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Att vara medskapare genom användarinvolvering 

- En kvalitativ studie i samarbete med Eskilstuna kommun 

 

Anna Bjurmell och Sandra Persson 

 

Studiens syfte var att bjuda in individer inom försörjningsstöd som 

medskapare genom användarinvolvering, i en för arbetsmarknads- och 

familjeförvaltningen i Eskilstuna, obeprövad metod. Verksamheten står 

inför framtida utmaningar bland annat på grund av ett högt antal individer i 

behov av försörjningsstöd och det utanförskap som råder. Det finns en vilja 

till förändring och verksamheten befinner sig i en förändringsprocess där 

den vill hitta en kanal mellan klient och verksamhet för att kunna involvera 

klienten i utvecklingsarbeten utifrån individens behov. Studien består av en 

kvalitativ undersökning med frågeställningar som avsåg att besvara hur 

individer inom försörjningsstöd upplever sig vara medskapare samt på 

vilket sätt metoden ansågs vara användbar. En förhoppning låg i att behoven 

och medskapandet leder till värde för både verksamhet och klient. Metoden 

kan bidra till att hitta innovationspotentialer utifrån identifiering av 

individens behov, bjuder in till samarbete mellan olika aktörer, skapar en 

förståelse för individer samt är användarvänlig. Studiens undersökning 

visade att samtliga deltagare delade med sig av tankar och erfarenheter. De 

upplevde sig få vara delaktiga och medskapare av nya idéer samt 

utvecklingsmöjligheter. Metoden ansågs som givande då den gav möjlighet 

till nytänkande och fick deltagare att se bakom behoven. 

 

Nyckelord: Användarinvolvering, medskapande, värdeskapande, innovation, 

kommuner.  
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1. Inledning 

 

 

Varje människa ska ha rätten till att leva ett drägligt liv. Ett flertal människor av Sveriges 

befolkning står idag i en beroendeposition med ett stort behov av både ekonomiskt och socialt 

stöd ifrån samhället. Det finns ett ljus i ett vad som till synes kan vara ett stort mörker, många 

kommuner i Sverige arbetar med att vara innovativa genom att involvera sina brukare och 

lyssnar till det stöd som samhällets invånare behöver. Benämningen Brukare kan vara 

synonymt med individer som kommunens kunder, anhöriga, elever och så vidare (SKL, 

2014). Den här studien lyfter det ljus och de insatser som samhället kan ge, genom att 

brukarens eget engagemang och drivkraft till att vilja förändra tas tillvara på. Författarna till 

studien anser att en av många insatser som krävs är bjuda in kommunens brukare i 

användandet av servicetjänster, genom så kallad användarinvolvering. Studiens huvudfokus 

låg därför på användarinvolvering i ett brukarperspektiv inom försörjningsstöd. 

Uppdragsgivare för studien var arbetsmarknads- och familjeförvaltningen inom Eskilstuna 

kommun. Enligt Jimmy Jansson, Joel Hamberg och Magnus Johansson i Eskilstuna kommuns 

årsplan, är Eskilstuna kommun idag en av Sveriges mest växande kommuner sett till 

befolkningsmängden. Samtidigt som allt fler i Sveriges befolkning har fått det tryggare 

ekonomiskt och socialt finns det fortfarande ett stort utanförskap, framför allt gällande egen 

ekonomisk försörjning, utbildning och arbete. (Eskilstuna kommun, 2014a)  

”Arbetslöshet får aldrig bli norm. Inte i en stad, aldrig i en stadsdel, ej någonsin i en familj. 

Normen är utbildning och jobb” (Jansson, Hamberg & Johansson, Eskilstuna 2014a, s. 5). 

Utanförskapet gör enligt Eskilstuna (2014a) samhället ojämlikt och orättvist för många. 

Kommunen vill därför sikta framåt mot 2015 genom ett samhälle byggt på gemenskap, att 

ställa högre krav på individer som har möjligheten till att leda Eskilstuna i rätt riktning och att 

tillsammans ta ansvar för varandra, för barn och ungdomars framtid. Enligt årsplanen har 

kommunen en tydlig plan för hur staden ska lyckas engagera invånare och uppfylla mål. 

Planen ställer också krav och ansvar på berörda verksamheter inom kommunen, bland annat 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. (Eskilstuna Kommun, 2014a)  

Eskilstuna har med andra ord en mängd utmaningar att ta sig an för att förebygga 

utanförskapet, framför allt gällande öppet arbetslösa individer eller arbetssökande individer 

med aktivitetsstöd. Riket landar här i snitt med 8,5 procent, jämfört med Eskilstuna kommuns 

14 procent (i åldrarna 16-64 år) i augusti 2013. Procentandelen för ungdomar mellan åldrarna 

18-24 år ligger på 26,3 procent, vilket även det är höga siffror jämfört med riket stort sett 

(Eskilstuna kommuns, 2014b). Inom Eskilstuna kommun lever 17 procent av barn inom 

familjer med eller i behov av försörjningsstöd och år 2012 var så mycket som var tionde 

invånare någon gång under året i behov av försörjningsstöd. En positiv utveckling är att 

perioden av stöd har i en analys för år 2013 visat att tidsbehoven kortats ner något i 

jämförelse med år 2012. Siffrorna visade att behovet av utmaningar inom kommunen är stort 

och för att lyckas med utmaningarna krävs att brukare stöttas till egen försörjning, studier och 

eget arbete. Mönstret måste brytas och siffrorna vända nedåt för att undvika ett eskalerande 

utanförskap och faror för ohälsa. (Eskilstuna kommun, 2014b) 

SKL (Statens kommuner och landsting) driver utvecklingsprojektet Förändra radikalt. 

Projektet är finansierat av Vinnova och har till syfte att stärka innovationskraften i Sveriges 

kommuner. Eskilstuna kommun har nu antagit utmaningen Förändra radikalt och mellan år 
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2014-2015 tar kommunen hjälp av konsulter från SKL för att möjliggöra utmaningen. Sedan 

år 2010 leder Eskilstuna kommun en utbildningssatsning kallad Modigt medarbetarskap till 

syfte att utveckla och stödja mötet med bland annat brukare. När roller bland medarbetare 

tydliggörs och de ges stöd i att våga vara modiga, menar ansökan till Förändra radikalt att 

Modigt medarbetarskap ger “...kreativiteten och fritänkandet större utrymme” (Eskilstuna 

kommun, 2014b, s.4). Kommunen behöver idag verktyg och metoder för att förstå brukaren 

som individ samt hitta nya arbetssätt som möjliggör och tillåter den enskilde brukarens idéer 

och tankar att komma fram. (Eskilstuna kommun, 2014b) 

Författarna till studien fick i uppdrag av Eskilstuna kommun att bidra med nya tankar och 

idéer i samband med Förändra radikalt. Målet med studien var att använda en metod som 

med förhoppning kan bidra till förbättringar gällande utanförskap och en djupare förståelse 

för individer inom försörjningsstöd. Hädan efter benämns brukare i studien som klienter av 

stilistiska skäl. 

 

1.1 Problemformulering 

Att involvera användare för utveckling av verksamheter blir allt mer vanligt idag. Hur 

fungerar det att använda sig av klienter inom försörjningsstöd med fokus på deras 

medskapande? Det är möjligt och genomförbart men hur upplever klienten att få vara 

medskapare och vad kan det upplevda medskapandet tillföra arbetsmarknads- och 

familjeförvaltningen? Förvaltningen står idag mitt i en förändringsprocess där effektivitet och 

involvering samtidigt ska interagera med varandra. Förändringsprocessen innebär att 

involvering och engagemang av medarbetare för klienter ska lyftas genom 

utvecklingsprojektet Förändra radikalt. Både medarbetare och klienter står därför inför 

stundande förändringar och viljan att förändra till det bättre finns hos såväl medarbetare som 

klienter.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att bjuda in klienten som medskapare genom en för arbetsmarknads- 

och familjeförvaltningen obeprövad metod som var en del av en redan pågående 

förändringsprocess inom förvaltningen. Syftet var även att genom involvering av klienten 

använda en metod som på ett innovativt och användarvänligt sätt kunde hjälpa till att hitta 

klientens bakomliggande behov (hädan efter latenta behov). Genom att identifiera de latenta 

behoven så skapas förutsättningar och innovationspotentialer för vidare förändringsarbeten 

inom verksamheten. Författarna ville lyfta en viktig och högst aktuell del inom innovation, 

nämligen användarinvolvering och värdeskapande. Användarinvolvering är medskapande och 

kan vara av stort värde för användaren. Utifrån syftet blev studiens frågeställningar följande: 

1. Hur upplever klienter inom försörjningsstöd sitt medskapande i en innovationsprocess med 

studiens ämnade metod?   

2. På vilket sätt var studiens metod användbar?  

 

 



3 

1.3 Avgränsning 

Studiens avgränsning syftade till att endast fokusera på klienten inom försörjningsstöd i 

samspel med medarbetare på arbetsmarknad och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun. 

Med hjälp av användarinvolvering så undersöktes klientens upplevelser kring studiens metod, 

medskapande, deltagande/delaktighet och utveckling. Då studien hade en begränsad tidsram 

så valde författarna att inte utföra en djupare analys av medarbetarnas perspektiv och 

upplevelser. En avgränsning låg även i att inte göra någon vidare analys eller ta upp de 

framtagna innovationspotentialer som arbetats fram då studien syftade till att endast studera 

klientens upplevelser, och därför överlämnas allt framtaget material till verksamheten för 

vidare utvecklingsarbete.  

 

1.4 Innovationsbidrag 

Studiens innovationsbidrag var att undersöka hur användarinvolvering och värdeskapande 

kunde bidra med innovationspotentialer till nya arbetssätt för framtida förändringsarbete inom 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Innovationsbidraget var också ett komplement för 

utvecklingsmöjligheter med användarinvolvering, samt var en del i ett befintligt 

utvecklingsprojekt som förvaltningen idag arbetar med. Studiens metod hämtade inspiration 

från en beprövad metod vid namn KITmetoden som har till syfte att identifiera nya eller 

befintliga utvecklingsmöjligheter. Genom att hitta latenta behov hos användaren i nuet kan 

organisationen skapa en större kännedom om användaren och på så vis utveckla samt 

implementera nya utvecklingsmöjligheter och arbetssätt med användaren i fokus. 

KITmetoden anses vara lämplig att använda inom kommunal verksamhet, vård och omsorg 

samt övriga företag och branscher (KITmetoden hemsida). Förhoppningen med studien var att 

forskningsfrågorna kunde bidra med nya idéer och tankar till en redan pågående 

innovationsprocess. Innovationsbidraget, som ligger i att fånga klientens latenta behov genom 

bilder och dokumentation genom KITmetoden, erbjöd arbetsmarknads- och 

familjeförvaltningen en arbetsmetod som de tidigare inte tillämpat. 

 

2. Bakgrund 

Följande kapitel redovisar hur Sveriges regering och kommuner arbetar med innovation och 

användarinvolvering samt vad de vill uppnå i framtiden. 

 

 

2.1 Regeringen  

Regeringen har som mål att till år 2020 skapa ett innovationsklimat i världsklass där offentlig 

verksamhet och deras partnerskap skapar hög kvalitet och effektivitet, genom att bli mer 

innovativa i samspel med andra aktörer. Ett av fler delmål är att hitta unika erbjudanden som 

skapar värde, då erbjudanden kan uppfylla användarens efterfrågan av behov och tillfredstäl-

lelse. Ett annat delmål för offentlig verksamhet är att ha kundnytta i fokus där användarens 

och konsumenters engagemang har stor betydelse i innovationsprocesser. Konsumenter, 
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medborgare och användare är en viktig källa och drivkraft för samverkan och öppen innovat-

ion. Ytterligare något som är viktigt är användandet av öppen innovation, där man använder 

sig av nätverk, relationer och omgivande aktörer för att kombinera kunskap och idéer med 

såväl intern som extern input. (Regeringskansliet, 2012) 

 

2.2  SOU 2013:40 Innovationsrådets betänkande 

Innovationsrådets betänkande till riksdagen (SOU 2013:40) tog vidare regeringens 

innovationsstrategi genom att bidra med förslag till hur offentlig verksamhet kan öppna upp 

för hur idéer kan realiseras, att tänka innovativt för att skapa nytta och att ta risker som är 

under både kontrollerad och innovativ form. Med förslagen hoppades innovationsrådet att 

regeringen ska ta fasta på de uppfattningar och resonemang som betänkandet ämnade till. 

Innovationsrådet menade att det finns en stor vilja att förändra inom kommuner, idéerna är 

många och det bör i allra högsta grad tas tillvara på.  Offentliga verksamheter är i sig upp-

byggda av offentliga styrsystem, vilket gör att huvudfokus läggs vid detaljer och den enskilda 

organisationens prestationer. Innovationsrådet föreslår istället att offentliga verksamheter ska 

fokusera på en reell samhällspåverkan och se till helheten. Bland förslagen fanns ökat fokus 

på värdeskapande och kringliggande system, att på nya sätt testa tillvägagångssätt och tjänster 

för politikens syfte, att öka offentliga verksamheters motivation till förändrings- och 

innovationsprocesser samt att hitta nya lösningar på hur invecklade samhällsfrågor kan lösas. 

Enligt innovationsrådet behöver förändringsprocesser drivas utifrån den enskilda verksamhet-

ens specifika syfte. Det innebär att gå från tanke till handling, att förändra normer och beteen-

den som finns i väggarna och skapa ett värde i stort. (SOU 2013:40) 

 

2.3 Innovativa kommuner 

Nedan redovisas och sammanfattas Vinnovas, Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

rapport 2013:10 ”Innovativa kommuner”, sammanställd av redaktörerna Paulsson och 

Roswall (2013). Rapporten är en sammanfattning av forskning och lärdomar från åtta 

kommuner i boken Innovativa kommuner 2009 (Paulsson & Roswall, 2013). Enligt Per 

Frankelius blev regeringens utredning SOU 2003:90 startskottet till innovativa processer i 

Sveriges kommuner genom en kartläggning i form av forskning och utveckling (FoU) samt 

vad andra verksamheter gör för att vara innovativa (Paulsson & Roswall, 2013). Per 

Frankelius genomförde relevant forskning i betänkandet Innovativa processer som hade till 

syfte att se skillnader i offentliga verksamheters innovationspotential (SOU 2003:90). 

FoU-rådet inom Svenska kommunförbundet, belyste år 2002 programmet ”Innovativa 

kommuner, landsting och regioner” i samarbete med trygghetsfonden och Vinnova. Program-

met väckte stor uppmärksamhet och intresse från svenska kommuner. Mellan år 2003-2006 

uppgick programmet till nio projekt och en omsättning på 12 mkr. Fokus låg på förnyelse- 

och innovationsförmåga samt att medverka utanför egna ramar och områden. (Paulsson & 

Roswall, 2013) 

I ett uppföljande projekt som varade mellan åren 2007-2008 tillsammans med Vinnova, 

trygghetsfonden och tillväxtverket, utlystes åtta kommuner av 37 kring de som lyckats bäst 

med ett innovativt förändringsarbete. Kommunerna var Malmö, Lomma, Vara, Botkyrka, 

Nacka, Åre, Haparanda och Umeå (Paulsson & Roswall, 2013). De utvalda kommunerna 
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sammanfattades med följande viktiga faktorer och kunskapsområden för en innovativ kom-

mun som redovisas nedan (Paulsson & Roswall, 2013, ss. 34-35): 

Konstruerade fördelar – För att en kommun ska vara konkurrenskraftig krävs att den har så 

kallade konstruerade fördelar, med det menas att inte bara säga att något måste göras, utan att 

verkligen göra det utifrån en tanke till en praktisk handling. Platsmarknadsföring – Att 

kommunen har en gemensam stolthet samt blir attraktiv och unik för den tänkta målgruppen. 

Möjlighetssökande – Se inte bara till varor och tjänster, innovationen kan visa sig i små 

förändringar inom verksamheten, idéspaning kring kontorsdesign, lyft in medarbetare som 

kan vara med och påverka. För att uppnå det måste en motivation och en vilja finnas inom 

verksamheten. Kultur – Vilka kultursatsningar finns inom kommunen, vad utmärker 

kommunens kultur, vad är varumärket? Det kan förslagsvis mätas i effektstorlek av 

kultursatsningar. Om kulturen är lyckad och väl rotad ökar också möjligheten till en attraktiv 

stad för både medborgare och besökare. Brukarfokus – Genom att lyfta fram brukare och 

deras idéer blir de en del av processen. Brukarens idéer kan spegla behoven och för att ta råda 

på det krävs en god kunskap om och kring brukarna. Vilka stödinsatser behövs, vad ska lyftas 

för att ta processen i rätt riktning? Ledarskap – Det är skillnad mellan traditionellt och 

gränsöverskridande ledarskap. Det sistnämnda tillåter samarbete med externa aktörer, lyfter in 

och öppnar upp för input av utvecklingsidéer. Ekonomistyrning – Att ha ekonomisk koll, kan 

ha en väsentligt stor inverkan på kommunens förnyelse- och innovationsförmåga. 

