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Förord 

 

Författarna skulle vilja tacka alla som på något sätt har bidragit till 

detta arbete. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt. 

Stort tack till samtliga respondenter som med öppna armar och öppet 

sinne välkomnade oss in i sin verksamhet, och som avsatte tid och 

resurser för att deltaga i vår undersökning. 

Ytterligare ett stort tack till vår handledare Loe Önnered som med sin 

kunskap och vägledning lett oss genom studiemörkret, ett steg i taget, 

mot vårt slutmål. 

Till sist vill vi även tacka våra kära studiekamrater Pierre, Mohamed, 

och Avin för era stöttande ord och möjligheten att bolla idéer och 

tankar.   
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RESEARCH QUESTIONS: 

(1) How are employee’s supported to conduct innovative work? 

 

(2) How does the conditions for employee involvement differ between the municipalities? 

 

PURPOSE: The aim of this study is to examine change- and improvement processes from a 

employee driven/high-involvement perspective, as well as the conditions for innovation in 

municipal home care services within a larger and smaller municipality. 

 

METHOD: Data in this study has been collected with the aid of qualitative interviews, as 

well as a quantitative survey. The interviews were conducted on four participants with some 

sort of leader position to obtain knowledge about how employee involvement is applied in the 

current situation. The survey was carried out on employees in each municipality’s home care 

service, with the intention to look into their general point of view and attitude regarding 

innovation and employee involvement. 

 

CONCLUSION: Although at present there’s no full-fledged reality within the examined 

organizations, there is still support to be found in both earlier research and the results obtained 

in this study for the development potential of home care services towards employee driven 

innovation. Not enough organizational slack, as well as lack of opportunity for decision-

making and initiative among employee’s in daily work is seen as potentially aggravating 

factors in the adoption of employee driven innovation.  
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FORSKNINGSFRÅGOR:  

 

(1) Hur stöds medarbetare för att bedriva innovativt arbete?  

 

(2) Hur skiljer sig förutsättningarna för personalinvolvering mellan kommunerna? 

 

SYFTE: Syftet med denna undersökning är att utifrån ett personaldrivet/höginvolverande 

perspektiv undersöka förändrings- och förbättringsprocesser, såväl som förutsättningar för 

innovation inom kommunal hemtjänst från en större och en mindre kommun. 

 

METOD: Datainsamlingen i detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, 

såväl som en kvantitativ enkätundersökning. Intervjuerna har genomförts på fyra deltagare 

inom ledande befattning för att erhålla kunskap om hur personalinvolvering tillämpas i 

dagsläget. Enkätundersökningen gjordes på medarbetare inom vardera kommuns hemtjänst, 

med avsikt att få ta del av deras generella uppfattning av samt inställning till innovation och 

delaktighet. 

 

SLUTSATS: Även fast det i dagsläget inte är en fullfjädrad verklighet inom de undersökta 

organisationerna, så finns det ändå belägg att finna i både tidigare forskning och erhållna 

resultat för hemtjänstens utvecklingspotential mot personaldriven innovation. För lite 

organisatoriskt handlingsutrymme samt bristande möjlighet till medarbetares eget 

beslutsfattande och initiativtagande i vardagen uppmärksammas som potentiellt försvårande 

faktorer för anammandet av personaldriven innovation. 
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”Organisations need to increase their innovative capacity and one powerful 

mechanism for doing so it to extend participation in the process to much wider 

groups of people.” – Bessant & Caffyn (1997, s. 8)  
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1. Introduktion 
Under denna rubrik beskrivs såväl studiens inledning, bakgrund och problematisering, syfte 

och forskningsfrågor, innovationsbidrag, och avgränsningar. En övergripande introduktion 

av väsentliga begrepp och dess relevans för studien ges även i detta kapitel. 

 

 

1.1 Bakgrund  

Det ställs i dagsläget allt större krav på välfärdssektorn att kunna bemöta särskilda behov och 

samtidigt leverera högkvalitativ och specialiserad vård, omsorg, och utbildning till alltfler och 

allt äldre individer. Samtidigt måste detta ofta göras med en budget som är densamma som 

eller mindre än tidigare. För att kunna ta sig an dessa påfrestande och alltmer komplexa 

utmaningar och vidare expandera såväl utbudet av och innebörden hos välfärdstjänster krävs 

det därför en väl fungerande innovationsförmåga inom sektorn (Johannesson, Olmsäter, 

Åstedt, & Ohlin, 2013; Hasu, Saari, & Mattelmäki, 2011).  

I en rapport av Johannesson et al. (2013) lyfts fyra utvecklingsområden för vård och omsorg 

fram som utmärkande: (1) prestation/kvalitet och ersättning, (2) mångfald, valfrihet och 

konkurrens, (3) individ och livssituation, och (4) upphandling och innovation. Rapporten 

baseras på resultat och reflektioner erhållna från tre workshops tillsammans med individer 

från vård och omsorg, och i rapporten presenteras varje område tillsammans med nuvarande 

utmaningar och aktuell utveckling. Problemområde (3) berör behovet av att tillämpa brukar-, 

och medarbetarmedverkan i termer av medskapande, för att bland annat erhålla en bättre 

förståelse för brukares livssituation och ta tillvara på gemene individs innovationspotential. 

Denna medverkan, med såväl brukare som medarbetare, menar Johannesson et al. (2013) vara 

ett värdefullt, men outnyttjat verktyg i dagsläget.  

 

1.2 Problematisering 

Inom specifikt hemtjänsten finns stora incitament för att involvera medarbetare i innovativt 

arbete och beslutsfattande, då det är dessa som ansvarar för att hantera kundbemötande och 

som resultat sitter på potentiellt utvecklingsfrämjande kunskap. I och med detta kan och bör 

varje medarbetare åskådliggöras som en potentiell källa till ny kunskap gällande behov, 

förändrings-, och förbättringsmöjligheter. 

Storleken hos en organisation kan ibland medföra vissa egenskaper eller möjligheter, menar 

Tidd och Bessant (2013). Mindre organisationer utmärks bland annat av sin flexibilitet, och 

uppvisar ofta även en mer informell kultur till skillnad från större organisationer. Vidare kan 

mindre organisationer ofta med relativ lätthet förmedla information inom organisationen och 

som resultat även tillgodogöra sig effektivare beslutsfattande processer (Tidd & Bessant, 

2013). 
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Med allt detta i åtanke har vi satt ut för att undersöka huruvida två kommuner av olika storlek 

förhåller sig till personalinvolvering inom hemtjänsten, och vilka förutsättningar som i 

nuläget finns för personal att deltaga i förändrings- och förbättringsarbete. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra förändrings- och förbättringsprocesser, 

såväl som förutsättningar för innovation inom hemtjänsten inom en större och inom en mindre 

kommun utifrån ett personaldrivet/höginvolverande perspektiv. 

1. Hur stöds medarbetare för att bedriva innovativt arbete?  

2. Hur skiljer sig förutsättningarna för personalinvolvering inom kommunerna? 

 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete har avgränsats till att undersöka välfärdssektorn inom en större kommun 

(folkmängd > 100,000, 532 kommunalt anställda) och en mindre kommun (folkmängd < 

20,000, 350 kommunalt anställda) med syftet att observera huruvida, om alls, det finns en 

skillnad i förutsättning för personalinvolvering. Vidare avgränsning gjordes genom att primärt 

fokusera på hemtjänsten inom vardera kommun, då detta är ett område som i dagsläget ställs 

under väldigt stor arbetspress och mycket troligt skulle gynnas av mer omfattande 

personalinvolvering i sina innovationsprocesser. 

 

1.5 Innovationsbidrag 

Vårt ändamål är att kunna främja förståelsen för hur det relativt outforskade konceptet bakom 

personalinvolvering kan gynna samtliga parter inom en organisation och varför det bör 

eftersträvas. Genom att presentera relevanta begrepp, aspekter, teorier och modeller är 

förhoppningen med detta arbete att informera och tydliggöra, och på så sätt underlätta för 

implementering och vidareutveckling av ett höginvolverande innovationssystem.   
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2 Metod 
Under denna rubrik redogörs och motiveras det för gjorda metodval, utformning av 

mätinstrument, tillvägagångssätt för datainsamling, urval av deltagare, samt förhållningsätt 

gentemot forskningsetik. 

 

 

2.1 Forskningsansats 

Bryman (2013) beskriver framförallt två generella inriktningar för att bedriva 

samhällsvetenskaplig forskning: (1) kvalitativ forskning och (2) kvantitativ forskning.  

Kvalitativ forskning har sitt ursprung inom hermeneutiken, vilket är en kunskapsteori som i 

korthet utmärks av dess fokus på förståelse av det mänskliga beteendet. Denna 

forskningsinriktning behandlar framförallt data i form av ord och tolkning, och ämnar utifrån 

detta urskilja mening. Kvalitativ forskning har som oftast sin utgångpunkt i induktion, det vill 

säga, att teorier baseras utifrån observationer eller erhållna resultat. Sociala företeelser 

åskådliggörs som samspelsbaserade och ständigt föränderliga. (Bryman, 2013) 

Kvantitativ forskning har istället sitt ursprung inom positivismen, vilket till skillnad från 

hermeneutiken är en kunskapsteori som i korthet utmärks av dess fokus på förklaring av det 

mänskliga beteendet. Denna forskningsinriktning behandlar framförallt data i form av siffror 

och fördelningar, och ämnar utifrån detta åskådliggöra tendenser. Kvantitativ forskning har 

istället sin utgångspunkt i deduktion, vilket innebär att teorier snarare appliceras på 

verkligheten för att pröva dessas överenstämmelse. Sociala företeelser åskådliggörs existera 

oberoende av aktörerna. (Bryman, 2013) 

Detta arbete grundades utifrån en kvalitativ ansats, med slutmålet av en djupare förståelse för 

det utvalda ämnet. I och med detta har datainsamlingen till stor del, men ej uteslutande, skett 

med hjälp av kvalitativa insamlingsmetoder. Bryman (2013) talar om något kallat 

flermetodsforskning, där kvalitativ och kvantitativ metodik kombineras. Genom detta kan 

man uppmärksamma likheter och skillnader mellan resultat erhållna ur olika 

forskningsstrategier, och på så sätt även fylla eventuella luckor eller styrka erhållna datas 

trovärdighet.  

  

2.2 Kvalitativ metod – Intervju 

Inom kvalitativ forskning finns det en mängd olikartade metoder som kan användas, och där 

några av de vanligaste är deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 

språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativa data, och analys av texter och 

dokument (Bryman, 2013).  

Datainsamlingen i detta arbete erhölls delvis utifrån kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer är utmärks av att ofta vara väldigt flexibla och öppna i sin natur, till skillnad från 

strukturerade (kvantitativa) intervjuer som i större mån är förhållandevis ytliga eller slutna i 

sitt upplägg, ofta konstruerade för att erhålla data från ett desto större urval (Bryman, 2013).  
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Bryman (2013) beskriver två huvudsakliga varianter av kvalitativa intervjuer: (1) 

ostrukturerad och (2) semistrukturerad. Vid en ostrukturerad intervju använder sig forskaren 

inte av på förhand satta frågor, utan snarare av en inledande vag eller bred fråga som tillåter 

respondenten att svara och associera fritt. Forskaren använder sedan uppföljningsfrågor för att 

styra konversationen i en önskvärd riktning. En semistrukturerad intervju innefattar vissa 

likartade element på så sätt att den är väldigt flexibel och tillåtande för respondenten att 

utforma sina egna svar på, men i denna variant använder sig forskaren av en intervjuguide 

bestående av vissa specifika teman och tillhörande frågor som ämnas beröras. Som ett resultat 

av den semistrukturerade intervjuns flexibilitet ställs dock inga krav på att frågornas 

turordning måste följas (Bryman, 2013). 

I detta arbete konstruerades och tillämpades semistrukturerade intervjuer för att erhålla 

nödvändig data. Motivering bakom valet av semistrukturerade intervjuer istället för 

ostrukturerade intervjuer var att det sistnämnda upplevdes alltför osäkert för att kunna erhålla 

nödvändig information. Med en intervjuguide som stöd kunde konversationen bättre styras i 

rätt riktning, samtidigt som det ändå tilläts relativt stor frihet för respondenten att besvara 

frågorna på ett bekvämt sätt.  

 

2.2.1 Utformning av intervjuguide #1 

Den första intervjuguiden ämnade undersöka det generella innovationsklimatet inom 

kommunen, och hur kommunen överlag förhöll sig till samt arbetade med 

personalinvolvering. Vissa av frågorna hade underlag i litteraturen kring personaldriven 

innovation, medan andra var av en mer generell undersökande natur kring innovationsarbete 

överlag. Exempelvis så ämnade frågorna ”Hur arbetar kommunen med innovationsarbete 

överlag?” och ”Hur upplever Ni innovationsklimatet inom kommunen?” att ge respondenten 

gott med utrymme för att beskriva den nuvarande innovationsrutinen och klimatet, medan 

exempelvis frågorna ”Hur tas besluten gällande förändrings-, och förbättringsarbete?” och 

”Vilka involveras i processen?” fokuserade på just involveringsaspekten. Vissa av frågorna 

blev något slarviga och slutna i sin utformning, såsom ”Arbetar kommunen med att främja 

involvering av anställda i innovations, och beslutsprocesser?” och ”Finns det i nuläget någon 

form av innovationsfrämjande utbildning för anställda inom kommunen att deltaga i?”, men 

försöktes vägas upp för med hjälp av följdfrågor. 

 

2.2.2 Utformning av intervjuguide #2 

Den andra intervjuguiden ämnade undersöka mer specifikt hur hemtjänsten inom varje 

kommun förhöll sig till samt arbetade med personalinvolvering i innovationsprocessen. Dessa 

frågor baserades helt utifrån relevanta teman som erhållits från en modell av Wihlman och 

kollegor (2014); attityder, kommunikation, lärande, kreativitet, innovationsprocesser, och 

ledarskap. Dessa ingick under tre större områden; organisationskultur, utveckling, och stöd. 

