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Sammanfattning 
Precis som den privata sektorn är den kommunala sektorn i ständig förändring och utveckling för 

att möta invånarnas och brukarnas förväntan. Det saknas forskning kring den generelle 

uppfattningen och attityden bland de anställda i kommunen till de förändringsmodeller som finns 

inom dagens offentliga verksamhet idag. Denna kvalitativa uppsats studerar några olika 

infallsvinklar i en kommun kring arbetat med förändringsprocesser. Dessa infallsvinklar är 

kommunens generella uppfattning kring förändring, medarbetarens betydelse i förändringen, 

digitalisering samt motivation. Uppsatsen bygger på sju stycken djupintervjuer och fyra stycken 

styrdokument som finns inom en kommun i Sverige. Styrdokumenten handlar om medarbetarskap, 

ledarskap, digitalisering och förändringsprocesser. Det denna uppsats tenderar att påvisa är att det 

finns en generellt god inställning och attityd att arbeta med olika förändringsmodeller som är 

lämplig för offentlig verksamhet. Att det finns en möjlighet för kommuner att arbeta med liknande 

förändringsmodeller som den privata marknaden använder sig utav men att det dock måste ske en 

anpassning för att matcha en organisation som är styrd av politiker, budgetar och lagar. Det denna 

uppsats också tenderar att påvisa är att det finns ett intresse från medarbetarnas håll att arbeta med 

förändring. Uppsatsen tenderar att visa att även fast ledningen kanske är allt för intresserad att 

arbeta med förändring så kan medarbetare vara de. Att arbeta med digitalisering är en framtida 

nyckel även för kommuner för att möta brukarnas framtida krav. Att det är viktigt för kommuner 

att fortsätta sitt arbeta med e-government. När det kommer till motivation så tenderar uppsatsen 

att påvisa att det är möjligt för en kommun att arbeta med yttre motivation och att det finns ett 

intresse från ledningens sida att arbeta med det. Däremot att det precis som tidigare forskning kring 

yttre motivation visar sig vara svårt att få det att fungera i praktiken och att medarbetarna upplever 

det som demotiverande istället.   

 

Nyckelord: Förändring, förändringsledning, medarbetarskap, digitalisering och belöningssystem   
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Abstract 
Just like the private sector the public sector is in constant change to develop and adapt to the higher 

needs that the people and the citizen have. There is a gap of research about the general perception 

and attitude of the employees in the public sector to the change models that is in use in the public 

sector. This qualitative report studies a number of different angles in the public sector about 

working with change. These approaches are the general view of the municipality about change, 

the employee's significance in the change, digitization and motivation. The report is based on seven 

deep interviews and four control documents. The control documents are about employee 

leadership, leadership, digitization and change processes. What this report tends to show is that 

there is a generally good attitude to work with change models that are appropriate for the public 

sector. There is possible for the public sector to work with similar models of change that the private 

market uses, but that there must be an adaptation to match an organization that are controlled by 

politicians, budgets and laws. What this report also tends to show is that there is an interest from 

employees' to work with change. The report tends to show that even a lack of interest from the 

leaders to work whit change, it is possibly that the employees still are interested to work whit 

change to make a better job against the customers. Working with digitization is a future key for 

the public sector to meet the citizens future demands. That it is important to continue their work 

with e-government. When it comes to motivation, the report tends to demonstrate that it is possible 

for public sectors to work with external motivation and that there is an interest from management 

to do so. On the other hand, like previous research on external motivation, it appears to be difficult 

to make it work in practice, and from an employee’s perspective it as demotivating instead. 

Key words: Organizational change, Change Management, Empowerment, digitalization and 

benefits programs.  
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Inledning 

1 Inledning 
Under 60, 70 och 80-talet utvecklades den offentliga sektorn starkt. Efter skapandet folkhemmet 

och med hjälp av den starka ekonomin strävade politikerna efter att skapa det goda samhället där 

det offentliga samhället skulle säkerställa trygghet och välstånd för medborgarna. 

Välfärdsystemen utveckling skulle ske främst med utgångspunkt på politiskt drivna idéer om vad 

medborgarna behövde (Micheli et al., 2012; Karyotakis & Moustakis 2014; Pålsson & Lingärde, 

2000). Tillväxten var stark och Under 90-talet ändrades förutsättningarna för offentlig verksamhet. 

Den ekonomiska krisen under tidigt 90-tal tillsammans med ökade kostnader för välfärden 

medförde att nya vägar söktes för leveransen av välfärden. Ett exempel på detta var 

friskolereformen som efterföljdes av LOV (lagen om valfrihet). Plötsligt hade konkurrens införts 

i ett system som under årtionden kännetecknats av monopolism och verksamhetsutveckling 

utgående från direktiv och regelverk. En strävan efter ett mer effektivt tillvägagångssätt växte fram 

(More & Harley, 2008) och med hjälp av New Public Management lyckades offentliga 

verksamheter etablera detta (Almqvist, 2006; Pålsson & Lingärde, 2000). 

New Public Management är en idé om att offentlig verksamhet kan vinna fördelar genom att arbeta 

mer likt näringslivet. Medborgarna blev kunder i välfärdssystemet och välfärd utgående från 

individens valfrihet utvecklades. Även om tanken kring att individualisera välfärdsleveransen 

skapade nya vägar att säkra välfärden skapades egentligen inte högre kvalitet eller effektivitet i 

systemen. Att införa marknadens filosofier i en struktur där marknadens spelregler inte till fullo 

existerar gav inte de effekter man hoppats på. Att vara kundorienterad och bejaka kundens 

önskemål inom områden som styrs av rättighetslagstiftning och där kostnaden för kunden inte 

finns som regulator riskerar att driva kostnaderna uppåt (Almqvist, 2006). Till följd av NPM har 

det under det senaste åren därför kommit nya modeller som kommunen använder sig utav för att 

försöka arbeta med effektivt och att tillgodose de nya kraven som medborgarna och andra aktörer 

i kommunen ställer på den offentliga sektorn. Modeller som Crowd Management, kundorientering 

och Total Quality Management är exempel på modeller använts inom den offentliga sektorn för 

att bli mer effektiv (Abbott & Geddie, 2001; Karyotakis & Moustakis, 2014; Wynen, 2016). En 

ny trend som gällare just nu och som många tror är framtiden för den offentliga sektorn är 

digitalisering (Andersson. 2017). Nedan följer en diskussion hur den privata marknaden hanterar 

förändringsarbete i en värld där organisationer är i ständigt behov av utveckling. Denna diskussion 

är viktig för att sedan kunna jämföra den privata marknaden med den offentliga. 

Uppsatsen kommer att belysa och jämföra aktuell forskning inom området offentlig verksamhets 

förmåga att arbeta med förändringsarbete med hur en större kommun arbetar idag och den 

uppfattning och attityder som kommunen har kring de studerade områdena, se kapitel 1.4 

frågeställningar.  

1.2 Problembakgrund 
Den japanska fordonsjätten Toyota har blivit känt för att ha lyckats bemästra både en effektiv 

ledarskapskultur och medarbetarkultur när det kommer till förändring. En av de 

framgångsfaktorerna som Toyota har lyckats med är att få medarbetare i hela sin organisation att 

jobba med kontinuerlig utveckling av företaget. Om en medarbetare ser en process som är 

omständlig eller olönsam för företaget eller kunden så rapporterar medarbetaren problemet för att 

förenkla och effektivisera processen. Att arbeta på detta sätt kallas lean production (Liker, 2009; 
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Lee & Jo 2007) När det kommer till tjänstesektorns och den offentliga sektorn så har det skett en 

utveckling av denna modell för att passa den typ av verksamhet. Denna utveckling heter 

Vanguardmodellen. Tanken och strukturen är likvärdig med lean production, däremot är 

Vanguardmodellen mer inriktad på medarbetarens betydelse för en organisation samt vikten av att 

lyssna på sina kunder (Seddon, 2009). En kommuner som idag valt att anammat 

Vanguardmodellen är bland annat Sundsvalls kommun inom hemtjänsten. Då en del av 

Vanguardmodellen bygger på att lyssna på kundernas efterfrågan så har även denna del blivit en 

viktig nyckel för att bedriva förändring inom en offentlig verksamhet. Något som också ligger i 

linje med kundorienteringsmodellen som använts inom svenska kommuner för att bedriva 

organisationsförsäkring (Gromark & Melin, 2013; Fountain, 2001; Karyotakis & Moustakis 2014). 

Det finns även en annan modell för att tillfredsställa dessa önskemål från kunderna. Denna modell 

har fått namnet Crowd management. Den modellen är framtagen för att ta emot inspel från 

medborgarna (Micheli et al., 2012). Så oavsett om man arbetar i ett företag, organisation, statlig 

eller offentlig verksamhet så är behovet att kontinuerlig utvecklas för att möte sina kunders 

förväntningar en viktig del i deras vardag (Gow, 2014; Moore & Hartley, 2008).  

Utöver att lyssna på sina kunder så finns det andra faktorer som påverkar ett effektivt 

förändringsarbete (Gumusluglu & Ilsev, 2009). Två av de viktigaste faktorerna är ledarskap och 

medarbetarskap (Schein, 2009). Att en ledare är lyhörd mot sina medarbetare, visar intresse i vad 

som motiverar dem i sin vardag har visat sig vara en framgångsfaktor för att verksamheten ska 

påvisa goda resultat och en kontinuerlig utveckling (Sundbo, 1996; Schein, 2009). Genom att 

använda sig av dessa tekniker kan också engagemanget hos medarbetarna öka (Tengblad, 2016; 

Schein, 2009). 

Förutom dessa områden tror många att digitaliseringen kommer vara en framtida nyckel till 

framgång (Bharadwaj, et al, 2013). Många svenska kommuner har börjat arbeta med något som 

heter e-government, Denna modell handlar om att underlätta för medborgarna att inkomma med 

handlingar och dokument till kommuner. Istället för att arbeta med papperslösningar och 

kundmöten ska medborgarna nu kunna registrera ansökningar digitalt till kommunerna 

(Kannabiran et al., 2004). Forskning som har bedrivits på LTU visar på just behovet av att digitala 

verktyg används för att möta den ökade efterfrågan om tillgänglighet och effektivitet som dagens 

samhälle ställer (Örnqvist, 2016). Med hjälp av en gemensam digitaliseringsstruktur som 

genomsyrar hela verksamheten så finns det goda möjligheter för företag och kommuner skapa sig 

en god övergripande bild av vilka förväntningar som finns på dem från kunder och medborgare 

(Örnqvist, 2016; Bharadwaj, et al, 2013). 

Inom den privata sektorn finns det ytterligare ett styrmedel för företagsledningen och det handlar 

om vilka modeller som går att använda för att skapa motiverade medarbetare. Det finns två olika 

typer av motivation, inre och yttre motivation (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 

2000). Yttre motivation skapar ett företag gen att ge morötter till medarbetarna. Där det finns en 

belöning efter slutfört arbete. Att använda sig utav denna typ av motivationsmetod är ifrågasatt. 

Det finns forskning inom den privata sektorn som pekar på både för och nackdelar samt vad som 

är viktigt att tänka på ifall företaget eller kommunen väljer att använda sig utav denna möjlighet 

(Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000).  

1.3 Problemdiskussion 
Föreliggande uppsats kommer att studera tre viktiga områden som har betydelse för en 

organisations förmåga att arbeta med förändringsfrågor. Dessa tre områden är, förändringsarbete, 
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digitalisering och motivation. Det finns processer som beskriver hur förändringsarbetet och 

utveckling kan bedrivas inom den offentliga sektorn. Däremot saknas det forskning till hur den 

generella uppfattningen, inställningen och attityden är till dessa nuvarande modeller. Detta är 

någonting som uppsatsen söker svar på genom att undersöka en av Sveriges största kommuner. 

Under 80 och 90-talet har kommunal verksamhet arbetat med New Public Management 

(Arvidsson, 2007) En modell som har blivit hårt kritiserad som förgången och för fyrkantig för 

dagens samhälle (Dunleavy, 2005). Till följd av detta har modeller som Crowd management, Total 

quality management och kundorientering växt fram (Gromark & Melin, 2013; Fountain, 2001; 

Karyotakis & Moustakis 2014; Micheli et al., 2012; Chang & Sun, 2015). Det finns även en tro att 

digitalisering kan vara framtiden. En arbetsmodell som har växt fram under 00-talet är e-

government. Denna modell bygger på en struktur där det ska bli lättare för medborgare att 

registrera exempelvis bygglovsansökningar digitalt till kommunerna. Hur pass långt kommuner 

har kommit i den digitala världen samt vilken inställning och attityd de har till digitalisering för 

att bedriva ett förändringsarbete är oklart och således ett ämne som är i behov av fortsatt forskning 

(Kannabiran et al., 2004; Andersson. 2017). 

En annan skillnad som finns mellan privata bolag och en kommunal verksamhet är möjligheterna 

att arbeta med yttre motivationsfaktorer (Drott & Isaksson, 2005; Hennessey et al,. 2015; Sansone 

& Harackiwicz, 2000). Det är därför intressant att studera hur den generella inställningen är hos 

en kommun rörande frågor så som motivation och motivationsfaktorer. Det är även intressant att 

studera vilken syn medarbetarna har. Kommuner som Pajala och Borås erbjuder sign-in bonus till 

lärare som väljer att ta ett jobb i deras kommun (Lärarnas tidning, 2018-04-02). Däremot är detta 

en moraliskt laddad fråga då offentlig verksamhet finansieras med skattepengar från medborgare 

och företag (Petersson, 2009). En annan faktor som gör att ett arbete med yttre motivation blir en 

laddad fråga är att offentlig sektor styrs av politiker. Politiker behöver hela tiden värdesätta 

medborgarnas värderingar för att minimera riskerna för att tappa röster i kommande val. Att betala 

ut individuellt bonusar för att göra medarbetare motiverade kan vara något som sticker i ögonen 

på kommunens medborgare vilket innebär att politikerna tappar förtroende och på så vis också 

röster (Boyne 2002; Walker et al., 2011). 