Omvärldsinformation – Att göra prestandamätning och en gemensam kunskapsbildning, att 

skapa ett intresse för omvärlden och vad som sker i den – en omvärldsanalys bidrar till att 

vidga perspektiv. Berättelser – Genom att skapa ett historieberättande kring verksamheten, så 

kallat storytelling, kan det stärka kulturen inom verksamheten. Gamla rotade traditioner bör 

bortses ifrån, de kan lyftas men ska inte få för stort fokus, då traditionerna och historian istäl-

let kan fungera som skyddslappar på för omvärlden och ses som allt för helig. Tillit och 

experimenterande – Experimentera för att driva framåt. En innovativ kommun vågar 

experimentera, ha tillit och vågar misslyckas. Det är en del av processen för att komma vi-

dare. Kunskapsgrunder – Ingen behöver ha särskild kompetens eller utbildning inom innovat-

ion, nyckeln är handlingskompetens. Tyngden ska ligga på den teoretiska och praktiska 

”klokhetskunskapen”, en klokhet i att vara på väg någonstans och aktivt arbeta på att vilja bli 

bättre. Trygghet – Trygghet kommer när ett accepterande klimat skapas, att ägna mer energi 

till verksamhetens utveckling och påverka den generella bilden för fortsatt drivna frågor. Det 

finns en stor problematik i anställningstryggheten om vad den skapar eller inte skapar. 

Rädslan av att förlora jobbet ligger ofta som ett orosmoln, för även om de anställda vet och 

tycker att något bör göras, kan det istället sluta i att endast behaga och visa medhåll inför 

ledningen. (Paulsson & Roswall, 2013) 

 

”Är det så att vi har blivit ett land fyllt av trygghetsnarkomaner? Eller håller vi på att 
bränna ut oss själva? Å ena sidan hävdas att samhället överbeskyddar oss i jakten på att 

eliminera risker. Andra menar att vi befinner oss i en stark samhällsförändring likt 

industrialiseringen och vi hinner inte med. Vi blir överansträngda”. (Paulsson & 

Roswall, 2013 s.31) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Följande kapitel och utgångspunkter utgår ifrån vad studien i helhet fokuserar på och ligger 

till grund för studiens valda frågeställningar. Utgångspunkterna kretsar kring innovation, 

värdeskapande och användarinvolvering. 

 

 

3.1 Vad är innovation? 

Innovation kan beskrivas som något nytt i form av en vara, tjänst, process eller en kombinat-

ion av dem, som implementeras och skapar värde för någon. Innovation handlar inte enbart 

om framtagning av nya och bra idéer, innovation handlar också om processen fram till 

utvecklingen av idéer och samt göra dem till verklighet och praktiskt använda idéerna. 

Framgångsrika företag och organisationer lyckas mobilisera sina kunskaper och färdigheter 

om hur de skapar och levererar den slutliga produkten eller tjänsten, på så sätt skapas ett 

värde för både organisationen och användare. (Ahmed, 1998; Leonard & Swap, 2005; Tidd & 

Bessant, 2009)  

”Innovation is the embodiment, combination, and/or synthesis of knowledge in 

novel, relevant, valued new products, processes or services.” (Leonard & Swap, 

2005, s.7)  

”Although innovation cannot be touched, heard, tasted or seen it can be felt. It is 

probably best described as a pervasive attitude that allows business to see beyond 

the present and create the future.” (Ahmed, 1998, s. 30-31) 

Innovation kan ses på i två steg, som inkrementell eller radikal. En inkrementell innovation är 

ofta kopplat till organisationen, den sker i olika steg med små förbättringar och där en ständig 

utveckling ses som nödvändig. En radikal innovation kan förändra en marknad i stort, den är 

ofta kopplad till stora möjligheter men kan även medföra stora risker. (Tidd & Bessant, 2009; 

Osburg, 2013) 

För att implementera innovation på ett lyckat sätt i en organisation spelar kulturen en viktig 

roll, där normer och värden påverkar kreativiteten för innovation (Martins & Terblanche, 

2003). Enligt Ekvall (1997) blir en innovation till först när den kommer ur en kreativ idé. För 

att förstå hur innovation blir till mentalt, kan processen liknas vid att nya insikter och kun-

skaper kombineras och en individ skapar ett nytt sätt att tänka (Ekvall, 1997). Innovation kan 

enligt Stabulnieks (2009) liknas vid en ständigt pågående process i organisationers utveckl-

ing, teknologi samt människors relationer och kultur. Innovation finns överallt i våra sam-

hällen och är viktig för framtiden (Stabulnieks, 2009). 

Enligt Mulgan, Tucker, Ali och Sanders (2007) bör det finnas stöd för idéer, om de ska kunna 

utvecklas. Ett stöd kan till exempel vara andras engagemang, passion, ekonomiskt stöd eller 

kontrakt. För att utveckla ett socialt utbyte så behövs något som kallas ”bees and the trees” 

(Mulgan, Tucker, Ali & Sanders, 2007, s.20). Enligt metaforen så står bin (bees) för alla de 

individer, organisationer och olika grupper som tillsammans kan skapa idéer, de har viljan 

och möjligheten att vara snabba för förändring och förflyttning och kunna pollinera sig med 

varandra. Träden (the trees) står i sin tur för de organisationer runt om, så som exempelvis 

företag och statliga verk. Ofta vet de mycket väl hur implementering av idéer kan ske men det 

kan finnas en avsaknad av kreativitet. Därför behöver bin och träd varandra då innovation och 
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social utveckling oftast mynnar ut i ett samarbete mellan dessa. (Mulgan, Tucker, Ali & 

Sanders, 2007)  

 

3.1.1 Öppen innovation – att involvera andra. Öppen innovation handlar om att en organisat-

ion öppnar upp en innovationsprocess så att aktörer utanför organisationen kan medverka och 

tillsammans skapa samt implementera nya idéer och koncept (Chesbrough, 2003; Huizingh, 

2011). Tidigare sågs innovationsprocesser enligt Chesbrough (2003) som slutna processer 

inom organisationer under kontrollerade former, i vad som då kallades stängd innovation. 

Han exemplifierade den dåtida synen på stängd innovation:”We should control our intellec-

tual property, so that our competitors don’t profit from our ideas” (Chesbrough, 2003, s. xx). 

Idag är organisationer mycket mer medvetna om att en öppenhet och ett samarbete istället för 

stängda gränser ofta genererar ett större värde och en ekonomisk vinst. Det rör sig om ett 

paradigmskifte där innovation har gått från att ofta vara stängd till att öppna upp för andra. 

Öppen innovation kan bidra till att ett större värde skapas för organisationen då 

kunskapsspridningen ökar och det genererar i sin tur att organisationen kan dra nytta av extern 

kunskap. När andra aktörer använder organisationens innovationer så kan de dra nytta av 

varandras tillgångar. (Chesbrough, 2003)  

”Not all the smart people work for us. We need to work with smart people inside and outside 

our company.” (Chesbrough, 2003, tabell 1.1, s. xxvi) 

Chesbrough (2010) ansåg att det behövs mer av öppen tjänsteinnovation och för att komma 

dit så behöver organisationen delvis bjuda in kunden/användaren för att tillsammans skapa 

nya innovationer som grundar sig i vad som skapar värde för just dem. Istället för att 

organisationen endast ser kunden/användaren som en passiv konsument, blir det allt vanligare 

att organisationen börjar bjuda in användaren i en innovationsprocess. Det leder i många fall 

till att användaren tillsammans med organisationen arbetar fram nya produkter och/eller 

tjänster. (Chesbrough, 2010) 

 

3.2 Värdeskapande utifrån Service Dominant Logic  

Enligt Vargo och Lusch (2004) har den nya marknadslogiken, i engelskan nämnd ”Service 

Dominant logic” (SD-logiken) uppkommit från den ekonomiska modellen ”Goods dominant 

logic” (GD-logiken) i den industriella revolutionen under 1800-talet. Från att organisationer 

har haft fokus på konkreta tillgångar så har den nya marknadslogiken övergått till att istället 

handla om att skapa värde och ha fokus på så kallade ogripbara resurser, ett värdeskapande 

som innebär ett medskapande med fokus på att bygga relationer med kunderna. Människors 

värde låg tidigare i tillgångar av naturresurser och produktionsfaktorer, det vill säga operanda 

resurser. I och med den nya marknadslogiken som växte fram ses de operanda resurserna idag 

som primära. När teknologin, operanta resurser, växte sig starkare och kunde producera de 

operanda resurserna till en låg kostnad, blev de operanta resurserna allt viktigare. 

Utvecklingen av de operanta resurserna tog sin höjd under senare 1900-talet, då människor 

började inse värdet i att en av de viktigaste tillgångarna var kunskap och färdighet. Operanda 

resurser kräver med andra ord operanta resurser för att de två ska kunna dra nytta av varandra. 

(Vargo & Lusch, 2014) 

Enligt Ravald och Grönroos (1996) är det själva relationen till kunden som värdesätts mest i 

slutändan där det är viktigt att inse värdet och behovet av en god relation till kunden. Det vill 

säga att organisationen möter kundens förväntningar och vårdar förväntningarna i längden till 
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en djup förståelse för individen (Ravald & Grönroos, 1996). Vargo och Lusch (2004) ansåg 

att alla människor och de aktiviteter de involverar sig i skapar ett utbyte av servicetjänster, 

privata hushåll drar nytta av företag och det krävs för att skapa nya resurser och en 

serviceutveckling. En kund kan ses ha två val; att själv vara medskapare där kunden har en 

gör-det-själv-mentalitet, eller att kunden går direkt till det som efterfrågas. För att 

organisationer ska lyckas med att få kunden att vara medskapare och klara av servicen själv, 

som utvecklingen allt mer pekar mot, krävs bland annat mental kompetens inbäddad i 

kunskap för att skapa en förståelse kring kundens unika behov. Organisationer kan med hjälp 

av mental kunskap skapa den självservice och medskapande som de vill få ut av 

kundrelationen (Vargo & Lusch, 2004). SD- logiken ska enligt Vargo och Lusch (2014) ses 

som ett perspektiv av värdeskapande tjänster där värdeskapandet i sig är det som håller ihop 

det så kallade ”tjänste-ekosystemet”. Ekosystem kan beskrivas som”relatively self-contained, 

self-adjusting systems of resource integrating actors connected by shared institutional logics 

and mutual value creation through service exchange” (Vargo & Lusch, 2014, s. 240). 

Payne, Storbacka och Frow (2008) tar i sin forskning vidare Vargo och Lusch (2004) forsk-

ning som SD-logiken. Enligt Payne, Storbacka och Frow (2008) kan värdeskapande vara en 

process som är vänd ut-och-in. Innan något erbjuds en kund, måste det redan från start finnas 

en bakomliggande förståelse för vad kunden vill ha och hur kundens värdeskapande process 

ser ut. Den bakomliggande kunskapen bör inte bestå av konkreta resultat i form av statistiska 

mätningar, istället bör organisationen ha en bakomliggande förståelse för kundens behov och 

erfarenheter som kan se olika ut för olika individer. Den svenska möbeljätten IKEA är 

pionjärer gällande involvering av sina kunder, så som att leverera färdiga gör-det-själv-kit 

med möbler. Studien som Payne, Storbacka och Frow (2008) genomförde genom 

djupintervjuer utfördes med chefer inom organisationer. Studien visade på att organisationen i 

själva verket hade en uttalad kunskap om sina kunder. Problemen låg för många 

organisationer i den komplexa, bakomliggande bilden kring den uttalade kunskapen om vad 

alla olika kunder individuellt kräver. Att lyckas fånga in den kunskapen och se till att få ett 

konkret värdeskapande var svårt. Det finns även en relativt komplex bild kring kundens 

lärande, så kallat proportioning, vilket kan översättas till övervägande. Övervägande är en 

form av process där kunden stannar upp och reflekterar över det som kunden ställs inför. Det 

kan skapa problem om missförstånd uppstår, vilket leder till att kunden söker sig bort och inte 

upplever sig vara behövd eller blir ointresserad. Därför är det relevant att organisationen lär 

sig förstå värdet för och av kunden. Kunder kan vara tänkare, kännare och utförare och 

behöver inte ha ett specifikt syfte eller mål som användare med de egenskaperna. (Payne, 

Storbacka & Frow, 2008) 

 

3.3 Värdeskapande genom användarinvolvering 

Magnussons (2003) studie kring användarinvolvering syftade till att undersöka om använda-

ren kan tillföra något extra i en innovationsprocess jämfört med experter inom området. 

Studien baserades på en metod som skulle förankras med verkligheten på bästa sätt och valet 

föll därför på att utföra två experiment med två olika grupper. Den ena gruppen bestod av 12 

slumpmässigt utvalda experter från företaget Telia Mobil som arbetade med utveckling av 

tjänster som GPRS, SMS och WAP med en branschvana från ett till tio år. Den andra gruppen 

bestod av 19 användare från Karlstads universitet som studerade på icke-tekniska 

högskoleprogram. Anledningen till att det blev just studenter som användare var att de visade 

sig vara den målgrupp som använde SMS tjänsten mest. Expertgruppen fick till uppgift att 

undersöka vad som kunde skapa värde för den potentiella användaren medan studentgruppen 
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undersökte vad som kunde skapa värde för dem själva. Trots att de olika grupperna hade nå-

got skilda inriktningar i vilken användare de undersökte, kunde resultaten jämföras med 

varandra eftersom huvudfokus låg på att skapa värde för användaren. För att undersöka 

gruppernas idéer med utgångspunkt i värde för användaren, utsågs tre paneler varav en 

expertgrupp med hög teknisk kunskap, en grupp högskolestudenter från 

dataingengörprogrammet samt en grupp som ansågs vara på samma tekniska nivå som 

studenterna i experimentgruppen (Magnusson, 2003). Resultatet visade att det fanns indikat-

ioner på att användarna producerade mer originella idéer som var av högre värde än vad 

experterna hade levererat. Det visade det sig att användarnas idéer var svårare att genomföra 

och att de hade högre fokus på sitt eget värde som användare. Experternas idéer var å andra 

sidan både värdefulla och genomförbara. Anledningen till att användarnas idéer var svåra att 

genomföra kan bero på att det fanns en brist på kunskap inom det tekniska området. Trots 

resultatet, kunde slutsats kunde dras i att användaren är en värdefull resurs i en värdeskapande 

innovationsprocess, då användaren kan bidra med fler originella idéer utifrån vilka behov som 

behöver uppfyllas. (Magnusson, 2003) 

Enligt Prahalad och Ramaswamy (2000) har kunderna i marknadsevolutionen gått från pas-

siva åhörare till aktiva, involverade marknadsspelare. Under åren 1970–80 sågs kunder som 

passiva, då de ansågs ha ett förbestämt konsumtionsmönster. Mot 1990-talet uppkom callcen-

ters och help-desks och en databaserad tvåvägskommunikation skapades, kundernas problem 

började identifieras men de sågs fortfarande som passiva. Mot slutet av 1990-talet utvecklades 

en tvåvägskommunikation av relationer. Företag och organisationer började inse värdet av 

sina kunder och att kunden var en individuell person med unika behov. Lösningar började 

identifieras från ledande användare och en djupare förståelse för kunden värdesattes. År 2000 

och framåt ses kunder som värdefulla medskapare där de ingick i ett nätverk av värdeskap-

ande. Kunderna gick mer mot att bli utvecklare av tjänster baserade på personliga erfarenheter 

där aktiva dialoger inleddes för att öka värdeskapandet. I takt med att organisationer krävs att 

bli mer flexibla, menade Prahalad och Ramaswamy (2000) att det kan skapa psykologiska 

konsekvenser för organisationens medarbetare. Organisationen bör vara medveten om det 

samtidigt som de tar sig an innovativa utmaningar. Det kan vara svårt att ändra på ett gammalt 

koncept, vilket blir tydligt för redan etablerade organisationer. Nystartade organisationer och 

företag anses ha ett försprång med den nya marknadsevolutionen då de ännu inte hunnit skapa 

etablerade affärsmodeller. (Prahalad & Ramaswamy, 2000) 