Denna gång konstruerades frågorna med större noggrannhet än tidigare för att undvika slutna 

frågor. Många frågor ställdes därför som ”Hur upplever Ni…” och ”Vad anser Ni…”, för att 

respondenten skulle kunna ge ett så utförligt svar som möjligt. 
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2.3 Kvantitativ metod – Enkät 

Datainsamling inom kvantitativ forskning kan bedrivas med hjälp av bland annat 

strukturerade intervjuer, surveys, och enkäter (Bryman, 2013). 

I detta arbete tillämpades enkäter för resterande mängd datainsamling. Enkäter är en lämplig 

insamlingsmetod om det exempelvis finns begränsat med tid eller resurser, eller om man vill 

undvika intervjuareffekter. Samtliga enkäter är även identiska, vilket eliminerar risken för 

påverkan som en kvalitativ intervju eller deltagande observation eventuellt kan medföra 

(Bryman, 2013). 

Egna enkätfrågor konstruerades inför detta arbete för att samla in resterande nödvändig data. 

Motiveringen bakom valet av enkäter var att de med relativ lätthet gick att distribuera till en 

stor skara individer, och att dessa tillsammans med intervjumaterialet skulle ge en mer 

nyanserad datamängd. Enkäterna valdes att delas ut i pappersform, då det upplevdes skulle ge 

bättre svarsfrekvens än om de var internetbaserade.  

 

2.3.1 Utformning av enkät 

Vid utformningen av enkätfrågorna användes de områden som Wilman och kollegor (2014) 

presenterat i sin modell återigen. Frågorna konstruerades som påståenden, vilka 

respondenterna fick gradera utifrån en sjugradig likertskala huruvida de höll med det som 

påstods eller ej. Påståendena valdes utifrån de tidigare nämnde områdena som gick att finna i 

modellen. Påståendet ”Kreativitet är ett viktigt verktyg att ta tillvara på” ämnade exempelvis 

undersöka hur respondenterna förhöll sig till kreativitet, medan ”Det går lätt att förmedla 

idéer och tankar till andra individer inom organisationen” ämnade undersöka hur 

kommunikationen upplevdes. Ett mindre antal påståenden valdes ut för att flippas till att bli 

inte-påståenden, såsom ”Jag känner inte att mina idéer och förslag får tillräckligt med 

uppmärksamhet”. Detta gjordes för att säkerställa att respondenterna faktiskt hade svarat på 

ett korrekt sätt, och inte bara fyllt i det eller de högsta svarsalternativ som fanns på samtliga 

frågor. 

 

2.4 Kvalitet 

Bedömning utav samhällsvetenskapliga undersökningar görs enligt Bryman (2013) till stor 

del utifrån tre kriterier: (1) validitet, (2) reliabilitet, och (3) replikerbarhet. 

 

2.4.1 Validitet 

Validitet är en omfattande term som står för hur väl ett mätinstrument uppmätt det som var 

ämnat, och är vidare avgörande för trovärdigheten hos erhållna resultat och gjorda slutsatser 

(Bryman, 2013). Begreppet validitet går att vidare dela in i mer specifika delar, vilka mer 

ingående berör faktorer som påverkar den överhängande validiteten. Bryman (2013) nämner 

här bland annat mätningsvaliditet, intern validitet, och extern validitet. 

Mätningsvaliditet avser huruvida ens mätningar faktiskt avspeglar det fenomen eller begrepp 

man ämnat undersöka, och är beroende av mätinstrumentets förmåga att effektivt kunna 
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besvara de frågor som ställs i studien (Bryman, 2013). För att uppnå en god mätningsvaliditet 

har intervjufrågorna som använts i detta arbete utformats med nära koppling till tidigare 

forskningslitteratur, framförallt en modell över viktiga faktorer för personaldriven innovation 

av Wihlman et al. (2014). Enkätfrågorna konstruerades till stor del utifrån intervjufrågorna 

och tidigare nämnd modell, men till viss del även utifrån de data som erhölls under 

intervjuerna. 

Intern validitet avser hur trovärdig en slutsats om orsakssamband mellan variabler kan sägas 

vara, och diskuteras ofta i termer av oberoende och beroende variabler (Bryman, 2013). Ett 

intresseområde för denna studie var att undersöka huruvida storleken hos kommunerna på 

något sätt eventuellt hade en inverkan på deras förutsättningar för personaldriven innovation, 

vilket innebär att den oberoende variabeln då skulle utgöras av storleksfaktorn, och att 

förutsättningarna för personaldriven innovation då skulle vara den beroende variabeln.  

Extern validitet avser huruvida undersökningens resultat är generaliserbart, och alltså inte är 

kontextberoende (Bryman, 2013). Resultat som erhållits genom intervjuer går som regel inte 

att generalisera, då intervju som metod enbart ämnar fånga respondentens subjektiva 

upplevelse kring det relevanta ämnet. 

 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet avser mätinstrumentets förmåga att erhålla samma resultat gång på gång, och 

handlar om att man vill kunna säkerställa att det resultat och svar man erhåller är konsekventa 

i det man ämnar mäta inom undersökningen. När man talar om reliabilitet görs det ofta utifrån 

tre faktorer; stabilitet, intern reliabilitet, och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2013).   

Stabilitet avser hur stabilt ens resultat är över tid, eller huruvida det fluktuerar eller ej. Om 

samma undersökning upprepas med samma respondenter och utförande, så kallat test-retest, 

så kommer ett resultat med hög stabilitet inte påvisa några större fluktuationer (Bryman, 

2013).  

Intern reliabilitet avser hur välutformat ens mätinstrument kan anses vara, exempelvis hur väl 

poängsättningen på en fråga kan tyckas lämplig eller hur följsamma och konsekventa ens 

frågor är. Den interna reliabiliteten kan kontrolleras genom att antingen använda sig av split-

half eller genom att se till ens frågors uppmätta cronbach’s alfa (Bryman, 2013). 

Interbedömarreliabilitet avser huruvida det kan råda konsensus gällande resultatet mellan 

olika observatörer, eller att de som genomför samma studie ska kunna komma till samma 

slutsats och resultat oberoende av vem som genomför det (Bryman, 2013). 

 

2.4.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet avser hur väl studien går att återskapa utifrån den beskrivning av 

tillvägagångsättet som ges och som ligger till grund för det resultat som erhållits. Det är 

därför viktigt att beskrivningen kring proceduren är så utförlig som möjligt så att det ges 

möjlighet till det, och att om erhållandet av ett nytt resultat uppkommer så kan man med 
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största säkerhet kunna förkasta det gamla då det inte längre innehåller tillförlitlighet (Bryman, 

2013). 

 

2.5 Urval 

Urvalet bestod av en innovationsstrateg inom den större kommunen, en kvalitetsutvecklare 

inom den mindre kommunen, och två enhetschefer inom hemtjänsten, en från vardera 

kommun. Inför enkätundersökningen valdes enhetschefernas medarbetare ut som 

respondenter. Bryman (2013) menar på att det val av respondenter som gjorts i detta arbete 

kallas för ett målinriktat urval. Detta urval gör att man som undersökningsledare eliminerar 

det mest vanliga och förekomliga slumpmässiga urval som bedrivs i forskningssyfte. Detta 

urval handlar om att man helt enkelt handplockar de individer som passar bäst till den 

undersökning som man ämnar bedriva och som man dessutom vet med sig ger svaren som 

behövs till att besvara de forskningsfrågor man valt ut (Bryman, 2013). Eftersom att intervjuer 

med enhetschefer gjordes för att ta del av deras perspektiv av personalinvolvering i 

utvecklingsprocesser så förelåg det även ett bekvämlighetsurval i vår undersökning. Detta då 

det valdes att genomföras enkätundersökningar på de anställda som arbetade under dessa. Vid 

ett sådant urval innebär att de respondenter som faktiskt väljs ut till att få delta i 

undersökningen befinner sig på ett för undersökningsledarna nära håll (Bryman, 2013). 

 

2.6 Forskningsetik 

Detta arbete har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna som sammanställts 

i en rapport av Vetenskapsrådet (2002). Dessa förmedlades och redogjordes för vid samtliga 

datainsamlingstillfällen. Vid intervjutillfällena gjordes detta med hjälp ett initialt missivbrev 

och senare även i muntlig form, medan för enkätdeltagarna förmedlades detta i textform i 

form av ett försättsblad på enkäten tillsammans med instruktioner för hur enkäterna skulle 

besvaras. 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare skall delges information gällande 

forskningsuppgiftens aktuella syfte.  

Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare måste ge sitt samtycke till att deltaga i studien, 

och vidare förbehåller sig rätten att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information rörande respondenter skall behandlas på ett 

sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem.  

Nyttjandekravet innebär att insamlad information enbart får användas i forskningssyfte, och 

enbart inom den aktuella studien. 
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2.7 Datainsamling 

Datainsamlingen i detta arbete har gjorts utifrån både kvalitativ och kvantitativ metod, med 

hjälp av intervjuer och enkäter. 

 

2.7.1 Intervju 

Intervjuerna ägde rum på samtliga respondenters arbetsplatser, då det ansågs enklast för 

respondenterna. Samtliga intervjuer dokumenterades med en diktafon för att säkerställa att 

ingen information skulle gå förlorad och för att förenkla inför dess applicering i arbetet. Den 

första intervjun genomfördes inom den större kommunen den 16 november, och den andra 

genomfördes den 28 november. Dessa tog runt sextio minuter vardera att genomföra. De båda 

intervjuerna inom den lilla kommunen genomfördes på samma dag, den 29 november, och 

dessa varade också runt sextio minuter. Så fort samtliga intervjuer genomförts så 

transkriberades dessa, då det ansågs underlätta för själva transkriberingen att ha all 

information fortfarande färskt i minnet. 

 

2.7.2 Enkät 

Godkännande gavs av personalansvarig för att genomföra en enkätundersökning med deras 

personal, för att på så sätt kunna ta del av personalens perspektiv. Enkäterna konstruerades 

och delades ut i pappersform, då detta ansågs vara det lättaste och mest tillgängliga 

alternativet för samtliga respondenter. Studieledarna närvarade inte vid svarstillfället, utan 

enkäterna delades ut till en ansvarig person inom vardera kommun som delade ut dessa på 

studieledarnas bevåg och samlade åter in dem när de var besvarade eller när utsatt tid 

uppnåtts. Respondenterna gavs cirka två veckor för att besvara enkäterna, varpå studieledarna 

återvände till kommunerna och samlade in dessa. 

 

2.8 Metodkritik  

2.8.1 Flermetodsforskning 

När man bedriver flermetodsforskning och kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod så 

finns det vissa nackdelar, och en undersökning blir inte nödvändigtvis bättre av att man 

använder två forskningsansatser. Att använda sig utav flermetodsforskning kräver mer tid och 

det krävs att man noggrant sätter sig in i de båda metodvalen för att utföra dessa korrekt. Det 

kan även finnas svårigheter med att förena de båda till att ge en helhet och ett gemensamt 

resultat (Bryman, 2013). 

 

2.8.2 Kvalitativ metod 

När man genomför en kvalitativ metod, närmare bestämt en semistrukturerad intervju, så 

finns det vissa aspekter man bör ha i åtanke, såsom när det kommer till själva utformningen 

av de intervjufrågor som ämnas ställas. Bryman (2013) menar att man bör ha utformat dessa 

till att bli så lättförståeliga och tolkningsbara som möjligt för respondenten att kunna besvara. 

Vissa frågor i intervjuguiden för detta arbete hade kunnat förfinas och förenklats något, då det 

exempelvis framgick att respondenter inte riktigt förstod vissa frågors innebörd och därför 
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krävde vidare förklaring av frågorna i fråga. Under ett annat intervjutillfälle så var det 

märkbart att en respondent läste frågeformuläret upprepade gånger innan denne svarade på 

själva frågan. Vidare så kan man även konstatera att på grund av studieledarnas relativa ovana 

när det kommer till att genomföra intervjuer så utfördes ingen pilotstudie, vilket Bryman 

(2013) menar på är till för att försäkra att de frågor som konstruerats är av bra karaktär och 

utformning. Detta kan man få reda på om man genomför testintervjuer med de frågor som är 

framtagna (Bryman, 2013).  

Då det tidigare poängterats att studieledarna var relativt oerfarna när det kom till just 

intervjuer så gavs ingen större hänsyn till en viktig aspekt som Bryman (2013) kallar för 

intervjuareffekt. Intervjuareffekt kan bland annat vara när en studieledare påvisar för den som 

blir intervjuad att svaren som erhålls är godtyckliga eller ej. Det som detta kan leda till är att 

respondenten då kan vinkla sina svar utefter det som denne tror studieledaren är ute efter 

(Bryman, 2013). Inom detta arbete gavs ingen större hänsyn till denna effekt, då studieledarna 

satt och nickade instämmande till det som sades från respondenterna. 

När det kommer till dokumentering av intervjuerna med hjälp av inspelning så menar Bryman 

(2013) att detta kan göra att respondenten i fråga blir obekväm. Detta menar denne då 

respondenten i fråga, även om denna gått med på användning av inspelningsapparat, kan 

lägga för mycket fokus vid det faktum att samtalet spelas in (Bryman, 2013). Även om det 

faktum att studieledarna informerade alla respondenter om de forskningsetiska principerna, 

samt att det även gavs försäkran om att all inspelning skulle raderas efter avslutad studie, så 

kan det även ha förelegat en viss nervositet hos respondenterna när det kom till just själva 

inspelningen. Detta visade sig hos några av respondenterna som ville säkerställa att de svar 

som denne gav inte speglade organisationens eller någon annan på något sätt utan endast 

respondentens perspektiv. 