1.4 Frågeställning 
Som ovan diskuterats beskrivs inom forskningen hur företag och organisationer arbetar med 

förändringsprocesser. Många av de idéer kring dessa frågor kommer från näringslivet och det är 

förhållandevis ganska nyligen som offentlig verksamhet började ta till sig kunskap och 

erfarenheter från näringslivets arbete inom området. Olika modeller har kommit till användning i 

offentlig sektor, bland annat New Public management, Crowd management och 

Vanguardmodellen. Det som nu står för dörren är förändring och effektivisering genom 

digitalisering. Utgående från hur forskningen beskriver hur företag och kommuner det facto gör 

för att arbeta med förändringsledning inom kommunen kommer denna uppsats att diskutera och 

redogöra för uppfattningar och attityder kring förändringsarbete i en av landets största kommuner. 

 

Uppsatsens huvudfrågeställning är: 

 

o Vilka uppfattningar samt attityder har den studerade kommunen till att arbeta med 

förändringar för att utveckla välfärdssystemet? 
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Denna huvudfråga kommer att preciseras genom nedanstående delfrågor: 

 

o Vad är kommunens inställning till att arbeta med medarbetarna för att få större 

genomslagskraft i utvecklingsarbetet? 

 

o Vad är kommunens uppfattning kring att arbeta med digitala utvecklingssystem för att få 

ökad effektivitet i sitt förändringsarbete? 

 

o Vad är kommunens syn och inställning till motivation hos sin medarbetare? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till förändringsledningsforskningen, genom att studera en 

svensk kommun arbetsprocess kring förändring. Uppsatsen beskriver vilken attityd och allmänna 

uppfattningar som föreligger inom den studerade kommunen samt hur kommunen arbetar kring 

dessa områden. Denna uppsats är tänkt att ge svenska kommuner ökad kunskap kring vad som styr 

förändringsprocesser och hur kommunen kan arbeta med förändringsarbete för att lyckas bättre i 

sina arbetsprocesser. I Sverige styrs kommuner av folkvalda politiker som sätter budget och 

riktlinjer för verksamheten. Då det finns behov av att studera kommuner inställning och attityder 

rörande förändringsarbete är syftet med denna studie att bidra till forskningsområdet och 

därigenom ge ytterligare kunskap om hur kommuner kan arbeta med utvecklings- och 

förändringsprocesser som bidrar till kommuners övergripande mål om en attraktiv stad/kommun 

att leva, bo och arbeta i. 

2 Teoretiska utgångspunkter 
För att diskutera och analysera resultaten används några utvalda teorier i syfte att definiera det 

teoretiska problemet. Som grund i denna uppsats ligger förändringsprocesser inom offentlig 

verksamhet. Bland annat Lean, Systemthinking och crowd management är tre modeller som har 

visat sig vara effektiva för företag och organisationer när de ska genomföra en förändring inom 

sin organisation (Liker, 2009; Seddon, 2009; Abbott & Geddie, 2001 ;Micheli et al., 2012). För att 

ge mer djup i undersökningen kommer fyra andra områden också undersökas (Medarbetarskap, 

Förändringsledning och förändringsmotstånd, Digitalisering, Motivation) Medarbetarskapet 

handlar om att involvera medarbetarna i det förändringar som organisationen genomför och på så 

sätt få mer genomslagskraft (Schein, 2009; Tungblad, 2010). Förändringsledning och 

förändringsmotstånd är ett annat område som undersöks. I organisatoriska förändringar krävs det 

att chefer är duktig på att få medarbetarna med sig och förminska motståndet kring förändringen 

(Schein, 2009). Efter detta kommer digitaliseringen som tros vara ett hjälpmedel för organisationer 

att lyckas med förändringar i framtiden (Kling & Lamb, 2000). Den avslutande delen kommer 

beröra motivation hos medarbetare, vilka möjligheter och riskfaktorer som finns genom att arbeta 

med inre och yttre motivation (Arvidsson, 2007; Tremblay et al, 1998). 

Med dessa teoretiska områden som utgångspunkt kommer uppsatsen beskriva vilka inställningar 

och attityder som en av Sveriges största kommun har rörande förändringsarbete och dess 

komplexitet och möjligheter att utveckla välfärdssystemet. Indelningen av de teoretiska ramverken 

kommer att ligga till grund för analys och resultatkapitlet. 
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Figur 1, Övergripande beskrivning av de teoretiska referensramar som uppsatsen kommer 

innefatta. 

2.1 Förändringsprocesser 
Begreppet förändring och innovation betyder att introducera nya saker, skapa nya idéer om hur 

saker och ting ska genomföras (Oxford University Press, 2016). Ett förändringsarbete ska ses som 

ett sätt att öka värdet inom en organisation genom att öka kvalitén på varan som tillverkas eller på 

den service som ges (More & Harley, 2008). Forskning visar att en förutsättning för ett lyckat 

förändringsarbete ska kunna bedrivas så krävs det att företaget ger ledare och medarbetare 

tillräckligt med tid och resurser för att lyckas. Genom att göra så ökar chanserna för ledarna att 

bygga en kultur inom organisationen som möjliggör förändring (Verhoest et al, 2007; Wynen et 

al, 2014). Något som i sin tur kan resultera i ökat engagemang hos medarbetarna (Bysted & 

Jespersen, 2014; Fogelberg, et al, 2015). 

En annan faktor som också har visat sig vara lyckosam och som leder till ett utvecklande klimat 

när det kommer till utveckling i en organisation är när ledare jobbar med ett transformativt 

ledarskap (Sarros et al., 2008; Kim and Yoon, 2015). Transformativt ledarskap är en ledarstil där 

ledaren arbetar med underordnade för att identifiera nödvändig förändring, skapa en vision för att 

styra förändring genom inspiration och genomföra det i takt med engagerade medlemmar i en 

grupp. (Bernard, et al, 1993) Genom att jobba på detta sätt ökar möjligheterna för medarbetarna 

att känna sig sedd och hörd vilket i sin tur leder till ökad kreativitet hos medarbetarna (Kim and 

Yoon, 2015). Utöver att känna sig sedd och hörd behöver ledarna besitta hög tillit till sina 

medarbetare för att kunna skapa en kultur och klimat som tillåter utveckling (Bysted & Jespersen, 

2014). 
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2.1.1 Förändringsprocesser inom offentlig sektor 
Inom den offentliga sektorn så finns det några områden som legat som grund när det kommer till 

förändringsarbete och hur en offentlig organisation har utvecklats över tid. Exempel på detta är 

new public management, crowd management, change management samt total quality management. 

Denna del av teorikapitlet kommer beröra dessa områden och beskriva vad dagens forskning redan 

vet kring dessa områden. Då Change management har haft en stor betydelse så väl inom den privata 

marknaden men även den offentliga marknaden så kommer den delen att ha ett eget kapitel som 

handlar om försändringsledning och motstånd från medarbetarna till förändring. (Micheli et al., 

2012; Almqvist, 2006; Hood,1991; Karyotakis & Moustakis, 2014; Wynen, 2016). 

Det övergripande målet med förändringsarbete i offentlig verksamhet är att skapa förbättringar 

som leder till ökat värde och kvalité för invånarna i staden (Moore, 1995; Hartley, 2005). Detta 

nås genom verksamheten blir mer effektiv. (More & Harley, 2008) Offentlig verksamhet styrs av 

budgetstyrning vilket gör förändringsarbetet mer komplext (Boyne 2002; Walker et al, 2011). En 

förutsättning för att skapa ett bra klimat är flexibilitet i organisationen. För en offentlig verksamhet 

blir det därför viktigt att finna en balans mellan budgetstyrning och flexibilitet (Kim and Yoon, 

2015). En större förvaltning med fler medarbetare har mer resurser vilket har visat sig vara en god 

förutsättning för att lyckas med utvecklingsarbete. Anledningen till detta är att tiden som läggs på 

utveckling inte blir lika påtaglig som om en mindre avdelning skulle lägga lika mycket tid (Wynen 

et al., 2014). 

 

Den modellen som ligger till grund för mycket utav förändringsmodellerna i den kommunala 

verksamheten är en modell som heter New public management. New public management (NPM) 

växte fram under 80-talet. Syftet med denna arbetsmodell var att effektivisera den offentliga 

sektorn. Att göra processer mer lönsamma och enklare för brukare, medborgare och de anställda 

(Almqvist, 2006). Grundtanken med NPM var att skapade möjligheten för kommuner att arbeta 

med förändringar på ett liknande sätt som privata företag. NPM är anpassad för att fungera i en 

verksamhet där budgeten styr och det är politiker som fattar besluten (Almqvist, 2006). Det finns 

några moment som är viktig inom NPM för att förändringsarbetet ska lyckas bedrivas på ett 

lyckosamt sätt. Dessa moment är styrning och ledning, det har visat sig att om dessa är effektiva 

blir också förändringsarbetet inom offentlig verksamhet lyckosam. Hur detta fungerar i praktiken 

är att ledningen delegerar beslutsfattandet ner i ledet till underchefer och medarbetare likt ett 

transformativt ledarskap (Bernard, et al, 1993). Detta möjliggör en snabbare beslutskedja och på 

så sätt blir verksamheten mer effektiv (Hood, 1991). Ett annat moment som är viktigt inom NPM 

är uppföljning av resultat kring organisationens prestationer. Kommuner skapade kvantifierbara 

mål och en tydlig uppföljning för att säkerställa att organisationen efterlevde dem och höll sig 

inom de budgetramar som finns för verksamheten (Hood,1991). 
 

Till följd av NPM har några andra modeller växt fram. En sådan modell är Crowd management. 

Denna modell handlar som att effektivisera verksamheten genom att att samverka med andra 

företaget och organisationer (Abbott & Geddie, 2001). När det kommer till offentlig verksamhet 

kallas detta Crowd management. I arbetet med Crowd Management bjuds invånare och 

intresseorganisationer in för att delta  i utvecklingsarbetet, komma med inspel och idéer på hur 

kommunen ska arbeta framöver för att öka kvaliteten i kommunen (Micheli et al., 2012). Genom 

att arbeta med denna modell ökar möjligheten för kommunen att prioritera hur de skall lägga sina 

ekonomiska resurser för framtida satsningar (Micheli et al., 2012). Crowd Management innehåller 
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två huvudprinciper, transparens och öppenhet (Micheli et al., 2012). Även samarbete med lokala 

privata företag kan vara effektivt. Syftet här är att få inspel om vad som är viktigt för företagen i 

kommunen och vad de anser kommunen ska förbättra för att de ska vara villig att fortsätt satsa och 

expandera i staden (Micheli et al., 2012). 

 

En annan modell som också växt fram inom den kommunala verksamheten för att ännu bättre 

anpassa verksamheten och de utmaningar som en offentlig organisation står inför är Total Quality 

management, TQM. Denna modell är framtagen för att skapa en miljö som främjar inlärning inom 

en organisation (Chang & Sun, 2015). Den bygger på att utveckla kvalitén i arbetet samt att 

förbättra servicen inom den statliga och offentliga verksamheten (Karyotakis & Moustakis, 2014; 

Wynen, 2016) Att införa detta i en offentlig verksamhet har visat sig vara problematiska då 

organisationen präglas av byråkrati och en generellt långsamma beslutsled (McNary, 2008). I stora 

drag innebär förändringen att skapa en kultur som syftar till att betjäna kunden i så stor utsträckning 

som möjligt. För att lyckas med detta behöver alla inom organisationen samarbeta. Samtliga 

anställda inom organisationen behöver göra gemensamma insatser för att en effektiv kultur ska 

skapas (Karyotakis & Moustakis, 2014; Wynen, 2016). 

 

Detta leder oss då till ytterligare modell inom den offentliga sektorn. Den handlar om att lägga 

fokus på kunderna, en modell som blivit kallad för kundorientering, Customer orgentazion. 

(Gromark & Melin, 2013; Fountain, 2001; Karyotakis & Moustakis 2014).  Genom att lägga ett 

stort fokus på att försöka tillfredsställa medborgarnas förväntan på staden räknade man med att 

kvalitén i arbetet skulle förbättras samt att organisationen skulle bli mer effektiv i det 

arbetsprocesser som genomfördes. Denna typ av tänk började i Storbritannien och spred sig snabbt 

till USA och senare till Australien (McGuire, 2002). I dag arbetar en stor del av västvärldens städer 

efter ett liknande tänk där medborgarna ses som kunder och att det är kommunens uppgift att 

tillfredsställa medborgarnas önskemål på ett effektivt sätt som ligger inom ramarna för de regler 

och budgetar som tilldelas. (Gromark & Melin, 2013; Fountain, 2001; Karyotakis & Moustakis 

2014) 

 

Alla dessa modeller och processer är framtagna för att en kommun ska klara av det konstanta 

trycket som finns på dem att effektivisera för att uppfylla de krav på budgetstyrning som finns 

inom organisationen. En stor del av kommuners beslut blir ofta ifrågasatta utav någon om detta 

verkligen var det mest effektiva sättet att göra på. Denna typ av tryck på organisationen ställer 

också ett ökat krav på att organisationen förändringar för att på bästa sätt bemöta de välfärdskrav 

som finns på dem. (Gromark & Melin, 2013; Wynen et al., 2016; McGuire, 2002). 