Enligt Bergendahl och Kristensson (2010) behöver organisationer börja en innovationsprocess 

med att skapa en uppfattning om användarens behov för att sedan arbeta fram något som kan 

skapa värde och nytta för användaren. Organisationen bildar tillsammans med användaren ett 

värdeskapande nätverk där användaren ses som medskapare och värdet realiseras i själva 

användandet.  För att det ska vara möjligt så behöver organisationen utgå från användarens 

behov och kräver därför kunskap om användaren. Det görs genom att skapa en relation mellan 

användaren och organisationen (Bergendahl & Kristensson, 2010). Det kan vara svårt för 

användaren att utrycka de behov som ska skapa värde och därför behöver organisationen ar-

beta med att hitta användarens latenta behov. De marknadsundersökningar som vanligtvis 

används kommer inte åt användarens latenta behov och det krävs därför en ny form av 

undersökningsmetodik där användarens behov står i centrum och kommer in i ett mycket tidi-

gare skede av utvecklingsprocessen. Användaren bör ses som medskapare hellre än endast en 

mottagare. Bergendahl och Kristensson (2010) tog upp ett exempel på en undersökningsme-

tod (Se rubrik KIT-metoden, avsnitt 3.3.4) där användaren skulle installera en 

hemmabioanläggning och utrustades med videomobil för att filma och dokumentera 

arbetsprocessen kring installationen, dess problem, möjligheter och hinder. Med hjälp av 

metoden fångades den direkta upplevelsen av behovet, dokumentationen analyserades och 
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sammanställdes sedan till en möjlig innovationspotential. Därefter träffades de berörda från 

organisationen för att analysera och arbeta fram förbättrade eller nya erbjudanden som kunde 

generera högre värde för användaren. Metoden och arbetssättet gav organisationen och 

användaren möjlighet att tillsammans medverka i skapandet av nya innovationer. (Bergendahl 

& Kristensson, 2010) 

Enligt Von Hippel (2005) finns ett bra arbetssätt vid användarinvolvering, nämligen att låta 

kunden få tillgång till olika verktyg för att tillsammans med organisationen kunna skapa sitt 

eget värde för en produkt eller tjänst. Syftet med verktygen är att få möjlighet att kunna arbeta 

fram produkter och tjänster som uppfyller kundens behov och skapar värde. Verktygen ska 

vara anpassningsbara för kunden och de ska ge möjlighet för kunden att kunna skapa en 

preliminär design, simulera eller göra prototyper i kundens befintliga miljö, där de får möjlig-

het att testa designen tills ett värde har skapats. (Von Hippel, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 ovan är baserad på Von Hippels (2005, s. 149) ”A pattern of problem solving often 

encountered in product and service development” och handlar om interaktionen mellan kund 

och organisation där kunden börjar med att skapa en design utifrån vad som kan uppfylla kun-

dens behov utifrån lokala behov, sedan tar organisationen hjälp av användaren och utvecklar 

den framtagna designen i samspel med användaren för att låta användaren arbeta vidare med 

prototypen/tjänsten. Metoden gör att kunden och organisationen tillsammans skapar värde för 

en produkt eller tjänst och även blir användbar och realistisk för marknaden. (Von Hippel, 

2005, s.149) 

 

3.3.1 Användarinvolvering inom hälsovården. McColl-Kennedy, Vargo, Dagger, Sweeney 

och van Kasteren (2012) studerade vad patienter inom hälsovården gör för att skapa värde. 

Enligt Holman och Lorig (2000) behöver patienten vara mer aktiv än passiv i ett nätverk av 

värdeskapande, där patienten tillsammans med vårdtagaren skapar värde genom att patienten 

bidrar med sin personliga syn på patientrollen i samspel med vårdtagarens professionella kun-

skap (Holman & Lorig, 2000). För att hitta vad patienter inom hälsovården gör för att skapa 

Fig. 1. Bearbetad från ”Figure 11.1 A pattern of problem solving 

often encountered in product and service development” (Von Hippel, 

2005, s.149).  
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värde användes en metod som innehöll både djupintervju och observationer av en fokusgrupp 

(McColl-Kennedy et al., 2012). Studien vände sig till personer över 18 år och som fått en 

behandling för någon form av cancersjukdom. Syftet med metoden var att kunna identifiera 

vad patienten gjort för att skapa värde, både för individen och för verksamheten, genom att få 

chansen att berätta sin historia på sitt eget vis. Resultatet visade att när patienten hade en hög 

aktivitet tillsammans med andra aktörer (aktörer som verkar inom och utanför verksamheten, 

som familj och vänner) ökar värdet för klienten än när patienten har låg aktivitet och ett 

begränsat nätverk. En slutsats drogs i samband med det, var att en mer aktiv person skapar 

högre värde än en mer passiv person. Verksamheter måste även ta hänsyn till att klienter 

skapar värde och använder sig av nätverk på olika sätt, något som verksamheter som arbetar 

med användarinvolvering måste ha förståelse för. (McColl-Kennedy et al., 2012) 

Vad McColl-Kennedy et al., (2012) kom fram till i sin studie menade även Bergström (2012) 

att synen på patienter inom vården har gått från en passiv syn där de endast tar emot vårdtaga-

rens expertis, till att patienten kan vara medskapare i sin egen vård. Bergström (2012) utförde 

sin studie genom aktionsforskning, där både författaren själv och anställda inom vården 

medverkade för att få fram 53 olika patienters syn på patientrollen genom att låta dem föra 

dagboksanteckningar. Anteckningar från dagböckerna genererade slutligen hela 360 idéer 

som kan användas av andra verksamheter eller organisationer för inspiration och fortsatt 

förbättringsarbete. Vidare menade författaren att verksamheter inom vården behöver dra nytta 

av sina patienter till större grad än vad de gör idag och genom det skapa en djupare förståelse 

för patientens upplevelse av att vara sjuk och i behov av hjälp. Att lyfta in och dra nytta av 

patienten i verksamheten kan vara svaret och nyckeln till förbättring och förändring. 

(Bergström, 2012) 

 

3.3.2 Nyckelstrategier för användarinvolvering. Kristensson, Matthing och Johanssons (2007) 

studie om nyckelstrategier för en lyckad användarinvolvering lyfte fram att forskning kring 

användarinvolvering skapar positiva effekter. De ansåg att forskning ofta begränsas i den mån 

att de strategier som behövs för att åstadkomma de önskade effekterna sällan lyfts fram. 

Författarna menade även att organisationer som ska möta de heterogena kundernas behov, 

ofta ser till helheten och vad kunderna i stort behöver. Det kan resultera i en form av 

segmentering som gör att de heterogena behoven inte tillgodoses. För att kunna tillgodose 

behoven bör organisationen ha en divergens bland kunderna som i sig skapar en bredd av 

individuella idéer. (Kristensson, Matthing & Johansson, 2007) 

Tillvägagångssättet för studien var att fokusera på fem olika projektmöten (workshops) inom 

två stora telefonföretag i Sverige, Telia Sonera samt Ericsson. Studien fokuserade på att stu-

dera om företagen lyckades med användarinvolvering i ett tidigt utvecklingsskede. Utifrån det 

skulle sedan nyckelkomponenter plockas ut för att avgöra om företagen lyckades med 

användarinvolvering och medskapande. Urvalet i studien bestod av fyra utvalda individer som 

fick representera deltagandet i projektmöten och workshops. Valet av metod för studien var 

en triangulering samt tre olika datainsamlingsmetoder: projektmöten (workshops), insamling 

av idéer vid de olika tillfällena samt anteckningar från idégenereringsfaser. (Kristensson, 

Matthing & Johansson, 2007) 

Resultaten genererade 106 idéer ifrån de olika momenten med 38 deltagare (Kristensson, 

Matthing & Johansson, 2007). Nyckelstrategierna som författarna ämnade undersöka, 

resulterade i följande sju strategier som de menade att organisationer bör anse ligga till grund 

för en lyckad användarinvolvering:  

”1. Att användaren identifierar sitt egna behov efter vad som lämpar sig bäst för deras 

användning.  
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2. Att användaren identifierar behoven i dess olika roller. 

3. Att förse användaren med rätt analytiska redskap.  

4. Att motivera användaren genom att lyfta de fördelar som finns genom 

användarinvolvering. 

 5. Att brainstorming inte är det enda sättet att generera idéer på. 

6. Att användaren inte skall ha för mycket teknologisk kunskap samt.  

7. Att skapa en heterogen grupp, för att säkerhetsställa en divergens av idéer till framtida 

tjänster och produkter.” (egen översättning, Kristensson, Matthing & Johansson, s. 487) 

Nyckelstrategierna ovan presenterades som förslag och en riktlinje att använda sig av när 

organisationen behöver identifiera användarens latenta behov och att användaren själv upp-

täcker dessa när behoven uppstår. Tanken bakom studien låg i att se hur och om användaren 

faktiskt är innovativ samt att fånga möjligheter och användaregenskaper innan en 

innovationsprocess startar, till skillnad från tidigare forskning som enbart fokuserat kring hur 

användarinvolvering ska ske och varför organisationer kan ha nytta av användare. 

(Kristensson, Matthing & Johansson, 2007) 

 

3.3.3 Användarinvolvering genom arbete i kreativa grupper. Kreativt tänkande kan beskrivas 

enligt Paulus och Nijstad (2003) som både paradigmatiskt och revolutionärt. Paradigmatiskt 

kreativt tänkande innebär att idéer bildas stegvis i inkrementella steg. Det revolutionära 

kreativa tänkandet bidrar till att tänka i nya banor som ger nya perspektiv. De här två typerna 

av kreativt tänkande kan ses som delar av varandra, människans sätt att tänka sker naturligt i 

små steg och utvecklas genom att tänka nytt. Att ta beslut i grupper är enligt Paulus och 

Nijstad (2003) något som kommer av en konvergent process. Den konvergenta processen 

leder till att de beslut som fattas och de idéer som kommer fram delas av den gemensamma 

gruppen utifrån gemensamma mål och visioner som sedan tas vidare för implementering 

(Paulus & Nijstad, 2003; Leonard & Swap, 2005). Att fatta beslut sker inte enbart i 

konvergent form, grupper som ska fatta beslut bidrar även med sina personliga värderingar, 

idéer och tankar vilket gör att det också är en divergent process (Paulus & Nijstad, 2003). Det 

divergenta tänkandet skapar nya perspektiv och leder till ett helt nytt sätt att tänka, se och 

arbeta på som underlättar de beslut som senare tas (Leonard & Swap, 2005). 

Enligt Paulus och Nijstad (2003) har olika grupper sällan svårt att ta fram kreativa idéer, den 

svåra processen är att implementera och förverkliga processer, arbetssätt och produkter. 

Anledningen till det kan vara att människor är olika, det kan finnas ett motstånd till 

förändring samt strukturer och kulturer som krockar med varandra. Gruppkreativitet kan 

uppstå när personer (två eller fler) idégenererar för att ta fram exempelvis nya koncept eller 

produkter. Gruppmedlemmarna behöver nödvändigtvis inte ha arbetat tillsammans tidigare 

eller känna varandra särskilt väl. Istället bör gruppen utveckla samarbetet så att gruppens 

medlemmar kan dra nytta av varandra, vilket ökar möjligheterna till att innovationer uppstår. 

(Paulus & Nijstad, 2003) 

En kreativ grupp behöver bestå av personer med olika kompetenser och erfarenheter. Det 

finns fem viktiga beståndsdelar som kan påverka gruppkreativiteten: motverkande tidspress, 

ett direktivt ledarskap, gruppen blir allt för isolerad, gruppens medlemmar upplever en stark 

känsla av att vilja stanna kvar i gruppen på grund av rädsla för att svika de andra och att de 

normer och värderingar som styr gruppen påverkar det divergenta tänkandet (Leonard & 

Swap, s.53). En kreativ process behöver möjlighet till inkubation, en slags eftertanke för att 

låta idéerna sjunka in. Eftertanken kan vara av stor betydelse för de framtida innovationerna. 

(Leonard & Swap, 2005) 
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Workshops kan enligt Soini och Pirinen (2005) vara ett sätt att kunna arbeta gemensamt och 

samspela för att tillsammans skapa visioner, lösningar samt dela perspektiv. Det ska finnas en 

målsättning att komma ifrån den traditionella, familjära trygghetszonen och istället ta in olika 

aktörer som kan bidra till nya tankesätt och perspektiv. Traditionella undersökningar visar på 

vilka strategier, visioner och problem som är befintliga medan en workshop ger möjlighet till 

arbete med att komma närmre det undersökta området. Workshops är delvis användbart vid 

projekt som involverar både företag, användare och de aktörer som finns inom nätverket. 

Atmosfären i en workshop är viktig då det krävs en trygg situation och ett bra bemötande, på 

grund av att missförstånd och obehag annars kan påverka samarbetet. Studier som utförts i 

samarbete med företag i Finland har arbetat med att samla in självdokumentationer från 

berättande och visuella användare, dokumentationen användes sedan för att utveckla koncept 

genom att använda sig av perspektiv från olika deltagare. Workshops kan anses vara en arena 

för kreativitet och idégenerering. (Soini & Pirinen, 2005) 

Enligt Geschka (1986) ska en lyckad workshop innefatta en erfaren moderator som kan leda 

workshopen framåt. En workshop utan moderator, eller en moderator som har låg kunskap 

kan resultera i besvikelse och misslyckade resultat samt skapa en otrygg stämning bland 

deltagarna. Diskussioner kan urarta och till och med leda till högst oönskade beteenden hos 

deltagare. En workshop som har en erfaren och kunnig moderator bidrar till aktiv feedback, 

ger bra stöd vid oklarheter och kan generera snabba resultat om deltagarna stöter på hinder. 

(Geschka, 1986) 

 

3.3.4 KITmetoden. KIT metoden (kundinvolverad tjänsteutveckling) är en metod som går ut 

på att hitta kunden/användarens latenta behov, vilka i sin tur sammanställs och analyseras så 

att de kan skapa nytta och värde för den berörda verksamheten/organisationen samt även för 

användaren. KIT är en metod som öppnar upp möjligheter för öppen innovation och låter kun-

den/användaren vara medskapare i en innovationsprocess. Användaren kan förses med 

exempelvis en kamera för att kunna dokumentera och fotografera sina direkta upplevelser i 

nuet. Materialet sammanställs och analyseras av den berörda verksamheten i en workshop 

bestående av följande sex steg: kategori, situationsbeskrivning samt uttalade behov, latenta 

behov, innovationspotential, tjänsteidéer och prioritering av tjänsteidéer. Fokus under 

workshopen är att hitta de latenta behoven som ska ligga till grund för de nya 

innovationsmöjligheter som kan skapa värde för användaren. (KITmetodens hemsida) 

Metoden är baserad på Service Dominant Logic (den nya marknadslogiken) inom 

användarinvolvering och är utvecklad av Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum (MTC) 

tillsammans med Idea plant i samarbete med Mälardalens högskola och CTF. Tanken bakom 

metoden och projektet var att skapa tjänster utifrån en ”verktygslåda” det vill säga 

tillämpningsbara resurser och att metoden kunde vara en modell för företag och användare att 

tillsammans utgå ifrån. Metoden introducerades först år 2008 tillsammans med nöjesparken 

Parken Zoo i Eskilstuna där parkens besökare fick dokumentera sin vistelse i parken, vartefter 

material samlades in och analyserades. Projektet följdes upp under år 2009 med lyckade 

resultat. Parken blev även hyllad av International Association of Amusement Parks and 

Attractions (IAAPA) tack vare det innovativa arbetssättet och den feedback som mottogs från 

besökare som KITmetoden bidrog till. Ett av de slutliga koncept Parken Zoo tog fram var 

häftet ZOOA. Häftet hjälpte besökarna att skapa ett lärande och utforskande besök. (MTC 

Stiftelsens hemsida) 
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4. Metod 

Följande kapitel avser att behandla samt redogöra för val av metod, datainsamling, dataana-

lys, deltagare, urval, etiska aspekter och tillvägagångssätt för studien. 

 

 

4.1 Metodval  

Studien vilade i en hermeneutisk inriktning där huvudfokus låg i att klientens livsvärld utgör 

upplevelser och mening med sin involvering (Langemar, 2008). Syftet med den här studien 

var att involvera klienten som medskapare i en innovationsprocess, där behov och upplevelser 

låg till grund för nya arbetssätt. Därför föll valet på en kvalitativ undersökning, det vill säga 

en metod som fokuserar på att komma åt den enskildes livsvärld där en djupare förståelse 

skapas (Langemar, 2008). 

Valet att använda en kvalitativ metod användes för att förstå upplevelser, känslor och tankar 

istället för statistik och siffror (Bryman, 2011). Studiens metod och tillvägagångssätt som 

hämtade inspiration och moment från KITmetoden, bestod av delar som genomförande av 

dokumentation (bilder och anteckningar), intervju, workshop, observation samt utvärdering 

av workshop i form av en enkät. Metodens moment var speciellt anpassade för klienten, som 

fick fotografera samt dokumentera sin upplevelse. Då KITmetoden är anpassad för använda-

ren och tjänsteutveckling och endast involverar användaren i den första fasen (doku-

mentationen), så valde författarna att utveckla metoden och involvera klienter i hela proces-

sen. Syftet med workshopen var att utvecklingsprocessen slutligen skulle ske i en grupp, där 

alla fick chansen att tillsammans arbeta fram nya koncept. Enligt Kristensson (2009) blir det 

allt svårare att finna behovet genom traditionella intervjuer och enkäter. Därför ansåg 

författarna det vara relevant för studien att lägga fokus på att använda klienter genom hela 

processen. 

