etterkant ser jeg at jeg her viste manglende forståelse for deres 

lokale kunnskap, som jo tvert om var ment å styrke studiet. Trolig ville andre 

omorganiseringsprosesser ha vært bedre egnet for å vurdere kommunens evne til avlæring. 

 

Andre er mindre engstelige for involvering av medforskere. Greenwood og Levin (2007, 

kap. 4) hevder at aksjonsforskning ofte belyser mer komplekse problemstillinger enn den 

samfunnsforskningen som hegner om forskerens objektivitet ved å distansere seg fra 

forskningsobjektene. De mener at teori og handling hører sammen, og at eventuelle teorier 

som utledes må testes i virkeligheten før dets kvalitet kan fastslås. I deres øyne må 

vitenskaplig forskning være en granskende aktivitet som er i stand til å avdekke at 

virkeligheten er eller ikke er slik man opprinelig antok den var. De mener at mange av deres 

kritikere gjør virkeligheten til enklere enn hva den egentlig er, og de hevder å ha sett mye 

forskning som derfor er irrelevant. De påpeker at det er umulig å frembringe generaliserbar 

kunnskap fordi samfunnsforskning er kontekstbundet. De understreker sterkt den 

kompetanse som de utforskede selv har, både i fremskaffingen av relevant data og deres 

tolkning av resultatene. Forfatterne mener at en ekstern aktør for eksempel aldri kan tilegne 

seg den kunnskapen som de utforskede har om et lokalsamfunn uten å bosette seg der selv. 

De argumenterer sterkt for at forskeren og de utforskede må bringe sine ressurser sammen 

og utfylle hverandre. 
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Det faktum at intervjuene ble gjennomført sent styrker planleggingen av dem. Jeg var på 

dette tidspunktet mer lest opp på relevant teori og metodelitteratur. Jeg hadde også tilegnet 

meg noe substansiell kunnskap om Sarpsborg kommune, slik at jeg var fortrolig med deres 

begrepsapparat. Som tidligere vist hadde jeg lest evalueringsrapporter, politiske saker, 

årsrapporter m.v. som satte meg i stand til å tolke og forstå svar løpende. Dette bidro også til 

å styrke dynamikken i intervjuene. 

 

Et annet grep, som hadde som bieffekt at det styrket dynamikken, var et forsøk på å ikke 

sette respondentene i en vanskelig situasjon. Som omtalt tidligere, var intervjuguiden bevisst 

utformet for å ikke fremprovosere utsagn om enkeltpersoner eller lederstil. I stedet ble det 

søkt å fremskaffe informasjon på systemnivå. Begrunnelsen for dette er først og fremst at 

utvalget var lite, og jeg fryktet at eventuell sensitiv informasjon ikke ville være tilstrekkelig 

konfidensielt. 

 

Intervjuing: Det er tidligere i rapporten vist hvordan intervjuene hadde både styrker og 

svakheter. I tillegg kan det nevnes at jeg var bevisst på kroppspråk og klesantrekk. Når det 

var tid, ble det gitt anledning til debriefing. Med ett unntak, ble intervjuene også startet med 

en briefing. Der hvor dette bare delvis ble gjort, var forklaringen at respondenten på forhånd 

hadde bedt om vi var mest mulig effektiv og gikk rett på sak for å spare tid. I noe grad ble 

også verifisering, perspektiver i forhold til validitet og reliabilitet, ivaretatt ved hjelp av 

oppklarende spørsmål. Intervjuene ble også benyttet i noe grad til å teste antagelser. I min 

tidligere masteroppgave gjorde jeg meg en bitter erfaring av å ha med båndopptagere som 

ikke virket. Denne gang bragte jeg derfor med meg to, hvilket viste seg nødvendig da den 

ene sviktet i to av intervjuene. For øvrig er det viktig å være ydmyk overfor manglende 

praksis.  

 

Transkribering: ”Ut fra dette blir spørsmålet ”Hva er en korrekt transkripsjon?” umulig å 

besvare – det finnes ingen sann, objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form. Et mer 

konstruktiv spørsmål er: ”Hva er en nyttig transkripsjon for min forskning?” (Kvale, 1997, s. 

105). Utsagnet er utgangspunktet for min transkribering. Totalt ble det et samlet materiale på 

85 sider, og jeg vurderte det til å være håndterbart og uten behov for meningsfortetting. 

Materialet har i liten grad skildret sinnsstemninger, atmosfære og lignende. Dette henger 

også sammen med en avveining i forhold til hvordan å etterleve teoretiske idealer på en måte 

som er praktisk håndterbart: Altså, hva er hensiktsmessig i forhold til påfølgende analyse? 

Det ble i transkriberingen derimot notert løpende tidspunkter for utsagnene slik at jeg hadde 

mulighet til raskt å finne tilbake på båndopptageren, hvilket viste seg nyttig i analysefasen, 

eksempelvis for å fange opp toneleier. Hovedinntrykk fra samtalen ble notert i etterkant 

forholdsvis raskt etter at intervjuene var gjennomført. ”Et slikt umiddelbart inntrykk, basert 

på intervjuerens nære tilgang til meningene som har blitt uttrykt, kan – som notater eller 

snakket inn på intervjukassetten – være en verdifull kontekst når transkripsjonene senere 

skal analyseres”, sier Kvale (1997, s. 76) 

 

Analysering: På den ene siden kan det argumenteres for at tematiseringen av intervjuene, 

forskningsspørsmålene og antagelsene jeg ønsket belyst bidro til å styrke gyldigheten av 

intervjuguiden. Grunnen er at det lå teorier og refleksjoner til grunn for de spørsmålene som 

ble stilt.  

 

På motsatt side, vil de som foretrekker en deduktiv tilnærming trolig hevde at kvaliteten på 

dette arbeidet kunne ha vært bedre. ”Tilhengere av denne strategien hevder at den beste 

framgangsmåten er å først skape seg noen forventninger om hvordan virkeligheten ser ut, og 

dernest gå ut og samle inn empiri for å se om forventningene stemmer overens med 

virkeligheten”, sier Jacobsen (2011, s. 28). Med denne forståelsen som utgangspunkt, kan 

det si at oppgaven har et forbedringspotensial i arbeidet med forskningstemaer og 
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forskningsspørsmål. Ideelt sett burde de ha vært skreddersydd for å belyse en nærmere 

definert problemstilling. At denne ble bestemt så sent medførte som ventet mye empiri som i 

etterkant viste seg å være irrelevant for å belyse problemstillingen. Fordelen med en induktiv 

tilnærming er derimot at forskeren går inn i studiet med det som Jacobsen (2011, s. 29) 

kaller ”tilnærmet åpent sinn”. 

 

Før datainnsamlingen hadde jeg noen inntrykk av hvordan Sarpsborg kommune fungerte 

som en lærende organisasjon. Datainnsamlingen har til en viss grad endret mine 

oppfatninger. Det ser jeg på som en styrke ved studiet, jeg er blitt mer positiv til 

kommuneorganisasjonens læringsevne. Jeg trodde også at jeg før datainnsamlingen skulle 

foreta noe mer tydelige slutninger enn hva jeg har gjort, hvilket tilsier at jeg er ydmyk i 

forhold til datamaterialets begrensninger. I det minste taler det for at det er gjort vurderinger 

i forhold til validitet og reliabilitet. 

 

Empirien og de påfølgende vurderinger er kategorisert i fem deler. Jacobsen (2011, s. 193) 

skriver at enhver kategorisering må starte med et grunnleggende krav: ”Kategoriene skal 

være fundert i data. De skal springe ut fra de dokumentene, observasjonene og intervjuene vi 

har tilgjengelig”. 

 

Jeg har valgt å kategorisere dataene med utgangspunkt i studiets teorier og problemstilling. 

Det er hensiktsmessig i og med at disse ble valg og utformet nettopp på bakgrunn av 

empirien. Et lite unntak er riktignok teorien om dobbeltkretslæring, men heller ikke denne 

ville ha blitt presset inn i oppgaven og kategoriseringen hvis ikke empirien tilsa at så var 

hensiktsmessig.  

 

Et eksempel på svakheter ved datamaterialet er alle de relevante forhold som studiet ikke 

omfatter: Ledelsesstil i toppledelsen, målsettinger, maktrelasjoner, motivasjon, 

rekrutteringspolitikk og kompetanseoppbygging, er eksempelvis alle viktige for 

problemstillingen. Dog, oppgavens omfang tilsier at avgrensninger må gjøres. Hvis studiets 

styrke kan sies å være relativt grundige forarbeider med involverte parter i kommunen, så er 

kanskje den store svakheten tidspress i innspurten som kan ha gått ut over analysedelen.  

Kalleberg (1996, s. 49) understreker at en vanlig feil er at man leter etter en harmoni i 

materialet, der man særlig gjør tolkninger med støtte i hva flertallet av respondentene 

uttrykte. Forfatteren understreker at det kan være et uttrykk for ”positivistisk skyggeteori” 

og påpeker at det kan ligge mer verdifull informasjon i det som et fåtall fremhever. Selv om 

dette studiet ikke ensidig har fulgt et slikt spor, er det like fullt tendenser å spore som 

samsvarer med fallgruven forfatterne advarer mot.  

 

Det er også verdt å merke seg transkriberingens betydning for analysens kvalitet. I en 

tidligere versjon av oppgaven hadde jeg lagt inn en konklusjon, men da jeg i etterkant gikk 

gjennom den transkriberte teksten viste det seg at jeg ikke hadde dekning for påstanden. Hva 

hadde skjedd? Jeg tror forklaringen var at jeg hadde en dialog med en av respondentene etter 

at mikrofonen var slått av, og at det her fremkom utsagn som forledet meg til forhastede 

konklusjoner. Dernest følger et viktig poeng: Etter at intervjuet ble avsluttet tok jeg på meg 

en ny hatt. I debriefingen hadde vi en prat om faget folkehelse, der jeg nok i større grad 

fremsto som fylkeskommunens folkehelsesjef enn en nøytral observatør. Det er en stor 

risiko for at jeg la ord i munnen på vedkommende. Hadde jeg ikke hatt transkriberingen å 

støtte meg til, er jeg redd for at vedkommende hadde blitt tolket på en måte som ikke ville 

ha vært forsvarlig. 