 

2.8.3 Kvantitativ metod 

När man genomför en kvantitativ metod, närmare bestämt en enkätundersökning, så finns det 

enligt Bryman (2013) faktorer man bör ha i åtanke, såsom exempelvis bortfall. Bortfall i 

enkäter kan ske sker när respondenter inte svarar på de frågor som undersökningsledarna vill 

få besvarade. Bortfall kan vara avsiktligt eller inte, och att man bör ha frågor som är så lätta 

att tolka och förstå som möjligt så att så många som möjligt kan svara på dem. För mycket 

bortfall kan leda till att ens resultat blir skevt. Främjande aspekter som Bryman (2013) tar upp 

för att potentiellt erhålla en större svarsfrekvens är bland annat att erbjuda respondenterna 

kompensation för sitt deltagande, och att ha tydlig information gällande enkäten, vilket kan 

göra respondenterna mer benägna att besvara (Bryman, 2013). 

Bryman (2013) beskriver vidare nackdelar med enkäter; det går inte att med någon säkerhet 

säga vilken individ som gett vilket svar, och följdfrågor är som oftast inte en möjlighet. 

Fördelarna med enkätundersökning är dock att man kan nå ut till flera personer och att enkäter 

är ett relativt billigt alternativ, samt att de som svarar på enkäten själva kan bestämma när, 

var, och hur de vill besvara enkäten (Bryman, 2013). 

  



  16(49) 

 

 

2.9 Metoddiskussion 
Syftet med detta arbeta har varit att undersöka förutsättningar för personalinvolvering och 

personaldriven innovation inom välfärdssektorn. Detta gjordes i två kommuner av olika 

storlek, då tidigare forskning har visat på att en organisations storlek kan påverka dess 

innovationsfrämjande egenskaper (Tidd & Bessant, 2013). För detta ändamål gjordes ett 

målinriktat bekvämlighetsurval av respondenter, vilket delvis förledde till att avgränsning 

gjordes för att enbart fokusera på hemtjänsten inom vardera kommun. 

Både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder har använts delvis för att få en 

nyanserad mängd data, men även som resultat av arbetets tidsram och omfång. Intervjuer 

utfördes med innovationssansvariga och enhetschefer för att fånga deras perspektiv, med 

resonemanget att dessa spelade en avgörande roll för personalinvolvering. För att urskilja 

medarbetarnas perspektiv användes enkäter, vilket lämpade sig bäst med tanke på arbetets 

tidsram och omfång. Om mer tid funnits att tillgå hade ett potentiellt alternativ varit att utföra 

strukturerade intervjuer med personalen, då detta eventuellt hade kunnat ge en mer 

beskrivande data.  

Urvalet av intervjurespondenter upplevs relevant, då samtliga deltagare besitter väsentliga 

personalrelaterade roller och ansvarar på ett eller annat sätt för innovativa processer inom sina 

respektive organisationer. Under studien framgick det att en respondent var tämligen ny i sin 

yrkesroll, och kunde därav enbart delge en begränsad mängd data. Detta sågs till viss del som 

ett orosmoment, men då ingen större tanke i förväg hade lagts på deltagandekriterium eller 

liknande, och då respondenten ändå ansågs besitta relevant information så uteslöts denne inte 

från undersökningen. 

Samtliga intervjuer spelades in för att säkerställa att all vital data senare fanns tillgänglig. 

Dessa transkriberades och bearbetades därefter utförligt och kontinuerligt, både enskilt och 

gemensamt, för att säkerställa att de tolkningar som gjordes ansågs trovärdiga. 

Under enkätundersökningen erhölls ett relativt stort bortfall; utav 31 utdelade enkäter inom 

den större kommunen så var det endast 11 stycken som var ifyllda. Från den mindre 

kommunen erhölls en högre svarsfrekvens; av de 31 utdelade enkäterna så besvarades 26 

stycken. Att studieledarna inte närvarade vid ifyllnadstillfället och att ingen kompensation 

erbjöds deltagarna kan båda vara bidragande faktorer till bortfallet. På grund av detta bortfall 

finns det en förhöjd risk att resultaten från enkäterna inte fullt reflekterar verkligheten, vilket 

bör has i åtanke. 
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3 Teori 

Under denna rubrik redogörs för relevanta teorier och modeller som använts i detta arbete. 

 

Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete har framförallt legat vid vad tidigare forskning 

haft att säga kring konceptet av personaldriven innovation. Detta arbetskoncept, likt öppen 

innovation och kunddriven innovation, ingår i det övergripande konceptet av höginvolverande 

innovation, vilket lägger stort fokus på framförallt deltagande, samarbete, och informations- 

och kunskapsförmedling för att främja innovationsprocessen. Med detta sagt upplevs det 

relevant att i detta avsnitt redogöra för vad höginvolverande innovation innefattar, för att 

sedan vidare fokusera på personaldriven innovation specifikt. 

 

3.1 Innovationskonceptet och kontinuerlig förbättring 

Termen innovation härrör från det latinska ordet innovāre, vilket översätts till att förnya eller 

att förändra. Tidd och Bessant (2013) beskriver hur lydelsen för begreppet ofta varierar, 

medan att den underliggande meningen oftast brukar överensstämma; innovation är processen 

att tillgodose och tillgodogöra ny kunskap, och handlar om mer än bara inventioner. 

Begreppet kaizen står för kontinuerlig förbättring (eng. continuous improvement), och är ett 

förhållningssätt som enligt Tidd och Caffyn (1997) är nödvändigt för organisationer att 

effektivt kunna bemöta och hantera utmaningar. Som namnet avslöjar så handlar detta 

koncept om att ständigt söka efter och ta tillvara på förbättringsmöjligheter får att på sådant 

sätt hålla organisationen i framkant. En allt vanligare metod för att tillämpa detta 

förhållningssätt är att i större mån involvera personalen i inkrementella utvecklingsprocesser 

(Tidd & Caffyn, 1997; Tidd & Bessant, 2013), med hjälp av exempelvis höginvolverande 

innovationsprocesser (eng. high-involvement innovation practices). 

Dessa begrepp, innovation och kontinuerlig förbättring, är i många avseenden snarlika och 

används ibland synonymt med avseende till deras funktion (Tidd & Caffyn, 1997). Flertalet 

studier har visat på hur anammandet av dessa koncept, vare sig separat eller tillsammans, haft 

en positiv effekt på både organisationer och individer verksamma därinom (Bessant & Caffyn, 

1997; Tidd & Bessant, 2013; Ramstad, 2014; Butts, Vandenberg, DeJoy, Schaffer, & Wilson, 

2009). 
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Bessant och Caffyn (1997) definierar kontinuerlig förbättring som ”en organisationsvid 

process av fokuserad och oavbruten inkrementell innovation” (s. 10), och uppmärksammar 

däri att innovationsrelaterade aktiviteter och bidrag för det mesta inte är radikala, d.v.s. 

nyskapande, utan i betydligt större mån inkrementella, d.v.s. vidareutvecklande, i sin natur. 

Inkrementella innovationsbidrag må vara mer vanligt förekommande, men det innebär inte att 

deras innovationspotential har mindre värde eller på något sätt är sämre i förhållande till 

radikala innovationsbidrag. Studier har visat på att kontinuerliga inkrementella förbättringar 

över tid ofta bringat bättre resultat än vad enstaka radikala förändringar lyckats förmå (Tidd & 

Bessant, 2013). Snarare än att sträva efter enstaka radikala innovationer borde desto större 

fokus istället ligga vid att främja en kontinuerlig ström av inkrementella innovationer 

(Bessant & Caffyn, 1997; Tidd & Bessant, 2013). 

Kontinuerlig förbättring låter väldigt bra på papper, men kan vara svårt att genomföra och 

upprätthålla i verkligheten (Bessant & Caffyn, 1997; Birkinshaw & Duke, 2013). Svårigheten 

med kontinuerlig förbättring anses som oftast inte ligga i förståelse av konceptet, utan snarare 

i dess implementering (Bessant & Caffyn, 1997). Många faktorer kan spela in för att hindra en 

organisation från att ta steget mot kontinuerlig förbättring, och hinder uppstår enligt 

författarna främst utifrån en kombination av tre faktorer; (1) bristfällig förståelse för 

konceptet, (2) bristfällig organisatorisk förmåga att implementera konceptet, (3) och 

bristfällig organisatorisk vilja att gå vidare med konceptet. Tidd och Bessant (2013) beskriver 

vidare hur sjösättandet av sådana arbetsprocesser ofta ställer krav på tid och resurser, såväl 

som ett långsiktigt engagemang, vilket potentiellt kan vara en bidragande faktor till att många 

organisationer, trots medvetenhet av relevans, ställt sig tveksamma till konceptet.  

 

3.2 Höginvolverande innovation 

Istället för att lägga sin tilltro till specialister att komma med innovativa lösningar på problem, 

såsom är vanligt inom R&D och IT, borde organisationer involvera flera individer i 

innovationsprocessen (Tidd & Bessant, 2013; Bessant & Caffyn, 1997). Denna typ av 

arbetsprocess har blivit alltmer vanlig för kontinuerligt förbättringsarbete, då den ger utlopp 

för och tar vara på enskilda individers kompetensbidrag. Tidd och Bessant (2013) beskriver 

vad de kallar för höginvolverande innovation (eng. high-involvement innovation), och lyfter 

däri fram varje individ som en potentiell innovatör eller bidragande faktor till innovation som 

borde uppmärksammas och tillgodogöras. Även om bidrag utifrån detta koncept allra oftast 

resulterar i inkrementella innovationer, så menar Tidd och Bessant (2013) på hur summan av 

dessa kan ha en större, mer långsiktig inverkan på organisationen än man först kunnat ana.  

Ramstad (2014) definierar höginvolverande innovationsprocesser (eng. high-involvement 

innovation practices) som arbets-, management-, och organisationsprocesser som stödjer 

såväl kontinuerlig förbättring och omfattande deltagande av medarbetare och andra parter.  
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Höginvolverande arbetsprocesser (eng. high involvement work processes) kan ses utmärka sig 

från andra deltagandebaserade initiativ (eng. participatory initiatives) i det avseendet att 

medarbetare ges ökad befogenhet till att fatta egna beslut, ta del av kritiskt information, 

erhålla belöningar som länkar samman den individuella prestationen till organisatoriska 

resultat, och möjlighet till att utöka organisations-, och uppgiftsrelaterad kunskap (Butts, 

Vandenberg, DeJoy, Schaffer, & Wilson, 2009). Studier har bland annat uppvisat stöd för hur 

dessa höginvolverande arbetsprocesser influerar medarbetare till att både arbeta hårdare och 

smartare, vilket har en direkt positiv inverkan på organisationen i helhet. Vidare har det även 

påvisats hur såväl arbetsnöjdhet och engagemang, både organisatoriskt och kvalitetsmässigt, 

kan påverkas positivt av höginvolverande arbetsprocesser (Butts et al., 2009; Kesting, Song, 

Qin, & Krol, 2016). 

I en studie av Ramstad (2014) har det påvisats hur höginvolverande innovationsprocesser 

(eng. high-involvement innovation practices), såsom decentraliserat beslutstagande (eng. 

decentralized decision making), kompetensutveckling (eng. competence development), och 

såväl internt och externt samarbete (eng. internal and external cooperation), kan ha en positiv 

inverkan på både organisations-, och individnivå i form av såväl arbetslivskvalitet (eng. 

quality of working life) och produktivitet. Ramstad (2014) hänvisar även till en tidigare studie 

gjord av Butts, Vandenberg, DeJoy, Schaffer, och Wilson (2009), vilken uppvisar liknande 

resultat; höginvolverande arbetsprocesser främjar högre autonomi och känsla av egenmakt 

(eng. empowerment), vilket i sin tur leder till bättre prestation, organisatoriskt engagemang, 

och upplevd arbetslivskvalitet överlag. Värt att uppmärksamma är dock att studien i fråga 

också belyser upplevt organisatoriskt stöd (eng. perceived organizational support) som en 

avgörande faktor för att kunna uppnå optimala resultat. Ytterligare studier har påvisat hur 

egenmakt kan främja bland annat tillit, organisatorisk prestation, och såväl utnyttjande (eng. 

exploitative) och utforskande (eng. explorative) innovation (Berraies, Chaher, & Yahia, 

2014). 

En problematik som uppstår vid involvering av många individer är dock hur man ska ta vara 

på och besluta kring förslag och idéer. Tid och Bessant (2013) presenterar lösningen på detta i 

form av policygruppering (eng. policy deployment), vilket i stort går ut på att bryta ner och 

applicera innovationsstrategier som vanligtvis finns i toppen av organisationen på lägre nivåer 

och låta individer därinom ta egna beslut kring idéer och förslag.  
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Figur 1 Femstegsmodell för implementering av höginvolverande innovation (Tidd & Bessant, 2013). 

Tidd och Bessant (2013) presenterar även en övergriplig modell för implementering av 

innovationsprocesser inom en organisation, bestående av fem utvecklingssteg. Varje steg är 

ämnat symbolisera utvecklingen av en organisations system, processer, och förmåga för att 

involvera medarbetare, och medför nya svårigheter och utmaningar som måste bemötas. 

Det första steget utmärks av väldigt låga nivåer av höginvolverande innovation. Det existerar 

inga formella strukturer och görs inga direkta ansträngningar för att involvera medarbetare. 

Det andra steget utmärks av en formell ansträngning till att anamma höginvolverande 

innovation, vilket görs genom att etablera processer för att finna och lösa problem på ett 

strukturerat och systematiskt sätt. Det är även viktigt att i detta steg börja utbilda och 

uppmuntra medarbetare till att deltaga i processen. 

Det tredje steget utmärks av en sammankoppling mellan höginvolverande 

innovationsprocesser och strategiska mål inom organisationen, så att mindre grupp-, eller 

individmässiga förbättringar kan ske i samklang. I detta steg tillämpas den tidigare nämnda 

policygrupperingen, och fokus läggs vid övervakning (eng. monitoring) och mätning (eng. 

measuring) av processförlopp, vilket används för att fortsatt eftersträva kontinuerlig 

förbättring. 

Det fjärde steget utmärks av införandet av egenmakt i betydligt större utsträckning än tidigare, 

vilket innebär större frihet för individer och grupper att på egen hand experimentera och 

generera innovationer. 