Studien var influerad av aktionsforskning då författarna till studien aktivt deltog i 

undersökningsprocessen, från rekrytering till slutlig workshop och utvärdering. Författarna 

ansåg det aktiva deltagandet som nödvändigt då valet av metod krävde ett nära samspel med 

såväl klienter som medarbetare inom arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Greenwood 

och Levin (2007) menade att aktionsforskning bidrar till att skapa ett bättre, rättvisare och 

friare samhälle genom att tillsammans arbeta med problemanalyser och problemlösning. De 

menade även att andra former av social forskning inte bidrar lika direkt och aktivt till 

undersökningsprocessen ur ett demokratiskt förändringsperspektiv. Greenwood och Levin 

(2007) ansåg att aktionsforskning kan skapa en införlivad demokrati där det finns ett brett 

deltagande i hela forskningsprocessen och kan bidra till att situationen blir mer hållbar och 

tillfredsställande för deltagarna.  
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4.2 Datainsamling 

4.2.1 Teori. Teorin uppkom genom bearbetning av tidigare forskning och teorier. Teori 

insamlades genom sökningar via databaser och hemsidor så som Google, Sveriges regerings 

hemsida, Google scholar, DiVa, PsycINFO, Emerald Insight, Mälardalens högskolebibliotek 

samt facklitteratur. Delar av artiklar hittades via KIT-metodens hemsida, där artiklar 

rekommenderades för fördjupning inom området användarinvolvering. Inspiration har även 

hämtats från tidigare examensarbeten inom studiens ämnesområde. Exempel på sökord i 

databaser som användes var: lead users + value, value + innovation, open innovation, open 

innovation + value, co-creation, användarinvolvering och innovativa kommuner. 

För att ge en överskådlig sammanställning kring studiens teoribyggande, sammanställs det i 

figur 2 nedan (Studiens teori-tratt) enligt tratt-tekniken (Langemar, 2008). Tratt-tekniken 

används för att börja brett i det undersökta området för att sedan smalna av mot slutet. På så 

vis kommer den som undersöker fram till ett mer precist och avsmalnande fokus (Langemar, 

2008). Begrepp inom innovation redovisas följt av den evolutionerande marknadslogiken, 

användarinvolvering, värdeskapande, kreativitet i grupper, workshop samt KITmetoden som 

studien hämtat inspiration från. Valet av följande ordning berodde på att författarna till 

studien ville skapa en tydlig förståelse kring hur begreppet innovation hänger ihop med bland 

annat användarinvolvering och kreativitet och hur en workshop kan bidra till nytänkande och 

nyskapande. Figuren är bearbetad och illustrerad av författarna till studien.  

 

 

 

 

 

4.2.2 Empiri. Insamling av empiri hämtades via intervjuer, workshop samt skriftlig utvärde-

ring i form av en enkät efter avslutad workshop. Det kan likt Langemars (2008) mening vara 

en triangulering av datainsamling, så kallad datatriangulering. Datatriangulering innebär att 

använda mer än en datainsamlingsmetod. Triangulering ansåg Langemar (2008) inte endast 

vara ett sätt för att öka validiteten. Triangulering bidrar istället till en helhet av förståelse och 

meningsinnebörd. I figur 3 nedan (Studiens trianguleringsmetod) visas de huvudområden som 

studien fokuserade på för att framställa empirin. Figuren är illustrerad av författarna till den 

här studien.  

  

Fig. 2. Studiens teori-tratt, egen bearbetning. 
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4.2.2.1 Intervjuer. En halvstrukturerad fokuserad intervju gjordes efter 

dokumentationsfasens slut och utfördes tillsammans med den enskilde klienten. Den här for-

men av intervju är enligt Langemar (2008) en intervju med i förhand formulerade frågor och 

tillhörande underliggande teman. De i förhand formulerade frågorna var de som i första hand 

ställdes till deltagaren, medan de underliggande temafrågorna fick varieras efterhand från vad 

som föll sig lämpligast under intervjuns gång (se bilaga 1). Ett exempel på intervjuns frågor 

och teman som valdes var av abstrakt karaktär, till exempel: 

Fråga: ”Berätta lite om dina tankar och känslor kring bilderna.” 

Underliggande tema: ”Gav fotograferandet ett nytt perspektiv hos dig? Ser du någonting 

annorlunda idag som du inte gjorde tidigare genom att varit deltagare?” 

Frågorna som ställdes hjälpte till att bilda konkreta exempel. Enligt Langemar (2008) är en 

kvalitativ intervju en kvalitativ datainsamlingsmetod. I den här studien lade författarna stor 

vikt vid att intervjun skulle fånga deltagarens livsvärld som ger möjlighet till att prata fritt 

kring upplevelser, tankar, känslor, reflektioner och så vidare. För att skapa en god kvalitét och 

tillförlitlighet i intervjun låg stor vikt även vid att ge deltagaren möjlighet till uttömmande 

svar med nyanserad information kring det som undersöktes (Langemar, 2008; Bryman, 2011). 

För att dokumentera intervjun användes en diktafon för ljudinspelning, det menade Bryman 

(2011) vara ett sätt att lägga total fokus på intervjuns deltagare. Ytterligare en god anledning 

till att använda en ljudinspelning är för att inte gå miste om kritiska delar som annars är lätt 

att missa, så som kroppsspråk och miner. 

4.2.2.2 Workshop. Datainsamling inhämtades genom observation och dokumentation av 

workshopens deltagare via en tredje part oberoende av studien samt observation via författare 

till studien. Workshop kan även liknas vid begreppet fokusgrupp, vilket Wibeck (2010) 

menade ska bestå av tre delar: 

1. Fokusgrupper liknas vid en forskningsteknik som samlar in data för forskningens syfte. 

2. Insamling av data ska ske genom en gruppinteraktion mellan studiens deltagare i 

fokusgruppen.  

3. Att fokusgruppens ämne och uppgift bestäms av den som undersöker. (Wibeck, 2010, s. 

25-26) 

En teknik kallad kritisk händelseteknik, i engelskan benämnd Critical incident technique 

(CIT) som studien influerats av, innebar enligt Flanagan (1954) att rapportera och beskriva 

händelser till specifika problem eller situationer. Rapporter kan skrivas av observatör, delta-

gare eller både och. Tanken med CIT var att rapporten ska spegla vad som faktiskt sker under 

observationen där allt mänskligt beteende observeras. Händelserna benämns som kritiska vil-

ket innebär att både effektiva och ineffektiva resultat läggs i denna term. Ett effektivt resultat 

kan till exempel vara något som hjälpte till att lösa ett problem eller en situation, ett ineffek-

tivt resultat kan vara något som delvis löste ett problem men fastnade i processen för att 
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kunna ta sig vidare. Personen som ska observera har i förhand fått en detaljerad instruktion 

om hur observationen ska gå till samt vilka beteenden och situationer som ska dokumenteras. 

(Flanagan, 1954)  

Observationerna sammanställdes och användes som empiri i studien.  

4.2.2.3 Utvärdering. Syftet med studiens utvärdering av workshopen var att fånga 

deltagarnas individuella upplevelser, förbättringsmöjligheter, deltagande och verksamhetens 

möjligheter till implementering (se bilaga 2). Utvärderingen var utformad som en kvalitativ 

enkät där frågor med öppna svarsalternativ användes. Enligt Bryman (2011) ger enkäter med 

öppna frågor deltagaren möjlighet till att svara fritt med egna ord samt beskriva känslor och 

upplevelser som ökar deltagarens chans till nyanserade svar. Enkäter ger också möjlighet till 

att fånga in kunskap som ligger utöver de frågor som enkäten består av.  

 

4.3 Dataanalys 

Dataanalys kan enligt Langemar (2008) delas in i tre olika delar; tolkning, strukturering samt 

komprimering. Delarna kan ske i samma process, vilket så även var fallet i den här studiens 

analys. Precis som att det är av stor vikt att förstå deltagaren livsvärld, översätter den som 

intervjuar det till sin livsvärld då förståelse baseras på bland annat tidigare erfarenheter, mål 

och känslor (Langemar, 2008). Studiens insamlade intervjumaterial tolkades och färgkodades, 

det vill säga strukturerades utifrån huvudfrågornas ämnesområden; bilder, metod, 

medskapande, deltagande/delaktighet samt utveckling. Dokumentation från observation av 

studiens workshop strukturerades utifrån workshopens olika steg. Utvärdering av workshop 

tolkades och strukturerades utifrån förbestämda ämnesområden så som metod, medskapande, 

deltagande/delaktighet samt utveckling. Intervju- och utvärderingsmaterialet delades efter 

tolkningen in i skilda mappar med respektive färger och/eller ämnesområden, vilket 

underlättade komprimeringen av materialet. Med andra ord gjordes inte några djupare 

tolkningar av det totala materialet, istället utgjorde dataanalysen en mer abstrakt tolkning med 

liknelser vid tematisk analys (TA). TA innebär att insamlad data struktureras utifrån i förhand 

valda teman (Langemar, 2008). Tolkningsdelen var teoristyrd, vilket Langemar (2008) 

menade är lämpligt när studiens inriktning ska fokusera på teorin. Studiens analys vilar därför 

på den framställda teorin. Den slutliga komprimeringen låg sedan till grund för studiens 

empiri. 

 

4.4 Deltagare, Urval 

Deltagare i studien kom från arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt klienter inom 

försörjningsstöd och traineeprogram (traineeprogrammet ingår i ett samarbete mellan 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i samarbete med arbetsförmedlingen i Eskilstuna). 

Antalet klienter som medverkade i dokumentationsfasen var tre personer, där deltagandet 

innebar att dokumentera samt fotografera deras vardag under en period av en- till två veckor. 

Antalet deltagare på workshopen var totalt fem personer, varav tre medarbetare med olika 

befattningar, en praktikant inom arbetsmarknad- och familjeförvaltningen samt en klient som 

endast medverkade i workshopen och var skild från dokumentationsfasen. Författarna till stu-

dien var moderatorer och observatörer av workshopen och ledde deltagarna genom hela 

processen.  
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Urvalet av deltagare var oberoende av ålder, kön och etnicitet. Studiens krav låg i att delta-

garna antingen skulle vara klienter inom försörjningsstöd eller arbeta i någon position inom 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Urvalet av deltagare var handplockat, då det enligt 

Langemar (2009) är relevant att handplocka deltagare som kan ge den information som efter-

söks istället för att slumpmässigt välja deltagare. Urvalet gjordes via kontaktpersoner på 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, utifrån vilka författarna och kontaktpersonerna 

ansåg vara lämpliga deltagare för studien. Antalet deltagare i studien uppnådde dessvärre inte 

det önskade antalet på grund av rekryteringstillfällen där det förekom låg respons, avhopp 

bland deltagare samt sjukdom. Studiens önskade deltagande låg på mellan sex till tio klienter i 

dokumentationsfasen samt fyra till fem klienter och fem till sex medarbetare i workshopen. 

4.4.1 Etiska aspekter. Deltagaren informerades i enlighet med informationskravet om studiens 

syfte, att deltagandet och medverkan var på frivillig basis. Deltagaren informerades även om 

att den när som helst hade rättighet att avsluta sin medverkan omedelbart och om de villkor 

som deltagandet innebar. För att inhämta deltagarens samtycke till att delta i studien, ombads 

deltagaren att skriva under ett samtyckeskrav upprättat av författarna till studien. Enligt 

konfidentialitetskravet och etiskt känsliga uppgifter, upprättades ett sekretessavtal mellan 

författare samt arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Deltagaren informerades även om 

att all information och uppgifter kring studien behandlades med största möjliga 

konfidentialitet, det vill säga att ingen annan än förvaltningen och författarna själva hade 

tillgång till personuppgifter, bilder, telefonnummer eller e-postadresser till deltagare i studien. 

Alla uppgifter kring deltagare anonymiserades och spreds inte på något sätt (elektroniskt eller 

fysiskt) förutom emellan deltagare i studien. Uppgifter kring enskilt insamlade uppgifter så 

som personuppgifter, användes enbart för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002)  

Vid sammanställning av studiens empiri användes citat från de enskilda intervjuerna, där 

författarna valde att radera upprepade och instämmande ord samt personliga uttryck som 

personligen kunde kopplas till deltagaren. Redovisning av empiri från intervju framställdes i 

form av fingerade namn kopplat till varje enskild deltagare i syfte att säkerhetsställa deltaga-

rens anonymitet. Empiri från utvärdering av workshop valdes att redovisas i form av enskilda 

citat utan fingerade namn, på grund av att inga kopplingar skulle kunna göras mellan citaten 

och för att styrka anonymiteten i utvärderingen. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

4.5.1 Eskilstuna kommun - kontakt och möten. Projektet och metoden inleddes via möten med 

kontaktpersoner på arbetsmarknad- och familjeförvaltningen för att tillsammans komma fram 

till vilka resurser så som tid, involvering av klienter och medarbetare samt det material som 

projektet krävde.  

4.5.2 Rekrytering. Rekrytering av deltagare till dokumentationsfasen utfördes via presentat-

ioner som bokades via kontaktpersonerna, på grund av att sekretess föreligger inom verksam-

heten. Vid rekryteringen presenterades projektets och studiens upplägg inför arbetsmarknads- 

och familjeförvaltningens medarbetare samt klienter inom försörjningsstöd där bland annat 

information om anonymitet, deltagandet och projektets innebörd presenterades. I samband 

med visat intresse från klienten så bokades en informationsträff in där vidare information 

gavs. Under rekryteringsfasen visade fem klienter intresse att delta, till informationsträffen 

bokades tre klienter till vidare möte då två klienter avböjde sin medverkan.  
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4.5.3 Informationsträff. Vid informationsträffen presenterades en mer ingående förklaring 

kring deltagandet i pappersform samt utdelning av det material som dokumentationsfasen 

krävde. Deltagaren gavs möjligheten att själv välja dokumentationsform, då det var av stor 

vikt att deltagandet skulle vara kostnadsfritt. Därmed fick de individer som inte ville eller 

hade möjlighet till att dokumentera via mobiltelefon kostnadsfri tillgång till en engångska-

mera, penna och ett anteckningsblock. Informationsträffen avslutades med information kring 

anonymitet, frivilligt deltagande, deltagandets innebörd och tidsperiod som sedan 

sammanställdes via ett samtyckeskrav underskrivet av deltagare till dokumentationsfasen. 

4.5.4 Insamling av dokumentation. Insamling gjordes bland annat via MMS överföring till en 

mobiltelefon som författarna använde enbart i syfte att hålla kontakt samt ta emot 

dokumentation från deltagaren. För dem som använde engångskamera, gavs deltagaren 

möjlighet att skriva sina tankar och känslor kopplat till bilderna på separat papper. Materialet 

samlades sedan in vid ett personligt möte. Slutligen framkallades samtliga foton till fotokopia 

och sammanställdes tillsammans med text inför workshopen.  

4.5.5 Intervju. Varje enskild intervju med deltagare från dokumentationsfasen spelades in med 

en diktafon. De fick under intervjutillfället chansen att beskriva den insamlade dokumentat-

ionen genom en avtankning av materialet samt tankar och känslor kring deltagandet, metoden 

och verksamhetens utveckling. Det gjordes genom en kvalitativ fokuserad intervju som 

baserades på förbestämda teman. Deltagaren fick själv välja en tid som passade dennes 

tidsschema och tillsammans med författarna till studien bestämdes en lämplig och ostörd plats 

för intervjun. Innan intervjuns start gavs information om att intervjun skulle spelas in, vilket 

samtliga deltagare lämnade sitt godkännande till. Deltagaren fick information kring och blev 

tillfrågad om en återträff, där de idéer och arbetssätt från workshopen presenterades. En 

fullständig transkribering gjordes efter varje avslutad intervju. Utifrån transkriberingen gjor-

des en färgkodning baserad på förvalda teman kopplat till teorin där varje tema representerade 

en färg. Teman som valdes för färgkodningen var: bilder, metod, medskapande, 

deltagande/delaktighet samt utveckling.  

4.5.6 Förberedelser och simulering av workshop. Rekrytering inför workshop utfördes av 

kontaktpersoner. Författarna utformade en inbjudan som skickades ut till kontaktpersoner och 

som sedan vidarebefordrades till de deltagare som tackat ja till workshopen, deltagarna var 

från början totalt tio personer varav sex medarbetare och fyra klienter. Det insamlade materi-

alet från deltagare i dokumentationsfasen sammanställdes med text kopplad till fotot, som låg 

till grund för workshopens arbetsmaterial. På grund av den sekretess som förelåg i studien, 

valde författarna att själva simulera en workshop som ett säkerhetsställande och en förbere-

delse inför workshopen med medarbetare och klienter. I samband med simuleringen upprätta-

des ett körschema inför workshopen för att säkerhetsställa att alla steg låg inom tidsramen på 

tre timmar samt att redan innan den slutliga workshopen räta ut eventuella frågetecken kring 

tillvägagångssättet. 