 

Validering: Fordi rapporten ikke er endelig, men må sees på som et forarbeid til en 

masteroppgave, har studentoppgaven et videre potensial i forhold til å få dokumentert sine 

resultater.  
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Det fremkommer av denne oppgaven at intervjuenes validitet ikke er et resultat av en 

avsluttende oppsummering. Validitetsvurderinger har vært med løpende i gjennomføringen 

av studiet. De kan like fullt kategoriseres på to måter. For det første har jeg tilstrebet at 

rapporten skal være sammenhengende og forståelig. Det jeg skriver skal være sant, jeg skal 

tilstrebe å være forståelig og jeg skal være oppriktig. I det legger jeg at jeg ikke skal ha en 

skjult agenda. Mine formuleringer må også tilstrebe å være moralsk riktig, og relevante 

verdier bør uttrykkes. Selv om jeg ikke så langt har gjort det eksplisitt, av hensyn til studiets 

rammevilkår, mener jeg at det indirekte fremkommer at jeg har et verdisyn og en 

rasjonalitetslogikk i min argumentasjon, tuftet på et kommunikativt – og ikke instrumentelt 

– ståsted. Denne forståelsen hadde jeg før rapporten ble påbegynt, og det er ikke blitt endret 

underveis. Det farger ikke bare teorivalg og metodikk, men også vurderinger og 

konklusjoner.  

 

 

Rapportering. Hvorvidt beskrivelsene av hovedfunnene i studiet er valide er forsøkt vist 

gjennom drøfting og argumentasjon. Dette er forsterket ved at jeg løpende har reflektert 

rundt hvordan utarbeidelsen av rapporten har hatt betydning for validiteten. Mine 

refleksjoner rundt Kvales validering i syv stadier underbygger dette.  

 

Ulike lesere av rapporten vil ha forskjellige forutsetninger for å vurdere validiteten. Mine 

målgrupper må sies å være det vitenskaplige miljøet, problemeierne, toppledere i Sarpsborg 

kommune og yrkesgrupper interessert i folkehelse. Særlig sistnevnte målgruppe er 

sammensatt, da en rekke ulike profesjoner har aksjer i folkehelsearbeidet. Det er imidlertid 

forsøkt å bruke formuleringer som letter lesbarheten, samtidig som vitenskaplige idealer 

ivaretas.  

 

I sin gjennomgang av intern gyldighet, viser Jacobsen (2011, s. 214) til begrepet 

intersubjektivitet: ”Begrepet intersubjektivitet innebærer at det nærmeste vi kommer 

sannheten er at flere personer er enige om at noe er en riktig beskrivelse”. 

 

Han synliggjør også hvordan validering av den interne gyldigheten kan gjøres på ulike 

måter; eksempelvis gjennom validering gjennom test mot andre (respondentvalidering, 

validering gjennom kontroll mot andre fagfolk, annen teori og empiri), kritsk gjennomgang 

av kilder og informasjon fra kildene, med videre. (Jacobsen, 2011, s. 214 – 216). 

 

For dette studiet var planen opprinnelig å validere funnene mot problemeierne. 

Møtetidspunkt var satt, men like i forkant ombestemte jeg meg. Da jeg høsten 2011 fikk 

aksept fra de aktuelle prosjektlederne om å drive følgeforskning på deres prosjekter, så var 

ikke hensikten fra noen parter at dette studiet skulle vokse frem. Det ble resultatet av at 

eksterne rammefaktorer gjorde det umulig å fullføre følgeforskningen som planlagt. Etiske 

vurderinger i sluttfasen tilsa at problemeierne kunne oppleve det som ubehagelig å validere 

en rapport som peker på forbedringspotensial hos egne ledere. Jeg gikk derfor bort fra 

planen, vel vitende om at det svekker validiteten.  

 

For målgruppen toppledelsen i kommunen, så vil de ha gode forutsetninger for å validere 

innholdet i rapporten. Dette kan de i noe grad gjøre gjennom respondentvalidering da flere 

deltok selv. Dernest kan de gjøre det gjennom sine vurderinger som fagfolk. Til slutt kan de 

se sammenhenger som bare er synlige for toppledelsen, men som kan være skjult for andre, 

undertegnede inkludert. 
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Kapittel 4. Empiriske betraktninger og konklusjoner 
 

 

4.1 Empiri og drøfting 

 

4.1.1 Analyse av respondentenes betraktninger relatert til organisasjonskultur 

 

Til grunn for analysen av Sarpsborg kommune sin organisasjonskultur ligger særlig det som 

Martin (2002) kaller et integreringsperspektiv. Her fokuseres det på manifestasjoner av 

kultur som viser konsensus mellom meninger i organisasjonen, og tar ikke for seg trekk ved 

eventuelle subkulturer (Gjengitt etter Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 129-131).  

 

Det kan se ut som om Sarpsborg kommune har en kultur kjennetegnet av offensive ansatte. 

Flere toppledere beskrives som entreprenører. En av de uttrykte verdiene i kommunen er da 

også å være fremtidsrettet. Også kommunens visjon må sies å være utviklingsorientert, selv 

om det selvsagt kan innvendes at alle visjoner ser fremover. Men, som en av respondentene 

påpeker, er kommunens visjon mer operativ enn hva man finner i mange andre kommuner. 

Og den ser ut til å være i noe grad operasjonalisert i planverk.  

 

Bart et al. (2001) sier om visjoners betydning for organisasjoners effektivitet: ”Noen 

konkluderer med at de formuleringene som ser ut til å ha størst effekt, faktisk er de minst 

svulstige og ambisiøse, de som klarest antyder hva man konkret skal gjøre og hva man ikke 

skal gjøre” (Sitert etter Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 48). 

 

Satsning på barn og unge i seg selv sies å være en satsning på fremtiden, hvilket viser en 

klar sammenheng mellom visjon og verdier i kommunen. Det ser på denne bakgrunn ut som 

om Sarpsborg kan ha en kultur som tilsier at man ikke passivt skal ta i mot, men aktivt 

forme sin egen skjebne. Samtidig medfører ikke satsning på barn og unge noen kortsiktig 

gevinst. Det ser i det hele tatt ut som om kommunen har en kultur som tilsier langsiktig 

tenkning og planlegging. De store prosjektene som empirien omfattet, Handlingsrom 2016 

og ”Nærmiljøhuset”, eksemplifiserer at kommunen har både evne og kraft til å gjøre grep for 

fremtiden. Dette kommer jeg tilbake til, men allerede nå påpekes det at prosjektene fremstår 

som gode eksempler på både intern integrasjon og ekstern tilpasning. Begge imøtekommer 

så vel eksterne krav, som for eksempel nasjonale forventninger, som intern integrasjon. 

Sistnevne begrunnes med at prosjektene bidrar til å realisere visjonen og kommuneplanens 

målsettinger med utgangspunkt i brede medvirkningsprosesser. 

 

Respondentenes betraktninger må også sies å være kjennetegnet av stor respekt for sine 

kollegaer. Så vel grupper av medarbeidere, som enkeltindivider, omtales i svært positive 

vendinger. Uoppfordret gir flere av respondentene uttrykk for at det er lett å kontakte 

medarbeidere i andre deler av kommunen og at man oftest møtes med vennlighet og en 

hjelpende hånd. Samarbeidet i toppledelsen omtales i svært positive vendinger - det snakkes 

om en samarbeidsånd. Tilsvarende skildres også for lavere nivåer i organisasjonen. Også her 

ser man en tydelig sammenheng mellom kommunens verdigrunnlag og adferd. Det kan være 

én forklaring til at ”Nærmiljøhuset” omtales som et veldig positivt prosjekt. Samtidig ser det 

ut til at den satsningen i tillegg har forsterket ulike profesjoners positive holdning til 

hverandre. 

 

En teori som har fått stor gjennomslagskraft i litteraturen om lærende organisasjoner er 

utviklet av Senge (1990). Han mener at avgjørende for organisasjonens læringsevne er om 

det er utviklet en læringsstrategi for hele organisasjonen, forankret i systemtenkningen. Han 

tar dernest for seg fem komponenter han mener er sentrale for å fremme læring i 
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organisasjoner; personlig mestring, mentale modeller, felles visjoner, gruppelæring og 

systemtenkning (Gjengitt i Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 340-341).  

 

Selv om respondentene ikke ble uttrykkelig spurt om det, er det lite som tyder på at en 

læringsstrategi for hele organisasjonen er utviklet. Av de fem sentrale komponentene, ser det 

derimot ut som om at kommunen i det minste imøtekommer to av disse, felles visjoner og 

gruppelæring. Flere av respondentene uttrykker at det er mange møteplasser på tvers i 

organisasjonen, særlig på ledernivå, både mellom og internt i kommuneområdene. Det gis 

inntrykk av at disse fungerer godt. Flere uttrykker at det nærmest er litt ulogisk at man har 

lykkes med å utforme den type informasjonsarenaer, i en kommune som tross alt er den 

tiende største i landet.  

 

Dernest tilsier empirien at kommunens visjon har stor støtte. 

 

Også lojalitet ser ut til å prege kommunen. Omorganiseringen i 2011 var i noen deler av 

organisasjonen turbulent, men da brikkene var lagt, påpekes det fra flere hold at 

medlemmene aksepterte og fulgte nye løsninger. Det beskrives også hvordan medarbeidere 

med åpne øyne var med på prosesser og fattet beslutninger der de selv led personlige tap. 