Det femte och sista steget utmärks av att erhållen kunskap och lärdomar från tidigare steg nu 

införlivats i organisationens fundamentala struktur och dess kultur; samtliga inom 

organisationen involveras i experimentering och förbättringsarbete, kunskapsfördelning, såväl 

som i skapandet och upprätthållandet av en aktivt lärande organisation.  
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3.3 Personaldriven innovation 

Personaldriven innovation (eng. employee-driven innovation) är ett koncept som på senare år 

växt sig alltmer befäst, och som utmärks av medarbetarinvolvering i innovations- och 

beslutsprocesser (Ramstad, 2014). Centralt för konceptet är antagandet att alla medarbetare 

har förmåga till kreativt tänkande och kan bidra till förändring (Hasu et al., 2011), vilket 

tillämpas och nyttiggörs genom att systematiskt tillgodogöra medarbetares erfarenhet och 

kunskap i innovativt arbete (Kesting & Ulhøi, 2010; Amundsen, Aasen, Gressgård, & Hansen, 

2014). På grund av detta observeras personaldriven innovation ofta som en botten-upp-

process (eng. bottom-up process), i och med att utgångspunkten ligger på medarbetarenivå 

(Wihlman et al., 2014). 

Kesting och Ulhøi (2010) definierar begreppet som genereringen och implementeringen av 

viktiga nya idéer, produkter, och processer som härrör från en enskild medarbetare eller 

gemensam ansträngning av två eller fler medarbetare som inte tilldelats denna uppgift (s. 2). 

Smith, Ulhøi, och Kesting (2012) utgår från denna definition och förklarar vidare 

 

”Att driva innebär både att komma upp med en idé och att vara involverad i dess 

implementering.” (s. 225) 

 

I en undersökning av Amundsen et al. (2014) har det uppdagats hur organisationer som 

använder sig av personaldrivna innovationsprocesser tycks uppvisa vissa överensstämmande 

kulturella kännemärken. Dessa kännemärken beskrivs stå i relation till varandra, vilket 

innebär att ansträngningar för att påverka eller förändra ett kännemärke även troligtvis skulle 

ha en effekt på resterande. Nio kännemärken identifierades: engagemang (eng. commitment), 

kooperativ orientering (eng. cooperative orientation), stolthet (eng. pride), tillit (eng. trust), 

tolerans (eng. tolerance), trygghetskänsla (eng. feeling of security), utvecklingsorientering 

(eng. development orientation), öppenhet (eng. openness), och autonomi (eng. autonomy). 

Dessa kännemärken tycks följa implementeringen av personaldrivna innovationsprocesser och 

agerar vidare främjande för fortsatt personaldrivet innovationsarbete, men Amundsen et al. 

(2014) påpekar att dessa kulturella kännemärken inte går att realisera i en organisation av ren 

vilja utan uppnås snarare genom en kombination av kompetent ledarskap och införandet av 

lämpliga processer och verktyg. 
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Figur 2 Modell över kärnkomponenter för personaldriven innovation (Wihlman et al., 2014). 

I samma studie av Amundsen et al. (2014) har det även åskådliggjorts hur personaldrivna 

innovationsprocesser kan implementeras och användas på diverse sätt inom en organisation, 

och att det inte går att urskilja någon ”bästa praxis”. Utifrån erhållna resultat har författarna 

identifierat tre relaterade fundamentala faktorer för personaldriven innovation; roller, verktyg, 

och kultur. 

Flertalet liknande faktorer för personaldriven innovation har även erhållits i andra 

undersökningar; Smith et al. (2012) lyfter fram ledarstöd (eng. leader support), autonomi 

(eng. autonomy), samarbete (eng. cooperation), och innovationsklimat (eng. innovation 

climate) som det mest märkvärdiga; Birkinshaw och Duke (2013) belyser framförallt 

utrymme för innovation (eng. time out), expansiva roller (eng. expansive roles), utmaningar 

(eng. competitions), och öppen kommunikation (eng. open forums); och i en studie av 

Wihlman et al. (2014) om personaldriven innovation specifikt inom välfärdstjänster 

presenteras framförallt stöd (eng. support), utveckling (eng. development), och 

organisationskultur (eng. organizational culture) som kärnteman inom personaldriven 

innovation.  



  23(49) 

 

 

Wihlman et al. (2014) presenterar sina uppdagade faktorer eller teman i en modell (Figur 1), i 

vilken de även visualiserar underliggande relevanta komponenter inom varje tema.  

Stöd inkluderar innovationsprocesser (eng. innovation processes) och ledarskap (eng. 

leadership), och inbegriper bland annat hur pass stöttad en medarbetare upplever sig vara att 

komma med innovativa idéer. Både innovationsprocesser och ledarskap spelar en 

överhängande roll i skapandet av stöd; genom att tillämpa systematiska innovationsfrämjande 

processer ökar innovationspotentialen, och i kombination med ett motiverande och 

uppmuntrande ledarskap kan denna potential omvandlas och ledas i rätt riktning. Wihlman et 

al. (2014) förklarar vidare hur medarbetare utan lämpligt stöd kan bli negativt belastade av att 

få idéer eller förslag överlämnade att på egen hand förverkliga, vilket ofta resulterar i 

besvikelse och stress för samtliga.  

Utveckling inkluderar lärandeprocesser (eng. learning processes) och kreativa processer (eng. 

creativity processes), och inbegriper bland annat förutsättningar för medarbetare att kunna 

generera och utveckla idéer som leder till innovation. Lärande är ett nödvändigt och kraftfullt 

verktyg för att generera såväl kreativitet och innovation (Høyrup, 2010; Tidd & Bessant, 

2013), och som i personaldriven kontext framförallt baseras på erfarenheter, kunskaper, och 

färdigheter hos medarbetare (Wihlman et al., 2014). Evans, Hodkinson, Rainbird, och Unwin 

(enligt Wihlman et al., 2014) lyfter fram deltagande (eng. participation), reflektion (eng. 

reflection), erkännande (eng. recognition), och samarbete (eng. teamwork) som viktiga 

organisatoriska aspekter för lärande. 

Organisationskultur inkluderar medarbetares attityder (eng. attitudes) och kommunikation 

(eng. communication), och inbegriper bland annat huruvida den etablerade kulturen upplevs 

främjande eller hämmande för medarbetare att generera och utveckla innovativa idéer och 

förslag. Wihlman et al. (2014) förklarar att god kommunikation såväl medarbetare emellan 

och mellan medarbetare och ledning kan vara av extrem signifikans för huruvida idéer eller 

förslag överhuvudtaget uppmärksammas och accepteras, men att det även kan vara svårt att 

uppnå utan tillräckligt organisatoriskt handlingsutrymme (eng. organizational slack). Vidare 

beskrivs autonomi och kontroll över sin arbetssituation som främjande organisatoriska 

faktorer för ett innovativt klimat, vilket även har kopplats till förhöjd arbetsnöjdhet hos 

medarbetare, medan alltför strikta krav, regler och processer beskrivs som hämmande för 

innovativt arbete (Wihlman et al., 2014).  
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4 Empiri 

Under denna rubrik presenteras erhållna data i form av åskådliggjorda teman. 

 

Empiridelen består av två uppsättningar intervjuer; en uppsättning intervjuer som gjordes 

riktad mot kommunerna (#1, #2), och en uppsättning intervjuer riktade mot hemtjänsten inom 

vardera kommun (#3, #4). Dessa efterföljs av resultatet från enkätundersökningen som 

utfördes inom vardera kommun. 

 

4.1 Intervju #1 – Innovationsansvarig (större kommun) 
Respondenten förklarade att deras ambition var att bli en utmaningsdriven innovativ 

organisation. För detta fanns det inget facit utan endast många recept i form av tidigare 

forskning som visade på vad som främjade respektive hämmade innovation. Detta menade 

respondenten innefattade individnivå såväl som organisationsnivå. Respondenten menade att 

likt en individ så hade även organisationen ambitioner som eftersträvades, nämligen en 

framtidsutsikt dit den själv ville ta sig genom synliga och osynliga strukturer. Det fanns 

visioner som de arbetade efter enligt respondenten, då detta var ett långtgående mål som de 

strävade efter med viss oklarhet om det kommer uppnås, men som ändå gav ett underlag att 

arbeta mot. Organisationen i fråga var politikerstyrd och majoritet beskrevs väljas vart fjärde 

år. Respondenten menade på att det kunde vara en nackdel om de bytte majoritet för ofta, då 

de kunde få helt nya saker att arbeta med. Majoriteten beskrevs lägga upp fokusområden för 

organisationen, och respondenten menade att detta var någonting som alla yrkesgrupper inom 

hela organisationen skulle arbeta mot. Respondenten beskrev de nuvarande fokusområdena 

som en attraktiv stad och landsbygd, höjd utbildningsnivå, fler jobb, social uthållighet och 

ekologisk uthållighet. De arbetade även med former av externkunder enligt respondenten. 

Dessa beskrevs innefatta bland annat elever i skolan, föräldrar till dessa, äldreomsorg, kultur 

och fritid, trafik och vägar, och sportföreningar, och respondenten förklarade att 

organisationen bedrev sitt arbete utifrån vad invånarna i kommunen hade för behov.  

Respondenten sade att den kunde fatta egna beslut gällande de saker som rörde dennes 

arbetsområde och inte behövde fråga sin chef om tillåtelse, men att det var chefen som hade 

det övergripande ansvaret att fatta beslut gällande deras avdelning. Det sades även att när det 

kom till större övergripande beslutsfattande på strategiska plan så var det politikerna som 

fattade dessa. Respondenterna menade på att de hade olika beslutsfattande nivåer inom 

organisationen, men att när det kom till innovation och vad som skulle arbetas vidare med 

eller ej så låg beslutet främst där det ansågs höra hemma inom organisationen, då vissa idéer 

som uppkom beskrevs som tämligen lätta att genomföra. Vidare förklarar respondenten att 

även om någonting skulle uppdagas utanför det egna beslutsfattande området så får och 

förväntas alla oavsett position därinom lägga fram idéer eller förbättringsförslag som kan visa 

sig gagnade för organisationens processer eller arbetssätt. 

Respondenten förklarade att alla blev involverade i innovationsprocessen, då alla inom 

organisationen fick och förväntades bidra med idéer och förslag. Idéer efterfrågades från de 

anställda, och det beskrevs att från organisationens sida fanns en vilja för dessa att vara aktiva 
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och bidra till utveckling. Regelverk och ramar till trotts så ansågs de anställda få vara 

innovativa, och de anställda beskrevs få testa och experimentera så länge de inte äventyrade 

någons väl och ve under processen. Vidare förklarade respondenten att de tidigt bestämde sig 

för att innovation inte var någonting som endast skulle förhållas till någon speciell avdelning 

och att resterande personal skulle få hålla på med annat, utan menade på att innovation 

behövde ta sig in i vardagen. Respondenten förklarade att med rätt stöd, i form av bland annat 

kunskap, inspiration, och verktyg, så kunde alla bli innovatörer.  

Majoriteten av de trehundrafemtio chefer som fanns inom organisationen beskrevs inställa sig 

väldigt positiva till innovationskonceptet, och upplevde att det erbjöds bra verktyg för dessa 

att arbeta med. Men sedan så fanns det även skeptiker som beskrevs kanske hört ordet 

innovation för första gången och kanske inte riktigt visste vad det var. Då, ansåg 

respondenten, handlade det främst om okunskap som orsak till att de ställde sig frågande till 

innovation. Vidare sade respondenten att det även handlade mycket om oro inför nya 

arbetsprocesser som introducerades, och att dessa kunde upplevas mer påfrestande än 

gynnande. Respondenten nämnde även som exempel att de för tillfället genomförde en 

obligatorisk utbildning för chefer inom innovation, där tjugonio personer av trettio var 

extremt positiva, men där en satt med armarna i kors och vars hela kroppsspråk talade om att 

denne inte ville vara där. Respondenten påpekade vilken väldig makt en sådan person besatt 

inom gruppen och förklarade vidare att den allmänrådande kulturen sattes gemensamt av alla 

därinom, vilket gjorde att den därför var mycket sårbar för just sådana individer. 

Respondenten ansåg det vara en viss nackdel att utbildningen var obligatorisk. Fördelarna 

med utbildningen ansågs bland annat vara att man kunde utbilda många samtidigt, och att man 

fick ett liknande språk samt verktyg för innovation. Detta beskrevs i sin tur underlätta på så 

sätt att man kunde hjälpas åt och reflektera tillsammans, vilket respondenten ansåg besitta en 

otrolig kraft.   

Respondenten sade att denne inte träffade de anställda så mycket, så när det kom till de 

anställdas inställning till innovation kunde hen inte säga så mycket. Respondenten träffade 

dock cheferna för personalen, och dessa hade sagt att vissa tyckte att det var väldigt kul och 

ville lära sig mer medan andra inte hade varit så intresserade och ansåg att de inte hade tid. 

Respondenten berättade om ett tillfälle där en chef hade haft problem med att motivera en av 

dennes personalgrupper. Denne hade därför rådfrågat respondenten, och tillsammans med 

denne fört en dialog som uppdagade två faktorer; det fanns en avsaknad av tillit mellan 

gruppens medlemmar, vilket bland annat gjorde att de inte förde någon dialog sinsemellan 

och inte riktigt vågade lyfta upp förslag och idéer, och gruppen hade en informell ledare som 

ställde sig väldigt negativ till innovationskonceptet. 

Respondenten förklarade att de hade som grundfundament att försöka arbeta med cheferna för 

att ge dessa stöd i hur de kunde bedriva innovationsarbete samt skapa förutsättningar för det, 

och vidare även att det var hopplöst att komma med massa förslag och idéer till grupper som 

inte var intresserade alls. Respondenten menade därför man fick lov att börja arbetet utifrån 

kulturen och klimatet inom grupperna. Det var av stor vikt att man fick personalen att förstå 

vad innovation var och att arbete med det inte handlade om onödiga eller oseriösa processer. 