4.5.7 Workshop. Fem personer valde att delta i workshopen, varav tre medarbetare och en 

praktikant från arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt en klient ifrån traineeprogram-

met. Workshopen inleddes med att samtliga deltagare valde ut varsin bild som representerade 

en känsla för dagen, bilden presenterades sedan tillsammans med en kort beskrivning av 

deltagaren själv. Nedan presenteras workshopens sex steg som är en inspiration från 

KITmetodens utförande av workshop: 

Steg 1 - Uttalade behov - Här fick deltagarna gå igenom bild och text från klienternas 

dokumentationsfas. Detta gjordes enskilt i syfte att hitta klienternas uttalade behov. Behoven 

antecknades sedan på post-it som deltagarna slutligen grupperade i kluster tillsammans på en 
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vägg. Exempel på uttalade behov var till exempel: Familj, Skyddsnät, Trygg, Frihet, Rutiner, 

Bekräftelse.  

Steg 2 - Latenta behov - Utifrån varje kluster av uttalade behov, skulle deltagarna tillsammans 

arbeta fram behov som inte alltid är självklara eller enkla att beskriva, alltså de latenta beho-

ven. De latenta behoven skrevs ned på post-it och placerades åter på väggen, där nya kluster 

och grupperingar upprättades utifrån de latenta behoven. Exempel på latenta behov var till 

exempel: Kunskap, Framtidstro, Uppskattning, Delaktighet, OK att göra fel, Livserfarenhet, 

Känna sig värdefull, Nätverk, Mötesplats.  

Steg 3 - Innovationspotentialer - Deltagarna arbetade tillsammans fram innovationspotentialer 

utifrån grupperingarna av de latenta behoven, det vill säga en lucka där en innovation kan 

spela en värdefull roll (KITmetodens hemsida). I detta steg var det viktigt att deltagarna inte 

skulle fokusera på lösningar, utan endast hitta de luckor som trädde fram ur de latenta beho-

ven. 

Steg 4 - Idégenerering - Här skulle deltagarna tillsammans hitta idéer och lösningar till de 

innovationspotentialer som framträdde i steg tre. Dessa lösningar skulle sedan leda till olika 

koncept för förbättringar inom arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Kvantitet var vik-

tigt, alltså att mängden idéer var viktigare snarare än att börja värdera de idéer som dök upp. 

Idéer och koncept skrevs sedan upp på en whiteboard.  

Steg 5 - Värdering av koncept och idéer - Varje deltagare markerade de två idéer som de an-

såg vara mest trovärdiga och användbara för verksamheten.  

Steg 6 - Utvärdering - Deltagarna fyllde här i en utvärdering i form av ett kvalitativt 

frågeformulär bestående av nio frågor kring upplevelsen av workshopen. Under tiden 

sammanfattades värderingen av idéer i steg fem utav författarna i tre kategorier: Strategiska 

stjärnor, lågt hängande frukt och oslipade diamanter. Efter insamlad utvärdering avslutades 

workshopen med en presentation av idéerna i de olika rangordnade kategorierna.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Studiens reliabilitet kan ifrågasättas huruvida studiens intervjuresultat är generaliserbara eller 

ej med tanke på studiens låga antal deltagare. Avhopp, sjukdom och så vidare förekom. Det är 

en form av snedvridning eller metodfel (bias) vilket innebär att studiens resultat påverkades 

och något som författarna tagit med i beräkningen. Deltagare från intervjun ingav en känsla 

av hopp om att metoden kan vara användbar, vilket författarna var medvetna om att 

deltagarnas svar kan vara färgade av önskan och hur deltagarna valde att framföra sina svar. 

Det förekommer i studier att deltagare uppträder olika beroende på vilken person de möter. 

Därför var författarna under intervjuerna noga med att inte försöka ställa ledande frågor och 

vara så neutrala som möjligt. Genom att författarna ställde samma huvudfrågor till studiens 

deltagare ökade det chansen till reliabilitet. (Maxwell, 2005) 

Gällande studiens validitet kan bias förekomma under intervju, när intervjupersonen tar 

ställning till deltagaren och om intervjupersonens roll kan färga av sig på resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därför var författarna till studien väl medvetna om att förväntningar och 

förkunskaper kunde komma att färga resultatet från både intervju och observationer, på så vis 

gavs en större möjlighet att undvika bias. 
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5. Empiri 

Följande kapitel avser att behandla den empiri som uppkom under datainsamlingen. 

Empiridelen består av tre delar; resultat av intervju samt observation och utvärdering av 

workshop. Nedan presenteras varje moment för sig med rubriker av teman som använts för 

att kunna besvara forskningsfrågorna.  

 

 

5.1 Intervju 

Empiri från intervju presenteras nedan med citat från de tre deltagarna, då författarna ansåg 

det vara mest lämpligt att presentera det material som låg närmast klientens livsvärld och låta 

citaten tala för sig själva. Citaten är hämtade från intervjuerna och redovisas under följande 

fingerade namn: Alex, Billie och Kim.  

 

5.1.1 Bilder. Denna del redovisar utvalda citat från intervjuerna där deltagaren beskriver 

bilder och text från dokumentationsfasen för att skapa en god förståelse kring de tankar och 

känslor som deltagaren upplevde.  

 

Alex 

Alex beskriver en bild på en myrstack och vilka tankar som upplevdes.  

”…jag har studerat myrstacken ett tag och känt på den, den är alldeles mjuk och varm och 

jag kan riktigt känna vilken enorm energi det är där inne. Jag tänker på demokrati, på allas 

lika värde, på deras gemenskap, på att den där stacken…det börjar med ett barr… och sen så 

jobbar dom och sliter och drar och alla har en roll…” 

Alex är på ett födelsedagskalas och upplever sig ha svårt att vara närvarande på grund av de 

nya arbetsrutinerna.  

”…känner att jag har svårt att vara på kalaset till 100 % rent mentalt, och de va ju så jag 

kände, nyligen börjat jobbet... och sen gå upp klockan 5. Eftersom jag har varit arbetslös 

länge så är det… innan jag har acklimatiserat mig till det här… så de blir väldigt tungt första 

månaden kan jag säga, nu har jag börjat kommit in i det…” 

Helgen är över och arbetsveckan väntar, den positiva känslan av förberedelser inför arbetet 

infinner sig.   

”Jag har haft en super-lördag där jag verkligen tagit hand om mig själv samt förberedande 

inför nästa vecka…tre stycken matlådor till nästa vecka är gjorda…Life is good...känslan är 

trygg i sig självt när jag är väl förberedd inför jobbet på måndag.” 

Alex beskriver tankegångarna kring dokumentationen, att bilderna ska spegla både bra och 

dåliga dagar. 

”…och sen har jag försökt att tagit kort när jag mått både bra och dåligt… och när jag haft 

det tungt så har jag …ja då har jag tagit lite mörkare bilder.”   
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Billie 

Billie beskriver en bild av sitt skrivbord på arbetsplatsen. 

”…jag älskar ju mitt jobb och det är samma känsla jag får varje dag när jag kliver in…att det 

är bara är så härligt…synd att det bara är ett halvår kvar sedan är det färdigt, sedan är jag 

arbetslös igen…” 

Kim 

Kim beskriver en bild av den första snön som föll ner på marken. Vinter och snö innebär 

också en extra tuff period ekonomiskt.  

”…och sen kom första snön…man börjar kännas stressen att, just ja, vinterkläder och 

grejer…och då blir det att man får gå till kyrkan…och be om hjälp…” 

Kim har tagit en bild på tv:n, där visas en modevisning och en modell med en t-shirt med 

texten ”hope”. Den får representera hoppet och den överlevnadsinstinkt som kommer ur 

livserfarenheter. Kim säger att det inte är någon idé att hoppas på för mycket.  

”…Man sitter och hoppas på det bästa, men man är alltid förberedd på det värsta…har man 

för stora förhoppningar så händer det saker, man blir ju krossad. Det tar extra hårt.” 

”Efter ett tag så trodde jag att min livsgnista var borta…men självklart så finns den där, för 

annars hade jag ju inte kämpat…kämpat för att saker faktiskt ska bli rättvist i samhället…så 

hoppet är stort.” 

Kim pekar på den gråa och färglösa bilden som vetter ut mot en å.  

”Grått, trist och visset…det är min perfekta beskrivning av att leva på soc. …dom har aldrig 

funnits, dom finns ekonomiskt för mig…men dom har aldrig funnits där när jag har behövt 

deras hjälp.” 

”…All praktik, det ger mig ingen pension…det är deras enda lösning, praktik.” 

 

5.1.2 Metod. Nedan beskrivs citat från upplevelser av att arbeta med studiens metod. Deltaga-

ren gavs möjlighet att prata fritt kring delar som till exempel användning, nytta och utveckl-

ing. 

 

Alex 

”…ja, utvecklande, definitivt…jag har ju haft det med mig hela tiden mentalt…” 

”…just det där att finna och sätta samband mellan ordet och bilden och just tänka efter 

varför jag tar bilden och ha en tanke med den…” 

”…jag tyckte den var enkel…just det där med att ha kameran med sig och vara 

förberedd…just det där att skriva till, var kanske inte så enkelt som jag trodde att det skulle 

vara.”  

Billie 

”…om man tänker till försörjningsstödet… där hoppas jag att de ska få en bättre förståelse  

och kunna bemöta en på ett annat vis…för nu är man… en i mängden...” 

”…det kan finnas många olika sätt att använda och jobba med det här…det tror jag är 

jättebra.” 
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Kim 

”…det gör ju att man tänker lite djupare…vi behöver tänka efter mer…folk har så 

bråttom…jag tror att det skulle vara ett bra sätt, att få människor att tänka till lite extra. Hur 

man ska förmedla saker… man är lite mer observant på vad som faktiskt finns i omgivningen, 

det behövs.”  

”…det får en att tänka lite djupare och hur jag kan beskriva med en bild hur jag känner…en 

bild säger mer än tusen ord.”  

”Metoden, den var rolig. Ett annorlunda sätt, men det beror ju på inom vilket område såklart. 

Jag tror knappast att soc. skulle ha… dom har ju redan mycket att göra…frågan är ju – finns 

det någon som skulle ta den extra tiden? Till att göra sådant här.” 

”…det var kul…just det att man tänkte verkligen efter, man hade era beskrivningar i tanken, 

hur känner jag inför det här? Och sedan just det att vad skulle det finnas för lösningar? Jag 

tyckte att det var kul, just det att få jobba med foton.” 

 

5.1.3 Medskapande. Här gavs deltagaren möjlighet att prata fritt kring upplevelsen av sitt eget 

medskapande, om metoden gav möjlighet till medskapande och vad medskapandet kan bidra 

till. 

 

Alex 

”…sen har jag varit engagerad i det här, jag har berättat för mina vänner runt omkring och 

min släkt…jag har berättat mycket för dem, det har funnits i mitt liv, en stor plats…under den 

här tiden så, så visst känner jag mig delaktig.” 

 

Intervjuare: ”känner du verkligen att du har fått vara med nu och kunna påverka?” 

Alex: ”ja, absolut visst gör jag det. I och med att ni är intresserade och att ni gör någonting 

men jag känner ju inte riktigt vad, där kommer ju kontrollen lite in, jag vill ju gärna se när 

det är klart, hur ni har använt det här.” 

Billie 

Intervjuare: ”Känner du att du har fått vara medskapare?” 

Billie: ”Ja, det gör jag.” 

Kim 

”…men bara det att man har fått vara med och försökt. För mig betyder det mycket. Som 

sagt, hoppas på det bästa och var alltid förberedd på det värsta…bara det att få vara med 

och försöka åtminstone, det känns bra.” 

 

5.1.4 Deltagande/delaktighet. Deltagarna beskrev hur de upplevde att vara deltagare i 

processen och om de skulle vilja delta i kommande projekt. 

 

Alex 

Intervjuare: ”Om du fick chansen att delta en gång till, skulle du göra det?” 

Alex: ”Ja, absolut.” 
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”….det har vart lite stressigt…många av korten är ju från jobbet när det har vart ljust och 

när jag kunnat se vad jag har fotat och sen så har det blivit mer skrivning på kvällen, där jag 

kanske mer har tagit mig tiden som jag egentligen inte hade just så.”  

”…jag tycker att det är så pass roligt att jag har tagit mig den tiden ändå, så det har känts 

vid vissa tillfällen…lite betungande faktiskt.” 

Billie 

”…fick man vara mer delaktig så tror jag att man skulle känna sig tryggare, för att…man 

lämnar sitt liv till försörjningsstödet. De tar alla beslut, de har koll på dina pengar…det är 

jobbigt.” 

”…blir man mer delaktig och kanske mer förstådd och får ha en bra dialog med sin 

handläggare, så skulle det vara betydligt mycket bättre.”  

Kim 

”…det var kul att kunna just med hjälp av bilder, försöka förmedla hur man mår. Alla kan ju 

tolka bilderna på olika sätt…” 

 

5.1.5 Utveckling. Deltagarna beskriver tankar och känslor kring utvecklingsmöjligheter och 

förbättringspunkter. 

 

Alex 

” Jag hoppas att det ska kunna underlätta i mötet…och att få en brobyggare och att ni ska ha 

nytta av det vi gör…att det ska föras fram något positivt. Just nu är det väldigt stelt…” 

Billie 

”…att få träffa dom som har så stort inflytande och faktiskt få dela med mig. Det är något 

som de får ta med sig och kanske tänka på, så det kan nog göra stor skillnad.” 

”…jag blir ju jättestolt över mig själv, det är stort, jag känner mig lite mallig.” 

Kim 

”Just att slippa lämna in lappar varje månad…och sedan läsa hela din historia varje månad 

när du får hem den…oron varje månad, kommer jag hinna få hem pengarna i tid för att 

betala hyran? Det är största grejen…” 

”…min historia och min livssituation, den har jag fått upprepa hur många gånger som helst 

till olika människor…även fast jag återberättar exakt samma ord, så ville de alla bilda sin 

egen uppfattning.” 

 

5.2 Observation av workshop 

Empiri från observation av workshop presenteras utefter det körschema som workshopen 

följde. Workshopen inleddes med ett välkomnande av deltagarna. En kort presentation av 

projektet Förändra radikalt och modiga idéer med koppling till studiens metod hölls av en 

medarbetare inom arbetsmarknad- och familjeförvaltningen. Därefter presenterades syftet 

med workshopen och en kort presentation om dagens upplägg. Under presentationen visade 

gruppen ett medhållande och gav positiva småkommentarer. 
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5.2.1. Uppvärmning, inledning. Förmiddagen inleddes med ett moment där deltagarna enskilt 

fick välja en bild som representerade dem för dagen och ge en kort personlig presentation av 

dem själva, där de berättade kring sin arbetstitel/sysselsättning. Samtliga deltagare förstod 

uppgiften och valde fort en bild. Stämningen var positiv och deltagarnas presentationer fick 

positiva gensvar, så som nickande och medhållande. Det var fler av deltagarna som beskrev 

en känsla av fundersamhet kring vad dagen skulle innebära för dem själva och verksamheten.  

5.2.2 Steg 1- Uttalade behov. Gruppen arbetade under den här individuella fasen tyst och 

personligt med att hitta uttalade behov i bilder och text. Någon minut in i fasen så arbetade 

gruppen organiserat, moderator gick in och hjälpte deltagarna att skicka runt bilder vid bordet 

då det fanns ett större avstånd mellan två deltagare. Musik startades vilket upplevdes positivt 

då det såg ut som att deltagarna koncentrerade sig mer mot bilderna och miljön uppfattades 

mer avslappnad. Gruppen påtalade att det blev enklare ju längre in i fasen de kom och gav 

varandra positiva kommentarer. Eftersom fasen var en individuell övning så talade gruppen 

och processledare med en lägre ton för att inte störa det individuella arbetet. Energin var 

något lägre mot fasens slut och här var delar av gruppen var färdiga före andra, det gjorde att 

några deltagare under en tid var sysslolösa och började plocka med mobiltelefon och lik-

nande.  