Fremtredende blant mange av respondentene er også deres vektlegging av at ledere på alle 

nivåer er disiplinerte i forhold til økonomistyring. Dette underbygger oppfatningen om at 

lojalitet til administrativ ledelse og disiplin kjennetegner organisasjonen. Det samme gjør 

skildringene av bestiller-utfører modellen, som et stort flertall i organisasjonen 

tilsynelatende var meget kritiske til, men som like fullt ble fulgt opp etter beste evne. 

 

Det er nok ikke så mange her som tør å gå litt solo, sier en leder og fortsetter: Respekt for 

autoriteter sitter kanskje i veggene her – man er veldig godt oppdratt.  

 

Uttalelsen får også noe støtte av utsagn fra andre respondenter, men det siktes da til tidligere 

toppledere.  

 

Dette kan ved første øyekast tolkes som at kommunen har en kultur preget av nærmest litt 

frykt for ledere. Den samlede empirien må imidlertid tolkes annerledes. Det ser heller ut som 

om medarbeidere er veldig opptatt av forankring og ikke forfølger initiativ med mindre det 

har aksept ovenfra.  

 

Når respondentene uttrykker at det er stor grad av delegering i organisasjonen, så ser det ut 

til å gjelde i større grad for oppgaver av rutinekarakter. Det kan synes som om 

beslutningsmyndighet i forhold til nyutvikling i større grad er sentralisert, og da gjerne i 

rådmannens ledergruppe. Som tidligere vist kan det være viktig for implementering i hele 

organisasjonen. Skal kommunen lykkes med å utvikle et folkehelsearbeid slik som 

folkehelseloven foreskriver, vil det som påpekt tidligere være nødvendig med formalisering 

som legger til rette for at taus kunnskap kan gjøres eksplisitt, kombinering og påfølgende 

internalisering: Altså, utvikling av skriftliggjorte rutiner og prosedyrer, tuftet på 

erfaringsbasert og vitenskaplig kunnskap, som skal sikre at forebyggende og 

helsefremmende arbeid drives etter prinsippet om helse i alt. 

 

Kommunen fremstår som utviklingsorientert. Det ser ut til å være en kulturell kongruens i 

dette perspektivet, det gjelder for kommunen som helhet. I forhold til spørsmål om lojalitet 

ser det også ut til å være en kulturell styrke, mens den sammenhengen synes å være tilstede 

– men svakere – i forhold til samarbeidsvilje og samarbeidsevne. At sammenhengen synes 

svakere, begrunnes med en god del eksempler på at ledelsen på alle nivåer må ta rollen som 

en pådriver for å sikre samhandling. Det virker ikke å gjøre seg selv i alle sammenhenger. 
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Det gis også uttrykk fra flere at det samarbeides bedre på andre områder i kommunen, enn 

på problematikk relatert til folkehelse. 

 

Empirien gir ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner om organisasjonskulturen. Det 

må sies å være uklart hva det er som gjør at stå på-viljen og arbeidsinnsatsen til 

medarbeiderne beskrives å være langt over hva man kan forvente. En forklaring er at 

toppledelsen fremstår som godt over gjennomsnittet utviklingsorientert og dynamisk. 

Dataene gir grunnlag for å spekulere i om entreprenørånd i toppledelsen smitter over på 

medarbeidere. De kan også tolkes som at flere føler seg nødt til å følge opp mange ulike 

initiativene fra ledelsen. Noe sikkert kan ikke fastslås med bakgrunn i dette studiet.  

 

Imidlertid er det interessant at toppledelsen ikke ser ut til å være kjennetegnet av det som 

typisk trekkes frem som negative personlighetstrekk ved entreprenører. Det er eksempelvis 

vist tidligere hvordan vilje til å ta risiko er et slikt trekk, men entreprenørene i Sarpsborg 

fremstilles indirekte som personer som evner å fungere i en organisasjon som. Eksempelvis 

beskrives disiplin i økonomistyringen som et særpreg ved alle ledernivåer.  

 

Det ser på denne bakgrunn ut til at kommunens organisasjonskultur og den dynamiske 

toppledelsen virker fremmende på kommunens læringsevne. Prosjekt ”Nærmiljøhuset” er et 

eksempel på at det også gjelder folkehelsearbeid, men det ser ut til at dette positive trekket 

ved kommuneorganisasjonen virker enda sterkere på andre felter. Kommunen er ikke bare 

omstillingsvillig, den fremstår også som god på endringer. Kompetansenivået i kommunen 

trekkes uoppfordret frem av nesten alle respondentene som svært høyt, og de skildrer en 

lagånd. Det rapporteres om et veldig godt miljø. En person uttrykker at hun er stolt over å 

jobbe i Sarpsborg kommune, noe hun ikke hadde vært hos alle sine tidligere arbeidsgivere.  

 

På denne bakgrunn tyder empirien, selv med sine begrensninger, på at det i hvertfall er sider 

ved organisasjonskultur som virker fremmende på læringsevnen i Sarpsborg.  

 

Kultur bidrar også til å fremme samarbeid og koordinering gjennom standardisering 

av normer og verdier. Utfordringen er å utvikle en sterk og integrerende 

organisasjonskultur som styrker organisasjonens sosialiseringspotensial omkring 

overordnede mål. En felles kultur vil da bety at: a) at ansatte erkjenner hvordan de 

inngår i en større sammenheng, og b) at de deler grunnleggende antagelser, verdier 

og normer som fremmer en felles forståelse og tenkning omkring hvordan oppgaver 

og arbeidsform må tilpasses for å realisere overordnede mål. (Jacobsen & Thorsvik, 

2011, s. 117). 

 

For Sarpsborg sin del så viser med andre ord empiri og teori at det er alt kulturen leder til 

som i neste omgang blir viktig for læring: Det er vist hvordan medarbeidere yter mer enn 

forventet, utviser stor grad av lojalitet til den administrative ledelsen, viser samarbeidsevne, 

etterlever verdier og visjon i stor grad – alt for sammen å realisere organisasjonens mål. 

 

Som tidligere vist, mener jeg derimot at et trekk ved organisasjonskulturen som hemmer 

læring i folkehelsearbeidet er en manglende bevissthet rundt politikkens plass i 

forvaltningen.  

 

I de innledende skrivene til respondentene, ble det gjort oppmerksom på at 

kommuneorganisasjonen ble definert til å ikke skulle omhandlet det politiske miljøet. Det 

kan være en grunn til at respondentene i svært liten grad kom inn på den politiske siden ved 

organisasjonen. Det behøver derimot ikke å være hele forklaringen. Flere av spørsmålene 

mine var nemlig svært politisk relaterte. Når man skal reflektere rundt spørsmål som handler 
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om folkehelse, planlegging og læring – i en politisk organisasjon – mener jeg det er 

påfallende at de ikke i større grad reflekterte rundt politikk. 

 

At dette skulle bli et poeng i denne oppgaven var med andre ord ikke planlagt, og det 

overrasket sogár meg – til tross for at jeg må sies å ha vært forutinntatt. 

 

En respondent beskrev kommunens historie som et ”rådmannsvelde”, men understreket da 

på mitt konkrete spørsmål at det gjaldt ikke den nåværende rådmannen. I følge 

vedkommende synes hun å bringe med seg en ny filosofi – hvilket blant annet hadde gjort 

seg utslag i bruk av politiske saksordførere.  

 

I folkehelsearbeidet vil en eventuell kultur, der politiske miljøer ikke er godt involvert og 

respektert, være svært ødeleggende for læring. Det skyldes blant annet at det er gråsoner 

mellom fag og politikk og at løsningen på flere av våre folkehelseutfordringer ligger nettopp 

i politikkutformingen. 

 

Innenfor den helsefremmende ideologien er det å arbeide for en helsefremmende 

politikk vektlagt som kanskje den viktigste strategien. Det at skillet mellom fag og 

politikk delvis viskes ut, reiser spørsmålet ved legitimitet og samfunnsroller. 

Imidlertid er det nok en illusjon å tro at fag og politikk kan holdes helst atskilt. Aller 

minst er dette tilfellet i det forebyggende arbeidet. (Mæland 2005: 145). 

 

De gangene respondenter reflekterer rundt politikk, handler det ofte om at viktige politiske 

vedtak ikke er fulgt opp av administrasjonen. For ordens skyld har jeg ikke dobbeltsjekket 

om dette stemmer. 

 

Det er altså flere forhold ved organisasjonskulturen som kan sees i sammenheng med figur 

5. Særlig interessant er det som ser ut til å være en organisasjon som går ”i takt”, så sant den 

administrative toppledelsen støtter et initiativ. Det synliggjør at organisasjonen har et 

potensial i å lykkes i å etterleve prinsippet om helse i alt på en tilfredsstillende måte, skulle 

ledelsen velge å prioritere det. Potensialet blir ytterligere styrket ved at kommunen har 

skriftliggjorte verdier og visjon som medarbeidere ser ut til å slutte seg til – og som attpå til 

er både operative og folkehelserelevante. Dette kan inngå som en del av en lokal 

kunnskapsbank, og det faktum at de er blitt til gjennom brede medvirkningsprosesser, ser ut 

til å ha redusert eventuell motstand som en gang måtte ha vært. Det forhold at høy 

sentralisering og formalisering kan ha en tendens til å hemme nyskaping, ser i stor grad ut til 

å blir oppveid av dynamiske ledere. Det er grunn til å anta samme egenskapene ved disse 

enkeltpersonene vil være viktig i en eventuell internaliseringsfase. Som vist tidligere kan 

pådriveren som integrator spille en vesentlig rolle i samordning. 