Det var även viktigt att anställda förstod att de alla hade en plats inom processen, även om 
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man kanske inte ansågs vara den där kreativa personen med alla idéer utan istället kanske 

väldigt analytisk. Respondenten förklarade att det var minst lika viktigt att även de som 

motsatte sig innovation även visste om att de var värdefulla och kunde bidra i processen, och 

beskrev detta som en pedagogisk uppgift som de hade framför sig att förmedla från sin sida.    

Respondenten ansåg att alla chefer och medarbetare hade ett ansvar och en roll att vara 

innovativa i deras arbetsvardag, och att även respondenten hade detta som uppgift. Denne 

sade även att alla som arbetade inom organisationen ansvarade för den gemensamma kulturen 

som fanns därinom.  

Det fanns en utbildning som var obligatorisk för chefer att gå som hette Ledarskap för 

Innovation, där de som deltog fick välja någonting som de arbetade med i det vardagliga 

arbetet och sedan driva detta som sitt personliga projekt under utbildningen. Under 

utbildningen rekommenderades cheferna att välja ut minst en medarbetare till medledare för 

att arbeta tillsammans med under utbildningens gång. Tillsammans fick de driva och testa på 

innovativt arbete tillsammans för att till sist avgöra om man ville gå vidare med det man 

kommit fram till eller ej. Respondenten sade att utbildningen var obligatorisk för chefer då det 

var viktigt att dessa inte bara var innovatörer själva i sin roll utan även besatt förmågan att 

uppmuntra andra. Det var även viktigt för chefer att se till att medarbetare vågade ta för sig 

genom att skapa förutsättningar på olika sätt för det. 

Respondenten sade att deras arbete med utbildningar för innovation började 2009 med 

någonting som hette Modigt Ledarskap, där chefer erbjöds utbildning i att bli coachande 

ledare snarare än strikt styrande. Kursen tillgodogjorde cheferna med verktyg att arbeta vidare 

med, och många av deltagarna beskrevs anse att även deras anställda skulle gagnas av en 

liknande utbildning med exempelvis kommunikationsverktyg. Ur utbildningen plockades 

därför delar ut och gavs namnet Modigt Medarbetarskap, där de anställda fick lära sig att 

kommunicera på ett effektivt sätt med ett gemensamt och klart språk. Vidare sade 

respondenten att deras nyaste utbildning hette Modiga Idéer, och att denne föll under 

organisationens vilja att faktiskt bli mer innovativ. De två första utbildningarna beskrevs 

handla mycket om att bygga upp den interna kulturen för att överhuvudtaget göra det möjligt 

att arbeta med innovation, varpå Modiga Idéer ämnade höja den innovativa potentialen. 

När de valde projekt eller arbetsprocesser att arbeta vidare med inom organisationen så 

beskrevs detta ofta baseras på huruvida man var bekväm och visste att man faktiskt kunde 

klara av något. Respondenten fortsatte med att säga att det visserligen kunde förekomma vissa 

fall av mer vågad karaktär som de anställda kunde få driva vidare, men att det då var det upp 

till ledarskapet att bestämma kring detta. Respondenten menade på att om organisationen 

skulle kunna arbeta fram riktigt radikala innovationer så behövde den utvecklas vidare. 

Radikala innovationer var inte totalt oförekommande, men på grund av deras rådande 

strukturer beskrevs det erhållas inkrementella innovationer eller framväxande innovationer i 

betydligt större utsträckning. Vidare ansåg respondenten att de kanske hämmade sig lite när 

det kom till radikala innovationer på det sätt att de satte upp ramar som inte fanns. Då 

organisationen var så pass stor upplevde respondenten även att det kunde förekomma olika 

kultur inom olika delar därinom, och att det var mycket som behövde synkroniseras för att få 
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detta att fungera. 

 

4.2 Intervju #2 – Innovationsansvarig (mindre kommun) 
Respondenten förklarade att de var en liten organisation som arbetade nära varandra därinom 

och hade nära kontaktvägar till varandra. Denne menade att det var väldigt lätt för dem i och 

med storleksfaktorn att faktiskt involvera rätt personer om en idé skulle uppkomma. Vid 

uppkomsten av en idé beskrevs det att de personer som stod närmast idén involverades, då det 

var dessa som betraktades som experterna inom det egna arbetsområdet. 

Respondenten förklarade att saker som är lagstyrda eller kostsamma beslutar politiken om, 

men att de inte behövde få deras godkännande när det kom till mindre beslutsfattande och att 

de på så sätt hade relativt stor rörlighet själva. Det ansågs dock bra att veta vad som faktiskt 

kunde bedrivas själva och vad de fick lov att lämna över till politiken. Vidare förklarade 

denne att de arbetade fram förslag genom att involvera rätt personer som besatt den 

nödvändiga kunskapen för att sedan lägga fram förslaget eller idén till politiken, vilka i sin tur 

avgör om den är genomförbar och värd att gå vidare med. 

Innovationsklimatet upplevdes som väldigt bra för att få fram medarbetarnas idéer, och just 

tankesättet kring utvecklingsarbete var någonting som påvisades mycket inom organisationen.  

Människor i ledande befattning beskrevs ställa sig mycket bra till innovationskonceptet, i alla 

fall inom den egna produktionen och den nämnd som de arbetade med, men respondenten 

kunde inte svara för hur andra delar av organisationen ställde sig till det.  

Respondenten förklarade att det fanns medarbetare som alltid ställde sig bra till 

innovationskonceptet, som kom på många nya idéer och som ville driva dessa vidare, medan 

vissa andra beskrevs vara mer följare. Vissa andra ställde sig lite mer skeptiska till konceptet 

och så fanns det även de som var direkt motståndare till det. Detta var inte ett ovanligt 

fenomen i grupper, förklarade respondenten. Respondenten menade på att det var viktigt att 

låta det ta sin tid när man introducerade nya arbetssätt. De som befann sig inom ledande 

befattning ansågs också behöva ha ett tydligt slutmål, såväl som aktivt sträva efter att få med 

sig samtliga anställda och tillsammans arbeta för att uppnå målen.  

Respondenten menade på att det inte var direkt svårt med personalinvolvering i 

innovationsarbete, utan att det handlade mycket om att faktiskt uppmärksamma och ta hänsyn 

till att all personal var olika individer när det kom till förändringsarbete. Det ställdes därför 

stora krav på ledarskapet för att lyckas få med sig alla, förklarade respondenten. 

Inom organisationen beskrev respondenten att de alltid såg över vad som skulle komma att 

behövas för att genomföra nya saker. Verktyg beskrevs finnas i form av rutiner och system, 

samt mobiltelefoner och applikationer, och det påpekades att de arbetade smidigare med hjälp 

av tekniken. De hade även genomfört förändringar inom organisationen som innebar mindre 

arbetsgrupper med mer fokus på kvalitet och kontinuitet, för att på så sätt komma närmare 

brukarna. Verktyg menade respondenten var föränderliga och förklarade att de brukade ta in 

nya efter behov samt skrota gamla eller underpresterande. Respondenten påpekade här även 

att detta troligtvis var lättare att göra inom en liten organisation, till skillnad från en stor. 
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Utbildning ansågs även vara en form av verktyg som fanns tillhands. På årlig basis 

utformades en utbildningsplan baserad på vad organisationen kunde tänkas ställas inför, och 

utbildning gjordes även efter behov. Årets utbildning hade handlat om psykisk ohälsa och de 

hade då utbildat en person mer inom ämnet som i sin tur var ämnad att dela med sig av sin 

kunskap till de andra anställda. Vidare ansåg respondenten att det fanns gott om kunskap men 

att man borde fortsätta att kontinuerligt bredda denna.  

Respondenten ansåg att alla anställda hade en roll att fylla, och inom organisationen strävade 

de efter att placera rätt roll på rätt plats samt att fylla de luckor som fanns. Vidare sade denne 

att det var personalen som utförde arbetet och inte ledningen, så det var där expertisen gick att 

finna.   

Respondenten förklarade att de inte bedrevs någon innovativ utbildning för tillfället, men att 

innovation ändå fanns i åtanke. Det strävades efter att ha ett öppet klimat för idéer, och 

respondenten sade att det utfördes verksamhetsbesök där politiker gick ut varje år för att prata 

med de anställda. På dessa så fick de anställda framföra sina idéer och frågor till politikerna 

eller tycka till om något specifikt. Det fanns även personalforum, och man försökte att även 

ha mindre personalmöten där medarbetare kunde lyfta fram sina idéer. Respondenten 

förklarade att de försökte ha lyhördhet för dessa så mycket som möjligt, och att medarbetarna 

alltid var med i deras tankar. 

 

4.3 Intervju #3 – Enhetschef (större kommun) 
Respondenten ansåg att organisationen var otroligt mån om sin personal, såväl som deras 

åsikter och involvering, men det tillades även att det alltid finns utvecklingsmöjligheter för de 

nedåtgående processerna och dess uppåtgående motsvarighet.   

Respondenten beskrev stödfunktioner i form av chefsstöd, och menade att detta gav 

personalen de verktyg som behövdes för att effektivt kunna bryta ner och ta sig an det som 

ställdes inför dem. Inom organisationen beskrevs det även finnas en kvalitetsavdelning där 

ständigt förbättringsarbete med de egna arbetsprocesserna bedrevs. 

Respondenten beskrev att som chef var det väldigt viktigt att vara tillgänglig och nära 

tillhands för personalen. Tillit var även väldigt viktigt i form av att bland annat låta 

personalen arbeta självständigt, då dessa beskrevs besitta erfarenhet av det praktiska arbetet. 

Respondenten sade även att det kommer att erbjudas utbildning till de som känner behov, och 

relevant information kommer att förmedlas samt även vilka riktlinjer som behöver följas. 

Chefens roll ansågs bestå mycket av organisatoriskt planerande, då utvecklingsarbete 

beskrevs falla på denne för att bryta ner. En röd tråd var enligt respondenten väldigt viktigt att 

upprätthålla för att allt skulle kunna genomföras smidigt och successivt brytas ner, såväl för 

att inte skapa onödiga påfrestningar för varken chef, medarbetare, verksamhet eller ekonomi. 

Utvecklingsmöjligheterna inom yrket beskrevs som goda, och respondenten nämnde att de 

flesta, om inte alla, bland personalen hade deltagit i någon form av utbildning såsom Modigt 

medarbetskap. Utöver detta fanns det även möjlighet till vidare utbildning genom 

organisationens internetportal, där personal kunde anmäla sig till exempelvis Modiga idéer 

och Modigt ledarskap. Personal kunde även själv få komma med egna utbildningsförslag 
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under medarbetarsamtal. Respondenten beskrev hur man som arbetsgivare borde sträva efter 

att uppmana medarbetare till vidareutveckling av sin kompetens. 

Kommunikationen inom organisationen var respondenten väldigt nöjd med. Hen beskrev att 

utan en väl fungerande kommunikation så kan man inte komma vidare i de arbetsprocesser 

som ägde rum, då man inom yrket var väldigt beroende av varandra. Vidare sades det att 

respondentens kontor låg i direkt anslutning till där de anställda samlades varje morgon för att 

få sina arbetsuppdrag för dagen, och tack vare detta hände det ibland att personal kom och 

knackade på för att fråga om något. Möjlighet till diskussion och reflektion kollegor emellan 

fanns framförallt under deras arbetsplatsträff. 

Verktyg för att förenkla kommunikationen i form av nya telefoner för personalen hade 

införskaffats vid tillfället för intervjun, och respondenten beskrev även hur de använde sig av 

två tavlor i personalrummet för att förmedla kommunikation mellan varandra inom 

organisationen.  

Just ordet innovation användes inte i någon vida utsträckning inom organisationen alls vid 

tillfället för intervjun, men respondenten förklarade att detta är någonting som denne ämnade 

arbeta vidare med. 

När respondenten påbörjade sin anställning så upplevdes tilliten från personalens sida mot 

arbetsgivaren inte ligga på den nivån som hade varit önskvärd och blev därför lite oroad. För 

att bemöta detta beskrev respondenten hur hen ämnade vara så tillgänglig och öppen för 

dialog som möjligt, och samtidigt som även säkerställa att det fanns tydliga gemensamma mål 

att sträva efter. Respondenten ämnade även att gå ut bland personalen för att dels lära känna 

personalen och brukarna, men också för att få en djupare förståelse för arbetet ute i fält. 

Respondenten ansåg att den egna personalen var väldigt duktiga och hade många bra idéer, 

men att denne inte kan ta tillvara på dem alla för tillfället. I januari månad var det planlagt för 

respondenten att deltaga i Modiga idéer, varefter denne ämnade förse personalen med 

ytterligare redskap som de behövs för att de tillsammans ska kunna arbeta vidare. Tankar 

fanns dock redan nu för att införa en liten tavla där de anställda kunde komma med egna 

förslag på Post It-lappar, men ingen konkret planering hade gjorts för det praktiska utan skulle 

ske efter utbildningen i januari. 

Respondenten beskrev att det inte fanns särskilt mycket utrymme för medarbetare att utforska 

nya idéer under arbetstid då de arbetar efter tuffa scheman och under intensiva förhållanden, 

men som nu börjat lugna ned sig lite. Förhoppningar fanns dock för att detta skulle arbetas 

vidare med efter utbildningen i januari. 

Idéer ansågs inte bara uppstå ur tomma intet, utan uppstod snarare vartefter det att man 

arbetade. Därför trodde respondenten att en anslagstavla där man kan fästa sina idéer när de 

väl uppstår kunde fungera som input för att sedan arbeta vidare med. Sedan tillägger denne att 

tanken är att efter utbildningen i januari tillåta personal att få driva vidare med idéer som har 

uppkommit för att försöka realisera dessa, och att det då även är väldigt viktigt att se till att 

uppföljning av dessa görs. Respondenten tillägger även att det inte är säkert att man lyckas 

eller ej, men att det är något som återstår att se. 

I och med att organisationen är lagstyrd kan det ibland vara svårt att ta egna initiativ. 