Sista delen av fasen gick ut på att placera post-it lapparna med uttalade behov på en vägg. Två 

av deltagarna började med att placera ut lapparna på olika ställen på väggen utan att göra nå-

gon koppling till varandra. Därefter fortsatte resterande deltagare att fylla på med sina egna 

lappar och började sedan läsa av andras. Deltagarna valde här att placera sina post-it på egna 

ställen istället för att samspela med resterande deltagare, för att se om det fanns fler post-it 

med samma uttalade behov. Det förekom inga direkta frågor eller samtal kring deras post-it 

med behov och gruppen arbetade fortsatt individuellt. En av deltagarna utmärkte sig starkare 

än resterande deltagare i form av frågor och funderingar om hur lapparna med behov skulle 

tolkas. Gruppen samtalade inte med varandra men när processledare gick in och talade om att 

gruppen tillsammans skulle bilda grupperingar i form av kluster av de uttalade behoven, så 

visade gruppen genast ett ökat engagemang. Gruppen samlades då vid väggen och började 

småprata mer med varandra. Trots en uppmaning om att gruppen skulle arbeta mer tillsam-

mans så tenderade de att fokusera på deras egna post-its. Avslutningsvis började gruppen att 

hjälpa varandra med grupperingar för att hitta och sortera de uttalade behoven vilket ledde till 

en positiv stämning.  

5.2.3 Steg 2- Latenta behov. I den här fasen arbetade gruppen tillsammans med att hitta 

latenta behov utifrån varje gruppering av de kluster som tidigare arbetats fram. En av delta-

garna visade snabbt en ledande roll i form av att ta kommando och var den som skrev ner de 

latenta behov som gruppen kom fram till. I fasen upplevdes gruppen arbeta mer som en grupp 

där de välkomnade och berömde initiativ och en ”vi-anda” noterades mer frekvent. Observat-

ionen visade att några deltagare var mer aktiva än andra där en av deltagarna tenderade att 

delta mindre än resterande gruppmedlemmar. Deltagaren med en mer ledande roll som även 

antecknade behoven ställde frågor och försökte bjuda in gruppen till delaktighet, gruppen 

svarade då vagt. Det förekom att gruppen kom med anknytningar i form av att deltagarna de-

lade med sig av tankar och försökte bygga vidare på det som arbetades fram. Stämningen 

uppfattades något avståndstagande och avvaktande då det förekom kortare tillfällen med tyst-

nad och en del deltagare tenderade att bidra mer än andra. I mitten av fasen började gruppen 

arbeta mer tillsammans. Idéer kom snabbare, de byggde mer på varandras uttalanden och 

gruppen började tala och förklara mer för varandra.  

5.2.4 Steg 3- Innovationspotentialer. I den här fasen arbetade gruppen tillsammans med att 

hitta eventuella ”luckor” och innovationspotentialer utifrån de latenta behov som de arbetat 

fram.  Gruppen följde processens beskrivning där en deltagare skrev upp innovationspotentia-
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ler på whiteboard medan resterande deltagare arbetade med att alla skulle kunna se väggen 

med de uttalade behoven för att tillsammans kunna komma fram till eventuella ”luckor”. De 

”luckor” som uttalades antecknades och gruppen uppmuntrade varandras utsagor, uttalanden 

och idéer. Fasen avslutades med ett längre samtal kring innovationspotentialerna, det upplev-

des positivt. Gruppen var inte rädd för att prata trots att en viss försiktighet visades under 

processens gång, genom att de var något försiktiga med att lyfta sina egna och övrigas idéer.  

5.2.5 Steg 4- Idégenerering. Här arbetade gruppen tillsammans med att hitta lösningar, idéer 

och koncept som eventuellt kunde fylla de ”luckor” som gruppen arbetat fram. Första delen 

av fasen arbetade gruppen utan någon form av processledning, den här delen tenderade till att 

de idéer som nämndes inte kopplades till material eller andra utsagor och de lösningar som 

togs upp blev mer utav en diskussion snarare än faktiska idéer och koncept. Flertalet deltagare 

tenderade att koppla idéer och koncept mer till verksamhet och sin egen roll snarare än att ha 

fortsatt fokus på klienten som i tidigare delar av processen.  

Först när moderatorerna gick in med mer aktiv ledarroll för idégenereringen och uppmanade 

att gruppen skulle lyfta in mindre interna faktorer och arbeta djupare med idégenereringen, 

vilket de ansåg vara nödvändigt, så började gruppen arbeta mer specifikt med idéer som hade 

mer fokus på klienten. Det ledde till att samverkan i gruppen blev markant högre och istället 

för att ”hålla med” i hela sessionen genom konvergens så öppnade gruppen upp och byggde 

mer på divergens i samtalet, det vill säga att de började bygga på och dela med sig av person-

liga tankar, idéer och erfarenheter. Gruppen tenderade att vara mer produktiva och vilja dela 

med sig av information efter att en aktiv diskussionsledare tillkom i processen.  

5.2.6 Steg 5- Värdering av koncept. I den här fasen arbetade deltagarna individuellt med att 

placera ut två prickar på de idéer som de ansåg vara mest värdefulla och trovärdiga för 

implementering i verksamheten. Deltagarna gick i tur och ordning fram till tavlan för att 

enskilt göra sin värdering.  

5.2.7 Steg 6- Utvärdering och avslutning. Efter att deltagarna värderat sina idéer så utdelades 

en utvärdering till samtliga deltagare. Under tiden deltagarna fyllde i utvärderingen så delade 

moderatorerna in de värderade idéer och koncept i tre olika rangordnade kategorier:  

Strategiska stjärnor – de idéer som fick flest markeringar och som ansågs vara mest 

trovärdiga av deltagarna att implementera i verksamheten.  

Lågt hängande frukt – de idéer som fick näst mest markeringar och som ansågs vara 

trovärdiga men ännu inte mogna att direkt implementeras i verksamheten.  

Oslipade diamanter – de idéer som fick minst markeringar och som ansågs vara av stort värde 

men ännu inte mogna för implementering och kräver mer bearbetning och utveckling.  

Workshopen avslutades med att moderatorerna höll en presentation av de rangordnade 

kategorierna och påtalade att de idéer som inte fick några markeringar fortfarande var av stort 

värde för verksamheten och värda att notera. Stämningen i rummet upplevdes positiv och 

avslutningsvis var det skratt och småprat som fick avsluta dagen.  

 

5.3 Utvärdering av workshop 

Empiri från utvärdering redovisas i form av de frågor som ställdes till deltagarna samt de svar 

som inhämtades, i form av citat för att presentera det material som ansågs ligga närmst 

deltagarens upplevelse.  
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5.3.1 Metod 

Beskriv dina tankar och känslor just nu, jämfört med innan workshopen? 

”Tillfredsställelse och ett lugn.” 

”Lättnad, glädje och förhoppningar istället för omedveten.” 

”Jag har en mer klar bild av vad projektet går ut på, vilka metoder som används. Glad över 

att ha varit med idag!” 

”Kommer ändra något.” 

”Vill gå till görandet av idéerna som kommit fram.” 

 

Vilka förväntningar hade du på workshopen innan, samt på vilket sätt kände du att dessa 

stämde överens i efterhand? 

”Trodde vi skulle diskutera om vad som är bra med förvaltningen. Men vi kom fram till både 

fördelar och nackdelar.” 

”Hade inga förväntningar innan då jag inte var så insatt i vad det skulle handla om. 

Det blev en mycket bra, intressant och givande workshop!” 

”Jag var nyfiken på hur de olika perspektiven (brukare, myndighetspersoner, m.fl.) skulle 

mötas.” 

”Spännande att få släppa loss idéer, tankar. Kul att våga göra det på ett annat sätt.” 

”Bidragande till nytänk, få ett brett perspektiv tack vare brukarmedverkan. Förväntningarna 

uppfyllts till fullo.” 

 

Hur upplevde du att arbeta med bilder, samt tror du att denna metod skulle vara användbar i 

fortsättningen? 

”Metoden var jättebra, jag tog vara på alla idéer samtidigt som det gav oss frihet att tolka, 

associera och dra slutsatser.” 

”Fantastiskt! Jag älskar bilder och ser ”saker” i bilder. Man ska nog vara uppmärksam på 

att alla inte har det seendet. Ett plus att få arbeta med att uttrycka sig!” 

”Spännande och nytänkande. Väldigt nyttigt och användbart att lära sig tolka och att få vara 

kreativ på olika sätt.” 

”Det var svårt i början, sen blev man van. Tycker det är intressant.” 

”Väldigt spännande, kul med något annat. Bra sätt att få igång idégenereringen.” 

 

5.3.2 Medskapande 

Hur upplevde du gruppens gemensamma insats? 

”Alla gjorde sitt bästa, var engagerade!” 

”Väldigt bra, alla samarbetade.” 

”Dynamisk och positiv. Vi kom fram till mycket bra.” 

”Det var jättebra och vi hade gemensamt arbete.” 

”Engagerade, nyfikna. Ville vara med.” 

 

Vad tyckte du om gruppens sammansättning?  

”Det var bra, men önskade fler brukare…” 

”Harmonisk och balanserad.” 

”Toppen.” 
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”Hade önskat fler brukare.” 

”Fungerade bra trots flera olika bakgrunder, erfarenheter och mål.” 

 

5.3.3 Deltagande/Delaktighet 

Kände du att alla fick komma till tals i workshopen, på vilket sätt i sådant fall? 

”Ja alla medverkade och gav uttryck.” 

”Ja, arbetssättet inbjöd till samarbete för att lösa de uppgifter vi hade fått.” 

”Ja! Vi var öppna mot varandra, ställde frågor till varandra och gav varandra feedback. Alla 

var delaktiga.” 

”Ja!” 

”Ja, genom lapparna – att mina ord skrevs ner.” 

 

Hur upplevde du din egen insats i workshopen? 

”Bidragande trots lägre kunskap inom det praktiska sociala arbetet.” 

”Det var en kanonupplevelse.” 

”Jag var öppen, positiv och försökte lyssna in alla.” 

”Det är jättespännande. Det tar en stund innan man får igång frihetstänkandet.” 

”Jag var engagerad, tyckte att det var spännande!” 

5.3.4 Utveckling 

På vilket sätt har workshopen bidragit till nya idéer och/eller tankesätt hos dig? 

”Metodiken, arbetssättet kan ha bidragit till att vi har fått fram konkreta idéer och förslag.” 

”Ett kul sätt att få nya/andra insikter. Kul att se hur lika ”vi” tycker trots olika bakgrund.” 

”Det har lärt mig att samarbeta, lyssna, dela med mig.” 

”Tror jag kunde beskriva alla mina tankar. De kom fram och var till nytta.” 

”En öppenhet och att det i grund och botten finns få begränsningar.” 

 

Hur tror du att era idéer från workshopen kan komma att ha nytta för dig i framtiden? 

”Det kommer vara en del i min utveckling…både teoretiskt och praktiskt.” 

”Det kommer förhoppningsvis komma att bli vissa positiva förändringar.” 

”Vi kommer säkert att genomföra ett par stycken i verksamheten.” 

”De idéer och förslag kan vi direkt omsätta (en del i alla fall) i praktiken på vår arbetsplats.” 

”Vet inte! Men hoppas på det.” 
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6. Analys 

Följande kapitel redovisar en djupgående analys kring empiri från intervju, utvärdering och 

observation kopplat till studiens teoretiska utgångspunkter. Upplägget är presenterat i form 

av de teman som empirin vilar på: Metod, medskapande, deltagande/delaktighet och utveckl-

ing.  

 

 

6.1 Metod 

Studiens metod ämnade till att klienter inom försörjningsstöd skulle medverka i en 

innovationsprocess där deras egna behov fick vara grunden till de innovationspotentialer som 

var tänkta att skapas för verksamheten. Alla individer skapar värde på olika sätt genom att 

vara aktiv i sitt egna nätverk (McColl-Kennedy et al, 2012; Bergström, 2012), det måste 

finnas en förståelse för att alla individer är olika och använder sig av sitt nätverk på olika sätt 

(McColl-Kennedy et al., 2012). Metoden har bidragit till att lyfta fram klienter som befinner 

sig i vad en del upplever, svåra situationer i livet. Enligt Bergström (2012) kan metoder som 

lyfter fram individer skapa förändring. Studiens metod gjorde att deltagarna i intervjun från 

dokumentationsfasen upplevde engagemang och hade med sig uppgiften mentalt hela tiden, 

därmed berättade deltagarna om deras deltagande för vänner och släkt omkring dem. Med 

studiens metod och användandet av bilder framkom stundtals en känsla av tyngd från delta-

gare som var i trainee och som snart skulle avsluta sin traineeperiod. ”…jag älskar ju mitt 

jobb och det är samma känsla jag får varje dag när jag kliver in…att det är bara är så 

härligt…synd att det bara är ett halvår kvar sedan är det färdigt, sedan är jag arbetslös 

igen…” (deltagare, intervju). Värdet ökar för användaren om individen är aktiv (Holman & 

Lorig, 2000; Bergström, 2012). Det kan tyda på att traineejobb kan vara av väsentligt stort 

värde för klienten, då det kan bidra till att klienten är aktiv i sin vardag och samspelar därför 

med sitt nätverk i en större utsträckning.  

McColl-Kennedy et al,’s (2012) studie syftade till att kartlägga vad det var som gjorde att 

deltagarna i studien skapade värde för dem själva och verksamheten. Deltagarna fick på sitt 

eget sätt berätta sin egen historia (McColl-Kennedy et al., 2012) precis som Bergströms 

(2012) studie med dagboksanteckningar genererade en mängd värdefulla idéer. Genom studi-

ens metod kan klienten få berätta sin historia och dela den med verksamheten, på så sätt blir 

det en vinnande situation både för klienten själv och för verksamheten. ”…att få träffa dom 

som har så stort inflytande och faktiskt få dela med mig. Det är något som de får ta med sig 

och kanske tänka på, så det kan nog göra stor skillnad” (deltagare, intervju). En annan delta-

gare i intervjun från dokumentationsfasen önskade att verksamheten ska skapa en bättre 

förståelse för vad det innebär att leva på försörjningsstöd och uttryckte en vilja av att bli be-

mött på ett annat sätt.  

Resultat från utvärdering visade på att deltagare i workshopen upplevde arbetet med bilder 

som givande då bilderna gav en frihet att kunna tolka och associera. Även fast uppgiften 

upplevdes svår i början så ansåg de att det var väldigt nyttigt att lära sig tolka bilder och få 

vara kreativ på olika sätt. Vid användarinvolvering i en innovationsprocess så behöver en 

förståelse finnas för vad som skapar värde för användaren (Payne, Storbacka & Frow, 2008). 

Studiens metod kan bidra till att skapa värde och en förståelse för användaren eftersom 

metoden bidrar till att se både uttalade och latenta behov som sedan kan ligga till grund för 

framtida innovationspotentialer. Enligt Bergendahl & Kristensson (2010) bör verksamheten 
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och användaren ha en god relation där verksamheten behöver arbeta med att skapa en förstå-

else och uppfattning kring användarens behov samt vad som ger nytta och värdeskapande för 

användaren. Enligt deltagare i workshopen bidrog metoden till nytänkande och ett brett 

perspektiv tack vare klienters medverkan samt att den ger en god uppfattning om behov innan 

idéer implementeras i verksamheten. Leonard och Swap (2005) ansåg att en kreativ process 

behöver eftertanke för att idéer och innovationer ska bli så bra som möjligt, workshopens 

deltagare fick precis den möjligheten till eftertanke kring verksamhetsarbetet då metoden gav 

möjlighet till eftertanke genom de olika stegen. Payne, Storbacka och Frow (2008) beskrev i 

deras studie att det finns en komplexitet i att se bakom uttalad kunskap på så sätt att olika 

individer generellt kräver olika saker. Studiens metod kan bidra till att visa just den komplexa 

bild som Payne, Storbacka och Frow (2008) talade om, genom att metoden bidrar till att i 

olika steg komma fram till latenta behov. ”Metoden var jättebra, jag tog vara på alla idéer 

samtidigt som det gav oss frihet att tolka, associera och dra slutsatser” (deltagare, utvärde-

ring). Utvärdering av workshop visade att deltagare ansåg att metoden bidrog till en förståelse 

trots olika bakgrunder, erfarenheter och mål samt att det existerade ett fungerande samspel 

och att det var spännande att se hur lika de tänkte, vilket tyder på divergens i gruppen. Enligt 

Leonard & Swap (2005) bidrar just divergens till nya tankesätt och perspektiv. Deltagarna var 

olika men kom tillsammans fram till liknande idéer och slutsatser, vilket tyder på en diver-

gens i gruppen. Divergens är enligt Paulus och Nijstad (2003) viktigt för att grupper ska 

kunna ta beslut. Gruppens medlemmar ska bidra med sina personliga värderingar och tankar 

där de tagna besluten också ska delas av samtliga medlemmar i gruppen (Paulus & Nijstad, 

2003).  