 

2.1.3 Förändringsprocesser inom privat verksamhet 
Utöver de förändringsprocesser som finns inom den offentliga verksamheten så finns det massvis 

med olika modeller att använda sig utav när det kommer till att bedriva förändring inom den privata 

sektorn. Under 00-talet har mycket utav den privata sektorn arbetat med att ta hjälp av 

medarbetarna för att driva utveckling av organisationen framåt. Redan på sent 1800 tal och tidigt 

1900 tal uppmärksammade Frederick Winslow Taylor vikten av medarbetarna och det arbete som 

dem utför åt företaget. Att medarbetare är närvarande och gör sitt jobb på ett systematiskt sätt var 

en av framgångsfaktorerna i Taylorismens tänkande (Bruzelius och Skärvad, 2011). Sedan dess 

har det kommit flertalet olika modeller och system hur en effektiv arbetsplats ska bedrivas. Genom 

åren har det byråkratiska synsättet, human resources rörelsen och många fler testas. Beroende på 
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vart i världen företaget har haft sitt fäste har de olika synsätten format arbetsplatsen och 

utvecklingen. Japanska företaget Toyota har en speciell modell när det kommer till utveckling av 

verksamheten och hur en långsiktig och lönsam verksamhet bedrivs. Denna utveckling har fått 

namnet lean production och grundtanken är att skapa den högsta möjliga kundnyttan till det minsta 

möjliga spillet av tid (Liker, 2009). För att lyckas med detta finns det en modell för förbättrings- 

och utvecklingasarbete och som är känd av alla inom bolaget. Några av stegen är, alla ledare ska 

besitta god insikt i verksamheter och de processer som genomförs av de anställda. Alla som sitter 

i någon form av utvecklande position ska ha en djup förståelse i den del av verksamheten som man 

ska utveckla. Alla medarbetare ska kontinuerligt vara delaktig i utvecklingen och det är vad 

medarbetarna tycker är viktigt att utveckla som ska utvecklas och förbättras. Det ska finnas ett 

kontinuerligt fokus på att eliminera och förminska problem som tar tid och kostar pengar (Liker, 

2009). 

 

 
Figur 2, förenkling av lean production processen och utvecklingsflödet. 

 

Denna del är ganska självklar när det kommer till en produktionslina som finns inom en 

tillverkningsindustri. (Seddon, 2009) såg en utmaning i lean när de kom till servicesektorn och den 

offentliga sektorn. De utmaningar som (Seddon, 2009) såg var att lean inte var anpassad för denna 

typ av verksamhet och därför utvecklade han teorin system thinking (Seddon, 2011). Den stora 

skillnaden i detta tänk gentemot lean är att (Seddon, 2009) involverade kunden som en del i 

samspelet mellan bolag och utveckling. (Seddon, 2009) beskriver att ett serviceföretag måste förstå 

sig på variationen i kundefterfrågan och sedan utveckla ett system som anpassar sig till denna 

variation. Exempel om kunderna har förväntan att kunna kontakta sin bank under kvällstid behöver 

bankerna finnas tillgänglig dessa tider. (Seddon, 2009) förklarar att detta är en av anledningarna 

till att kundcenterorganisationer har bättre öppettider idag än vad de hade för 10 år sedan. Samt att 

matvarubutiker har öppet längre på kvällarna. Detta tros vara är en direkt effekt av att bolagen 

anpassar sig efter kundernas förväntan (Seddon, 2009).  
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Figur 3, förenkling av ett systemtänk i utvecklingsflöde. 

 

2.2 Medarbetarskap 

En viktig process är att företag utvecklas för att en anpassning av verksamheten efter kundens 

behov. Både lean och system tänkandet betonar vikten av medarbetarnas involvering i arbetets 

utveckling och att organisationen måste vara lyhörd för medarbetarnas inspel (Seddon, 2009; 

Liker, 2009). En schablonsiffra som finns över en organisation så är ca 95 % av alla anställda 

medarbetare, 5 % är affärsutvecklare och mellanchefer och ca 0,5 % är top management. Med 

dessa siffror i åtanke blir det ganska enkelt att förstå att om en organisation lyckas få medarbetarna 

att vara delaktig i affärsutvecklingen kan organisationen förvänta sig en högre effekt (Tungblad, 

2010). 

Hur en organisation lyckas att få medarbetarna att vara drivande inom utveckling finns det mycket 

forskning kring. En viktig delarna tros vara medarbetarskap. Stefan Tungland definierar 

medarbetarskap ``Summan av medarbetarnas delaktighet, engagemang, ansvarstagande och 

samspel´´ (Tungblad, 2010). För många år sedan definierade amerikanska forskare begreppet 

medarbetarskap. De beskrev det som en process inom en organisation som möjliggör delaktighet 

i utveckling av verksamheten. Något som både kan ske på individuell nivå som i teamnivå (Fawcett 

et al, 1994: Rappaport, 1987). 

Forskning påvisar tio stycken nycklar till att skapa ett engagemang och ansvarstagande på 

arbetsplatsen. Gemenskap och involvering på arbetsplatsen, Goda relationer mellan kollegor, 

Feedback, Meningsfulla arbetsuppgifter, Att skapa nytta, Experimentlusta, Mål, Framtidstro, 

Personlig utveckling och att efterleva sina personliga värderingar (Tungblad 2010). Om en 

arbetsgivare lyckas tillfredsställa en hög andel av detta hos sina anställda ökar också chanserna för 

dem att medarbetarna blir delaktig i den dagliga utvecklingsprocessen av verksamheten (Blanchard 

et al, 2009; Foster-Fishman & Keys, 1997). 

Utöver ovanstående anses samspelet på arbetsplatsen vara av stor vikt för att engagera medarbetare 

(Chen & Klimoski, 2003). Samspel skapas genom att kontinuerligt diskutera hur arbetet flyter på, 

lyfter de problem som kan tänkas uppstått och försöker hitta lösningar. Medarbetarna får vara 

delaktiga i beslut som påverkar dem samt att cheferna litar på sina medarbetare och medarbetarna 

litar på sin chef (Tungblad, 2010; Kenneth W, 1990). 

Ledarskapet är den avslutande nyckel till att skapa engagerade medarbetare som är ansvarstagande 

och delaktiga (Zhu, 2004). Ett bra ledarskap uppnås genom god kommunikation, lyssna på sina 
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medarbetare, litar på att medarbetarna gör rätta prioriteringar, tydliga krav och förväntningar med 

regelbunden feedback på goda och mindre goda prestationer (Tungblad, 2010; Ahearne et al, 

2005). 

2.3 Förändringsledning inom offentlig sektor.  
Precis som i den privata sektorn som den kommunala sektorn så är ledarskapet viktigt. Grundidén 

med ett ledarskap är att få en grupp människor och individer att prestera bättre i det uppdrag som 

de har blivit ombedd att utföra (De Pree, 1987; Schein, 2009). Hur ett effektivt ledarskap inom den 

kommunala sektorn ska bedrivas har varierat mycket genom året. I historien så har det funnits det 

traditionella chefskapet där chefen sitter på sitt kontor bestämmer och berättar vad medarbetaren 

ska göra. Genom åren har denna syn inom den kommunala verksamheten successivt ändrats där 

en chef numera ska agera som en ledare och istället för att bestämma vad medarbetaren ska göra 

så utgör en stor del utav ledarskapet att stötta medarbetare i sin personliga och yrkesmässiga 

utveckling (De Pree, 1987; Schein, 2009). Hur denna process ska gå till finns det mycket forskning 

kring. Först och främst bör ett företag endast fokusera på ett fåtal förgasningsprocesser. 

Verksamhetens resurser är begränsade i form av tid och kompetens. Därför är det viktigt att alla 

företag gör en noggrann prioritering samt är medveten kring vad som är viktigt för verksamheten 

(Lindberg, 2010).  

Ett annat moment som är viktigt för en organisation och en ledare är att prioritera i vilket ordning 

förändringen ska ske och vad som är viktigast. Många gånger fokuserar företagen på att göra 

förändringar som inte är möjliga då grunden inom organisationen inte är ordentligt lagd. Exempel 

på detta kan vara om en organisation arbetar fram en strategi hur ett innovationsarbete ska bedrivas 

men i själva verkat tillåter inte organisationen medarbetarna att vara (Wittig, 2012). Utöver detta 

behöver också organisationen vara självkritisk och analysera vad som är möjligt att förändra. 

Budget, kunskap och resurser är viktigt för att implementeringen ska vara möjligt. Om något av 

dessa saknas för att på ett ordentligt sätt kunna implementera en ny förändring, låt bli. Fundera 

istället på vad du kan åstadkomma för förändringar med den budget, kompetens och resurser som 

du har (Wittig, 2012). 

Utöver de begräsningar som organisationen sätter så gäller det även att ledaren agerar på ett så bra 

sätt som möjligt. Vid förändringar inom en organisation är det lätt att det blir en osäkerhet hos 

medarbetarna. Inte sällan går resultat och produktivitet ner i inledningen. Här är det viktigt att 

ledarna finns närvarande och stöttar sin medarbetare. Verkligen tror att den förändringen som 

bolaget genomför är rätt. Vid avsaknad av närvarande ledare är det lätt att det smyger in en rädsla 

i organisationen och medarbetarna går tillbaka och jobbar på det sätt som de alltid har gjort (Wittig, 

2012). Ledaren behöver besitta kunskap över vad som är viktigt för medarbetarna inom 

organisationen. Detta leder till att ledaren kan kommunicera på rätt sätt till medarbetarna. Ledaren 

kan kommunicera vad som är viktigt just för dem och varför denna förändring i slutändan kommer 

blir bra (Caldwell et al, 2008). 

Förutom det som tidigare är sagt vad gäller förändringsledning så finns det en annan vedertagen 

uppfattning inom området. De är att all förändring inom en organisation måste vara förankrad hos 

ledningen och i någon mån styras från chefers perspektiv. Det är chefer och ledare som säkerställer 
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att förändringen blir av samt att den sker på ett effektivt sätt (Schein, 2009; Senior och Swailes, 

2010). 

2.3.1 Förändringsmotstånd 
Att ledarskapet påverkan på en organisation är stor finns det inget tvivel om. En duktig ledare som 

på ett effektivt sätt lyckas fördela arbetsuppgifter så personalen användning för sin fulla kompetens 

och begåvning är en nyckel till framgång (Schein, 2009). Även om ledaren är duktig och agerar i 

mångt och mycket på ett korrekt och effektivt sätt så är risken stor att det blir en oro inom 

organisationen (Wittig, 2012). Därför måste även en duktig ledare vara medveten om denna oro 

och vad som skapar denna oro (Smith et al, 1984). 

Det går att dela in denna oro i tre olika nivåer. Naturlig oro, mellansteg av oro och direkt skadlig 

oro. Alla dessa nivåer innehåller olika symtom (Bordia et al, 2004).  

Den naturliga oron är den som de flesta av oss känner när en förändring sker i våra liv. I Maslow´s 

behovstrappa är trygghet en av de fundamentala delarna (King, 2009). Vid en kraftig förändring i 

tryggheten skapas en oro hos oss människor (Daniels & Hollifeld, 2002; Schein, 2009). Denna oro 

är naturlig och någon en ledare bör besitta vetskap kring. Denna oro är övergående då människor 

har en tendens att skapa en ny trygghet utifrån de nya förutsättningar. Om ledaren i organisationen 

kan hjälpa till att skapa denna trygghet försvinner denna oro snabbt och produktionen återgår till 

goda resultat. Naturliga täcken på detta är en tillfällig resultatnergång som återgår så snabbt 

trygghet är återetablerad (Marta et al, 2005; Schein, 2009).  

Mellansteget av oro kan vara att allvarligt steg för organisationen men även en fördel i en stor 

förändring (Daniels & Hollifeld, 2002). Täcken på denna typ är att medarbetare börjar söka nya 

jobb eller studier för att göra annat. Riskerna med detta för organisationen är ett stort tapp av 

kompetens på samma gång som är svår att ersätta vilket leder till försämrade resultat.(Daniels & 

Hollifeld, 2002).  Fördelen med detta är att de medarbetar som tillslut väljer att lämna är 

medarbetare som aldrig skulle till fullo adoptera förändringen som bolaget genomför (Daniels & 

Hollifeld, 2002). Detta gör att bolaget får möjlighet att rekrytera nya medarbetare som är formbara 

in i det nya vilket på sikt kan leda till bättre resultat än om medarbetarna som vantrivs skulle välja 

att stanna (Daniels & Hollifeld, 2002). 

Det sista steget är direkt skadlig oro. Symtom på detta ökade sjuktal speciellt i form av längre 

sjukskrivningar och depression. Något som kostar företag massvis. Medarbetare som löper en ökad 

risk att hamna i detta fack är medarbetare som levererar undermåliga resultat samt medarbetare 

som inte förstår varför förändringen som genomförs i organisationen är bra för dem och hur de på 

sikt kommer leda till en bättre arbetsmiljö och arbetsbelastning. Det bästa sättet att undvika detta 

steg är att säkerställa att det aldrig går så pass lång (Vahtera et al, 2000; Brisson et al, 2005).   

För att så snabbt som möjligt minimera och minska oron som uppkommer av förändring behöver 

organisationen vara duktig på att etablera en trygghet hos medarbetaren. Det medarbetaren själv 

får vara delaktig i förändringen, medarbetaren på ett tydligt sätt ser nyttan i det dagliga arbetet och 

att det faktiskt leder till något positivt (Lundqvist, 1989; Schein, 2009). 

Det även förändringslitteraturen visar när det kommer till medarbetarna är att det finns en generell 

negativ inställning till förändring. Mycket utav forskning är fokuserad på att få medarbetarna 
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motiverade i ett förändringsskede, samt att det är ledningen uppgift att få medarbetarna att bli 

mitiverade. Förändringslitteraturen utgår generellt från att ledningen måste övertyga medarbetarna 

att försäkring är bra. Det finns lite forskning som pekar på att försäkring och drivet till förändring 

kan komma från medarbetarnas håll (Schein, 2009; Senior och Swailes, 2010). 

2.4 Organisationsutveckling med hjälp av digitalisering inom offentlig verksamheten 
Utveckling av sina digitala tjänster är viktigt för alla bolag för att kunna överleva i men mer 

konkurrensutsatt vardag och där kunder ställa högre krav på enkelhet och tillgänglighet (Kling & 

Lamb, 2000). Att digitaliseringen för bolag blir allt viktigare för en effektiv organisation Ett 

exempel på detta är Nordea som har investerat massvis med miljontals kronor i ett nytt IT system 

som på sikt kommer resultera i att de kan dra ner sin personalstyrka med 6000 personer (IDG.se).  