Respondenten förklarar dock vidare att man kan ta egna initiativ för att förbättra existerande 
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arbetsverktyg såsom exempelvis kommunikationen mellan de anställda eller hur man ska 

samarbeta när man utför olika arbetsmoment. Vidare nämns även att den personal som arbetat 

där länge delar med sig utav kunskap som dessa besitter till ny personal och vice versa, vilket 

i sin tur gör att förbättrade arbetssätt kan uppkomma. 

 

4.4 Intervju #4 – Enhetschef (mindre kommun) 
Stödfunktioner beskrevs finnas genom intranätet och de verksamhetssystem som användes i 

arbetet, genom vilka det uppkom många nya idéer, men även också i det att personalen tilläts 

ställa frågor som dessa hade och att de även fick svar på dessa. 

Respondenten beskrev att det viktigaste från chefshåll för att stötta personalen var att lyssna 

och att ta deras förslag på allvar, för att sedan kunna bolla fram och tillbaka och ta reda på 

tillsammans hur man kan gå tillväga för att det ska bli så bra som möjligt. Om ett förslag 

sedan inte skulle gå att driva igenom så beskrevs återkoppling som väldigt viktigt också. Om 

någon ur personalstyrkan om bara så sporadiskt skulle komma på någonting så var det av vikt 

att ge dem återkoppling för att påvisa för dem att deras idéer var av vikt och inte bara 

avfärdades, vilket respondenten hade märkt betydelsen av mer och mer för varje år som gått. 

Detta beskrevs som ett tänk som genomsyrade hela organisationen ända uppifrån politiken. 

Organisationen hade även verksamhetsbesök som gjordes, där kommunstyrelseordförande och 

vårdomsorgschefen satte sig ned med personal och förde ett samtal med dessa om vad de 

själva ansåg sig bra på. Detta menade respondenten fungerade som en källa för motivation för  

den nuvarande personalen, och inför stundande personalbrist även kunde fungera som en 

motivator för personer att söka anställning hos dem. 

Respondenten sade att det sker ett tätt samarbete mellan chef och medarbetare, och beskrev att 

den egna relationen till sin chef var god då dessa satt nära inpå varandra och med lätthet 

kunde föra dialog sinsemellan om idéer skulle uppkomma. Respondenten sade sig även vara 

en form av idéspruta och att chefen inte var omöjlig när det kom till att få arbeta vidare med 

dessa, men då inom vissa ramar i och med att de handskas med skattemedel. Detta ansågs av 

respondenten bara vara en rolig utmaning för att se hur man kunde arbeta fram förändringar 

som inte kostade så mycket pengar. 

Var besluten togs inom organisationen beskrevs av respondenten som helt beroende på 

omfattningen av beslutet. Om det var någonting mindre så kunde beslutsfattandet ligga längre 

ned inom organisationen, men om det var någonting omfattande som kostade mycket pengar 

så föll det till lokalpolitiker eller nämnden att fatta dessa beslut.  

Det beskrevs finnas möjlighet för personalen att påverka och att vara med i beslutsfattande. 

Många hade idéer, tankar, och funderingar och ibland så gick de genom respondentens kontor 

eller vände sig till personalenheten, så uppfattningen var att de anställda använde sig utav de 

stödfunktioner som faktiskt fanns att tillgå inom organisationen. 

Kontinuerliga lärandeprocesser beskrevs som överlag rätt dåliga inom organisationen. 

Respondenten förklarade dock att utbildningsmöjligheter hade givits till personalen men att 

dessa sedan varken hade tid eller vidare lust för att deltaga i dessa. Dessa 

utbildningsmöjligheter hade uppkommit genom samtal med personalen om vad dessa önskade 
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utveckla i kompetensväg, men respondenten påpekar att det som sades under dessa samtal 

ibland kändes mer som någonting gemene arbetare nästan förväntades säga eller vilja. 

Respondenten beskrev hur de ständigt uppmuntrar de anställda till att bedriva vidare studier 

och hur de till och med erbjuder ledighet för detta, men att personalen inte var intresserade av 

detta. Inom organisationen hade det även talats om att förse medarbetare som varit anställda 

en viss tid med vidareutbildning som då kommunen täckte kostnaderna för. Detta koncept 

hade tydligen varit i bruk förr i tiden, men skrotades på grund av för höga kostnader. 

Respondenten beskrev kommunikationen som bra, då denne träffade sin personal varje dag 

och personalen kunde själva kom in till hen för att prata om det skulle vara någonting. Inom 

organisationen hade de även etablerat mellanled i kommunikationsprocessen i form av 

teamledare, vilka hade den närmaste kontakten med personalen och som de träffade under 

avstämningsmöten varje vecka. Personalen hade även mobiltelefoner för att ringa, skicka sms, 

och maila, så respondenten ansåg inte att de etablerade kommunikationskanalerna behövde 

förbättras i några avseenden. 

Varje arbetsdag beskrev börja med ett morgonmöte, där de pratade väldigt mycket om 

lägessituationen gällande sina brukare eftersom att arbetet skedde mycket på självständig 

basis. Vidare hade de även teamträffar, arbetsplatsträffar, och omvårdnadsträffar som alla gav 

utrymme för diskussion och reflektion. På dessa träffar kunde allt från brukare till 

problemområden diskuteras gemensamt; det var inte heller någon ovanlighet att något 

spontant kunde uppkomma från medarbetare som gav upphov till vidare undersökning. I dessa 

fall skedde återkoppling av detta vid nästkommande möte. 

Respondenten ansåg att det fanns vissa outnyttjade möjligheter för informationsutbyte om 

man så ville. En permanent plats för arbetsplatsträffar lyftes fram som önskvärt, vilket inte 

fanns i nuläget. Vidare förklarade respondenten att om de ville ha informationsutbyte så fanns 

det möjlighet både mellan personalenhet och ekonomi, och det ansågs som en fördel att 

tillhöra en liten organisation då samtliga befann sig på ett bekvämligt avstånd från varandra. I 

och med detta var även beslutsvägarna väldigt effektiva, och det beskrevs att om någon hade 

en idé så kunde denne förmedla detta enkelt genom att skicka iväg ett mail. 

Respondenten sade att de inte talar om innovation, utan om förbättringar. Detta på grund av 

att termen innovation beskrevs som tämligen tekniskt och även svår att förstå innebörden av. 

Det förklarades att vissa av medarbetarna var positivt inställda till konceptet, men det 

handlade då mycket om huruvida slutresultatet gagnade den enskilde individen i fråga, eller 

om detta kunde sträcka sig till att omfatta gruppnivå. Större än så beskrevs det bli för jobbigt 

och kosta för mycket av den enskilde individen. 

Respondenten förklarade att viljan att komma med idéer fanns hos vissa som gick att motivera 

och stödja, och att de anställda besatt många idéer men att vissa av de som arbetade inte var 

intresserade alls eller villiga till att driva dessa vidare. Detta beskrevs bero mycket på den 

extra tid och energi, såväl som eventuell testning som skulle behövas från deras sida för att 

arbeta vidare med dessa. 
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Medarbetare hade inte som uppdrag att utforska nya idéer under arbetstid, och som oftast 

användes ledig tid till att fylla i den egna dokumentationen. Vidare säger dock respondenten 

att tiden för det finns, men att det även behövs någon som drar eller pushar, motiverar, och 

ställer rätt frågor för att hålla i det.  

Då organisationen arbetade efter myndighetsbeslut så var deras frihet ganska begränsad. Det 

som gick att påverka var främst ens bemötande, kompetens och kunskap, vilket beskrevs vara 

väldigt mycket upp till individen själv. Respondenten upplevde att medarbetare hade relativt 

stor frihet utifrån uppdraget. 

De anställda uppmanades till att följa sina uppdrag, men ibland behövdes flexibilitet och 

initiativtagande i utförandet då arbete med människor kan vara komplext. Då yrkesrollen i sig 

beskrevs som väldigt svår och begränsad, och inte lämnade särskilt mycket utrymme för eget 

initiativ, så handlade det mest om att uppmuntra medarbetare till bättre bemötande, kunskap, 

och att söka svar på frågor. Vidare kunde man dock även ge råd och tips till brukarnas 

anhöriga eller till brukarna direkt, men respondenten poängterade att de arbetade först och 

främst efter myndighetsbeslut och att dessa skulle gälla i första hand. 

Respondenten förklarade att de stod inför otroligt stora utmaningar i form av bland annat 

underbemanning och berättade om Attraktiva arbetsgivare, en pamflett som bland annat 

syftade till att informera och intressera individer för ett arbete inom vården. Detta arbetade 

man även för att främja inom organisationen genom att erbjuda medarbetare möjligheten till 

att kunna specialisera sig därinom till exempelvis undersköterska, och på så sätt erhålla 

samma yrkesstatus som de undersköterskor som sjukhus har. Samma om någon exempelvis 

skulle vilja arbeta med psykiatri så skulle utbildning och stöd för detta ges, eller om man 

istället var intresserad av palliativ vård så skulle medarbetaren kunna göra detta. 

Respondenten beskrev hur de inom organisationen försökte hitta de personer som var 

intresserade av att tänka framåt, som kanske ville vara de som testade nya saker, och som 

skulle kunna tänka sig att gå på seminarium eller utbildningar på lediga dagar, och att de 

verkligen försökte ta vara på deras kompetens och driv. Det var även därför som de hade 

skapat teamledarna som nu fanns, då dessa innehade de anställdas förtroende och kunde samla 

samt leda dessa för att försöka ta vara på deras fullkomliga kompetens. Man lånade även 

kompetens av varandra inom organisationen, säger respondenten, och försökte fördela och 

placera ut individer på områden som lämpades bäst för dessa; om en person exempelvis 

kanske inte klarade av att arbeta inom ett visst område så var det fullt möjligt för denne att få 

byta. 

Respondenten förklarade att de har andra organisationer knutna till sig med avtal, men inga 

direkta samarbeten med externa företag för exempelvis utvecklings- eller utbildningsföretag. 

De hade bland annat avtal för larm och deras mobilapplikation, med vilka ansvariga de 

arbetade mycket tillsammans för att komma med lösningar som passar just dem och andra 

likvärdiga organisationer. Tack vare deras samarbeten idag så hade de lyckats gå från att ha 

sina uppdrag i pappersform till att sköta allt sådant med hjälp av mobiltelefoner, vilket var 

något som tidigare hade efterfrågats. Att hantera sina uppdrag på detta sätt, förklarade 
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respondenten, hade resulterat i att de hade kunnat bli mer kostnadseffektiva.  

 

4.5 Enkät 
Nedan följer uträknade medelvärden för enkätfrågorna, uppdelade efter kommun.  

(Värdering av poäng: 1 = minimum, 7 = maximum) 

Påstående 

(se bilaga) 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 

Större 

kommun 

(medelvärde) 

5.81 5.27 4.36 4.18 4.00 5.54 6.00 4.54 4.18 

Mindre 

kommun 

(medelvärde) 

6.69 5.12 4.61 4.65 4.38 6.23 6.30 6.03 5.73 

 

Påstående 

(se bilaga) 
#10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 

Större 

kommun 

(medelvärde) 

6.18 3.63 4.81 4.18 3.81 3.00 5.63 4.27 3.36 5.54 

Mindre 

kommun 

(medelvärde) 

6.61 2.52 6.30 4.61 4.84 2.53 5.96 3.73 3.96 5.73 

 

Frågeindelning efter område 

Stöd för innovation: #2, #4, #5, #8, #9. 

Inställning till kreativitet: #1, #6, #11, #16. 

Lärande: #7, #15, #18,  

Delaktighet: #13, #14, #17. 

Kommunikation: #3, #10, #12, #19. 
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4.6 Sammanställning av empiri 
Utifrån empirin som erhållits genom intervjuer framgår det att båda kommuner är väldigt 

måna om sin personal, både när det kommer till dess roll och involvering inom innovations-, 

förbättrings-, och förändringsprocesser. Det framgår dock även att personalinvolvering kan te 

sig väldigt komplext, särskilt om man avser i större skala.  

Förutsättningar och stöd för innovation  

Båda kommunerna strävade efter att stötta och motivera sina medarbetare till att arbeta 

innovativt, då dessa ansågs besitta nödvändig kompetens. Ledarskapet spelade en stor roll för 

att uppnå detta, och några av de mest väsentliga faktorerna som nämndes var tillit, lyhördhet, 

och återkoppling.  

Verksamhet inom välfärdssektorn beskrevs kunna te sig begränsad i den bemärkelsen att den 

är relativt strikt lagstyrd, vilket innebär relativt lite utrymme för experimentering och egna 

initiativ, åtminstone av radikal natur. Innovation därinom tycks därför framförallt yttra sig i 

inkrementell eller framväxande art. 

Inom den större kommunen användes innovationstermen i viss mån, och enhetschefen 

därinom hade för avsikt att arbeta vidare för att öka användandet av termen. Inom den mindre 

kommunen användes istället termen förbättringar som en synonym för innovativa processer, 

och som resultat verkade medarbetare därför inte särskilt bekanta med själva benämningen 

innovation trots att de arbetade med liknande processer. 

Inom framförallt den större kommunen beskrevs klimat och kultur som väldigt viktiga, men 

även känsliga, faktorer för innovation. Innovationsarbetet ansågs börja med att först upprätta 

en främjande miljö, där medarbetare, oavsett inställning, kände sig delaktiga och värdefulla. 

Då organisationen i fråga var tämligen stor beskrevs det även hur olika kulturer gick att finna 

inom olika delar därinom, vilket medförde vissa utmaningar gällande synkronisering. 

Vidare beskrevs det inom den större kommunen att innovationsarbete inte var något som 

skulle begränsas till en speciell avdelning, utan istället något som inkluderade alla 

yrkeskategorier och personal därinom. Innovation beskrevs som något som behövde ta sig in i 

vardagen, och med hjälp av rätt stöd, i form av bland annat kunskap, inspiration, och verktyg, 

ansågs alla kunna bli innovatörer. 