 

Til slutt bør det understrekes at hvis det virkelig er slik at politikken ikke influerer i 

tilstrekkelig grad på administrasjonens virke, og det er en del av organisasjonskulturen, så 

vil det være hemmende for læringsevnen. Som tidligere vist må fag og politikk gå hand i 

hand i det helsefremmende arbeidet, og det kan resultere i at politiske signaler ikke fanges 

opp og implementeres i kunnskapsbanken..  

 

 

4.1.2 Analyse av respondentenes betraktninger relatert til forholdet mellom læring som et 

individuelt og organisatorisk fenomen 

Kommunens planlegging er viktig for å sikre en balanse mellom individuell og 

organisatorisk læring, da dette er et system satt i rutine hvor ansatte involveres i 

medvirkningsprosesser. Datamaterialet kan tyde på at kommunens planmiljø i lang tid har 

vært opptatt av folkehelse som en del av samfunnsutviklingen. 
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Om den første kommuneplanen som kom ved årtusenskiftet sier en respondent, mens han 

ler: Mange gode formuleringer kom inn. – Og signaliserer med det at de i liten grad hadde 

praktisk betydning.  

 

Like fullt har folkehelse i alle år vært implementert i de overordnede planene. Kommunen 

har en rød tråd i sitt plansystem, som sikrer en helhetlig systematikk i oppbygging og 

innhold. Men det er fortsatt et forbedringspotensial i å sikre sammenheng mellom 

kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan/budsjett på alle områder. 

 

Sarpsborg kommune var med i Helsedirektoratets femårige prosjektet Helse i plan som ble 

avsluttet i 2010. Det innebærer at de i norsk sammenheng er langt fremme i 

folkehelseplanlegging  

 

I evalueringen av prosjektet fremkommer følgende: 

 

Vi mener å se at kommunene er kommet relativt langt i den taktiske og  

operative planlegginga, knytta til utforming av handlingsplaner og konkrete  

aktiviteter, selv om det fortsatt mangler en del på at målsetningene som blir utformet 

på folkehelsefeltet blir nedfelt i økonomiplaner og budsjett (Bergem et al. 2010, 

s.79).  

 

Om spørsmålet om folkehelsearbeidets posisjon etterlyses bedre lederforankring: ”Mange  

peker på at folkehelse til dels har blitt et tema på ledernivå, men at  

det skjer lite koordinering på tvers hos kommunalsjefene, og på andre ledernivå” (Bergem et 

al., 2010, s.62). 

 

Med andre ord er Sarpsborg sine kjennetegn trolig et kjent fenomen i norske kommuner. 

Helse i plan-kommunene er tross alt antatt å være langt fremme.  

 

Skulle toppledelsen velge å gi ytterligere prioritet til folkehelsearbeid, vil det være lagt et 

fundament for oppfølging som vil spare kommunen for mye tid og arbeid. Planforankringen 

kan med andre ord beskrives som en potensielt fremmende faktor for læring i 

folkehelsearbeidet.  

 

Når respondenten tilkjennegir et gap mellom vedtatte strategier og oppfølging, kan det også 

sees i sammenheng med at flere sier at antallet planer i Sarpsborg er svært høyt. Mintzberg 

(1979b), Mintzberg og Waters (1985) og Andersen (2005) viser at det ikke er uvanlig at den 

strategien som organisasjonen har vedtatt (formell strategi) og faktisk arbeider etter ikke 

alltid samsvarer. De synliggjør at ansatte og ledere i praksis kan gjøre andre prioriteringer, 

hvilket også forklares med at summen av de mange beslutninger som tas på lavere nivå i 

organisasjonen får betydning for hvordan organisasjonen arbeider. Dette kalles for 

fremvoksende strategier. Den realiserte strategien kan til og med i noen tilfeller være i 

direkte strid til den formelle strategien (Gjengitt etter Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 49-50). 

 

Selv om det ikke kan fastslås med bakgrunn i dataene, tilsier lojaliteten i organisasjonen at 

de fremvoksende strategiene trolig i stor grad samsvarer med den formelle strategien. Ikke 

noe i empirien tyder på det motsatte. Det som da ser ut til å ha hemmet læring i 

folkehelsearbeidet, virker simpelthen å være at andre formaliserte strategier er prioritert 

høyere. 

 

Derimot gir den gode forankringen av folkehelsearbeidet i samfunns- og 

planleggingsenheten legitimitet til annet viktig utviklingsarbeid. Enheten er i ferd med å lage 
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en veileder som alle kommuneområdene er tiltenkt å bruke. De vil også selv benytte den i 

sin prosessveiledning når andre kommuneområder for eksempel skal lage 

virksomhetsplaner. Her er folkehelseperspektiver tungt inne: 

 

Det hjelper ikke å ha en lov hvis du ikke har gode redskaper og naturligvis som fører til 

holdnings- og praksisendringer. Med det så tror jeg at vi kan få folkehelse inn mer som et 

kontinuerlig og tungt element i planleggingen. Og da tenker jeg også på kommunedelplaner 

som lages på kommuneområdene, enten det er skole, oppvekst, helse- og sosialplaner og så 

videre. Så akkurat det, der tror jeg vi har gjort et ålreit grep, sier en i uvalget.  

 

Selv om undertegnede ikke har sett sjekklisten, kan en lett tenke seg at den har potensial i 

bidra til eksternalisering, kombinering og internalisering. Det kan med andre ord være et 

grep som kan bidra i oppbyggingen av en eventuell kunnskapsbank.  

 

Datamaterialet gir økt forståelse for kommunens folkehelsekompetanse. På spørsmål om 

organisasjonens folkehelsearbeid, har flere av respondentene en innfallsvinkel hvor de 

omtaler hva folkehelsekoordinatoren jobber med. Og om folkehelsearbeid de selv utfører, 

fremkommer uttalelser av typen ”nei, det er jo ikke folkehelsearbeid for det er initiert av oss 

og ikke folkehelsekoordinatoren”. Det synliggjør at ikke alle har erkjent hva som ligger i 

prinsippet om helse i alt. 

 

Intervjuene synliggjorde også respondentenes kompetanse om folkehelse og som ventet var 

det ulik innsikt. Flere har arbeidet aktivt med feltet i mange år, særlig gjaldt det blant de 

spurte på mellomledernivå og rådgivernivå. Alle hadde god eller noe innsikt i den nye 

folkehelseloven, men det var et særtrekk i utvalget at toppledelsen hadde mindre innsikt enn 

de øvrige. Det var ikke uventet fra et nivå som skal forholde seg til et mangfold av ulike 

fagfelter i kommunen. Dette var de også klar over og ga eksplisitt uttrykk for. Imidlertid 

viste de samme personene at de hadde større forståelse for folkehelse enn hva de selv var 

klar over, noe jeg kommer tilbake til. 

 

Et overordnet trekk er at mange av respondentene skildrer et folkehelsearbeid der ”noen har 

lært”. Implisitt og eksplisitt sies det at gjennom mange år har kommunens toppledelse ikke 

forsøkt å ivareta at kommunen arbeider etter lovens prinsipp om ”helse i alt”. - Det til tross 

for at kommunen har vært aktiv i det regionale folkehelsearbeidet siden 1997 og også vært 

en av tre pilotkommuner i folkehelsearbeid på nasjonalt nivå. Dette er ikke overraskende, 

som vist i innledningskapittelet pekte jo kommunen selv på det samme forholdet i sin 

høringsuttalelse til folkehelseloven. 

 

For ordens skyld kan flere av respondentene tolkes som at det virker som om nåværende 

toppledelse ser ut til å vurdere feltet med nye øyne, men at dette fortsatt må sies å være i en 

startfase. 

 

Hvis denne betraktningen stemmer, kan det synes som om at det er to forhold som spiller 

inn. Det ene er det faktum at toppledelsen i kommunen over noen år er delvis skiftet ut. 

Imidlertid ser det ut til nye lovkrav spiller enda sterkere inn. En i utvalget sier: 

 

Det er jo alltid en diskusjon om hva kommunen skal ta seg av og ikke, ikke minst på kultur 

og næringsområdet. Der det ikke er lovfestet. Slik var det jo også før på folkehelse, men nå 

er jo det blitt lovfestet da. 

 

Mens den ene respondenten fra toppledelsen sier at de sjelden snakker om folkehelse, sier 

den andre representanten: 
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Så har vi vel så langt heller ikke hatt noen veldig konkrete runder på rutiner, 

samhandlingsrutiner, prosedyrer på tvers av kommuneområdene i forhold til 

folkehelsearbeid. Vi er der at vi er kjent med at dette nå gjelder for alle, men dem er ikke 

dratt så veldig mye lenger enn det foreløpig. 

 

Tror du at en slik øvelse bør foretas? 

 

Ja, det er jeg ganske sikker på at den må. 

 

Respondenten gir altså inntrykk av at toppledelsen vil diskutere folkehelseloven og 

prinsippet om helse i alt mer grundig, hvilket også støttes av utsagn fra den andre 

respondenten på samme nivå. Derimot trodde han ikke at det kommuneområdet han 

representerer bør endre sin praksis som følge av folkehelseloven. Han signaliserte at 

barnehageloven, opplæringsloven og barnevernslovgivningen blir prioritert høyere enn 

folkehelseloven. Videre understreket han at hovedfokuset var å sikre at Sarpsborgs barn 

skulle få et godt løp fra barnehagen og ut grunnskolen slik at de på best mulig måte mestrer 

det samfunnet de skal ut i. På spørsmålet om barnas helsetilstand kunne være en 

medvirkende forklaring til at de ikke klarer å nyttiggjøre seg det tilbudet, svarte han at så 

kunne være, men at det var synsing fordi det ikke fantes statistikk som viste det. – For 

deretter å si at han trodde at levekårsproblematikken i Sarpsborg i så måte var en viktigere 

forklaring enn folkehelse.  