 

Många gånger handlar företagets satsningar kring digitalisering att antigen förbättra interna 

arbetssystem som underlättar arbetet för medarbetarna eller att utveckla de digitala lösningar som 

finns tillgänglig för kunden. Allt från bättre och snyggare hemsidor till enklare och effektivare kö 

processer (Andersson. 2017). TPS  innovation system är en modell som är framtagen för att 

förenkla för medarbetarna att dela med sig av sin kreativitet och lösningar på problem som finns 

inom organisationen. Genom att använda sig utav en digitaliserad lösning där medarbetarna enkelt 

kan rapportera in problem som står i vägen för ett effektivt arbetssätt eller kundhantering kan 

företagets innovationsavdelning enkelt få en övergripande bild vad företaget behöver ändra för att 

på sikt bli bättre mot sina kunder (Lee & Jo 2007). 

 

Inom den kommunala sektorn finns det idag ett tänk som heter e-government (Kannabiran et al., 

2004). Tanken med detta är att förenkla för medborgarna att komma i kontakt med kommuner. 

Med hjälp av en digital lösning där medborgarna kan komma i kontakt med myndigheter och 

offentliga aktörer när det passar kunden och inte bara under vanliga öppettider ökar 

tillgängligheten helt plötsligt till 24 timmars service istället för tidigare som vanligtvis var 

kontorstider (Kannabiran et al., 2004). Ett exempel på detta är medborgare som vill söka bygglov. 

Historiskt sätt har denna kontakt till kommuner skett via post och telefonsamtal. Med hjälp av e-

government öppnar möjligheterna för medborgarna att göra denna typ av ansökningar digitalt och 

på så sätt underlätta tillgängligheten för medborgarna men det är även ett sätt för kommuner att 

effektivisera sin verksamhet och säkerställa att exempelvis bygglovsanmälningarna går snabbare. 

Att erbjuda denna typ av lösningar till medborgarna tros också enligt forskning vara framtiden för 

att kunna vara en kommun som är effektiv i sina processer och att hålla nere långa ledtider och 

handläggningstider jämt emot medborgarna (Kannabiran et al., 2004). 

 

2.5 Motivation  
Enligt forskning så finns det två typer av motivation. Den motivation som kommer inifrån, den 

typen av motivation kallas ofta för intrinsic motivation. Denna motivation handlar om vad 

individen genuint brinner för att göra. Att uppdraget som individen ska utföra är något som ligger 

i linje med de värderingar och ståndpunkter som personer i fråga har (Hennessey et al,. 2015; 

Sansone & Harackiwicz, 2000). Att motivation kommer inifrån är naturligtvis den absolut bästa 

typen av drivkraft. Dock finns det en svårighet med detta. Hur ska en arbetsgivare kunna skapa 

denna drivkraft om den inte genuint finns i personens värderingar. Att få en stor organisation där 

samtliga medarbetare genuint brinner för uppdraget är svårt. Särskilt om uppdraget i sig är av en 
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enklare art där det handlar om att göra samma typ av arbetsuppgift dag ut och dag in. Detta gör att 

arbetsgivare som endast arbetar med denna typ av motivationssystem riskerar att medarbetare 

tappar suget och på så sätt tappar i produktivitet och effektivitet (Hennessey et al,. 2015; Sansone 

& Harackiwicz, 2000). Motpolen till denna typ av motivation är yttre motivation och kallas ofta 

föra extrinsic motivation. Denna handlar istället om att det finns en kick back för personer som 

genomför uppdraget. Ofta innebär det att ju snabbare och bättre individen utför det så tillfaller det 

en belöning till individen i slutändan (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). 

Denna typ av motivation är det som arbetsgivare ibland använder sig utav för att driva utveckling 

och resultat framåt. I folkmun är ordet belöningssystem ett vanligare uttryck (Sansone & 

Harackiwicz, 2000). Yttre motivation blir ofta ifrågasatt huruvida det är ett effektivt sätt att 

använda sig av när det kommer till att driva resultat framåt. Om det är lönsamt för exempelvis 

arbetsgivare att använda sig utav denna modell eller inte. Det visar sig att användandet av denna 

belöningsmodell ofta leder till att mål uppfylls och att en prestation i slutändan blir av vilket 

naturligtvis kan ses som en fördel inom det flesta organisationer. Det nackdelar som finns med 

denna typ av motivationsmodell är att det många gånger handlar om att ``fixa´´ siffran och att 

medarbetarna på ett så enkelt och smidigt sätt säkerställer att arbetet blir genomfört eller i alla fall 

att måltalet uppnås. Måltalet riskerar då att bli viktigare än att prestationen håller en hög kvalitet 

som i längden genererar en god prestation. En annan nackdel som har visat sig med denna typ av 

belöningsmodell är att om arbetsgivaren väljer att ta bort belöningen så sjunker resultatet och 

medarbetarna tenderar att bli mer omotiverade till att genomföra arbetet. (Hennessey et al,. 2015; 

Sansone & Harackiwicz, 2000; Arvidsson, 2007).). 

En annan teori när det kommer till motivation är tvåfaktorsteorin framtagen av Herzbergs. Teorin 

handlar om att det finns några olika faktorer som påverkar en medarbetares motivation på en 

arbetsplats både ur ett positivt perspektiv. Några av dessa faktorer som Herzberg menar påverkar 

medarbetarens motivation på ett positivt sätt är lön, ansvar, avancemang samt ett självständigt 

erkännande. Något som alla går att koppla till en yttre belöning (Herzberg, 1993). 

Oavsett om det handlar om inre eller yttre motivation så är motiverade medarbetare viktigt för en 

arbetsgivare för att på sikt kunna prestera resultat. Slutsatsen är att det finns olika sätt och modeller 

att uppnå denna motivation samt att det finns vissa fördelar och nackdelar med båda (Hennessey 

et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000).  

Som beskrivet handlar yttre motivation ofta om ett att ge en belöning till medarbetarna. Om en 

arbetsgivare väljer att arbeta efter en sådan modell så finns det olika typer av lösningar och 

forskning pekar på några olika anledningar till att använda sig utav ett yttre motivationsprogram 

till sina medarbetare. Modeller som individuella bonusar, gruppbonusar och bonus beroende på 

resultatet är vanligt förekommande inom den privata sektorn (Svensson, 2001). För att kunna 

utforma ett belöningssystem krävs det att det finns en struktur i vad som ska belönas och hur 

mycket det ska belönas med (Meland & Meland, 2006). För att ett belöningssystem ska fungera 

som en motivator krävs det att belöningssystemen i så stor uträckning som möjligt inte innehåller 

tolkningsbara värden (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000).). Många gånger så 

blir belöningssystemet komplext och det är svårt för enskilda medarbetare att förstå sig på hur det 

verkligen fungerar och vad det faktiskt krävs för att få utbetalningar, vilket är något som hämmar 
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effekten av ett belöningssystem. Mer tid läggs på att analysera och förstå sig på belöningssystemet 

än att bara jobba på i den takten man tidigare gjort (Haar & Kossack, 1990). För att ett 

belöningssystem ska vara effektivt så är det viktigt att det är lätt att förstå sig på samt att det 

upplevs som meningsfullt av medarbetarna (Samuelson, 2004). 

Utöver att motivera medarbetare till att vilja göra ett bättre jobb för arbetsgivaren finns det också 

andra faktorer som ett bra belöningssystem kan hjälpa till med. Dessa faktorer är (Svensson, 2001; 

Arvidsson, 2005). 

● Informera arbetstagaren: om vad som är viktigt för organisationen. För att på så sätt 

kunna styra verksamheten i rätt riktning.  

 

● Bibehålla anställda: Ett väl fungerande belöningssystem som ger duktiga medarbetare en 

belöning för bra prestationer ökar chanserna att dessa medarbetare väljer att stanna kvar 

inom organisationen.  

 

● Rekrytera: Ett attraktivt belöningssystem kan tillföra ett ökad tillförsel av nya duktiga 

medarbetare till organisationen.  

 

Det finns två olika typer av belöningssystem, Icke monetära -och monetära belöningssystem. Med 

icke monetära belöningssystem menas det som inte kostar företag pengar. exempel på detta kan 

vara karriärmöjligheter, befattningar, självständighet, uppmärksamma duktiga medarbetare, 

feedback, förmåner och utbildningar (Samuelson, 2004). Monetära belöningssystem innebär att 

arbetsgivaren ger en ekonomisk ersättning till medarbetarna. Exempel på dessa kan i sin tur vara 

löneökningar, bonusar, provisioner och resor (Svensson, 2001; Merchant & Van Der Stede, 2016). 

En kommunal och statlig verksamhet har ett ansvar att fördela skattebetalarnas pengar på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Om det finns ett överskott ska dessa gå tillbaka till stadskassan eller den 

kommunala kassan för att kunna täcka eventuella underskott kommande år. Detta innebär att betala 

ut bonusar i denna typ av verksamhet kan vara känsligt (Petersson, 2009). 

Precis som ovan så pekar moderna studier på brister med ett monetärt bonussystem. Ett 

bonussystem som bygger på en ekonomisk belöning har visat sig, att över tid, skapa sämre resultat 

(Arvidsson,2005 Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). I en studie där flertalet 

testgrupper fick samma uppgift att lösa fick ena gruppen information att om de löser uppdraget 

inom en viss tid får de en ekonomisk belöning. Den andra gruppen fick inte den informationen. De 

fick däremot information om varför uppgiften behövde lösas. När tiden väl tog slut och uppdraget 

inte var löst så slutade gruppen som fått ett ekonomiskt incitament. Medans den grupp som inte 

hade fått det fortsatte och ville ändå lösa uppgiften på ett bra sätt. Slutsatsen av studien blev att ett 

ekonomiskt incitament inte nödvändigtvis ger en bättre prestation (Seddon, 2009). 

Det finns även andra psykiska nackdelar med individuella ekonomiskt belöningssystem. Det 

personer som får en belöning blir nöjd och känner sig som vinnare (Arvidsson, 2005; Hennessey 

et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). Medarbetare som inte får bonusen kan känna sig som 

förlorare och otillräcklig (Seddon, 2009; Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). 
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Detta riskerar att på sikt leda till en ökad ohälsa inom organisationen och det blir ett toppskikt av 

``vinnare´´ och en stor massa av ``förlorare´´ (Seddon, 2009; Hennessey et al,. 2015; Sansone & 

Harackiwicz, 2000) Om företaget istället väljer att använda sig av gruppbonusar finns det en risk 

att högpresterande medarbetare presterar sämre ifall de har upplevelsen att gruppen inte gör ett bra 

jobb och målet känns ouppnåeligt (Arvidsson, 2005). 

Det finns alltså en tudelad inställning till hur motivation hos medarbetare ska skapas/förstärkas. 

Viss forskning menar på att belöningar är viktiga inom en organisation för att få medarbetarna 

motiverade, att vilja stanna längre samt att attrahera ny arbetskraft. På andra sidan finns det minst 

lika mycket forskning som pekar på nackdelar och hinder med att belöningssystem (Hennessey et 

al,. 2015). (Seddons, 2009) teorier beskriver att belöningssystem kan var ett effektivt sätt att arbeta. 

Däremot ska det inte bygga på monetära faktorer utan snarare på icke monetära parametrar och att 

belöningen ska kommer efter en bra prestation och inte som en morot till att den bra prestationen 

ska uppnås (Seddon, 2009).  

3 Metod 

3.1 Val av frågeställning 
Idén kring frågeställningen kom utifrån ett telefonsamtal med en högt uppsatt person i den 

kommun där undersökningen utfördes. I telefonsamtal med denna person berättade denne att det 

fanns ett problem inom kommunen som de skulle behöva stöd med för att få eventuella nya 

angreppsmetoder. Efter telefonsamtalet började därför en analys av befintliga forskningsrapporter 

kring ämnet. Rapporter som Innovations in Governance, Pressure, Legitimacy and Innovative 

Behavior by Public Organizations och Creating Public Value var några rapporter som 

analyserades. Dessa rapporter och samt den beskrivning av problemet som telefonsamtalet gav 

visade på att det fanns ett gap inom befintlig forskning och därför fanns ett intresse att studera 

detta ämne. 

 

3.2 Övergripande metod 
Denna uppsats är en fallstudie som är avgränsad till en svensk kommun, utöver detta avgränsas 

fallet till studiens forskningsfrågor. Fallstudien är en kvalitativ studie som bygger på ett social 

konservatistiskt perspektiv. Anledningen till att det en social konservatistisk studie väljs är att 

verkligheten är i ständig förändring och så också den kommunala sektorn. Studien blir därför 

aktualiserad just nu däremot finns risken att den i framtiden inte går att applicera på ett tillförlitligt 

sätt. Ett socialkonservatistiskt perspektiv innebär också att denna uppsats inte kommer generalisera 

resultatet. Utan denna uppsats kommer fungera som ett komplement till verksamheter som 

upplever att de har liknande bekymmer (Byrman 2009, s32).  Insamlingen av data sker med hjälp 

av strukturerade djupintervjuer med sju personer. De intervjuade personerna har alla olika 

ansvarsområden och kunskaper som är relevant kring frågeställningen. Utöver detta har även 

stadens styrdokument kring relevanta områden samlats in för att ge ytterligare stöd till 

undersökningen.  

 

3.3 Litteratursökning 

När en kvalitativ uppsats ska skrivas så krävs det mycket noggrannhet bakom den litteratur som 

samlas in så den är relevant efter det ämne som ska undersökas (Byrman 2009, s35). Med detta till 
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grund har artiklar och litteratur valts ut med omsorg. All sökning av artiklar har skett genom Primo 

och Google Scholar. Sökorden som användes och kombinerades i sökningen var change 

management, crowd management, innovationsutveckling, empowerment, belöningssystem, 

organisationsutveckling och digitalisering. En stor del av artiklarna har i synnerhet varit moderna 

och publicerats i närtid. Artiklarna och rapporterna är peer-reviewed, detta för att säkerställa att 

rapporterna håller en hög kvalité och att de är relevant kring ämnet. Utöver detta bygger även en 

del av uppsatsen på studielitteratur som används i akademiska utbildningar och kurser.  

3.4 Urval 
I denna uppsats har det skett ett bekvämlighetsurval av respondenter. Med bekvämlighetsurval 

menas personer som är lättillgängliga för forskaren när studien genomföra (Byrman 2009, s114). 