Verktyg inom kommunerna bestod av bland annat tekniska lösningar, såsom intranät, 

mobiltelefoner, och applikationer för att förenkla kommunikation. Inom den mindre 

kommunen beskrevs verktyg som föränderliga, och det påpekades att organisationens storlek 

kunde ha en betydelse för den relativa lättheten att byta ut dessa vid behov. 

Inställning till kreativitet och innovation  

Den generella inställningen till innovation ansågs överlag god inom båda kommuner, dock 

med vissa undantag. Inom båda kommuner fanns det individer som motsatte sig 

innovationskonceptet, både på chefs- och medarbetarnivå. Det beskrevs att inom den mindre 

kommunen fanns det många som genererade idéer, men på grund av den upplevda 

individuella kostnaden, i form av tid och energi, så drevs dessa sällan vidare. Inom den större 

kommunen fanns enstaka chefer och medarbetare som ställde sig skeptiska till konceptet, 
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vilket troddes bero dels på okunskap och oro för ytterligare arbetsbelastning, men även brist 

på tillit gruppmedlemmar emellan. 

Lärande och utveckling  

Inom den mindre kommunen sades det sakna en konkret innovationsutbildning, men att 

innovation ändå alltid fanns i åtanke. Övrig utbildning planerades på årlig basis, men 

genomfördes även allteftersom behov uppstod. Personal hade frihet att komma med förslag 

och önskemål gällande vidare utbildning för exempelvis specialisering inom ett område, men 

det sades dock även att när utbildningsmöjligheter väl gavs tycktes det inte finnas varken tid 

eller större intresse för att delta. Trots att medarbetare uppmuntrades till vidare utbildning och 

även erbjöds ledighet för detta så uppvisades inget större intresse. 

Inom den större kommunen fanns gott om innovationsrelaterade utbildningar; för medarbetare 

fanns framförallt Modigt medarbetarskap och Modiga idéer, vilka syftade till att höja 

innovationspotentialen och förbättra kommunikationen medarbetare emellan, medan för 

chefer fanns Modiga ledarskap och Ledarskap för innovation, vilka syftade till att utveckla 

ledarskapsförmågan såväl som kunskap och förståelse för innovation. Utöver dessa fanns det 

även möjlighet för medarbetare att under medarbetarsamtal komma med egna 

utbildningsförslag, och det påpekades även att medarbetare borde uppmuntras till 

vidareutveckling. 

Delaktighet och beslutsfattande 

Beslutsfattande inom båda kommunerna baserades på beslutets omfattning; mindre beslut 

kunde tas på egen hand inom organisationen eller inom gruppen, men större beslut som 

medförde omfattande kostnader eller innefattade hela organisationen föll till lokalpolitiker. 

Båda kommunerna tycktes väldigt måna om att personal skulle ha möjlighet till att vara 

delaktiga i beslutsfattande processer. Inom den mindre kommunen sades det att alla anställda 

hade en roll att fylla, och att organisationen strävade efter att ta vara på den interna 

kompetensen för att kunna appliceras där den bäst lämpas. Inom den större kommunen 

beskrevs det hur medarbetare inom en snar framtid skulle få större möjlighet och stöd till att 

på egen hand driva vidare egna idéer. 

Kommunikation 

Kommunikationen inom båda kommuners hemtjänst ansågs fungera väl och båda förklarade 

att de har morgonmöten innan arbetsdagen börjar där möjlighet till dialog mellan medarbetare 

och chef fanns. Inom den mindre kommunen konstaterades det att på grund av 

organisationens storlek så kunde man med väldig lätthet förmedla information avdelningar 

och personal emellan samt involvera rätt individer vid behov. De hade även team träffar, 

arbetsplatsträffar, och omvårdnadsträffar där diskussion och kommunikation kunde hållas. 

Mellanled för att förenkla kommunikationen beskrevs ha skapats i form av teamledare som 

hade den närmaste kontakten med personalen, med vilka ledningen hade avstämningsmöten 

på veckovis basis.  
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Utifrån empirin som erhållits genom enkäter framgår det att medarbetare inom de båda 

kommunerna överlag uppvisade liknande inställning till påståendena. Medarbetare inom den 

mindre kommunen uppvisade dock mer instämmande svar på bland annat frågorna 

”Självstyre i arbetet är något positivt som bör eftersträvas”, ” Det är möjligt för mig att ta 

egna initiativ på arbetsplatsen”, ”Jag känner mig delaktig i problemlösande processer”, och 

”Genom att involvera personal i beslutsfattande processer gynnas hela organisationen”. Det 

upplevs dock svårt att dra några konkreta slutsatser från erhållen data då många inom den 

större kommunen valde att svara neutralt samtidigt som ett stort bortfall ägde rum på fler än 

hälften av avsedda deltagare, vilket kan ha resulterat i ett tveaktivt resultat. 
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5 Diskussion 

Under denna rubrik behandlas och diskuteras erhållen empiri i förhållande till teori. Kapitlet 

avslutas med ett redogörande för gjorda slutsatser. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Innovation och kontinuerlig förbättring 

Kontinuerlig förbättring kan enligt Tidd och Caffyn (1997) i vissa avseenden användas 

synonymt för innovation med avseende till dess funktion. Grundkonceptet hos båda 

begreppen kan delvis ses handla om att föra en organisation framåt i utvecklingen, vilket i sig 

gör det till något attraktivt att eftersträva oavsett organisatorisk bakgrund. I detta arbete har 

det åskådliggjorts hur båda kommuner behandlar och tillämpar sig konceptet på tämligen 

olika sätt, vilket delvis kan härledas till deras olika storleksfaktor. Till att börja med så skilde 

sig kommunerna i sitt språkbruk när det kom till utvecklingsprocesser, där termen innovation 

användes i betydligt större mån inom den större kommunen och där konkreta utbildningar 

erbjöds för att förtydliga dess innebörd. Termen förbättring användes synonymt med 

utvecklingsprocesser inom den mindre kommunen, men samtidigt var det tydligt att arbete 

utfördes utifrån ett innovativt förhållningssätt. Genom att byta ut innovation mot förbättring 

kan den mindre kommunen ses ha underlättat för förståelsen av konceptets grundläggande 

innebörd, och samtidigt delvis vägt upp för avsaknaden av konkreta innovationsutbildningar.  

Både kommuner har uttryckt en överhängande lutning mot inkrementella innovationer, vilket 

kan härledas till bland annat strikta regelverk och bristande resurser som i viss mån hämmar 

experimentering och implementering. Denna lutning är dock inte nödvändigtvis något 

negativt, utan något som istället borde kapitaliseras på i form av kontinuerliga 

förbättringsprocesser. Som Bessant och Caffyn (1997) skriver finns det framförallt tre 

faktorer som kan skapa hinder för anammandet av sådana processer; bristfällig förståelse, 

bristfällig förmåga att implementera, och bristfällig vilja. Om man då ser till hur respektive 

kommun och hemtjänst därinom förhåller sig till dessa faktorer så är det tydligt att förståelse 

för konceptet finns, om än i varierande form och mån. Inom den större kommunen bedrevs det 

explicit arbete i form av utbildningar för att främja förståelsen för innovation och dess 

relevans för organisationen i helhet. Förståelsen för innovation tog annan form inom den 

mindre kommunen, vilket framgick av att de bedrev förbättringsarbete i enlighet med 

begreppets grundläggande innebörd, men saknade den formella begreppsapparaten såväl som 

specifika innovationsutbildningar. Något som framgick under studien var att hemtjänsten 

inom båda kommunerna arbetade efter relativt strikta direktiv och regelverk, vilket till viss del 

tycktes hämma, eller åtminstone försvåra, innovationsrelaterat arbete. Samtidigt baserades 

utvecklings- och förändringsarbete på större skala utifrån politikerbeslut, vilket på gott och 

ont kan agera begränsande för organisationens innovativa verksamhet. I och med att det 

dagliga arbetet planerades utifrån individuellt satta myndighetsbeslut fanns det begränsat med 

utrymme för eget beslutsfattande och initiativtagande, men antydningar till så kallad 

policygruppering (Tidd & Bessant, 2013) gick ändå att åskådliggöra inom båda kommunerna, 

i form av viss möjlighet till eget beslutsfattande på mindre skala. Överlag uppvisade 

hemtjänsten inom vardera kommun en medvetenhet och vilja till att satsa på mer innovativ 

verksamhet, även om förhållningssättet skiljde sig däremellan. 
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5.1.2 Höginvolverande innovation 

Utifrån rådande arbetssituation hos hemtjänsten inom båda kommuner så går det med hjälp av 

Tidd och Bessants (2013) modell över höginvolverande innovation att resonera kring vart de i 

nuläget befinner sig. Båda kommunerna klarar med lätthet det första steget i modellen som 

innefattar den mest basala enkelhet av involvering av personal i processer. Även det andra 

steget i modellen klarar de av att tillgodoräkna sig, då båda kommunerna uppmuntrar sin 

personal till att bli mer involverande och efterfrågar exempelvis förbättringsförslag och 

dialog. De tre följande stegen kan vara svåra att uppnå i dagsläget, då dessa handlar väldigt 

mycket om att ge medarbetare möjligheten till egenbestämmande och frihet till att 

experimentera på individ-, såväl som gruppnivå. Viljan att bedriva sådant arbete finns men i 

dagsläget så ter det sig utan någon större organisatorisk förändring svårt att förverkliga, då 

nuvarande arbetsrutin är relativt strikt reglerad och medför väldigt lite utrymme för eget 

initiativ utöver tilldelade arbetsuppgifter. Därför dras slutsatsen här att ett arbete inom 

hemtjänstsektorn i regel inte kan utan lättande av reglering gällande striktheten ta kliven över 

steg två gällande höginvolverande innovation i denna modell.  

 

5.1.3 Personaldriven innovation 

Båda kommunerna och hemtjänsterna därinom har uppvisat ett antal liknande utmärkande 

kulturella kännemärken som överensstämmer med de som Amundsen et al. (2014) uppdagat i 

sin studie om personaldriven innovation. Det som framförallt berördes under intervjuerna var 

tillit, utvecklingsorientering, öppenhet, och i viss mån autonomi. Både kommunerna tycktes 

genomsyras av en strävan efter att ha en öppen kommunikation därinom, vilket även hängde 

ihop med deras utvecklingsorientering i det att alla tilläts och uppmuntrades till att gemensamt 

föra organisationens utveckling framåt. Autonomi var något som fanns naturligt inom 

hemtjänsten, då det mesta av arbetet därinom utfördes på egen hand och medarbetare 

ansvarade själva för att hantera situationer. Dock så tycktes det finnas restriktioner till 

autonomin i form av specifika riktlinjer som innebär viss begränsning för bland annat eget 

beslutsfattande och initiativ att agera utanför sin arbetsroll. Detta är dock förståeligt om man 

ser till hemtjänstens centrala uppgift, vilket är att utifrån individuellt anpassade uppdrag värna 

om individer. Tillit var ett tema som framförallt berördes inom den större kommunen, och 

som beskrevs som en väsentlig del av en välfungerande och innovationsfrämjande kultur. 

Inom den mindre kommunen var det tydligt, även om det inte explicit nämndes under 

intervjuerna, att organisationen var medveten om att tillit var en viktig byggsten för en 

välfungerande organisation. Dessa kännemärken har beskrivits vara främjande komponenter 

för personaldriven innovation, vilket kan ses tala för hemtjänstens utvecklingspotential mot 

högre medarbetarinvolvering. 
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Om man förhåller sig till modellen över främjande faktorer av Wihlman et al. (2014) så kan 

man försöka att resonera kring hemtjänstens potential och förutsättningar att faktiskt bedriva 

personaldriven innovation.  

Organisationskulturen inom de båda kommunerna och hemtjänsterna därinom tycks 

främjande i och med det faktum att delaktighet och medverkande i innovativa processer som 

helhet förespråkades inom båda. Wihlman et al. (2014) tar upp kommunikation och attityder 

som de mest väsentliga delarna för kulturen. Kommunikationen tycktes överlag fungera väl på 

båda orterna, med generösa dialogmöjligheter medarbetare och chef emellan. Inom båda 

kommunerna befann sig enhetscheferna i direkt anslutning till personalutrymmet, vilket 

underlättade kommunikation och informationsutbyte medarbetare och ledning emellan. När 

det kom till beslutsfattande verkar det som att den mindre kunde tillgodose sig snabbare 

kommunikationsvägar i och med sin storlek, och det torde sig även lättare för den mindre 

kommunen överlag att involvera nödvändiga personer där det behövdes. Attityder gentemot 

innovationskonceptet och delaktighet tycktes överlag positiva, båda när det kom till 

medarbetare och ledning. Wihlman et al (2014) beskriver i samband med detta vikten av 

organisatoriskt handlingsutrymme att faktiskt kunna ta egna initiativ i sin vardag, såväl som 

den främjande effekten av autonomi och egen kontroll för ett innovativt klimat. I det 

vardagliga arbetet beskrevs det inte som en direkt möjlighet att kunna ta egna initiativ utöver 

sina arbetsuppgifter, men att arbetsrollen i sig bestod av stora mängder autonomi när det kom 

till genomförandet av dessa. Både öppen kommunikation (enligt Birkinshaw & Duke, 2013) 

och autonomi (enligt Smith et al., 2012) har påvisats vara viktiga faktorer för personaldriven 

innovation, och har gått att finna inom hemtjänsten.  

Medarbetare stöttades på diverse sätt, vilket är en annan viktig faktor enligt Wihlman et al. 

(2014); inom den mindre kommunen beskrevs bland annat hur medarbetare uppmuntrades till 

vidare studier, och inom den större beskrevs det viktigt att medarbetare kände sig värdefulla 

och behövda därinom. Gott ledarstöd beskrivs av Smith et al. (2012) som en väsentlig del av 

personaldriven innovation, och inom båda kommunerna framgick det att ledningen var 

medvetna och måna om detta.  