 

Det fremstår imidlertid som et paradoks at den samme representant på den ene siden 

signaliserer at folkehelseloven ikke har en umiddelbar prioritet, fordi hans område må 

prioritere sine kjerneoppgaver, når han selv har vært en nøkkelperson og pådriver i så vel 

oppvekstpolitisk plattform som i ”Nærmiljøhuset”. Dette er to prosjekter som trolig ville ha 

vakt interesse ut over fylkets grenser hadde de blitt markedsført under fanen 

”folkehelsearbeid”. Arbeid for å bedre levekårene er jo også i høyeste grad folkehelsearbeid, 

og det samme er innsats for å gi elever forutsetninger til å mestre hverdagens krav. Det ser 

rett og slett ut som om det er en begrepsforvirring i kommunen, der ulike deler av 

kommunen legger forskjellige ting i folkehelsebegrepet og derav snakker forbi hverandre. 

Dette styrkes av utsagn fra flere av respondentene. En sier at kommunens 

folkehelsearbeidere for flere år siden valgte å bruke begrepet forebyggende og 

helsefremmende arbeid fordi folkehelsearbeid kunne vekke negative assosiasjoner. Begrepet 

kunne forbindes med moral. Uttalelsen viser at det har vært gjort gjentatte forsøk på å få 

kommuneledelsen til å ivre mer for forebyggende og helsefremmende arbeid, helt siden 

involveringen i det regionale folkehelsearbeidet i 1997. Andre respondenter peker på at noen 

ansatte i kommuneorganisasjonen fortsatt tror folkehelse handler om sykdom. En tredje 

peker på at mange vil tolke begrepet sosiale ulikheter i helse, som er svært sentralt i 

folkehelsearbeidet, mye snevrere enn hva som er realiteten. 

 

Et alternativ til begrepsforvirring, er at man er enige om at folkehelsearbeid er viktig, men 

man har ulik oppfatning av hva som skal prioriteres. Det kan også være en kombinasjon av 

disse forholdene, men på dette punktet gir ikke empirien svar. 

 

I den forrige omorganiseringsprosessen ble folkehelsekoordinatoren lagt til enhet for plan og 

samfunnsutvikling fremfor til kommuneområdet helse og sosial. For kommunen kan dette 

beskrives som en organisatorisk nyskaping, der man var i forkant av folkehelseloven. En 

rekke respondenter signaliserer tro på denne organiseringen, men mener at den foreløpig 

ikke har satt nok spor etter seg. En sier: 

 

Ja, tanken var at når folkehelse ble flyttet til kommuneområdet samfunn, økonomi og kultur 

og til samfunn og planleggingsenheten, så var jo tanken at det skulle få et mer 
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samfunnsperspektiv. - Et overordnet samfunns- og på tvers-perspektiv. Og da ble jo det 

bestemt at vi har jo vi en komitémodell – med plan- og økonomiutvalget, det tidligere 

formannskapet. Det ble bestemt det skulle være folkehelsekomiteen. Og så skulle 

folkehelsekoordinator dra en folkehelsegruppe, sånn administrativt, sånn fra de ulike 

kommuneområdene. - Som på en måte fikk i oppdrag å jobbe med ting som skulle opp i 

komiteen da. Jeg har et inntrykk av at det ikke har fungert helt etter intensjonene, usikker av 

hvilken årsak. Jeg tenker at det er laget et system for organisering av dette arbeidet men jeg 

er veldig usikker på i hvilken grad det fungerer. Det siste jeg hørte var vel at det ikke var 

formannskapet som skulle være denne folkehelsekomiteen, det var komiteen for 

samfunnsutvikling. (…) Men jeg har et inntrykk av at det ikke fungerer – heller ikke den 

arbeidsgruppa på tvers slik som det var tenkt. 

 

Uttalelsen illustrerer en kommune som ikke har lykkes med å få til dobbeltkretslæring på et 

viktig folkehelsespørsmål. Det bekrefter også tidligere omtalt teori om at toppledelsens 

engasjement ofte er avgjørende for å realisere strategiske og administrative innovasjoner, i 

dette tilfellet Helse i alt. 

 

I forhold til figur 5 er det et viktig funn at kommunen gjentatte ganger har vist at den har 

funnet balansen mellom individuell og organisatorisk læring. Begge de to prosjektene som 

min undersøkelse har belyst viser gode resultater på dette. Respondentene forteller også om 

andre gode tilfeller. I forhold til figuren Læringssirkel – sammenheng mellom læring på 

individ- og organisasjonsnivå i et folkehelseperspektiv vises en organisasjon som har sikret 

enkelkretslæring gjennom etablerte systemer.  På folkehelsefeltet nevner respondentene 

derimot flere eksempler brudd i den nevnte læringssirkelen, særlig i situasjoner hvor 

individer får ny kunnskap og ideer om hvordan ting kan gjøres bedre, men ikke lykkes med 

å formidle den til andre i organisasjonen. At andre områder i kommunen derimot har funnet 

en god balanse mellom individuell og organisatorisk læring, viser allikevel et potensial for 

læring også innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunen kan hvis den vil, 

eller rettere sagt: Kommunen kan hvis toppledelsen vil.  

 

Imidlertid kan datamaterialet tolkes som om at toppledelsens engasjement vanskeliggjøres 

på grunn av begrepsforvirring. I boken ”Hvordan organisasjoner fungerer” vises det til ulike 

kommunikasjonsproblemer som kan oppstå når sender skal kode meldingen: 

 

For det andre kan sender velge å uttrykke seg på en måte som ikke vekker samme 

assosiasjoner hos mottaker som hos sender, og som derfor tolkes på en annen måte. 

Dette er ofte et problem når personer med ulik utdannelse og erfaring kommuniserer, 

fordi profesjoner og spesialister ofte utvikler en egen fagsjargong som er fremmed 

for andre (Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 256). 

 

 

4.1.3 Analyse av respondentenes betraktninger relatert til taus kunnskap 

 

Kommunen ser i liten grad ut til å være bevisst på den tause kunnskapens plass i 

folkehelsearbeidet. For kommunen som helhet beskrives det en kultur der fakta og analyser 

må foreligge før beslutninger tas. Påtagelig nok er det den med kortest fartstid i 

organisasjonen som uttrykkelig påpeker at dette er et trekk ved organisasjonskulturen. Som 

vist tidligere kan stor grad av nærhet gjøre en blind for viktige forhold. Vedkommende kan 

således ha bedre forutsetninger enn de som har vært lengre i organisasjonen for å se trekk 

ved organisasjonen som andre kan være blinde for. Han beskriver dette kjennetegnet ved 

organisasjonen som en styrke, men understreker også at det kan hemme nyskaping. Hans 

refleksjon er nært beslektet med det tidligere omtalte paradokset om at organisasjonens 

hukommelse og langtidshukommelse kan hemme læring. 
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At denne type trekk fremkommer i Sarpsborg kommune er for så vidt ikke overraskende. 

Jacobsen og Thorsvik, 2011, s. 91) viser for eksempel hvordan det er et vanlig trekk i 

profesjonelle byråkratier at ansattes realkompetanse gjerne blir hindret av at det legges større 

vekt på formell kompetanse ervervet gjennom utdanning. 

 

I tillegg kan kommunens verdi om å være troverdig uttrykke sider ved 

organisasjonskulturen, som har relevans for holdninger til taus kunnskap. I sin gjennomgang 

av plantradisjoner peker Friedman på en retning kalt politicy analysis:  

  

Disse teoriene tilhører alle den store gruppen teorier som forutsetter en rasjonalistisk 

planleggingsmodell, karakterisert av top-down-praksis, troen på full oversikt over 

alle årsaksrelasjoner i forhold til gitte mål, det vil si målrasjonalitet, og troen på 

optimale beslutninger (Faludi 1973, gjengitt i Amdam & Veggeland, 1998, s. 19). 

 

I oppfølgingen av folkehelseloven i Sarpsborg kommune er det jo derimot slik at situasjonen 

er uoversiktlig og ustabil. Det er mulige målkonflikter, og engasjement fra mange ulike 

aktører og profesjoner som hver for seg kontrollerer virkemidler som må sees i 

sammenheng, er nødvendig for å lykkes. Som vi ser av figur 1 så fanger den ikke opp denne 

verdenen. Den bygger på en rasjonalitet der statistikk skal tolkes av eksperter 

(samfunnsmedisinere) som skal influere på planlegging og politikkutforming. 

 

For Sarpsborg kommune blir det viktig å reflektere rundt om det er handlingen eller 

resultatene av handlingen som må være troverdig og rasjonell. I så fall kan man, i forhold til 

spørsmålet om eventuelle sammenhenger mellom elevers læringsevne og deres helse, spørre: 

Må man ha statistikk og vitenskaplige studier for å se sammenhenger mellom elevers 

kosthold, søvnvaner og forutsetninger for å ta til seg opplæringstilbud? Eller skal det som på 

folkespråket kalles ”sunn fornuft” også kunne influere på strategiske valg? Problemstillingen 

tas også opp av Offerdal (1992) sin drøfting av det rasjonelle versus det rimelige som 

uttrykk for fornuft. 

 

Ei rasjonell handling er såleis strategisk, kalkulerande og konsekvensretta. (…) 

Vidare skriv han at det er vanskelegare å definere det ”rimelege”, men litt upresist 

meiner han at det å vere rimeleg er å bruke forstanden på ein fornuftig måte. Det 

rimelege er mykje meir knytt til vurderingar, normer og skjønn enn det rasjonelle. 

Rasjonelle handlingar føreset visse, er individuelle og statiske, medan rimelege 

handlingar understrekar sosiale relasjoner, dynamikk og uvisse. Det er eit element av 

uvisse i det rimelege, medan det rasjonelle er sikkert og visst (Gjengitt i Amdam & 

Amdam, 2000, s. 101).  