Studiens metod bjöd in klienter i både dokumentations- och workshopfas. Det kan enligt 

Kristensson, Matthing och Johansson (2007) få användaren att identifiera behov utefter den 

användning som lämpar sig bäst för individen. Genom studiens metod fick klienter i 

dokumentationsfasen möjlighet att bidra med bilder och text samt att klienter i workshopfasen 

fick vara med att identifiera behoven. Under intervjun uttryckte deltagarna att de många 

gånger behöver återberätta deras livssituation och historia samt att det fanns en upplevd 

känsla av att de personer som varje gång lyssnar på historian bildar sin egen uppfattning om 

situationen. Metoden och workshopen bidrar med ett flertal synsätt och öppnar upp för olika 

tolkningar av klienters situation. Det skapar en större chans för förståelse genom en divergent 

grupp.  

För att användaren ska bli en del av processen bör det finnas en god kunskap om brukaren, 

vilka stöd och resurser som behövs samt att verksamheten ska kunna lyfta fram brukarens 

idéer (Paulsson & Roswall, 2013). Studiens metod lyfter fram deltagares bilder och idéer i 

alla led, genom hela processen från dokumentationsfas till slutlig workshop. Enligt deltagare i 

dokumentationsfasen, ansåg de att bilder är ett sätt att beskriva känslor och tankar samt vilka 

möjliga lösningar som kan finnas för deras situation. Deltagare i workshop ansåg att 

bildmetoden bidrog till tankar om både nuläget och utvecklingsmöjligheter för klienter inom 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. 

 

6.2 Medskapande 

Både användare och organisationer kan tillsammans skapa värde (Prahalad & Ramaswamy, 

2000; Bergendahl & Kristensson, 2010) vilket studiens empiri tydligt visade. Deltagare från 

dokumentationsfasen upplevde att de fick vara medskapare, kände sig delaktiga och att det 

var av stor betydelse för dem att få bidra genom sin medverkan. Författarna till studien upp-

levde en osäkerhet från deltagarna om vad studien skulle generera, trots osäkerheten visade 
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dem en vilja till att försöka vara med och påverka i någon mån. ”Ja, absolut visst gör jag det. 

I och med att ni är intresserade och att ni gör någonting men jag känner ju inte riktigt vad, 

där kommer ju kontrollen lite in, jag vill ju gärna se när det är klart, hur ni har använt det 

här” (deltagare, intervju).  

Utvärderingen visade att deltagare i studiens workshop ansåg att gruppens sammansättning 

var bra, balanserad och harmonisk. Deltagarna önskade fler klienter då det ansågs fungera bra 

med en grupp som kunde tillföra olika kunskaper och erfarenhet från sin vardag, precis som 

Soini och Pirinen (2005) ansåg att workshop kan vara ett användbart sätt att involvera ett 

flertal aktörer som får dela perspektiv samt arbeta med idégenerering och kreativitet. 

Magnussons (2003) studie visade att idéer skiljer sig åt mellan experter och användare. 

Experter kan leverera på en gång eftersom de har kunskap medan användare har mer 

originella idéer som kan vara svåra eller ibland inte implementerbara, som oslipade 

diamanter. Det tack vare att användare i viss mån är obegränsade i sitt tankesätt och kan 

”tänka utanför boxen” då de saknar samma kunskap som experter (Magnusson, 2003). Både 

experter och användare är lika viktiga i värdeskapandet (Magnusson, 2003), precis som Von 

Hippel (2005) uttryckte sig om att samspel mellan verksamhet och användare ska gå parallellt 

med varandra i en innovationsprocess (se fig. 1 s. 10). Deltagarna i workshopen ansåg att 

gruppens gemensamma insats var väldigt bra. De samarbetade, engagerade sig, var nyfikna 

och positiva. De tyckte också att de kom fram till bra saker. Observation av workshop visade 

att deltagarna började kommunicera och samarbeta mer gemensamt i workshopens andra fas, 

steg två. Idégenereringen flöt på bra och kommunikationen var tydlig. Några av deltagarna 

drog sig till synes undan mer än andra, vilket kan vara så som Payne, Storbacka och Frow 

(2008) menade att kring användare och kunders lärande sker ett så kallat proportioning 

(övervägande), där en användare eller kund måste reflektera över sin situation och därför ofta 

tar ett steg tillbaka för att reflektera. Därför är det av stor vikt att individer runt omkring, 

organisation eller medarbetare, ser till att klara ut eventuella missförstånd för att inte gå miste 

om potentiella idéer hos användaren då den kan uppleva sig ointresserad eller inte tillför något 

till processen (Payne, Storbacka & Frow, 2008). 

Observation av workshop visade att deltagarna många gånger tenderade att dra kopplingar till 

verksamheten istället för att ha ett genomgående brukarperspektiv. Sett till den totala 

observationen var det tydligt att deltagarna behövde någon form av ledande roll under proces-

sen. I en workshop är det viktigt att ha en erfaren och kunnig moderator som tar en ledande 

roll och leder processen framåt, genom att ge feedback, stöd och coachning (Geschka, 1986). 

Utan en närvarande moderator riskerar processen att leda till oönskat resultat, då gruppens 

stämning och miljö kan kännas otrygg och på så vis resultera i ”oönskade” beteenden 

(Geschka, 1986). Författarna till studien gick från en roll som moderatorer som enbart ledde 

processens steg framåt, till en mer aktiv roll i slutet av processen då de upplevde att gruppen 

behövde stöd, feedback och en ledare som kunde bjuda in alla deltagare till idégenerering och 

diskussion. Samtalen blev mer divergenta när deltagarna började dela med sig av sina erfaren-

heter och kunskaper samt började göra kopplingar och bygga vidare på varandras idéer 

(Paulus & Nijstad, 2003; Leonard & Swap, 2005). Om gruppen hade haft en moderator som 

medverkade mer aktivt i de olika stegen tidigare i processen, är det möjligt att samspelet blivit 

annorlunda och att de missförstånd som stundtals upplevdes hade kunnat undvikas. Resultatet 

av idéer kunde även det ha sett annorlunda ut med en aktivt deltagande moderator som agerat 

mer som en diskussionsledare, då det möjligtvis hade bidragit till ett större fokus på klienten 

och de behov som låg till grund för workshopen.  
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6.3 Deltagande/Delaktighet 

Trots att intervjun med deltagarna från dokumentationsfasen visade att dokumentationen vid 

några tillfällen var betungande och tidskrävande så beskrev de deltagandet som överlag posi-

tivt och roligt. En hög aktivitet kan generera ett större värde för användaren och organisat-

ionen än om användaren är passiv (Prahalad & Ramaswamy, 2000; Bergström, 2012; 

McColl-Kennedy et al., 2012). Genom att en organisation ser till att användarna har en 

heterogen spridning, det vill säga en bredd av olikheter, kan det bidra till många originella 

idéer för organisationens utveckling (Kristensson, Matthing & Johansson, 2007). Enligt 

Ekvall (1997) är innovation något som uppstår genom en kreativ process där kunskap och nya 

insikter kombineras. Deltagare från dokumentationsfas till slutlig workshop bestod av hetero-

gena grupper med olika erfarenheter och kunskaper, deltagandet upplevdes utifrån empirin 

som att ett flertal deltagare var positivt inställda till deltagandet och delaktigheten. Resultat 

från utvärderingen visade att deltagare i workshopen inte upplevde sig ha lika hög kunskap 

kring verksamheten som andra deltagare. Trots olika nivåer av kunskap om det praktiska 

arbetet i verksamheten upplevde deltagarna att de kunde bidra med sina individuella idéer och 

kunskaper. Vad som möjligtvis gjorde att deltagarna upplevde det så, kan ha vart att worksho-

pen utgick ifrån att förstå klientens behov. Det krävs en slags mental kompetens om behovet i 

samband med en kunskap och det är en viktig del för att organisationens utveckling ska skapa 

värde för användaren (Vargo & Lusch (2004). Om mental kompetens skapas kring behovet 

och organisationen lyfter in externa individer (Vargo & Lusch, 2004) så krävs ingen expertis 

för verksamheten (Vargo & Lusch, 2004; Kristensson, Matthing & Johansson, 2007).”Ett kul 

sätt att få nya/andra insikter. Kul att se hur lika ”vi” tycker trots olika bakgrund” (deltagare, 

utvärdering). Kompetensen ska ligga i att förstå kundens behov och alla de olika syner och 

kunskaper som en divergent grupp kan bidra med, på så vis kan organisationen tillsammans 

med externa individer skapa innovationspotential ur ett flertal perspektiv (Vargo & Lusch, 

2004). 

Enligt resultat från intervjun av deltagare i dokumentationsfasen önskade de en god dialog 

och samarbete med verksamheten. De upplevde att när de fick vara delaktiga i utvecklingsar-

betet, så kunde en trygghet och förståelse genereras i samband med en god dialog. Deltagare i 

workshopen upplevde att metoden bidrog till en öppenhet, samarbete, förståelse och delaktig-

het. Enligt Ravald och Grönroos (1996) är det viktigt att ha en god relation till användaren för 

värdeskapandet, att verksamheten hittar behoven och användarens syn på upplevelse för att 

kunna bemöta användaren. I mötet sker en förståelse och genom mötet kan både organisation 

och användare dra stor nytta av varandra genom att behoven uppmärksammas (Ravald & 

Grönroos, 1996). 

Resultat från både intervju och utvärdering visade att studiens metod gav samtliga deltagare 

möjlighet att ge uttryck för tankar, känslor och frihetstänk. Resultat från workshopens 

utvärdering visade att alla fick komma till tals i gruppen och att upplevelsen av deltagarnas 

egen insats var mycket positiv. Samarbetet under workshopen bestod mestadels av tyst 

kommunikation i form av kroppsspråk, trots det var responsen på workshopen positiv då 

utvärderingen visade att kommunikationen fungerade bra. Även om tyst kommunikation före-

kom, klarade deltagarna sig väl igenom hela processen och författare till studien menar därför 

att en tyst kommunikation nödvändigtvis inte behöver innebära en avsaknad av kreativitet. 

”Tror jag kunde beskriva alla mina tankar. De kom fram och var till nytta” (deltagare, 

utvärdering). Mulgan, Tucker och Ali (2007) förklarade att olika grupper tillsammans kan 

åstadkomma idéer och förändring genom utbyte av erfarenheter. Individer ger ett nytt 

perspektiv och en kreativitet som organisationer ofta saknar. Även Chesbrough (2003) ansåg 

att om organisationer öppnar upp för samarbete med andra aktörer så ökar kunskapssprid-
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ningen och de kan gemensamt dra nytta av sina olikheter. Om organisationen låter användare 

vara med i utveckling av nya innovationspotentialer så kan möjligheter ges för användaren att 

själv vara med och skapa värde. På så vis blir användandet realistiskt för utomstående som 

skall komma att använda produkten eller tjänsten (Von Hippel, 2005). Det kan styrkas med 

studies empiri som visar att deltagare kände sig delaktiga i värdeskapandet av 

innovationspotentialer. Även om innovationspotentialerna ännu inte har implementerats inom 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningen så upplevdes det totala deltagandet som värdefullt. 

Enligt resultat från intervju med deltagare i dokumentationsfasen, upplevde de att motstånd i 

form av tid och resurser kan komma att uppstå i verksamheten rörande studies metod. 

Motstånd till förändring kan finnas naturligt inom organisationer, gällande strukturella och 

kulturella hinder (Paulus & Nijstad, 2003). En organisation kan ha lätt för att vara kreativa 

och skapa idéer men sakna brist på tid för att implementera idéerna (Paulus & Nijstad, 2003; 

Leonard & Swap, 2005). 

 

6.4 Utveckling  

I och med projektet Förändra radikalt arbetar arbetsmarknads- och familjeförvaltning redan 

idag med förändringsprocesser. Enligt ansökan till Förändra radikalt som upprättades år 

2014, fanns en förhoppning i att förvaltningen skulle hitta arbetssätt som underlättar och tillå-

ter klienten att bidra med tankar och idéer kring verksamhetsförbättring (Eskilstuna kommun, 

2014b). Resultat från intervjuer av deltagare i dokumentationsfasen visade att det finns en 

problematik och en oro kring att behöva lämna in och ta emot papper kring det ekonomiska 

biståndet samt en oro för om försörjningsstödet kommer i god tid. De hoppades att studiens 

metod ska bidra med utvecklingsmöjligheter och att metoden kan underlätta mötet med 

handläggare och verksamhet genom att en ”bro-byggare” skapas, då möten idag upplevs som 

något stela och strikta. Om klienten ges möjlighet till att få dela med sig av tankar och känslor 

i mötet med anställda, så ansåg deltagare att studiens metod skulle kunna göra skillnad. Delta-

garna var stolta över sin medverkan och över vad deras deltagande kan komma att generera 

för verksamheten. 

Innovation handlar om att på ett nytt sätt skapa något som sedan implementeras och blir till 

nytta för både verksamheten och användaren (Ahmed, 1998; Leonard & Swap, 2005; Tidd & 

Bessant, 2009). Observationen visade att deltagare i workshopen hade en förhoppning om att 

workshopen skulle komma till nytta gällande personlig utveckling och positiva förändringar.  

”Metodiken, arbetssättet kan ha bidragit till att vi har fått fram konkreta idéer och förslag” 

(deltagare, utvärdering). Några av de idéer och koncept som uppstod ansåg deltagarna omgå-

ende kunna implementeras i verksamheten och utvärderingens resultat från deltagare i 

workshopen visade att studiens metodik och arbetssätt kan ha bidragit till konkreta förslag 

och idéer. Enligt Paulus och Nijstad (2003) finns två av ett flertal sidor av kreativt tänkande, 

det paradigmatiska tänkandet som bidrar med inkrementella steg av idéer och det revolution-

ära tänkandet som bidrar med radikala och helt nya idéer. Med inkrementell innovation menas 

att organisationer implementerar små förbättringar av redan befintliga produkter, tjänster eller 

processer medan en radikal innovation gör något helt nytt och kan förändra en hel marknad 

(Tidd & Bessant, 2009; Osburg, hämtat från Osburg & Schmidpeter, 2013). Workshopens 

metod lärde deltagarna att dela med sig, samarbeta och lyssna in de andra deltagande. Tankar 

och känslor som kom fram ansågs vara till nytta för workshopens resultat. Workshopen bi-

drog med att deltagare uppfattade sig ha få begränsningar i sina idéer, mot vad de hade innan 

de kom till workshopen. På så sätt kan ett antagande göras i att gruppen gick från ett 
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paradigmatiskt till ett revolutionärt tänkande eftersom ett flertal av deltagare lärde sig att ut-

mana sig själva, att våga tänka banbrytande och utanför ramarna. 

Vid förändringsarbeten är det viktigt för verksamheten att kunna vara flexibla och ha viljan 

till att förändra strukturer och tidigare koncept då en förändring många gånger är komplext för 

de individer som arbetar inom organisationen (Prahalad & Ramaswamy, 2000). Resultat från 

observation av deltagare i workshopen visade att gruppen ett flertal gånger arbetade organisat-

ionsinriktat. Anledningen till resultatet kan vara att de har svårt att ändra på ett gammalt 

koncept då regler, normer och uppsatta ramar existerar och gör det svårare att ta sig an 

innovativa utmaningar (Martins & Terblanche, 2003; Leonard & Swap, 2005; SOU 2013:40). 

När moderatorerna gick in under steg fyra i workshopen så sågs en markant skillnad i 

deltagarnas beteende och utveckling. De vågade öppna upp, bjuda in varandra och började 

arbeta med idéer som satte klienten i fokus. 

 

7. Diskussion 

Följande kapitel avser att presentera en diskussion kring studiens metoddelar som inspirerats 

av KITmetoden och studiens kvalitativa inriktning, resultat, författarnas förslag till 

implementering av studiens metod, förslag till vidare forskning samt en avslutande 

etikdiskussion. 

 

 

7.1 Metodvalsdiskussion  

Studiens metod kan vara till fördel för arbetsmarknads- och familjeförvaltningen om den 

skulle implementeras för fortsatt användning. Det för att medarbetare, vad författarna till stu-

dien tolkar det som, har en relativt liten förståelse i och med den relation genom handläggning 

som sker mellan klienter och medarbetare inom förvaltningen. Genom studies metod kan 

förvaltningen fortsätta utveckla och djupare analysera klientens behov genom bilder och text. 

Metoden kan bistå verksamheten en djupare mental kunskap i att lättare kunna förstå klienten 

men det kan också vara så att denna förståelse inte täcker alla klienter. 

I den här studiens fall medverkade en mindre mängd klienter än vad som önskades från start. 