Genom den personliga kontakten inom den kommunala sektorn i staden har telefonnummer och 

medjadesser till relevanta personer inhämtas. Dessa personer bidrar med relevanta insikter kring 

ämnet som ska studeras. Totalt djupintervjuades sju personer. Den första person som intervjuades 

hade det övergripande innovationsansvaret för alla kommunala bolag och förvaltningar. I hens roll 

ingår det att bygga en struktur hur förändring ska bedrivas inom hela den kommunala sektorn. 

Anledningen till att denna person intervjuades var för att få en övergripande bild av hur 

förändringsarbetet i stort bedrivs. Denna person sitter med kunskap kring strategi, 

organisationskultur och struktur.  

Den andra personen som intervjuades var en förvaltningsdirektör som har det övergripande 

ansvaret för hela förvaltningen, ledare över 1800 medarbetare. Anledningen till att denna person 

intervjuades var för att hen kan ge mig en bild av hur de jobbar i förvaltningen med förändring och 

utveckling. En annan faktor varför denna person intervjuades för att stämma av hur förvaltningen 

arbetare med implementeringen av den övergripande förändringsstrategi som staden har.  

En av personen som intervjuades var en enhetschef i samma förvaltning som 

förvaltningsdirektören. Denna person hade det totala ansvaret för varsin enhet som innehåller 

ungefär 35 medarbetare. Syftet med att intervjua denna person var för att höra hur upplevelsen är 

över organisationens förmåga att genomföra förändringar. Om hen uppmuntrar medarbetare att 

driva förändring samt om hen upplever att det inte finns stöd av organisationsledningen att förnya 

och utveckla verksamheten. En annan anledning att intervjua hen var för att se om hen tar de 

innovativa lösningarna som medarbetarna kommer med till rätt person eller om hen är ett stop 

inom förvaltningen som i sin tur gör att förändringsförslagen inte når rätt person som faktiskt kan 

förverkliga de goda idéerna. 

Steget nedan för hen är sektionschefer som har det direkta personalansvaret över medarbetarna i 

frontline. Denna person är intressant att intervjua för att få ett direkt mellansteg mellan 

medarbetarna och enhetschefen. Denna person kan både bekräfta och dementera enhetschefens 

beskrivning samt medarbetarnas beskrivning. Genom att kunna bekräfta och dementera 

uppgifterna som enhetschefen och medarbetarna ger kan jag få extra djup och förståelse i de svar 

som ges under intervjuerna.  

Dem sista personen som intervjuades var tre medarbetare som jobbade direkt emot medborgarna. 

Syftet med dessa intervjuer var för att stämma av hur deras röst blir hörda inom organisationen om 
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de kommer med nya idéer. Vad fungerar bra osv. Utöver detta fanns det också en till anledning att 

intervjua tre medarbetare. Den anledningen vad att stämma av om medarbetarnas upplevelse 

matchar ledningen och chefernas beskrivning av hur organisationen fungerar samt om de är 

medveten om det stöd som finns uppifrån.  

Dessa sju personer gav en övergripande helhetsbild kring innovationsarbetet inom en hel 

förvaltning. Allt från organisationsledningens syn på innovation till medarbetarens syn på 

innovation. För att sedan genomföra en analys över helhetsbilden. En brist som finns i detta urval 

är att de tillfrågade tillhör en och samma förvaltning. Detta innebär att det inte kommer kunna gå 

att uttrycka hur hela kommunen arbetar med förändring. Utan analysen kommer kunna uttrycka  

hur en förvaltning inom en kommun arbetar med förändring.  

För att komplettera intervjuarna med annan information genomfördes även en analys och 

bearbetning av kommunens olika styrdokument. Kommunen har fyra stycken styrdokument som 

är aktuell för denna uppsats. Det första styrdokumentet är stadens innovationsprogram som 

övergripande beskrivet struktur och prioriteringar som stadens olika förvaltningar ska använda när 

det gäller utveckling av verksamheten. Det andra styrdokumentet som används är 

digitaliseringsstrategin. Detta dokument beskriver hur kommunens övergripande plan ser ut kring 

digitalisering. Det två avslutande styrdokumenten är medarbetarskap och ledarskap. Dessa två 

beskriver ingående förväntningar på samtliga medarbetare och ledare i staden.  

3.5 Utformning av intervjufrågor 
Intervjuformen var strukturerad djupintervju som innehåller ett på förhand fastställda 

intervjufrågor (Byrman 2009, s 125). En djupintervju säkerställer att respondenten ger mer 

information kring forskningsämnet för att kompensera upp mängden data som flera grundläggande 

intervjuer skulle genererat (Byrman 2009, s127). Innan intervjuerna genomfördes skedde det två 

stycken kontrollintervjuer med personer som hade anknytning till verksamheten men som inte var 

relevant för studiens resultat. Både efter första och andra kontrollintervjun skedde det en justering 

och revidering av frågorna. De justeringar som gjordes var att anpassa frågor som respondenten 

inte förstod till en lättare och tydligare formulering. Detta för att frågor och svar ska bli så relevant 

som möjligt i förhållande till området som ska undersökas. 

 

Utformningen av intervjufrågorna grundar sig med hjälp av tidigare litteratur och forskning som 

finns inom området. Vilket enligt Byrman är ett måste för att få kvalité i frågeställningarna 

(Byrman 2009, s 308). Intervjuerna med chefer och högre uppsatta personer innehöll en viss typ 

av intervjufrågor. Detta då det går att förutsätta att de har med generell kunskap kring 

organisatoriska frågeställningar. Intervjufrågorna till medarbetarna bygger på samma struktur 

däremot är momentet förändringsledning borttaget samt övriga frågor. Anledningen till att dessa 

togs bort var för att frågeställningarna var utformade på så sätt att en person utan personalansvar 

inte kan svara på dem.  

 

Frågeformuläret som togs fram grundade sig i fyra stycken huvudområden, förändringsprocesser, 

medarbetarskap, förändringsledning och digitalisering sedan avslutades frågeställningarna med 

lite övriga frågor. Frågeställningarna kring förändringsprocesser utformades ur (Liker, 2009) och 

(Seddons, 2009). teorier kring förändringsstrategier. Även (Verhoest et al, 2007) och (Wynen et 

al, 2014) användes för att undersöka om kulturen inom organisationen var främjande för ett 
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utvecklingsarbete (Liker, 2009; Seddon, 2009; Verhoest et al, 2007; Wynen et al, 2014). De 

slutgiltiga frågorna som användes under intervjun blev. 

 

 Vad är din syn på innovation? 

 Har ni någon nuvarande strategi när det kommer till innovation?  

 Vilka utmaningar ser du att det finns för att skapa en innovativ kultur och organisation? 

När det sedan kom till medarbetarskap skapades frågeställningarna i combination med (Schein, 

2009) teorier och (Liker, 2009). Syftet med dessa frågeställningar var att stämma av om 

medarbetaren involveras i utvecklingen samt vilken väg medarbetarnas idéer tar för att nå rätt 

person i kedjan (Schein, 2009; Liker, 2009). Finns det någon naturligt sätt för medarbetarna att 

påpeka brister i organisationen och ja hur går de i så fall till väga. Utöver detta så fanns det ett till 

syfte kring frågeställningarna som utformades. Det var att undersöka om det fanns någon 

belöningsmodell för medarbetarna som organisationen använder sig utav (Arvidsson, 2007). Efter 

att studerat teorierna som varit intressanta kring just detta ämne skapades frågeställningarna nedan.  

 Vad anser du att medarbetarnas uppdrag inom organisationen är? 

 På vilket sätt involveras medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Hur säkerställer ni att medarbetarnas idéer kommer fram till rätt personer inom 

organisationen som kan ta beslut? (Finns det någon digital lösning för detta)  

 Hur omsätts medarbetares idéer och innovationsförslag till konkreta ändringsåtgärder?  

 Hur arbetar ni med belöning till medarbetare?  

Efter medarbetarskapet gick frågeformuläret över på förändringsledning och på vilket sätt ledarna 

arbetar i organisationen för att åstadkomma en bra kultur som får dem att lyckas förändra 

nuvarande processer. I denna del var det intressant att få reda på hur ledarna upplever att  de 

involverar medarbetarna i förändringarna. Även denna del handlade om hur ledarens uppfattning 

är kring belöning och hur de väljer att arbeta med belöning till sina medarbetare (Daniels & 

Hollifeld, 2002; Schein, 2009; Bordia et al, 2004, Schein, 2009, Wittig, 2012). Frågorna som 

utformades blev: 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i ett innovationsarbete? 

 Anser du att ni i hög uträckning får de effekter ni önskar av förändringsarbeten? Om ja 

varför. Om nej varför? 

 Vad tycker du är viktigt när det kommer till att motivera medarbetare att göra ett bättre 

jobb? 

 Hur är din syn som ledare till belöning av medarbetarna? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har 

fungerat. Vad har inte fungerat för dig? 

Avslutande frågeställningarna handlade enbart om hur organisationen arbetar med digitalisering 

för att få högre genomslagskraft i förändringsledning. Om det helt enkelt fanns något enkelt 

verktyg för medarbetarna att lyfta sina förändringsförslag (Lee & Jo 2007; Andersson. 2017). 

Frågorna som skapades blev där av stängda där medarbetarna och ledarna fick svara ja eller nej. 

Om det blev ett ja gavs de möjlighet att vidareutveckla sina svar.  
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 Har ni någon digital lösning där medarbetare kan dela med dig utav sina idéer? 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 

Enligt teorierna så finns det något som heter crowd management som innebär att en organisation 

eller kommun tar hjälp av intresseorganisationer för att få tips och idéer hur de kan förbättra sig 

för att i framtiden vara attraktiva. Då uppsatsen handlar om hur en kommun kan arbeta med 

förändringsarbete för att förbättra välfärden så är detta ett intressant ämne att undersöka. Därför 

var de avslutande övriga frågorna inriktade utefter teorier som berör just detta område (Micheli et 

al., 2012). 

 Tar ni in inspel ifrån medborgarna om vad de tycker ni ska förbättra? 

 På vilket sätt får medborgarna vara med att påverka förändringar som ska leda till 

förbättringar för dem? 

 

3.6 Bokning-, genomförande- och bearbetning av telefonintervju 

Telefonkontakt etablerades med varje respondent för att boka in en lämplig tid som passade. 

Respondenten fick en noggrann genomgång av syftet med uppsatsen och varför just de var 

intressant för att genomföra studien (Byrman 2009, s307). Avslutningsvis i detta samtal ställdes 

frågeställningen om att banda den kommande intervjun för att på så sätt kunna transkribera den 

efteråt. Samtliga respondenter informerades att de kommer tillhandahållas det färdiga transkriptet 

för att kunna läsa igenom och eventuellt förtydliga uttalanden. Telefonintervjuer är lämpligt med 

anledning av avståndet samt att respondenterna ansåg sig att det tog minst tid av deras vardag 

(Byrman 2009, s310). 

Respondenten hade sedan tidigare givit sitt godkännande på att banda intervjuerna för att kunna 

genomföra en transkribering. För att säkerställa att så fortfarande var fallet stämdes detta av en 

gång till. Respondenten fick ytterligare en presentation med syftet med studien och varför just hen 

intervjuas. När det fanns en samsyn på ovanstående punkter startade den strukturerade intervjun 

efter de frågeställningar som på förhand var framtagna (Byrman 2009, s310). Då alla intervjuer 

skiljde sig något tillkom det även vissa följdfrågor för att fördjupa svaret från respondenten. Det 

sju intervjuerna som genomfördes varade mellan 30-45 minuter per respondent. Även kvalitén i 

intervjuerna varierade beroende på vilken person som intervjuades. Personer med en hög kunskap 

kring förändringsarbetet och utveckling gav preciserade svar som var relevanta för området. När 

det kom till personer som inte hade samma förkunskaper så varierade svaren mer där variationen 

av kvalité blev därefter. Alla intervjuer bandades och en transskript gjordes av intervjuerna. 

Samtliga respondenter tillhandahölls det färdiga transkriptet av intervjun. Alla respondenter fick 

god tid på sig att återkomma med återkoppling och eventuella förtydliganden kring sina uttalanden 

(Byrman 2009, s310). 

När transkripten var gjord började en analysering av intervjuerna. Intervju för intervju gicks 

succesivt igenom utifrån det frågeställningar som uppsatsen skulle försöka besvara. Intervjuerna 

analyserades för att hitta ett gemensamt mönster och svar kring varje frågeställning. Först gjordes 

en analys av intervjun som var med den personen som har den övergripande bilden av 
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förändringsprocesser, efter det kom förvaltningsdirektören sedan enhetschefen, sektionschefen 

och avslutningsvis medarbetarna. Bearbetningen av intervjuerna gjordes med hjälp av kodning för 

att sedan matcha dessa emot de frågeställningar som uppsatsen ämnade undersöka (Byrman 2009, 

s80). 

3.7 Trovärdighet, Tillförlitlighet och överförbarhet 
För att en kvalitativ forskning ska hålla kvalité behöver den dels vara trovärdig, tillförlitlig och 

vara överförbar. I nedanstående del beskrivs vilka åtgärder som har tagits för att uppfylla dessa 

kriterier.  