 

Empirien i materialet kan tyde på at Sarpsborg kommune står midt oppe i denne spenningen. 

Hvordan være troverdig i et folkehelsearbeid som er preget av uvisshet? En respondent sier: 

 

Vi kommer lett i en tanke, en sånn bedriftsøkonomisk tankegang, når det gjelder 

rapportering som på en måte som ikke passer fullt ut i en kommune og et kommunesamfunn. 

Og det går nemlig på at veldig mye som går på samfunnsutvikling og helsefremmende og 

forebyggende arbeid ikke lar seg måle i form av årlige statistikker og så videre. Beste 

redskapet nesten er samfunnsundersøkelser. Og få forståelse for det. Så vi har noe som heter 

måltavler. Og den diskusjonen da jeg var med på det – 2-3 år siden – da reiste jeg noen 

kritiske spørsmål på at vi måtte være oppmerksomme på det da. For hvis vi måler det som er 

målbart, så kan vi få noen totalresultater…. Men en del utvikling kan vi ikke måle, men som 

kanskje er tyngre og viktigere. 
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Jacobsen og Thorsvik (2011, s. 53) peker på det samme dilemmaet: 

 

En tredje form for målforskyvning er det som kalles for overmåling. Mye av det en 

organisasjon driver med er uklart og vanskelig å måle fullstendig ”objektivt”. (…). I 

slike situasjoner er det fristende for organisasjonen å måle kun de indikatorene som 

lett lar seg måle. (…) Enkelte har formulert det på følgende måte: ”Du får det du 

måler”. (…) Dermed ser det ut til å være et press i de fleste organisasjoner i retning 

av de indikatorene som blir prioritert er de kvantitative.  

 

Bothe og Meier fant i 2000 at ”I de verste tilfellene kan det faktisk være slik at fokus på de 

kvantitative indikatorene faktisk kan motarbeide hovedmålet”. (Sitert av Jacobsen & 

Thorsvik, 2011, s.53). 

 

Spenningen blir ikke mindre aktuelt av at folkehelseloven selv har en karakter som 

vektlegger begge rasjonalitetsformer, men der den instrumentelle siden en hovedtyngde.  

 

Skulle Sarpsborg kommunes eget verdigrunnlag i tillegg forsterke en slik rasjonalitet vil det 

kunne skape utfordringer for det helsefremmende arbeidet, kommunens læringsevne og ikke 

minst for resultatene av handlingene. Det betyr ikke at tall, fakta og vitenskaplig kunnskap 

ikke skal benyttes. ”Det er avgjørende at lokalsamfunnsbasert forebyggende helsearbeid 

skjer ut fra en inngående kjennskap til de behov, problemer, ressurser, verdier og sosiale 

strukturer som finnes i lokalsamfunnet” (Mæland, 2007, 131). 

 

I et slikt perspektiv er vitenskaplig kunnskap og statistikk viktig. Som forsøkt vist i figur 5, 

er poenget simpelthen at ulike rasjonalitetsformer og forskjellige kunnskapsgrunnlag må 

anerkjennes og vektes klokt i folkehelsearbeidet for å unngå å hemme læring. 

  

Når jeg tidligere påpekte at bevisstheten om taus kunnskap ikke synes å være veldig 

fremtredende i Sarpsborg, må det for ordens skyld ikke tolkes som at taus kunnskap ikke 

influerer på folkehelsearbeidet i kommunen. Empirien beskriver omfattende 

medvirkningsprosesser, gode formelle og uformelle informasjonsrutiner og en ledelse som 

ønsker å være tett på: Når toppledere hospiterer på grasrota, viser det et eksempel på et 

system som trolig har et godt potensial for å formidle taus kunnskap til kommuneledelsen. 

Flere av respondentene, fra ulike nivåer, uttrykker i hvertfall at de opplever denne ordningen 

som svært hensiktsmessig. 

 

Derimot kan det ut fra empirien se ut som om det er en ubalanse, hvor kunnskap som kan 

dokumenteres i fakta og statistikk, tillegges så stor verdi at det risikerer å fortrenge 

erfaringsbasert kunnskap og taus kunnskap. Hvis den observasjonen medfører riktighet, vil 

det være hemmende for den læring som tilstrebes i figur 5. Tross alt bygger den på en 

filosofi om at samspillet mellom alle disse kunnskapsformene er viktig. Det betyr i tillegg at 

empirien bekrefter betydningen av å bygge opp en lokal kunnskapsbase for å styrke 

underprofesjoners legitimitet og for å sikre at også taus og erfaringsbasert skal ha en plass i 

folkehelsearbeidet.    

 

 

4.1.4 Analyse av respondentenes betraktninger relatert til enkelkretslæring og 

dobbeltkretslæring 

 

Oppgaver som er komplekse og uforutsigbare, som berører flere kommuneområder, 

krever en gjensidig tilpasning mellom enhetene, og som er  

helt avhengig av lokal godvilje, initiativ og selvkontroll, lar seg vanskelig løse på en 

hensiktsmessig måte gjennom tradisjonell hierarkisk styring gjennom ordre, eller 
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markedslignende organisasjonsformer som bestiller-utfører modellen. Slike 

oppgaver løses best gjennom samarbeid basert på tillit, en erkjennelse av felles 

interesser, og en felles normativ kontroll. Det gir den overordnede ledelsen en annen 

rolle. Den skal bidra til en erkjennelse av problemene som må løses, og formidle et 

ytre press for at det blir gjort noe med dem. Den skal bygge strukturer, systemer og 

prosesser som legger til rette for at de ansatte kan finne egnede løsninger og 

mobilisere egne ressurser for å innfri kravene til kommunen. (Negaard, 2011, s. 115-

116) 

 

Tilsynelatende er det lite i empirien som tilsier at toppledelsen har erkjent problemer som 

må løses, og formidlet ytre press for at de blir fulgt opp, eller bygget strukturer, systemer og 

prosesser som skal gjøre det mulig, når folkehelse er tema. Men som eksempelet med 

”Nærmiljøhuset” viser, er det også gjort mye positivt. – Det til tross for at alle 

respondentene uttrykker forbedringspotensial i toppledelsen på folkehelsefeltet. 

 

Evnen til dobbeltkretslæring kan bli viktig for Sarpsborg kommune i folkehelsearbeidet i 

årene som kommer, nettopp fordi det er et komplekst og tverrfaglig område. Sarpsborg har 

nå gått over til en mer tradisjonell og sektorisert organisasjonsform etter profesjonsgrenser. 

Jacobsen og Thorsvik (2011, s. 69) argumenterer for at i en funksjonsorganisering, der 

faglige profesjoner samles, er det en risiko for at det kan utvikles en spesialistkultur som 

resulterer i manglende interesse og forståelse for andre deler av organisasjonen. Det reiser 

også utfordringer i forhold til samordning. 

 

Negaard (2011, s. 60) kommer inn på det samme fenomenet:  

 

Endringene i den administrative strukturen i Sarpsborg kommune gjenspeiler et 

klassisk dilemma i mange større organisasjoner, som Dag Ingvar Jacobsen har 

beskrevet i artikkelen ”Hvorfor er samarbeid så vanskelig?” (Repstad 2003) For å 

bedre kvaliteten og effektivitet i helhetlige arbeidsoppgaver, deler vi dem opp slik at 

vi kan spesialisere oss og bli enda dyktigere. Men spesialiseringen fører til at 

samarbeidet må formaliseres, og at arbeidet profesjonaliseres. Begge deler gir 

koordineringsproblemer og et behov for koordinering for å motvirke dobbeltarbeid, 

gråsoner som ingen tar ansvar for, sektorforsvar og kulturforskjeller som gir 

kommunikasjonssvikt og uhensiktsmessige løsninger.   

 

Hvis kommunen ikke lykkes med å stimulere til et godt samarbeid på tvers, der 

gråsoneproblematikk og dobbeltarbeid håndteres, risikerer man en situasjon der 

kommuneområder ikke når sine mål og søker forklaringen i egne rekker. Slik 

enkeltkretslæring vil da være til liten hjelp hvis målene bare kan nås i samarbeid med andre. 

Det er ikke mulig å fastslå med bakgrunn i dette studiet om omorganiseringen så langt har 

resultert i dårligere samarbeid på tvers i organisasjonen. Flere respondenter tar riktignok opp 

problemstillingen, men de peker i hovedsak bare på risikoen for samarbeidsproblemer. Det 

kan derfor se ut som om omorganiseringsprosessen i 2010 i det minste ikke har forverret det 

tverrsektorielle arbeidet, så langt. 

 

Det kan muligens ha forklaring med det som synes ut til å være gode vertikal og horisontal 

kommunikasjon i organisasjonen. Gode informasjonsrutiner er viktig for læringssirkelen 

som er vist i figur 5.  

 

Det understrekes for eksempel av Pfeffer og Sutton, som i 2000 analyserte hvordan læring i 

organisasjoner fant sted: ”Læringsprosessene på organisasjonsnivå omfatter alle de 

aktiviteter som bidrar til utveksling av erfaringer og kunnskapsoverføringer blant ansatte. 
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Derfor er intern kommunikasjon en nøkkelbetingelse for læring i organisasjoner” (Gjengitt i 

Jacobsen &, Thorsvik 2011, s. 320). 

 

Som tidligere vist gir empirien også uttrykk for at den uformell kommunikasjonen fungerer 

veldig godt. Skulle det stemme, vil også det være en fremmende faktor for læring i 

kommunens folkehelsearbeid. Dette får støtte i et arbeid av Ekman i 2004: 

 

Ofte gir uformell kommunikasjon en mulighet til å snakke om hva som har skjedd, 

og om noe burde ha vært gjort annerledes. Dette fremmer læring hos den enkelte. 