Utveckling och lärande har även det en betydande roll när det kommer till just personaldriven 

innovation. Wihlman et al. (2014) menar på att lärande finns till för att stödja och främja 

framtagning av nya idéer såväl som att lärandet i sig även fungerar som en språngbräda för 

den egna organisationens vidareutveckling. Inom båda kommunerna uppvisades en 

medvetenhet om lärandets och personalens kunskaps vikt för organisationens utveckling. Det 

torde sig likt inom båda i det att medarbetare själva kunde uppvisa intresse och komma med 

förslag på utbildningar. En skillnad mellan kommunerna var att inom den större så fanns 

obligatoriska innovationsrelaterade utbildningar, vilket inte fanns inom den mindre. Intressant 

nog så tycktes den mindre kommunen, trots avsaknad av konkret innovationsrelaterade 

utbildningar, arbeta på ett väldigt innovativt sätt.  
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5.2 Slutsats 
Som utgångspunkt för detta arbete har det funnits två forskningsfrågor; Hur stöds 

medarbetare för att bedriva innovativt arbete? och Hur skiljer sig förutsättningarna för 

personalinvolvering inom kommunerna? Upplevelsen är att dessa har besvarats under studiens 

gång.  

Båda kommunerna förespråkar och eftersträvar den egna personalens medverkan samt 

involvering när det kommer till utvecklingsprocesser, och erbjuder stöd i form av bland annat 

utbildningsmöjligheter, ledarstöd, och uppmuntran till delaktighet samt öppen dialog. Det 

finns dock lite utrymme för experimentering och eget initiativtagande under arbetstid, vilka är 

viktiga delar för innovation, vare sig personaldriven eller ej. Inga tillsatta systematiska 

arbetsprocesser fanns heller på plats för medarbetare att själva bedriva innovativt arbete.  

Överlag upplevs förutsättningarna för personalinvolvering som tämligen goda inom båda 

kommuner. Båda har uppvisat en medvetenhet för relevansen av medarbetares kunskap och 

erfarenhet, såväl som för vikten av delaktighet i utvecklingsprocesser. Detta är en bra 

utgångspunkt för vidare strävan mot personaldriven innovation. Det finns dock även vissa 

faktorer, såsom relativt lite organisatoriskt handlingsutrymme och bristande möjlighet till 

medarbetares eget beslutsfattande och initiativtagande, som kan ses agera hämmande och som 

skulle behöva bemötas och hanteras innan personaldriven innovation kan uppnås till fullo. 

Med tanke på hur hemtjänsten idag är befattad, med tämligen strikta riktlinjer och strukturella 

begränsningar, så upplevs dock detta dilemma tämligen svårlöst. 

Det finns dock vissa lärdomar att erhålla från båda kommuners sätt att förhålla sig till 

personalinvolvering och utveckling; Inom den mindre kommunen utfördes arbetsplatsbesök 

där lokalpolitiker förde en dialog med medarbetare om deras behov och utmaningar, vilket 

skulle kunna appliceras på den större kommunen. Upplevelsen från den större kommunen och 

dess hemtjänst var att kommunikationsleden var tämligen långa, men att detta i viss mån 

skulle kunna effektiviseras med hjälp av verksamhetsbesök från de som ansvarar för det 

överhängande beslutsfattandet inom kommunal hemtjänst. Den större kommunen hade dock 

innovationsrelaterade utbildningar, vilket den mindre kommunen möjligtvis skulle kunna dra 

fördel av. I dagsläget tycktes hemtjänsten därinom redan genomsyras av ett väldigt 

innovationsorienterat arbetssätt, men med hjälp av konkreta utbildningsmöjligheter i ämnet 

skulle innovationskapaciteten hos medarbetare kunna främjas ytterligare. 

 

5.3 Vidare forskning 
För framtida studier vore intressant att bygga vidare på den ursprungliga forskningsdesignen 

till att innefatta fler kommuner av olika storlek och socioekonomiska förutsättningar för att 

vidare undersöka hemtjänstens potential för personaldriven innovation. Förslagsvis skulle 

enkätundersökningen även kunna omformas till att undersöka huruvida kulturella 

kännemärken för personaldriven innovation går att uppdaga, och hur dessa förhåller sig till 

organisationens utveckling i helhet. Framtida studier skulle även kunna innefatta workshops 

med individer från samtliga skikt av organisationen för att på så sätt få ett nyanserat och 

omfattande informationsutbyte som vidare gynnar samtliga parter.  
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Bilagor 

Intervju #1 

Hej! 

Vi är två studerande vid Mälardalens Högskola som nu planerar genomföra en studie inför 

vårt examensarbete inom innovationsteknik. 

I vår studie ämnar vi undersöka förändrings- och förbättringsprocesser, såväl som 

förutsättningar för innovation hos äldreomsorgen inom [namn] och [namn] kommun utifrån 

ett personaldrivet/involverande perspektiv. Syftet med denna intervju är främst att få en 

grundläggande förståelse för hur [namn] kommun bedriver och ser på innovations-, 

förändrings-, och förbättringsarbete, med fokus på personalinvolvering. 

Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan välja att avbryta det när som helst. Era svar kommer 

att ligga till grund för vårt examensarbete, men kommer att behandlas och presenteras 

anonymt om Ni så önskar. Materialet vi samlar in kommer inte heller att vara tillgängligt för 

allmänheten, varken innan eller efter avslutad studie, utan kommer enbart att behandlas av oss 

som närvarar vid insamlingstillfället. Vid intervjutillfället ämnar vi använda en diktafon för 

att dokumentera intervjun. 

Vi är mycket tacksamma för Ert deltagande! 

Jens Enbom    Joakim Bruhn-Mohlin  

jem14002@mdh.student.se jmn14010@mdh.student.se 

070-4985620   076-7674811    
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Frågor vi önskar få besvarade under intervjun: 

 Hur arbetar kommunen med innovationsarbete överlag? 

- Hur tas besluten gällande förändrings-, och förbättringsarbete? 

- Hur ser processen ut från förslag till implementering och utvärdering? 

- Vilka involveras i processen? 

 Hur upplever Ni innovationsklimatet inom kommunen? 

- Hur brukar människor i ledande befattning ställa sig i förhållande till 

innovationskonceptet? 

- Hur brukar personal ställa sig i förhållande till innovationskonceptet? 

 Finns det svårigheter med innovationsarbete, särskilt om man avser 

personalinvolvering? 

- I sådana fall, vad? 

- Vilka verktyg eller förutsättningar hade Ni önskat funnits för att effektivt kunna 

tackla dessa svårigheter? 

 Vilka roller och uppgifter upplever Ni att chefer och anställda har inom 

innovationsprocessen i nuläget? 

- Kan dessa roller och uppgifter förändras för att effektivisera processen? 

 Arbetar kommunen med att främja involvering av anställda i innovations-, och 

beslutsprocesser? 

- Om ja, hur? Om inte, varför? 

 Finns det i nuläget någon form av innovationsfrämjande utbildning för anställda inom 

kommunen att deltaga i?  

- Om ja, vad? Om inte, varför? 
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Intervju #2 

Hej! 

Vi är två studerande vid Mälardalens Högskola som nu planerar genomföra en studie inför 

vårt examensarbete inom innovationsteknik. 

I vår studie ämnar vi undersöka förändrings- och förbättringsprocesser, såväl som 

förutsättningar för innovation hos äldreomsorgen inom [namn] och [namn] kommun utifrån 

ett personaldrivet/involverande perspektiv. Syftet med denna intervju är främst att få en 

förståelse för hur hemtjänsten inom [namn] kommun bedriver och ser på innovations-, 

förändrings-, och förbättringsarbete, med fokus på personalinvolvering. 

Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan välja att avbryta det när som helst. Era svar kommer 

att ligga till grund för vårt examensarbete, men kommer att behandlas och presenteras 

anonymt om Ni så önskar. Materialet vi samlar in kommer inte heller att vara tillgängligt för 

allmänheten, varken innan eller efter avslutad studie, utan kommer enbart att behandlas av oss 

som närvarar vid insamlingstillfället. Vid intervjutillfället ämnar vi använda en diktafon för 

att dokumentera intervjun. 

Vi är mycket tacksamma för Ert deltagande! 

Jens Enbom    Joakim Bruhn-Mohlin  

jem14002@mdh.student.se jmn14010@mdh.student.se 

070-4985620   076-7674811  
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Frågor vi önskar få besvarade under intervjun: 

 Vart upplever Ni att beslutsfattande ligger eller bör ligga inom en organisation?  

- Hur upplever Ni personalens roll och involvering i beslutsfattande processer? 

 

 Hur upplever Ni att era medarbetare ställer sig till innovationskonceptet? 

- I vilken mån involveras medarbetare i problemlösande utmaningar? 

 

 Vad anser Ni vara viktigast för att stötta och motivera personalen i deras arbete?  

- Hur upplever Ni relationen mellan chef och medarbetare?  

- Vilken roll anser Ni att chefen har i utvecklingsprocesser?  

- Vilka stödfunktioner anser Ni nödvändiga för utveckling av nya idéer? 

 

 Hur upplever Ni utvecklingsmöjligheterna inom yrket?  

- Finns det kontinuerliga lärandeprocesser för personal att utveckla sin kompetens 

genom?  

- Anser Ni att mängden tid och resurser som avsätts för fortsatt kompetensutveckling 

är nog?  

- Uppmanas medarbetare till att på egen hand söka kompetensutveckling från externa 

källor? 

 

 Hur upplever Ni att kommunikationen med personalen fungerar?  

- Upplever Ni att existerande kommunikationskanaler behöver förbättras i några 

avseenden? 

 

 Finns det funktioner inom organisationen som främjar lärande genom deltagande 

diskussion och reflektion?  

- Anser Ni att det finns outnyttjade möjligheter för informationsutbyte? 

 

 Hur arbetar ni inom organisationen för att ta vara på den interna kompetensen i 

främjandet av utvecklingsprocesser? 

- I vilken utsträckning interagerar ni med externa organisationer för att främja 

utvecklingsprocesser? 

 

 Hur mycket tid och resurser finns idag till förfogande för personal att utforska nya 

idéer under arbetstid?  

- Upplever du att det i dagsläget finns lämpliga stödfunktioner för personal att kunna 

bedriva och deltaga i innovativt arbete och beslutsfattande? 

 

 Hur stor frihet har personalen att ta egna initiativ i sin arbetsroll?  

- Har Ni någon gång stött på företeelsen att personalen ibland arbetar utanför sin 

formella arbetsroll?  

- Vad anser Ni om att personal borde uppmuntras till att ta egna initiativ och agera 

utanför sin formella arbetsroll?  
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Enkät 

Hej! 

Tack för att ni deltar i denna undersökning. 

Syftet med denna enkät är att undersöka förändrings- och förbättringsprocesser, såväl som 

förutsättningar för innovation inom äldreomsorgen inom [namn] kommun utifrån ett 

personaldrivet/involverande perspektiv. Det som vi är intresserade att ta del av med denna 

enkät är input i form av ert, medarbetarnas, perspektiv på utvalda frågeområden. Enkäten 

borde inte ta mer än 5-10 minuter att fylla i, och kommer att hjälpa oss betydligt i vårt 

examensarbete. 

Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan välja att avbryta det när som helst. Era svar kommer 

att ligga till grund för vårt examensarbete, men kommer att behandlas och presenteras 

anonymt. Materialet vi samlar in kommer inte heller att vara tillgängligt för allmänheten, utan 

kommer enbart att behandlas av oss som ansvarar för studien.  

 

När ni svarar på enkäten har vi några önskemål: 

 Svara så sanningsenligt som möjligt. 

 Om någon fråga är oklar, svara utefter vad Ni tror att den menar. 

 För att Era svar inte skall påverkas, undvik gärna att diskutera frågorna med Era 

kollegor. 

 

// Joakim Bruhn-Mohlin & Jens Enbom  
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För varje fråga, ringa in det svar som bäst beskriver hur ni känner inför påståendet, där: 1 = 

Håller starkt inte med, 2 = Håller inte med, 3 = Håller delvis inte med, 4 = Neutral, 5= Håller 

delvis med, 6 = Håller med, och 7 = Håller starkt med. 

 
Håller 

starkt inte 

med 

Håller 

inte 

med 

Håller 

delvis 

inte 

med 

Neutral 

Håller 

delvis 

med 

Håller 

med 

Håller 

starkt 

med 

1. Kreativitet är ett 

viktigt verktyg att ta 

tillvara på. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Som del av min 

yrkesroll uppmuntras 

jag även till ständigt 

förbättringsarbete. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Det går lätt att 

förmedla idéer och 

tankar till andra 

individer inom 

organisationen. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Det är tydligt hur jag 

kan gå till väga med en 

ny idé. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag har stöd på min 

arbetsplats i form av tid 

och resurser för att 

utforska nya idéer. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Kreativitet är något 

som alla kan använda. 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Möjligheter till 

fortsatt lärande är en 

viktig aspekt inom mitt 

yrke. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Självstyre i arbetet är 

något positivt som bör 

eftersträvas. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Det är möjligt för 

mig att ta egna initiativ 

på arbetsplatsen. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Håller 

starkt inte 

med 

Håller 

inte 

med 

Håller 

delvis 

inte 

med 

Neutral 

Håller 

delvis 

med 

Håller 

med 

Håller 

starkt 

med 

10. Gemensam 

diskussion och 

reflektion är kraftfulla 

verktyg vid 

problemlösning. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Kreativitet är ett 

enmansjobb. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Genom att 

involvera personal i 

beslutsfattande 

processer gynnas hela 

organisationen. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Jag känner mig 

delaktig i de beslut som 

tas på arbetsplatsen. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Jag känner mig 

delaktig i 

problemlösande 

processer. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Lärande sker bäst 

på egen hand. 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag ser mig själv 

som en kreativ individ. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. Jag känner inte att 

mina idéer och förslag 

får tillräckligt med 

uppmärksamhet. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Jag upplever 

befintliga 

lärandeprocesser som 

otillräckliga. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Informationsutbyte 

med externa parter är 

något som bör 

eftersträvas. 

1 2 3 4 5 6 7 

 