Som tidigare beskrivet är denna uppsats skriven i kvalitativ form. Detta då frågeställningarna 

analyseras med hjälp av litteratur och forskning inom området (Byrman 2009, s 34). Strukturerade 

intervjuer är enligt (Byrman, 2009) ett effektivt tillvägagångssätt att besvara frågeställningarna i 

en kvalitativ uppsats (Byrman 2009, s 34). Strukturerade intervjuer går att sammanställa och 

jämföras dem mot varandra (Byrman 2009, s 123). I strukturerade intervjuer går det att säkerställa 

att alla respondenter får samma intervjufrågor, samt att frågorna har en stark koppling till 

forskningsfrågorna som ska besvaras (Byrman 2009, s 123). En annan fördel som finns när det 

kommer till en strukturerad intervju är att ingen fråga missas att ställa till respondenterna (Byrman 

2009, s 123). Som tidigare beskrivet så är frågorna i intervjuschemat öppna frågor, något som ökar 

möjligheten för mer uttömmande svar att analysera (Byrman 2009, s 123). Att genomföra två 

kontrollintervjuer innan genomförandet av de riktiga intervjuerna är något som Byrman starkt 

rekommenderar för att på så sätt öka kvalitén i de riktiga intervjuerna. Detta i sin tur kan leder till 

ökad kvalité i uppsatsen som skrivs (Byrman 2009, s 307). Byrman betonar vikten att 

kontrollintervjuerna bör genomföras med någon/några som har insikt i organisationen där 

undersökningen ska genomföras och frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara (Byrman 

2009, s 307). Enligt Byrman kan bekvämlighetsurval vara till en styrka förutsatt att de personerna 

som forskaren har tillgång till besitter rätt typ av kunskap kring området (Byrman 2009, s114). I 

denna uppsats intervjuas sju respondenter. Alla respondenter hade relevant kunskap inom området 

som uppsatsen undersöker.  

För att kunna analysera, sammanställa och bearbeta svaren som framkommer under en strukturerad 

intervju på ett systematiskt sätt så är det ett måste att banda intervjuerna (Byrman 2009, s 310). 

Genom att banda intervjuerna och sedan genomföra en transkribering av dem går det att citera 

respondenterna på ett korrekt sätt (Byrman 2009, s 310). Att dessutom låta respondenterna ta del 

av transkriptet och ge dem möjlighet att kommentera, förtydliga eller ändra sitt uttalande är ett bra 

sätt att säkerställa att datainsamlingen blir så korrekt som möjlig (Byrman 2009, s 312).  

I bokningsförfarandet med varje respondent så informerades respondenten om syftet med 

uppsatsen och vad den ämnar undersöka. Att göra så gav respondenten möjlighet att förbereda sina 

svar samt ta fram eventuell nödvändig information som kunde vara till nytta under intervjun 

(Byrman 2009, s 305). Det finns dock en nackdel att förbereda respondenten. Det är att svaren inte 

blir lika spontana, vilket i sin tur kan leda till att respondenten ger det svar som de tror jag vill höra 

och inte som verkligheten faktiskt är (Byrman 2009, s 305). 
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Enligt Byrman så är en av de vanligaste databearbetningarna av en strukturerad intervju att leta 

mönster (Byrman 2009, s 80). Att göra detta på ett strukturerat och effektivt sätt ökar kvalitén i 

uppsatsen (Byrman 2009, s 80).  

Litteraturgenomgången är en av de viktigaste delarna när det kommer till att skriva en kvalitativ 

uppsats (Byrman 2009, s 455). För att genomföra en litteraturgenomgång som håller hög kvalité 

ska sökmotorn som används hålla hög kvalité (Byrman 2009, s 456). I denna uppsats användes 

endast litteratur som kom från primo, google scholar samt litteratur som används i den akademiska 

världen och som finns på Mittuniversitetets bibliotek. Utöver detta betornar Byrman att sökorden 

ska vara relevant till området som uppsatsen ska handla om (Byrman 2009, s 456).  

3.8 Metodkritik 
Varje val av forskningsmetod innebär alltid brister och det är därför viktigt att vara medveten om 

dem. I denna uppsats finns det några saker som man behöver vara medveten kring som kan 

medföra att resultatet blir som det blir. Den ena är urvalet av respondenter som var ett 

bekvämlighetsurval. Risken med detta är att respondenterna inte ger en helhetsbild av 

organisationen utan att valet blir dem som är lättast att komma åt och inte dem som ger bäst bild 

av verkligheten (Byrman, 2009, s 119). Även själva intervjuprocessen medför en del utmaningar, 

Telefonintervju är smidigt på det viset att det är enkelt för respondenten att ta sig tid. Utmaningarna 

med en telefonintervju är att respondenten ibland kan göra annat vilket gör att fokusen ligger på 

något annat och svaren blir därmed missvisande. Då jag som intervjuare inte ser ansiktsuttryck 

eller kroppsspråk finns risken att jag missar att ställa djupare kontrollfrågor inom vissa 

frågeställningar (Byrman, 2009, s 129). Att respondenten fick frågorna i förväg kan även medföra 

vissa risker. Risken här blir att respondenten förbereder svar som de tror jag vill höra och att de 

inte svarar spontant (Byrman, 2009). 

3.9 Etiskt förhållningssätt 
I all forskning som genomförs är etiken ett viktigt moment. För att säkerställa att etiken blev så 

hög som möjligt för alla inblandade hölls alla namn anonyma i undersökningen. Anledningen till 

detta var att att respondenterna skulle känna en trygghet att kunna svara som de kände och tyckte 

utan att behöva känna en rädsla att ansvarig chef skulle få vetskap om just deras svar 

(Vetenskapsrådet, 2017). Utöver att respondenterna var anonyma så är även kommunen anonym. 

Anledningen till detta var att medarbetarna och cheferna som svarar på undersökningen ska vara 

trygg med att deras arbetsgivare och stad inte hamnar i någon form av missgynnande läge på grund 

av att de ställde upp och bidrog med intervjusvar till undersökningen (Byrman 2009, s448).   Alla 

respondenter fick information om att de bandades samt att tillfälle skulle ges till dem för att kunna 

förtydliga sina svar när de tog del av transkriberingen. Även detta var en viktig del för att hålla en 

hög etik i undersökningen. Detta gav respondenterna möjlighet att justera sina svar så att det 

verkligen blev som de har menat (Byrman 2009, s310). 

Analys och Resultat 
Denna analys och resultatdel kommer följa samma struktur som teoridelen. Först kommer analysen 

börja studera den allmänna attityden och ståndpunkter som en offentlig organisation i stort har 

kring förändringsprocesser så väl övergripande som unikt för en offentlig aktör. Analysen 

beskriver vidare vilka inställningar som finns till de modeller som finns idag och vilka de i 
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framtiden anser att de skulle kunna använda sig utav. Analysen beskriver vidare hur det matchar 

mot bland annat lean production, system thinking och Crowd managemant och den studerade 

kommunens uppfattning kring dessa. Efter denna del kommer analysen övergå till att belysa 

medarbetarna uppfattning kring deras delaktighet i organisationens utveckling. Ledarskapet och 

förändringsmotståndet blir därefter en naturlig del att fortsätta med. När dessa delar är analyserade 

sker det en genomgång kring inställningen att arbeta med digital teknik för att främja utveckling. 

Avslutningsvis kommer motivation att beröras. När alla delar är analyserade görs en slutsats och 

diskussion kring de frågeställningar som uppsatsen syftar till att undersöka. 

 

Figur 4, Övergripande beskrivning av den analysstruktur som analysen och resultatet kommer 

att innefatta. 

4.1 Kommunens uppfattning om förändringsprocesser 
I kapitlet redogörs för intervjupersonernas uppfattningar rörande förändringsprocesser inom 

offentlig verksamhet. Olika modeller används inom offentlig verksamhet för att driva förändring 

framåt Vilken inställning kommunen har till dessa modeller samt hur mycket de har valt att arbeta 

med dessa varierar ut efter de intervjusvaren som inkommit. I kapitlet redogörs för 

intervjupersonernas uppfattningar rörande förändringsprocesser.  

Som tidigare beskrivits så betyder ordet förändring och innovation att introducera nya saker, skapa 

nya idéer om hur saker och ting ska genomföras. (Oxford University Press, 2016) Förändring ska 

ses som ett sätt att öka värdet inom en organisation. (More & Harley, 2008) Utifrån dessa 

grundfaktorer börjar analysen av denna kommun. De personer som intervjuades fick 



   29 
 

frågeställningen vad förändring betyder för dem. Svaren som organisationen gav oavsett vilken 

nivå på tjänst de hade var relativt likvärdiga. Den personen som hade ett övergripande ansvar över 

förändringsarbetet i staden svarade.  

`` Det är inte bara idéskapandet utan det är förmågan att ta idéskapandet från ide till att skapa 

ett värde och att få det att realiseras värdet. Då har man lyckats vara innovativ.´´ 

Även en av medarbetare som hade den direkta kontakten med brukarna och invånarna svarade på 

samma sätt. Citat medarbetare ett: 

``Att komma på något nytt. Framsteg, tänka nytt.´´ 

Utifrån det sju intervjuer som genomförts har begreppet förändring och innovation inte varit 

främmande utan snarare tvärt om ganska välkänt. Samtliga hade en uppfattning kring det. Att 

begreppet inte är okänt är en god förutsättning för att lyckas skapa eller bibehålla en kultur som 

främjar ett välfungerande utvecklingsarbete inom en organisation. (Verhoest et al, 2007; Wynen 

et al, 2014)  

Förändringsledningsforskningen så väl inom offentlig verksamhet samt privat verksamhet betonar 

vikten av att organisationen är medveten om vad ordet betyder. Det behöver således finnas en 

välfungerande strategi i hur ett utvecklingsarbete ska bedrivas samt att alla enheter och alla 

medarbetare arbetar på ett systematiskt och likvärdigt sätt för att driva verksamheten och ny 

utveckling framåt (Liker, 2009 & Seddon, 2009).  I denna kommun pekar intervjusvaren på en 

tudelad inställning. Genom att starta på toppen vad stadens styrdokument samt kommunledningen 

säger för att sedan gå neråt till direktören och vidare i organisationen blev resultatet följande.   

I staden finns det en framtagen modell om hur och varför staden ska jobba med att effektivisera 

arbetsprocesser. Modellen beskriver hur kommunen ska utveckla verksamheten och hur 

politikerna förväntar sig att förvaltningar ska arbeta.  

``Utgångspunkterna för styrningen av staden är lagar och författningar, den politiska viljan och 

stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument 

beskriva hur de vill realisera den politiska viljan.´´ 

Det program som finns framtaget inom staden syftar just till detta, bland annat att det ska finnas 

en gemensam struktur hur utveckling och förändring ska bedrivas inom kommunens samtliga 

förvaltningar och bolag. Förvaltningsdirektören var medveten om detta program och om att det 

finns ett beslut rörande detta.  

``Nja man kan säga att det sker på olika nivåer. Kommunförmäktige har tagit en 

innovationsstrategi. Men den är långt ifrån förankrad längre ner i organisationerna.´´ 

Som citatet säger av förvaltningsdirektören, beslut har tagits men det är långt ifrån förankrad längre 

ner i organisationen. Detta är något som också märks i intervjuerna med enhetschefen, 

sektionschefen och med medarbetarna. När enhetschefen får frågan via mejl om det finns någon 

uttänkt strategi hur förändring ska bedrivas inom kommunen ger hen mig svaret. 
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``Jag måste nog passa den frågan vidare – jag är osäker på detta – svaret finns antagligen i 

stadens budget som jag inte kan på mina fem fingrar. Jag ser om jag får napp och återkommer – 

ok?`` 

Citaten från de tre medarbetarna indikerar att även de är helt omedvetande om någon struktur kring 

hur arbetet ska bedrivas. Medarbetare ett, två och tre säger: 

``Jag misstänker att det finns någon. Men det är inte något som jag är medveten om eller något 

som vi pratar om.´´ 

``Nej det vet jag inte.´´ 

``Nej jag är inte så insatt i det. Jag har varit här ett år och två månader. Så nej inte riktigt.´´ 

Utifrån det vi redan vet av tidigare organisationsforskning är det ett problem när det finns en 

avsaknad av en tydlig strategi. En strategi för att bedriva utveckling och förändring bör vara 

förankrad i hela organisationen så att samtliga medarbetare och chefer vet varför det är viktigt. För 

att en organisation ska vara riktigt framgångsrik krävs det att detta är mer än en fin tanke och något 

som ser fint ut på papper. Det måste också finnas en kultur som hela företaget efterlever för att ett 

förändringsarbete ska bli lyckosamt i längden (Liker, 2009 & Seddon, 2009). Det intervjuerna 

vittnar om i detta läge är att kommunen är av den uppfattningen att en strategi är viktig men att det 

finns en avsaknad av intresse och attityd att efterleva den nuvarande strategin som finns. Den 

fördel som finns i detta fall är dock att organisationen är väl medveten om att det är ett problem. 

Utifrån ovanstående citat så är det tydligt att förvaltningsdirektören inte försökte dölja nuläget på 

något sätt. Hen svarade precis som det var att strategin finns men att de inte arbetar efter den. Att 

vara medveten om vad som behöver förbättras är alltid en god förutsättning (Lindberg, 2010). 

Utöver struktur så fanns det en sak till som både förvaltningsdirektören och individen med den 

övergripande bilden av förändringsarbete var enig om och det är att kulturen inom kommunen som 

behöver förändras och att den behöver förändras uppifrån och ner. Att en organisation har en kultur 

som främjar utveckling säkerställer också att det finns ett klimat som tillåter medarbetarna att 

arbeta med nytänkande arbeten, vilket är ett viktigt moment för att lyckas (Sarros et al., 2008; Kim 

and Yoon, 2015). Att kommunen har denna typ av tänk indikerar på att det från företagsledningen 

håll finns någon form av intresse att på sikt arbeta med en strukturerad förändringsprocess som 

genomsyrar hela organisationen.  För att förtydliga detta följer här två citat. Den första är ifrån hen 

med en övergripande bild av kommunens utvecklingsarbete och det andra är ifrån 

förvaltningsdirektören. 