Etter hvert som praten går omkring hverandres erfaringer, settes informasjon fra 

flere personer sammen. Slike diskusjoner spisses ofte i spørsmål om hva som 

fungerer og ikke fungerer. På denne måten bidrar uformell kommunikasjon til at 

ansattes læring kobles slik at personenes erfaring og læring samlet gir grunnlag for å 

vurdere på kollektivt nivå i organisasjonen hvordan man kan gjøre ting bedre. 

(Gjengitt i Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 267) 

 

En mellomleder sier at de følger opp nasjonale retningslinjer, til tross for at de ser at det ikke 

virker. Det viser et kjent dilemma i norsk offentlig virksomhet. Veggeland (2000) beskriver 

Norge som en enhetsstat der fylkeskommuner og kommuner fungerer som iverksettere av 

statlig politikk (Gjengitt i Rognlien, 2003, s. 77). Her gir respondenten uttrykk for at 

strukturelle forhold på nasjonalt nivå kan gi uheldige virkninger lokalt. Det kan for eksempel 

være manglende evne til dobbeltkretslæring gir uheldige utslag på bakkeplan.  

 

Det er også flere som peker på betydningen av å kunne stille seg spørsmål ved om man 

arbeider på riktig måte, altså om man evner dobbeltkretslæring når det er nødvendig.  

 

En av respondentene sier: 

 

Altså, nyskaping, endring, utvikling – det er noe av det vanskeligste vi driver med. Det å 

endre ting er kjempeutfordrende. Vi er nok sånn vi mennesker at frykten for ukjente, vi vet 

hva vi har ikke hva vi får. Det å endre seg er noe av det mest vanskelige. Og det handler om 

det enkelte menneske, det handler om organisasjonen, det er min erfaring. Og det blir jo 

veldig, veldig viktig nå og fremover. For det blir jo veldig mye endring fremover. 

Kommunen får flere og flere oppgaver, skal jobbe mer med helse, helsefremmende arbeid, 

og da kan vi ikke gjøre ting akkurat på samme måte. Og nye utfordringer kommer. Så vi er 

nødt til å endre oss. Vi kan ikke fortsette, vi klarer ikke å løse fremtidens oppgaver ved å 

gjøre ting på samme måte som i dag. Så det er jo å, det er vel kanskje den største 

utfordringen i kommune-Norge i dag, tenker jeg. 

 

Her går respondenten rett inn i kjernen ved samhandlingsreformen og gir uttrykk for at 

kommunen må inn i dobbeltkretslæring skal de lykkes med å utvikle nye løsninger som gjør 

Sarpsborg bærekraftig.  

 

Det er et kjennetegn ved mye av empirien at respondentene peker på et forbedringspotensial 

i folkehelsearbeidet. Ingen heiser flagget og sier at dette er vi gode på. Det kan ha 

sammenheng med organisasjonskulturen og deres fremtidsrettede holdning; at man stadig 

ønsker å bli bedre. Sett utenfra fremstår derimot ”Nærmiljøhuset” som et godt eksempel 

både på folkehelsearbeid og dobbeltkretslæring. Helt nye tverrfaglige arbeidsmåter ble 

igangsatt.  Biblioteker, helsestasjoner, sivilsamfunn med videre ble involvert for å realisere 

prosjektets formål som handlet om å redusere drop out i videregående skole. Prosjektet ser 

ut til å ha etterlevd alle prinsippene i figuren Læringssirkel – sammenheng mellom læring på 

individ- og organisasjonsnivå i et folkehelseperspektiv. 
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Det viser at en oppbygging av en lokal kunnskapsbase ikke vil være noe nytt fenomen i 

Sarpsborg kommune. I tillegg er prosjekt ”Nærmiljøhuset” blitt en suksesshistorie, som ikke 

minst beskrives som et vellykket tilfelle hvor internalisering har funnet sted. Riktignok 

lykkes ikke kommunen med alt man forsøkte å få til, men at den skulle skape så mye som 

den tross alt gjorde var ikke selvsagt. Det ble utviklet uten tilførsel av eksterne ressurser, og 

som vist tidligere ble kommunens økonomi forverret i perioden da arbeidet skulle over i 

ordinær drift. Det viser stort potensial for dobbeltkretslæring og samarbeid på tvers i 

kommunen, egenskaper som fremmer læringsevne.  

 

 

4.1.5 Analyse av respondentenes betraktninger relatert til innovasjon 

 

March (1976, 1986 og 1991) synliggjør hvordan organisasjoners ønske om effektivitet kan 

ødelegge for deres evne til å være innovative. Han viser hvordan enkelkretslæring ofte 

benyttes for å bedre rutiner, arbeidsmåter og prosedyrer, mens dobbeltkretslæring trer inn 

når man ser nye muligheter eller trusler og som en følge av det blir innovative. Han mener at 

jo mer vekt man legger på det ene perspektivet, desto vanskeligere blir det å oppnå resultater 

på det andre (Gjengitt i Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 329-330). 

 

Sarpsborg kommune har mange likheter med det  som Mintzberg (1979b) kaller for det 

profesjonelle byråkratiet. Kjennetegn ved dette er stor grad av delegering, som er mulig 

fordi ansatte har høy formell kompetanse og er godt skikket til å løse faglige oppgaver. 

Systemet kjennetegnes av standardiserte oppgaver som løses på forutsigbare måter (Gjengitt 

i Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 90). 

 

Generelt er det antatt at for å fremme læring i organisasjoner, bør man utvikle en 

organisasjonsstruktur som er forskjellig fra det klassiske byråkratiet. Videre peker 

forfatterne på at for å fremme læring bør en organisasjon blant annet ha lite hierarki, 

skriftlige regler og rutiner må være så få som mulig og det må legges stor vekt på horisontal 

kommunikasjon (Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 334). 

 

Når man skal vurdere hva som hemmer og fremmer læring i Sarpsborg, med en 

innfallsvinkel på om de er gode på innovasjon og utvikling, må med andre ord 

organisasjonsformen tas med i betraktningen. Når empirien tilsier at kommunen er svært 

utviklingsorientert og gode på omstillinger, tolker jeg respondentene dit hen at de 

sammenligner seg med andre offentlige organisasjoner. I det minste er det lite fremtredende 

at noen peker på trekk ved organisasjonsformen som hemmende for læring, selv om mye 

teori peker på det motsatte. 

 

Kanskje finner vi noe av forklaringen i senere forskning på lærende organisasjoner, hvor for 

eksempel Sutcliffe et al. i 2002 fremhevet at ulike organisasjoner er gode på ulike typer 

læring (Gjengitt i Jacobsen & og Thorsvik, 2011, s. 345). 

 

Tushman og O’Reilly lanserte i 2002 begrepene utnyttende og utforskende læring, der 

sistnevnte gjerne knyttes til større og dramatiske innovasjoner som gjerne krever 

organisasjonsstrukturer med organiske trekk. Her legges det mindre vekt på 

forbedringsprosesser, i motsetning til organisasjoner med byråkratiske strukturer, som da er 

bedre på utnyttende læring. ”Det er nettopp evnen til å raffinere som gjør denne 

organisasjonsformen så effektiv, vel og merke i relativt stabile omgivelser” (Gjengitt i 

Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 345). 

 

Begrepsbruken bygger på arbeid fra March (1976, 1986 og 1991) som skiller mellom to 

typer kunnskap: 
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Den første dreier seg om kunnskap knyttet til å forbedre eksisterende rutiner, 

arbeidsmåter og prosedyrer, for eksempel å finne fram til systemer som gir raskere 

kundebehandling, eller til en produksjonsmåte som resulterer i mindre 

feilproduksjon. March kaller denne form for kunnskap for ”utnytting” (exploitation), 

fordi den bidrar til at man får bedre utnyttelse av de ressurser man har til rådighet. 

Denne type kunnskap er nokså lik den man får gjennom enkelkretslæring. (…) Den 

andre typen kunnskap kaller March for ”utforsking” (exploration), noe som 

innebærer at en enheter lærer noe helt nytt, ser verden på en ny måte eller ser nye 

muligheter og trusler. Dette er nødvendig for at innovasjon og nytenkning skal finne 

sted. Denne type kunnskap kan relateres til dobbeltkretslæring (Gjengitt i Jacobsen 

& Thorsvik, 2011, s. 329-330). 

 

Som vist tidligere gir da også empirien støtte til at Sarpsborg kommune er gode på 

utnyttende læring. Respondentene beretter om ulike nyskapinger man har lykkes med å 

innarbeide i hele organisasjonen. Flere tok på eget initiativ selv opp prosjekt 

”Nærmiljøhuset” og omtalte det i rosende vendinger før undertegnede rakk å spørre om det. 

Det fremstår også som et godt eksempel på utforskende læring i offentlig virksomhet. Etter 

et omfattende utviklingsarbeid, ble altså flertallet implementert i den ordinære driften i hele 

kommuneorganisasjonen. Det faktum at dette er et folkehelseprosjekt, kan tolkes som at 

kommunen er flinkere på folkehelsearbeid enn hva de selv gir uttrykk for. 

 

Og på Storedalsenteret hadde vi budsjettkonferanse. Og for første gang skulle vi lage et 

budsjett hvor vi hadde litt ekstra penger: og hva skulle vi finne på da? Og da fant man på….. 

og vi satt i arbeidsgrupper…… skulle vi gi noe til barnevernet, skole, eller……….. nei, vi 

skulle gjøre noe lurt, noe flere kunne vokse på, noe tverrfaglig: Så kom ”Nærmiljøhuset” 

frem. Det var der ”Nærmiljøhuset” ble født! Og da var jo alle områdene der. ( …) 

 

Er det da din oppfatning da, at alle de som var involvert i det tverrfaglige arbeidet, 

at de satt igjen med et positivt inntrykk av å jobbe på tvers? 