Genom ett lågt deltagande i dokumentationsfasen kan det ha påverkat spridningen av behoven 

som uttrycktes i bilder och text. Om fler klienter medverkat i dokumentationsfasen hade 

möjligtvis fler behov kommit fram och då utgjort en större mängd av klienter att representera 

materialet och dess generaliserbarhet. I workshopen deltog endast en klient, om fler personer 

hade deltagit i workshopen så hade det ökade antalet kunnat bidra till en mer realistisk syn på 

behoven och vad behov innebär rent konkret för dem som lever inom försörjningsstöd. Där-

med hade idéer kunnat bli mindre verksamhetsinriktade och haft större fokus på klientens 

behov av förändring. Författarna till studien anser att även fast resultaten av 

innovationspotentialer hade kunnat se annorlunda ut, så var processen genomförbar och 

studiens frågeställningar går att besvara. Studiens resultat visade att en mer aktiv ledarroll 

stundtals hjälpte till att lyfta in klienten i idégenereringen som till en början var 

verksamhetsbaserad. Därmed kom idéer fram som var mer förankrade i klientens verklighet. 

Författarna anser att ett lågt deltagande inte var avgörande för slutresultatet av 
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innovationspotentialer, utan att en heterogen grupp med olika erfarenheter kräver en 

diskussionsledare som ser till att alla kommer till tals och bjuder in deltagarna. 

Genom studiens metod kan klienten bidra till att vidga ett förståelseperspektiv samt inklude-

ras på ett nytt och innovativt sätt i verksamheten. Klienten får genom metoden vara medskap-

are och på så sätt visa sina behov via bilder och text som får tala för sig själva. Det kan leda 

till att verksamheten får en bättre förståelse kring de latenta behoven. Enligt Bergendahl och 

Kristensson (2010) kan det vara svårt att beskriva och förklara sina behov. Studiens metod 

bidrar därför med ett verktyg till att hitta de latenta behoven. Alltså de behov som är svåra att 

beskriva och behöver analyseras i flera steg. I metodens första fas ges klienten möjlighet till 

att uttrycka sina behov genom bilder, tankar och känslor och får på så sätt vara en aktiv 

medskapare under dokumentationsfasen. Möjligen kan den här fasen upplevas som 

inkluderande och inbjudande. Bilderna blir ett komplement och en inbjudan till att få dela 

med sig i form av dokumentation av sin vardag. Klienten erbjuds därmed ett komplement till 

de traditionella samtalen med handläggare. Genom bilder och text ges klienten möjlighet att 

visa samt dela med sig av sin livsvärld. Studiens metod skapar en möjlighet till att bjuda in ett 

flertal aktörer inom nätverket. I studiens workshop medverkade medarbetare samt klient inom 

traineeprogrammet. Förslagsvis kan chefer, politiker, studenter med flera medverka i 

metodens workshop. När olika aktörer bjuds in i nätverket skapas en heterogen grupp, det vill 

säga att individer med olika kunskaper och erfarenheter slås samman. Klienten ges inte bara 

möjlighet att dela med sig av sin livsvärld i dokumentationsfasen, genom att de även deltar i 

utvecklingen av innovationspotentialer så erbjuder metoden en ytterligare möjlighet till att 

vara med och skapa framtidens verksamhet. Genom metoden och användarinvolvering kan 

klienten bli sedd, sysselsatt och uppmärksamma sina egna behov, vilket författarna anser öka 

aktiviteten hos klienten.  

Triangulering i datainsamling av empiri gjordes i syfte att få fler perspektiv på tankar och 

känslor kring den ämnade metoden, medskapande, deltagande/delaktighet samt utveckling i 

form av intervju, observation och utvärdering. Det ansågs vara nödvändigt för att komma så 

nära verkligheten som möjligt.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

Resultat från intervjun visade på att deltagarna i dokumentationsfasen fick uttrycka och dela 

med sig av sina tankar och känslor genom bilder och text. De upplevde metoden som utveck-

lande, rolig, enkel och att den kan användas på olika sätt men metoden ansågs också vara nå-

got stressig för några av deltagarna. Deltagarna ansåg även att metoden gav möjlighet till att 

tänka djupare och analysera kring deras tankar och känslor men det förekom funderingar 

kring om verksamheten har tid och resurser för att kunna arbeta på det sättet i framtiden.  

Metoden upplevdes vara ett sätt för klienterna att få vara medskapare och delaktiga i form av 

att de fick möjlighet till att dela med sig av sin livsvärld, känna sig behövda samt låta 

metoden bli en del av deras vardag. Genom resultatet, ser författarna att metoden var 

användbar då deltagarna tydligt beskrev känslor kring sitt deltagande och att en kanal bildades 

mellan klienter och verksamhet. Deltagarna visade även på en tro och hopp om att kanalen 

ska bygga broar där positiva förändringar och möten kan ske.  

Resultat från workshop i form av observation och utvärdering visade på att den gav en klarhet 

för deltagarna i projektet och det skapades en vilja till att förändra. De upplevde metoden som 

annorlunda, rolig och spännande samt att den gav möjlighet till fritänkande. Workshopen an-

sågs ge möjlighet till samarbete, där alla bidrog och kom till tals. Resultatet hade kunna bli 
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ännu mer intressant med en större antal medverkande klienter. Resultatet visade på att delta-

garna ansåg att metoden gav insikt, idéer och förslag trots gruppens homogenitet. De 

innovationspotentialer som arbetades fram ansåg deltagarna vara positiva, genomförbara och 

värdefulla att arbeta vidare med för implementering i verksamheten. Gruppen ansågs behöva 

en mer styrande moderator för att förebygga att individer inte hamnade utanför gruppen och 

att processen leddes i rätt riktning. Enligt resultatet fanns indikationer på att några av de fram-

tagna innovationspotentialerna är möjliga att implementera i verksamheten. Då observationen 

var baserad på gruppsamverkan och utvärderingen var anonym så var det svårt att få en direkt 

uppfattning om klientens upplevelse kring medskapandet. Det kan trots det dras en slutsats 

utifrån gruppens samarbete att deltagarna själva ansåg att alla kom till tals och medverkade 

under hela processen samt att metoden skapar stor möjlighet till att bjuda in klienten i 

verksamheten.  

Då författarna till studien själva var involverade i många delar av processen så kan det haft 

inverkan på resultatet. Sett utifrån tillvägagångssättet och liknelsen vid aktionsforskning, 

bildades en relation mellan författarna och deltagarna  samt att deltagarna uttryckte en stor 

önskan om förändring. På grund av den önskan kan kritiska åsikter kring metoden från 

deltagarna bortfallit. Trots det ansåg författarna att metoden krävde en aktiv närvaro och 

involvering i processen för att kunna komma så nära verkligheten som möjligt.  

Något som kan ha påverkat resultat från observation av workshop var att observatören började 

delta långt innan workshopen börjat och tog därmed del av information så som antal delta-

gare, bortfall och så vidare. Det kan ha gjort att observatören skaffade sig en uppfattning om 

gruppens sammansättning redan innan och författarna till studien anser att det hade vart till en 

fördel om observatören inte hade haft kunskap om individerna då observationen var baserad 

på gruppsamverkan.  

 

7.3 Implementering av studiens metod i verksamheten 

Studiens syfte var att skapa en metod som gav arbetsmarknads- och familjeförvaltningen ett 

komplement till en redan pågående innovationsprocess. Genom att ge klienter och medarbe-

tare möjlighet att arbeta med bilder på olika sätt samt genomföra en workshop där flera aktö-

rer medverkar, så involveras klienten i flera steg genom att en förståelse bildas kring deras 

behov samt att de får vara med och skapa innovationspotentialer till framtidens verksamhet. 

Metoden ansågs enligt både klienter och medarbetare vara enkel och rolig samt gav utrymme 

för kreativitet och tolkningsfrihet. I och med den positiva responsen från studiens deltagare, 

anser författarna att metoden inte bör vara allt för svår att implementera. Deltagarna ansåg att 

metoden gav möjlighet till delaktighet och medskapande. Ett upplevt medskapande kan tyda 

på att klienten upplevt en tillförlitlighet till verksamheten, något som den bör ta vara på. Det 

vill säga: någon ser dem, någon hör dem. Eskilstuna kommun vill undvika ett allt för eskale-

rande utanförskap, metoden är därför ett modernt och högst aktuellt komplement till den 

utveckling som redan existerar i verksamheten. Utifrån studiens empiri anser författarna att 

metoden är implementeringsbar i verksamheten men författarna ser också att tid och resurser 

behöver ses över för att metoden ska vara till nytta och vara långsiktigt hållbar. Något som 

anses vara en utmaning är att det krävs en planering och en mental kunskap för att stödja de 

klienter som är svåra att nå men fortfarande är i behov av försörjningsstöd. Genom metoden 

kan verksamheten hitta de behov som representerar en större del av klienterna och därmed 

kunna bli mer individanpassade. Verksamheten bör lägga tyngd på att få klienten mer aktiv 

genom att bjuda in samt dela erfarenheter och upplevelser med varandra. 

Användarinvolvering anser författarna vara ett verktyg till att minska utanförskap och ge 
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möjlighet till klienter inom försörjningsstöd att få vara aktiva samt att Eskilstuna kommuns 

antal försörjningsstödstagare kan minska genom studiens ämnade metod.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Författarna vill rekommendera till vidare forskning om att involvera medarbetare i den tidiga 

fasen av processen och låta dem dokumentera och föra anteckningar kring sin upplevelse som 

anställd. Det kan ge en fördel i slutfasen med workshop och analys, då det ges möjlighet att se 

behoven utifrån två sidor i en förändringsprocess. Författarna ser även att det kan vara bra att 

göra någon form av för- och eftermätning kring deltagarnas upplevelser för att fånga dåtid, 

nutid och framtid.  

För den som vill ta metoden vidare och tillföra en psykologisk aspekt, kan förslagsvis 

psykologiska fenomen som attributionsteorin och teorin om Self-efficacy undersökas. Enligt 

Weiner (1985) som gav upphov till attributionsteorin kan inte bara inre faktorer utan även 

yttre faktorer påverka en individs känsla av välgång eller nedslagenhet i olika situationer. 

Upplevd framgång sägs enligt Weiner (1985) kunna påverkas av tre saker; den inre ”lokusen”, 

stabilitet och känsla av kontroll. Upplevd framgång påverkas även av hur en individ väljer att 

se på händelser. Om en stabilitet uppnås i att se händelser som förändringsbara så finns större 

chans att till exempel tidigare upplevda misslyckanden inte påverkar bilden av framtida 

händelser som misslyckade. (Weiner, 1985) 

Self-efficacy innebär i korta drag hur en individs tro på den egna förmågan kan påverka be-

slut, värderingar och framtida händelser. En individs tro på sin förmåga har enligt Bandura 

(2012) sitt ursprung ur fyra olika händelser; hur en individ lyckas hantera händelser förr som 

nu, att andra individer som påminner om den själv lyckas, att individen har en tro på sig själv 

och vilka val individen tar i sitt liv (Bandura, 2012).  

Författarna till den här studien menar att de två psykologiska begreppen kan tillföra intres-

santa perspektiv på hur en individ upplever att vara i behov av till exempel ekonomiskt stöd 

från samhället.  

 

7.5 Etikdiskussion 

Vid rekryteringsfasen kan det möjligen uppstått vissa etiska aspekter gällande tillvägagångs-

sätt. Författarna menar att en del klienter vid informationsmötena inte fick någon 

förhandsinformation av vad som skulle presenteras, därför kan bristen på information haft 

inverkan på om de velat delta eller inte. Innan presentationerna skulle författarna möjligtvis 

mer noggrant ha tillförskaffat sig information om vilken typ av grupp författarna skulle 

komma att möta, exempelvis genom att ta reda på det via handläggare eller annan 

myndighetsperson. En vidare fundering är om författarna kan ha uppfattats haft en styrande 

och högre position och upplevts mer auktoritära än vad som var tanken då författarna till 

studien kom in i klientens ”skyddande atmosfär” i möten med verksamheten för att hålla en 

presentation om studiens deltagande. Med det menas att det bör finnas en balans från första 

början mellan den högre akademiska kunskapen som förmedlas och vad som förväntas av 

klienten. Övriga etiska problem har inte upplevts uppstå enligt författarna. 
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8. Slutsats 

 

 

8.1 Hur upplever klienter inom försörjningsstöd sitt medskapande i en 

innovationsprocess med studiens ämnade metod?   

Att vara medskapare är att få dela med sig av behov, att få skapa grunden till framtida 

verksamhetsförändringar. Genom att klienten får dela med sig av sin livsvärld och uttalade 

behov genom bilder och text, skapas en förståelse kring latenta behov. Metoden erbjuder inte 

enbart att få dela med sig av vad som skapar värde, den inkluderar även ett verktyg där klien-

ten får vara medskapare i en innovationsprocess. Klienten bidrar både med behov och idéer 

till innovationspotentialer och får därför vara med och skapa. Utifrån studiens teoretiska 

förankring och empiri upplevde klienten sitt medskapande och sin delaktighet som 

inkluderande samt att metoden kan ha både en självupplevd och verksamhetsinriktad positiv 

inverkan. Det går att se så till vida att klienter har svårare för att se exakt vad medskapandet 

ska komma att ge för resultat, trots det visade empirin på att de upplevde sig vara medskapare 

i form av en samverkan, tillhörighet och bekräftelse.  

 

8.2 På vilket sätt var studiens metod användbar?  

Metoden var användbar då den gav möjlighet till användarinvolvering på ett innovativt och 

användarvänligt sätt samt att den analyserade och plockade fram klientens latenta behov i 

olika steg. Att använda bilder som verktyg är högst relevant och empirin visade på att 

deltagare i dokumentationsfasen upplevde metoden som ett roligt och enkelt sätt att fånga 

nuet genom bilder. Det kan styrkas genom att deltagare i workshopen lyckades hitta en större 

mängd behov genom bilderna som de sedan kunde analysera för att hitta de latenta behoven. 

Vidare kan metoden anses ha vart användbar då den gav möjlighet till att bjuda in ett flertal 

aktörer så som klienter och medarbetare med klientens behov som utgångspunkt, för att 

utveckla innovationspotentialer och en vision av framtidens medskapande.  
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1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Kvalitativ intervju - Fokuserad intervju 

Checklistor med undertema till ämnet kring studiens frågeställningar 

 

Berätta lite om dina tankar och känslor kring bilderna… 

 Hur upplevde du att det var att fotografera? (ex. kravlöst/Tidskrävande/Utvecklande) 

 Gav fotograferandet ett nytt perspektiv hos dig? Ser du någonting annorlunda idag 

som du inte gjorde tidigare genom att varit deltagare? 

 Vilka tankar och känslor satte bilderna igång, till din situation? 

 Beskriv hur du tänkte när du vill förmedla dina bilder? 

Metoden – hur var din upplevelse av metoden? 

 Var denna bild-metod enkel att använda? 

Om nej: På vilket sätt var det svårt/mindre svårt? 

Om ja: På vilket sätt upplevde du att den var enkel att använda? 

 Berätta vad du hoppas/tror att den här metoden kan göra nytta för framtida brukare? 

Ditt medskapande har vart av stort värde för oss och kommunen…berätta lite kring om 

vad du tänker om ditt medskapande… 

 Hur upplever du att ditt medskapande vart? 

 Känner du att du fått vara medskapare? 

 Hur hoppas du att ditt medskapande i denna process ska ha för värde i 

arbetsmarknads- och familjeförvaltningens utveckling? 

Deltagandet – Hur känner/tänker du kring ditt deltagande i den här processen? 

 Hur upplevde du att vara deltagare i den här processen?  

 Om du fick chansen att deltaga i ett liknande projekt, skulle du göra om det, i sådant 

fall hur skulle du vilja förbättra det? 

 Vad hoppas du att ditt deltagande kommer att generera för arbetsmarknads- och 

familjeförvaltningen? 

Förbättringspunkter 

 Berätta om vad som skulle tänkas kunna underlätta din situation/vardag, om du fick 

vara mer involverad i verksamheten än du är idag? 

Om du fick vara mer involverad, vad skulle du vilja göra då? Skulle du vilja fortsätta arbeta 

med exempelvis denna metod, men på ett mer utvecklat sätt och med fler deltagare? 
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Bilaga 2  – Utvärdering av workshop 

Utvärdering av workshop 

 

 

 Beskriv dina tankar och känslor just nu, jämfört med innan workshopen? 

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 

 Vilka förväntningar hade du på workshopen innan, samt på vilket sätt kände du att 

dessa stämde överens i efterhand? 

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 

 På vilket sätt har workshopen bidragit till nya idéer och/eller tankesätt hos dig? 

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 

 Hur tror du att era idéer från workshopen kan komma att ha nytta för dig i framtiden? 

 

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 

 Kände du att alla fick komma till tals i workshopen, på vilket sätt i sådant fall? 

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 Hur upplevde du din egen insats i workshopen? 

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 

 Hur upplevde du gruppens gemensamma insats? 

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  
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 Vad tyckte du om gruppens sammansättning?  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 

 Hur upplevde du att arbeta med bilder, samt tror du att denna metod skulle vara 

användbar i fortsättningen? 

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................  

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 