``Det som dyker upp som det största hindret vi haft om varför vi helt enkelt inte har blivit mer 

innovativ är helt enkelt organisationskultur och ledningsstrukturen. Sedan finns det en hel del 

massa andra saker också. Men det är en högst väsentlig fråga i sammanhanget.´´ 

``Min grundinställning till hur vi ska utveckla vårt välfärdsarbete huvudsakligen handlar om 

utmaningen för såna som mig och andra högt uppsatta beslutshavare att faktiskt skapa en kultur 

och klimat där vi förändrar våra arbetssätt utifrån de resurser vi har. Vi behöver åstadkomma en 

kultur och utmana varandra i hur.´´ 
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Utöver att etablera en kultur i en organisation som tillåter utveckling och idéskapande från 

organisationens samtliga anställda så finns det även andra sätt som en kommun kan gå tillväga på 

för att lyckas utveckla organisationen och på så sätt utveckla välfärden i staden. Exempel på detta 

är crowd management och kundorientering (Micheli et al., 2012; Gromark & Melin, 2013; 

Fountain, 2001; Karyotakis & Moustakis 2014). En likhet som finns i dessa modeller är att de båda 

handlar om att lyssna på andra aktörer inom kommunen så som företag, organisationer och 

medborgare. Denna del av analysen handlar just om hur denna kommun arbetar samt vilket intresse 

de har att ta hjälp av medborgarna och företagen och detta för att lyckas bättre med sitt 

förändringsarbete. Den personen som har en övergripande bild av förändring i staden berättar att 

de försöker täcka in tre intressentområden för att ta hjälp av andra aktörer. En av dem är de som 

bor i staden. Den andra är näringsliv och den tredje är besökare. 

``Vi försöker hitta vägar in för boende men även besökare och näringsliv. Så vi försöker täcka de 

tre intressantstruktureran och inte bara dem som betalar skatt i kommunen. Utan de kan vara 

andra typer av individer också.´´ 

När det kommer till de som bor i staden så har de något som heter stadsförslaget. Citat från 

personen med det övergripande ansvaret för förändringsarbetet.  

``Mot medborgarna finns det något som heter stadsförslaget där man kan gå in på en hemsida 

och skriva upp sin idé.´´ 

När det kommer till näringslivet finns det ett framtaget strategiprogram som syftar till att ta fram 

en kravprofil vad näringslivet vill ha samt vilka behov som kommunen måste arbeta med för att 

förbättra för näringsliv villkor i staden. Citat från personen med det övergripande ansvaret för 

förändringsarbetet.  

``När det kommer till näringslivet så har vi tagit fram ett näringslivsstrategiskt program. Och 

där har det varit ett väldigt brett arbete tillsammans med näringslivet olika aktörer. Detta för att 

ta fram en behovsbild och en kravbild.´´ 

Avslutningsvis när det kommer till besökarna i staden så arbetar kommunen med en typ av 

enkätundersökning. Detta använder kommunen för att kunna få en uppfattning av hur turisterna 

upplever staden och vad kommunen behöver arbeta mer med för att bli än attraktiv turiststad.  Citat 

från personen med det övergripande ansvaret för förändringsarbetet.  

``Även på besökarsidan som då är besöksnäringen och besöksnäringsturismen. Där turister har 

fått fylla i enkätundersökningar vad de uppskattar med staden och vad de önskar mer utav.´´ 

Som tidigare beskrivet så lyfter (Micheli et al., 2012) upp vikten av att samarbeta med så många 

som möjligt för att på sikt kunna utveckla sin verksamhet. I och med att staden har ett väletablerat 

program där de täcker in många utav de olika aktörerna i staden så finns det goda förutsättningar 

för kommunen att prioritera sina insatser och resurser på rätt ställen för att på sikt bli en väldigt 

attraktiv kommun att leva, bo i och turista i (Micheli et al., 2012; Abbott & Geddie, 2001). Genom 

att kommunen har denna typ av arbetsprocess när det kommer att ta in inspel från andra aktörer 

för att bli bättre så tendera det också att påvisa ett intresse från kommunens sida att de facto lyssnar 

in och förändrar verksamheten efter medborgarnas och företagens intressen.  
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Denna typ av process att ta in inspel från medborgarna är något som även används inom 

Vanguardmodellen och kundorienteringsstrategin. Genom att analysera citaten utifrån de vi vet 

kring dessa två forskningsmodeller så ligger de ganska väl i linje. Detta innebär alltså att genom 

att jämföra svaren emot crodw managementstrategin, Vanguardmodellen och 

kundorienteringsstrategin så verkar det som att kommunen har en generellt positiv attityd till att 

utveckla och förändra verksamheten i samverkan med medborgare och företag (Gromark & Melin, 

2013; Fountain, 2001; Karyotakis & Moustakis 2014).  

Förutom ovanstående modeller som forskningen lyft fram som ledande inom förändringsledning i 

offentlig sektor så finns det även en annan modell. Total Quality Management (TQM) denna 

modell bygger som tidigare beskrivet på att arbeta med kompetensutvecklingen av personalen för 

att på så sätt möte den ökade efterfrågan som finns från stadens brukare och medborgare (Chang 

& Sun, 2015). Under de intervjuer som genomfördes med ledarna inom organisationen pratade 

förvaltningsdirektören om vikten av medarbetarnas arbeta inom organisationen.  

``Jag dom är Jätteviktiga därför att det är ju dom som ytterst möter dom vi jobbar med. Och det 

är dom som ytterst har kunskapen kring kvalitén i mötet mellan oss som jobbar med 

välfärdsfrågor och dom brukare eller kunder som vi möter´´ 

Från enhetschefens sida beskriver hen att kompetensutveckling kan vara ett effektivt sätt att belöna 

medarbetare som har gjort en bra prestation.  

``Men det kan också handla om annat än rena pengar. Så som kompetensförsörjnings, mer 

ansvar eller svårare sidouppdrag´´ 

Sektionschefen tankar kring utveckling av personalen bygger främst på att hen belyser vikten av 

att sprida information för att på så sätt säkerställa att medarbetarna har rätt kunskap kring framtida 

arbetsmodeller och processer. Citat från sektionschefen.   

``Självklart är det viktigt att sprida information. Vi måste även samverka med facket i frågor. 

Jag tycker att man måste prata mycket om det på APT.´´ 

Det tenderar alltså att finnas en positiv attityd och inställning från chefshåll att utveckla personalen. 

Ledningen verkar förstå vikten av att personalen är rätt informerade och att de är väl medvetna om 

att det är personalen i slutändan som ska göra arbetet. TQM forskningen belyser detta som en 

viktig del. För att medarbetarna ska få möjlighet att förkovra sig i sitt arbete och bli bättre så måste 

också organisationen tillåta kompetensutveckling (Chang & Sun, 2015). 

Att ledningen och organisationens chefer har en positiv inställning till kompetensutveckling är 

naturligtvis något positivt. Utöver att det finns en positiv inställning från ledningen sida så belyser 

TQM-forskningen vikten av att medarbetarna upplever att de faktiskt får tid att utveckla sig i sina 

roller (Chang & Sun, 2015). Medarbetare nummer tre får frågan om hen får möjlighet att gå någon 

form av extrautbildning för att bli bättre i sitt arbete. Nedanstående två citat kommer båda från 

medarbetare nummer tre. Första frågeställningen är om medarbetaren upplever att hen tillåts att 

utvecklas i sin roll genom att gå utbildningar för att förkovra sig.  
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``Det får vi absolut göra. Sedan får vi också komma med idéer och förslag på utbildningar som 

vi vill gå på. Så länge det passar verksamheten.´´ 

Den andra frågan som denna medarbetare fick var ifall hen upplever att det finns någon tydlig plan 

eller struktur i utbildningsupplägget från förvaltningens håll.  

``Nej det finns det inte. Utan de ligger på mitt ansvar att koll på vilken utbildning jag vill gå. 

Sedan finns det självklart obligatoriska utbildningar som man måste gå. Som är anpassade för 

denna verksamhet. Sedan ligger det på mig att kolla på utbildningar.´´ 

Medarbetarens upplevelse är alltså att hen ges möjlighet att utbilda sig för att bli bättre i sitt arbete. 

Medarbetaren är även medveten om att det finns obligatoriska utbildningar kopplade till tjänsten 

som hen innehar. 

Vad gäller informationsspridning om nya processer och arbetsrutiner inom organisationen som 

berör medarbetarna svarar medarbetare nummer två att hen upplever att de inte alltid få ta del av 

all information, eller att de för den delen får vara med att påverka arbetsprocesser som i slutändan 

berör dem. Citat medarbetare 2: 

``Om det väl kommer hela vägen ner så jag får ta del av det får jag vara med att påverka. Men 

det är väldigt sällan det kommer hela vägen ner. Vi är lite långt ifrån ibland. Jag har inte fått så 

tydligt vad förvaltningens mål är.´´ 

 

Genom att studera dessa citat, uppfattningar och beskrivningar av ledningen och medarbetarna för 

att sedan jämföra de mot TQM-forskningen så är det några delar som går i linje med forskningen 

och andra delar som inte gör det. Att organisationens ledning tenderar att ha en god generell 

inställning till kompetensutveckling är fördelaktigt (Chang & Sun, 2015). Att även en av 

medarbetarna som intervjuades upplever sig vara väl informerad om att det finns ett obligatoriskt 

utbildningspaket samt att det är möjligt för medarbeten själv att komma med önskemål vilka 

utbildningar hen vill gå är också något som enligt TQM-forskningen är fördelaktigt (Karyotakis & 

Moustakis, 2014; Wynen, 2016; Chang & Sun, 2015). Något som däremot inte är fördelaktigt ur 

ett forskningsperspektiv är att det finns medarbetare som upplever att de inte får ta del av 

förändringar i arbetsprocesser och informationsspridning som berör dem. En viktig del i att få 

kompetenta medarbetare som är duktig på sina jobb är att säkerställa att medarbetarna får 

information som berör dem i deras arbete.  (Karyotakis & Moustakis, 2014; Wynen, 2016; Chang 

& Sun, 2015).  

4.2 Kommunens uppfattning om medarbetarskap  
Medarbetarnas involvering i företagets utveckling är en nyckel för att bedriva framgångsrik 

organisation (Fawcett et al, 1994: Rappaport, 1987). Stadens styrdokument kring medarbetarskap 

beskriver medarbetarnas roll enligt följande.  

``Vi som medarbetare bidrar aktivt till att hitta nya lösningar för att förbättra verksamheten. Vi 

tar ansvar att hålla oss informerade och för att behålla samt utveckla vår kompetens. Genom 

egna initiativ och skapa karriär.´´ 
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Genom att matcha stadens vision och jämföra de hur pass väl den fungera i praktiken så finns det 

helt klart brister i verkställandet av styrdokumentet. Citaten från första delen av analysen pekar på 

att det inte finns någon struktur i hur organisationen ska arbeta med förändring för att utveckla 

välfärden. Något som är en brist för att på ett långsiktigt sätt lyckas involvera medarbetarna (Liker, 

2009; Seddon, 2009). En avsaknad av detta betyder däremot inte att organisationen idag inte är 

intresserade eller att det finns en bristfällig attityd till att arbetar med någon form av transformativt 

ledarskap där medarbetarna involveras (Sarros et al., 2008; Kim and Yoon, 2015). En av 

medarbetarna som intervjuades beskriver en miljö där cheferna är intresserad att höra 

medarbetarnas inspel och förslag på nya förändringsprocesser. Medarbetare ett beskriver följande: 

``Ja det gör dom. När det gäller den här stora gruppen så involverar dom den. För att driva 

verksamheten framåt. Där kan dom till och med vara väldigt aktiv.´´ 

Däremot tycks det vara styrt av vilken ledare som medarbetaren har. För detta är inte något som 

genomsyrar alla de intervjuer som genomfördes. Medarbetare två beskriver i sin intervju att hen 

får vara delaktig förutsatt att informationen når hen. 

``Om det väl kommer hela vägen ner så jag får ta del av det får jag vara med att påverka. Men 

det är väldigt sällan det kommer hela vägen ner. Vi är lite långt ifrån ibland´´ 

Detta medans den tredje medarbetaren tycker att det finns ett väldigt intresse från förvaltningen 

sida just nu att lyssna och att alla medarbetare ska vara med i utvecklingen av verksamheten. 

``Men vad gäller den verksamheten jag är i så är dom otroligt intresserad av att man ska vara 

utvecklande.´´ 

Enhetschefen beskriver en miljö där hen på eget initiativ skapat en utvecklingsgrupp som 

representeras av avdelningen alla fyra huvudgrupper av medarbetare. Denna har hen skapat för att 

underlätta utvecklingen inom verksamheten samt att hen ser en stor vinning i att medarbetarna får 

vara de som driver utvecklingen framåt.  

``Det ingår i det systematiska kvalitetsarbetet på vår enhet. Där vi har ett tvärfunktionellt team 

där alla funktioner är representerade men uppdraget att tänka kvalité och 

verksamhetsutveckling.´´ 

Med tvärfunktionellt menar hen att alla fyra avdelningar är representerade och att de tillsammans 

driver kvalité och verksamhetsutveckling. Som tidigare beskrivet så visar forskning på tio stycken 

fördelar med att involvera medarbetarna i utvecklingen. Gemenskap och involvering på 

arbetsplatsen, Goda relationer mellan kollegor, Feedback, Meningsfulla arbetsuppgifter, Att 

skapa nytta, Experimentlusta, Mål, Framtidstro, Personlig utveckling och att efterleva sina 

personliga värderingar (Tungblad 2010). Genom att enhetschefen har skapat denna grupp och 

upplevelsen från vissa av medarbetarna är att dem är involverad så är chanserna goda att just denna 

organisation uppfylla många utav de tio fördelarna med att involvera medarbetarna i utvecklingen.  

Utifrån det svar som inkommit under intervjuerna så ser det ut att finnas en vilja från chefens sida 

att involvera medarbetarna i utvecklingen vilket är ett måste för att få ordentlig genomslagskraft 

(Zhu, 2004; Schein 2009). Samt att två av tre medarbetare som har blivit tillfrågar uppfattar att så 
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är fallet. Det finns även några exempel som medarbetarna valde att dela med sig utav sina idéer. 

Medarbetare ett beskriver att hen drivit ett projekt i hur utvecklingen av en ny faktureringsprocess. 

Denna utveckling drevs av medarbetaren själv och efter färdigt projekt fick hen beröm. Något som 

hen upplevde som tillfredsställande och att det fanns en tillit från chefernas sida (Tungblad, 2010; 

Ahearne et al, 2005). 