 

Ja! Det synes alle at det var. Lærte mye har man alltid sagt.  

 

Et eksempel, innenfor oppvekst: vi skulle ha lederopplæring som tilsvarte rektorskolen, 30 

studiepoeng, og vi ville ha det for barnehage og skolene sammen: og ingen var noe glad for 

det. Jeg kommer jo fra et sted der barnehage og skole jobber helt tett sammen, samarbeider 

om lokaliteter og ressurser og alt. Også tenkte jeg hvordan skal vi få til et helhetlig løp hvis 

skoler og barnehager ikke kjenner til hverandre på ledernivå. Så det var bestillingen til 

høgskolen i vestfold. Og dem oija seg fælt, å skulle barnehagen sitte i en gruppe med 

ungdomsskolen, og vise versa. Og dem var så fornøyd med dette her etter hvert. Etter det 

første året syntes dem det var kjempefint, og de var tvunget til å jobbe i nettverk med en 

ungdomsskole, noen barneskoler og noen barnehager om noen utfordringer og problem-

stillinger. Og når hele dette her var over, og den lederopplæringen var over, for jeg satt jo i 

den styringsgruppa, sammen med en fra barnehage, barneskole og ungdomsskole, også sa 

de jo at de ønsket flere arenaer hvor dette kunne fortsette. For de så det var så nyttig. 

 

Uttalelsen viser eksempler på hvordan respondenten mener å se at samarbeid er viktig for 

læring, som jeg tidligere har vist har støtte i teorien. Dernest synliggjør disse sitatene noe 

som mange av respondentene kommer inn på. Kommunens ledelse ser ut til å være bevisst 

på gode medvirkningsprosesser blant annet for å sikre tilslutning til grep man blir enige om. 

Som vist tidligere er god kommunikasjon og medvirkning regnet som vesentlig for vellykket 

gjennomføring av innovasjoner, fordi det kan redusere motstand mot fremtidig bruk. 
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Det ser ut til at den type strategier er forsterket de siste årene som en følge av at nye 

toppledere er rekruttert. Samtidig peker også flere respondenter på forbedringspotensial ved 

at endringer noen ganger går så fort at man ikke klarer å få alle med seg. 

 

Evnen til å ta til seg informasjon er en viktig side ved den definisjonen av læring som er lagt 

til grunn i oppgaven, og det ser ut som om det høye kompetansenivået øker disse 

forutsetningene i Sarpsborg. Det virker som om det virker fremmende på læring og samtidig 

påvirker den absorptive kapasiteten i positiv forstand.  

 

I arbeider av Cohen og Kevinthal fra 1990 og 1994 er slik kapasitet definert som ”en 

organisasjons evne til å se hvilken relevans og verdi ny informasjon kan ha for 

virksomheten, og analysere, bearbeide og gjøre seg nytte av informasjonen”. . Empirien 

tyder videre på at denne kapasiteten også utnyttet i praksis. At slik kapasitet også gir 

praktisk nytte, samsvarer med det som Shenkar og Li i 1999 og Zahra og George i 2002 

kalte en realisert absorptiv kapasitet (Gjengitt i Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 345).  

 

Imidlertid må det da nok en gang understrekes at empirien gir svært lite informasjon om 

hvordan medarbeidere i førstelinjen selv opplever situasjonen. 

 

De mange entreprenørene i rådmannens ledergruppe er sannsynligvis en medvirkende 

forklaring til at kommunen også ser ut til å være gode på utforskende, og ikke bare 

utnyttende, læring. Disse innovative trekkene ved kommunen må sies å være en faktor som 

virker fremmende på kommunens læringsevne, ikke minst fordi den gjør det lettere å få til 

dobbeltkretslæring. Vel så viktig ser det ut til å være at toppledelsen makter å få 

organisasjonen med seg. Deres vektlegging av medvirkning øker forutsetningene for god 

internalisering og eksternalisering. Selv om empirien ikke gir dekning for det, så kan man 

likevel reise en antagelse om at det er lettere for entreprenører på lavere nivå å ta utviklings-

initiativer med en ledelse som ser ut til å verdsette entreprenørskap. I så fall kan det være et 

positivt bidrag til læringssirkelen i figur fem, fordi man kan tenke seg at det vil stimulere til 

at formell kompetanse, taus kunnskap og realkompetanse alle bringes til overflaten. 

 

 

4.2 Analyse av antagelser 

Studiet tok sikte på å belyse følgende antagelser: 

 

 Sarpsborg kommunes tverrsektorielle folkehelsearbeid vanskeliggjøres av 

kommuneorganisasjonens manglende læringsevne. 

 

Antagelsen må sies å være svekket. Kommunen ser ut til å ha stor læringsevne, men er 

flinkere på andre områder enn på folkehelse. Studiet viser deriblant et handlingsrom i 

forhold til å videreutvikle en lokal kunnskapsbase med påfølgende internalisering. For 

kommunen som helhet fremstår den like fullt som god i arbeid med å ta til seg ny kunnskap 

og på den bakgrunn endre adferd.  I det hele tatt, viser kommunen i kraft av sin egenart et 

stort, men uutnyttet, potensial på folkehelsearbeid. Den viktigste forklaringen ser ut til å 

være at toppledelsen ikke har prioritert folkehelsearbeid etter prinsippet om helse i alt vi 

gjør. 

 

 Bestiller-utfører modellen har påvirket organisasjonskulturen i Sarpsborg kommune 

på en måte som vanskeliggjør et godt folkehelsearbeid. 

 

Også den antagelsen må sies å være svekket. Empirien gir ikke grunnlag for å si at 

organisasjonskulturen i særlig grad er påvirket av modellen.  
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Empirien tilsier at modellen var ekstrem upopulær og ble drevet gjennom av toppledelsen på 

tvers av ønsket til flertallet av medarbeiderne. Den ble moderert gjentatte ganger, og da den 

ble avviklet i 2009 var den allerede utvannet. Empirien kan tolkes slik at det verdisynet som 

lå til grunn for bestiller-utfører modellen aldri hadde bred støtte i administrasjonen. 

 

 

4.3 Hva hemmer og fremmer læring i folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommunes 

administrasjon? Avsluttende konklusjoner. 

En rekke konklusjoner er gitt i forutgående drøftinger. Nedenfor oppsummeres de som anses 

som de viktigste: 

 

1. Det er noe, trolig internt i kommuneorganisasjonen, som trigger medarbeiderne. Det 

rapporteres om en arbeidsmoral langt over det man kan forvente. Studiet gir ikke 

grobunn for å konkludere med hva dette trekket ved organisasjonskulturen skyldes, 

men det kan avledes en antagelse om hva dette kan forklares med: Kommunens 

toppledelse i stor grad er sammensatt av entreprenører, og i kraft av deres initiativer 

og/eller personlige egenskaper, makter de å få ansatte til å gjøre en ekstra innsats. 

 

2. Det ser ut til at toppledelsen har, og har hatt, en svært viktig rolle i kommunen. Også 

dette virker å være et trekk ved organisasjonskulturen. Det fremstår som hemmende 

på læring at svært mye må forankres der for å få gjennomslagskraft. Derimot så 

synes det å være fremmende at når toppledelsen først gir aksept, så viser 

organisasjonen lojalitet og disiplin og forsøker å sikre internalisering. For 

folkehelsearbeidet betyr dette at kommunen trolig har et stort potensial skulle 

toppledelsen velge å gi arbeidet legitimitet og prioritet. Rapporten stiler spørsmål 

ved om det er en del av organisasjonskulturen at man ikke synes veldig bevisste på 

lokalpolitikkens plass i forvaltningen. Hvis så skulle stemme, vil det være 

ødeleggende for læring, særlig i det helsefremmende arbeidet. 

 

3. Det er vist at folkehelselovens forarbeider argumenterer for at erfaringsbasert 

kunnskap er viktig i folkehelsearbeidet, men at den instrumentelle rasjonaliteten like 

fullt dominerer. Likevel har lovverket et handlingsrom som Sarpsborg kommune kan 

benytte, hvis de selv velger det, og det vil i så fall trolig virke fremmende på læring. 

Figur 5 viser eksempel på hvordan kommunen kan gripe et slikt handlingsrom ved å 

bygge opp en lokal kunnskapsbase. Det er synliggjort at kommunens plansystemer 

kan spille en viktig rolle både for eksternalisering og internalisering, og det er 

demonstrert at kommunen i noen sammenhenger allerede har etterlevd figurens 

prinsipper i folkehelsearbeidet. Et eksempel er prosjekt ”Nærmiljøhuset”. Da dette 

omtales som en suksesshistorie i Sarpsborg, kan figuren og tiltaket dessuten gi 

hverandre legitimitet. 

 

4. Sarpsborg kommune står frem som gode på læring. Men, de har et tydelig 

forbedringspotensial på ”læring” innenfor folkehelsearbeid på overordnet nivå: Her 

ser det ut til å mangle gode systemer og strukturer som sikrer samarbeid på tvers og 

tydelige prioriteringer. Toppledelsens manglende interesse for folkehelsearbeid ser 

ut til å være en viktig forklaring til at det er oppstått en begrepsforvirring i 

kommunen der ansatte snakker forbi hverandre. Like fullt må det som ser ut som en 

stor læringsevne i kommunen først og fremst tolkes som et stort potensial som også 

folkehelsearbeidet kan ha nytte av. Så til spørsmålet om man ”får te” eller om ”det 

nøttern’te” i Sarpsborg kommune, må en avsluttende konklusjon være at man så 

visst ”får te”: Men, det er mulig å ”få te litt mer” i det overordnede 

folkehelsearbeiddet, tuftet på prinsippet om helse i alt vi gjør. 
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