``Jag fick bekräftelse. Vilket var kul. Så det bra.´´ 

Detta gäller också hos en annan medarbater. även hen vittnar om en miljö där det finns en vilja 

från medarbetarens sida att vara delaktig i utvecklingen samt att även kulturen i hens förvaltning 

tillåter dem att vara innovativ och hela tiden förbättra arbetet.  

``Men inom denna verksamhet tycker jag det finns en kultur som har mycket framåtanda. 

Generellt sätt tycker jag att många av mina medarbetare. Samt dom flesta inom ledningsgruppen 

har ett tänk hur man kan utvecklas och bli bättre.´´ 

Även den tredje medarbetaren beskriver att de hela tiden måste testa nya saker då deras verksamhet 

är ny. Att hen får goda utrymmen från ledarens sida att testa sig fram vad som fungerar bäst.  

``Vi måste testa oss fram vad som är den bästa combinationen för barnen.´´ 

Det briser som finns i denna förvaltning är att engagemanget kommer ifrån en enskild ledare och 

medarbetare. Som exempel var det en ledare som på eget initiativ och efter en egen modell valt att 

skapa en grupp där alla avdelningar får vara med och tycka till hur verksamheten ska drivas framåt. 

Vad händer om denna person slutar eller tappar intresse för att fortsätta med denna typ av upplägg. 

Det är en uppenbar risk att förändringsarbetet avstannar då en för verksamheten gemensam 

utvecklingsmodell saknas som säkerställer organisationens förmåga att över tid driva 

förändringsprocesser. Hur ser arbetet ut i övriga enheter inom kommunen som inte har detta 

engagemang hos en unik ledare. Då förvaltningen som stort inte besitter någon gemensam struktur 

i hur medarbetarna ska involveras i utvecklingsarbetet är organisationen också sårbar i detta 

avseende. En sårbar organisation som inte involverar medarbetarna i utvecklingen blir också en 

organisation där medarbetarskapet och medarbetarnas engagemang blir lågt. Vilket utifrån de tio 

nycklarna kan leda till minskat resultat (Tungblad, 2010; Blanchard et al, 2009; Foster-Fishman & 

Keys, 1997). 

4.3 Kommunens uppfattning om förändringsledning 
``Vi som också är chefer driver utvecklingen av verksamheten. Vi skapar förutsättningar för våra 

medarbetare att utvecklas i sitt nuvarande arbete, men även för att gå vidare till nya uppdrag.´´ 

Så beskriver stadens styrdokument chefens roll i verksamheten vad gäller verksamhetsutveckling 

och förändringsarbete. Att utveckla verksamheten att bli mer framgångsrik och leverera bättre 

resultat är som tidigare sagt grundtanken med ledarskap (Zimmerli et al, 2007; Schein, 2009). Att 

genomföra prioriteringar av utvecklingsområden ut efter den budget och mål som verksamheten 

tillåter när något som är viktigt inom NPM och som på senare tid blivit en stor del ledarens vardag 

(Hood, 1991;Wittig, 2012; Boyne 2002; Walker et al, 2011). Denna kommun är inget undantag 

från denna regel. En av anledningarna till att styrdokumentet för innovation är framtaget är just för 
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att underlätta för förvaltningarna att genomföra prioriteringar. Citat utdraget från kommunens 

ledarskapsstrategi.   

``Utveckla en modell för identifiera och fatta beslut om gemensamma prioriteringar av 

innovationsområden.´´ 

 

Förvaltningsdirektören första svar på vad hens jobb innebär är att hen nämner storleken på 

förvaltningen samt vilken budget de har att röra sig med. Något som inte är så konstigt i en 

verksamhet när NPM har legat till grund för mycket utav den kommunala verksamheten de senaste 

årtionden (Hood, 1991). 

``Den innebär att leda en förvaltning med 1800 anställda och en budget på ungefär 1.5 

miljarder.´´ 

Utöver ovanstående kommentar så följer hen sedan upp med nedanstående. Som åter igen 

betonar vikten av budgeten i organisationen. Citat förvaltningsdirektören.  

``Du ska inte överskrida din budget.´´ 

För att undersöka ämnet närmare fick enhetschefen frågan om hen upplevde att det fanns utrymme 

att röra sig utanför budgetramarna som hens avdelning hade och även hen beskriver att.   

``Nej det har jag inte. Inte någon sådan frihet. Vi har väldigt tydliga ramar.´´ 

Budgeten är alltså en stor del i vardagen för dessa ledare något som de behöver rätta sig efter och 

hålla sig inom. Precis som (Wittig, 2012) beskriver i sin avhandling. Ett annat moment som 

(Wittig, 2012) beskriver är vikten av att ledare prioriterar vad som är möjligt att genomföra och i 

vilken ordning en sådan prioritering ska ske. Förvaltningsdirektören beskriver det som att 

organisationen behöver formulera de utmaningar man har och sedan beskriva vilka förflyttningar 

som ska genomföras i organisationen.  

``Jag tror att det är väldigt viktigt när det kommer till förändringsledning i stora organisationer 

så behöver man till att börja med att formulera sig kring den utmaningen man har. Man måste 

kunna beskriva vad det är för förflyttning man ska göra och varför måste man göra den. Det är 

steg nummer 1.´´ 

Förvaltningsdirektören belyser även vikten av att de ledande tjänstemännen vågar göra saker på 

ett annat sätt än vad det görs idag. (Zimmerli et al, 2007) lyfter just upp detta att ledarna måste 

våga lita på sina medarbetare att de fattar kloka beslut som för verksamheten framåt. För att lyckas 

med detta måste de ledande tjänstemännen våga göra nya saker. Genom att förvaltningsdirektören 

har denna inställning till förändringsledning så tenderar det också att indikera att det finns en 

generell en god attityd och inställning från organisationen sida att göra saker på nya sätt.  

``Vi har ett stort ansvar som ledande tjänstemän att vara kritiska emot varandra och våga göra 

saker på andra sätt än vad vi gör idag.´´ 

(Schein, 2009) beskriver att utvecklingen av ledarskapet har förändrats. Att det traditionella 

chefskapets har övergått till ett ledarskap där ledaren ska stötta medarbetarna i deras vardag istället 
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för att berätta vad som ska göra. I intervjun med enhetschefen fanns det en del moment som 

indikerar på att hen har anammat detta och att hen vill att medarbetarna ska driva utvecklingen 

framåt. I hens verksamhet ingår det som en del av verksamheten där det är medarbetarna som 

driver utvecklingen. 

``Det ingår i det systematiska kvalitetsarbetet på vår enhet. Där vi har ett tvärfunktionellt team 

där alla funktioner är representerade men uppdraget att tänka kvalité och 

verksamhetsutveckling. Detta med lite olika uppdrag. Det är den strategin som vi har hos oss nu 

då.´´ 

Det är två moment som enhetschefen är tydlig med. Det ena är att det är hen som har det avgörande 

beslutsmandatet för vilka utvecklingsidéer som ska genomföras och prioriteras samt att det är hen 

som i stora drag bestämmer vad teamet som arbetar med förändring ska arbeta med. Som hen själv 

beskriver. ``Det är jag som ger de stora penseldragen, de stora uppdragen till det här teamet för 

att jobba vidare med´´. Samt ``Då skulle jag kunna säga nej av den anledningen till att vi inte har 

dom ekonomiska resurserna´´. 

När det kommer till förändringsledning så går det inte att komma undan att denna förvaltning styrs 

av den budget som de behöver hålla sig inom. Samtidigt finnas ett intresse både från 

förvaltningsdirektörens sida samt från enhetschefens sida att driva utveckling framåt genom att 

göra korrekta prioriteringar. Något som mycket väl matchar den beskrivning som (Wittig, 2012) 

själv gör i sin analys kring föreningsledning. 

Utöver att budgeten är ett tydligt ramverk som organisationen behöver arbeta inom så finns det 

andra mer positiva sidor när det kommer till förändringsledningen. Alla tre medarbetare upplevde 

att det fanns en kultur inom förvaltningen som tillät dem att vara drivande. En del inom 

förändringdledning handlar om att vara en ledare som finns till och stöttar sina medarbetare i 

utvecklingen (De Pree, 1987; Schein, 2009). Genom att kulturen upplevs på detta vis av 

medarbetarna så finns det goda förutsättningar att lyckas. För kultur skapas uppifrån och 

genomsyrar organisationen nedåt. Citat av medarbetare två. 

``inom denna verksamhet tycker jag det finns en kultur som har mycket framåtanda.´´  

4.3.1 Kommunens uppfattning om förändringsmotstånd 
Utifrån teorierna som uppsatsen studerat finns det en risk att det kan uppstå en oro hos 

medarbetarna när det sker en förändring i organisationen (Schein, 2009). Att utveckla och förändra 

verksamheten innebär oftast att nya idéer om hur saker och ting ska genomföras införs. Oro kan 

enligt teorin märkas i tre nivåer och i samtliga fall handlar det om att ledaren etablerar en trygghet 

hos medarbetarna. Något som sker genom att medarbetaren själv får vara delaktig i förändringen 

och medarbetaren på ett tydligt sätt ser nyttan i det dagliga arbetet och att det faktiskt leder till 

något positivt (Lundqvist, 1989; Schein, 2009).  

Det vi redan vet av tidigare analysdelar är att två av tre medarbetare upplever att de känner sig 

delaktig i det förändringar som organisationen genomför. En viktig del för att undvika motståndet 

i en förändring är att synliggöra för medarbetaren vinningen av förändringen. Medarbetare ett fick 

frågan om hen upplever att hen får vara med när det kommer till beslut om förändringar som 
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påverkar dem i deras vardag. Medarbetaren började beskriva två situationer. Situation ett som var 

en mycket lyckad implementering. Den uppstod när medarbetarna själva i förvaltningen såg en 

brist i det nuvarande faktureringssystemet. Ett system som tog tid, kostade mycket pengar och 

resulterade i problem för brukarna. Här kom medarbetarna själva med ett förslag om hur en ny 

faktureringsmodell skulle kunna se ut. Medarbetarna fick själva arbeta fram förslaget med stöd av 

ledningen. Implementeringen blev lyckad. Medarbetarna blev nöjda, ledarna blev nöjda, det 

sparade pengar och det förenklade processen mot brukarna. Citat från intervjun: 

`` Dom tar inspel från oss.´´ 

`` Vi fick bekräftelse och beröm.´´ 

``Vi fick återkoppling och frågan om vad som har blivit bra och vad som går att göra bättre.´´ 

I och med att kommunen visar ett intresse att släppa fram medarbetarna så att de själva arbetar 

med utveckling av verksamheten uppfyller organisationen många av de kriterier som 

förändringsledningsforskningen pekar på som extra viktiga (Schein, 2009).  

Den andra situationen medarbetaren beskrev var när ledningen beslutade att genomföra en 

förändring i organisationen. Ledningen var inte lyhörd emot medarbetarnas reaktioner eller idéer 

vad de tyckte och tänkte. Det blev ingen direkt uppföljning av vad som hade hänt och vad som 

hade förbättrats. Resultatet av detta blev att medarbetaren som intervjuades blev sjukskriven för 

att hen inte orkade med i förändringen. Citat från medarbetar ett:  

``Inte i den tjänsten jag har idag. Men inom samma förvaltning så ja. I den andra tjänsten så har 

jag blivit ganska tilltryckt för att jag kom med förslag vilket gjorde att jag slutade gör det.´´  

``Jag kan ibland uppleva att organisationen kommer med nya idéer hur man ska göra saker. 

Sedan kommer det ingen riktig utvärdering och sedan börjar man med nya saker på en gång. 

När man då säger vad man själv tycker kan förändras så upplevdes man besvärlig och så 

upplevde jag att det var i den verksamheten.´´ 

Detta är utmärka exempel på en effektiv föreningsledningsprocess och en 

förändringsledningsprocess som misslyckades. Skillnaden mellan de båda är att det i det första 

exemplet finns ett intressets från kommunens sida att involvera medarbetarna som tillsammans 

med ledning driver utvecklingen framåt. Tydlig återkoppling sker och feedback på en bra 

prestation är kontinuerlig (Schein, 2009; Wittig, 2012). I exempel nummer två visar inte ledningen 

intresse för medarbetarens tankar och idéer. Det fanns en attityd som pekar på bristfälligt intresse 

från ledningen sida att lyssna på medarbetarna. Vilket leder till att de i åtminstone ett fall har försatt 

en medarbetare i steg nummer tre, den direkt skadliga oron.  

Sektionschefen beskriver sin syn på medarbetarna och vad hen tycker är viktigt för att lyckas med 

en förändring, samt hur hen gör för att få med sig medarbetarna på tåget. Varje månad har hen ett 

gruppmöte där hela gruppen samlas. Här informeras medarbetarna om förändringar som kommer 

att ske. Hen ger även möjlighet för gruppen att själva komma med synpunkter på hur förändringen 

ska kunna gå till. Ett skolboksexempel på hur en ledare för medarbetare att acceptera förändringen. 

(Schein, 2009) 
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``Det handlar inte bara om att informera utan medarbetare kan även komma med mycket bra 

synpunkter. Ju mer personalgruppen är informerade och ju mer de är engagerade ju lättare är 

det att få igenom förändringar.´´ 

Enhetschefen å andra sidan beskriver däremot en bild där medarbetaren först måste leverera i det 

uppdrag som medarbetaren har innan medarbetaren får vara delaktig i utveckling och förändring. 

Hen får frågan ``Vad anser du att medarbetarna har för uppdrag i den organisationen du är i och 

hur involveras dem i utveckling?´´ Svaret som ges är ganska talande. 

``Jag tänker att vi i huvudsak är här för att bedriva vårt kärnuppdrag vilket i huvudsak är att 

bedriva socialjour för ett ex antal invånare. Och sedan de delar som handlar om utveckling de 

är de som ligger lite utöver. Du måste först leverera i ditt kärnuppdrag innan vi kan plocka på 

de här andra sidouppdrag då.´´ 

Här måste alltså medarbetaren först prestera på sitt dagliga jobba för att få vara med att tycka till i 

utveckling som påverkar dem. I sak kanske det är en bra tanke. Däremot pekar 

förändringsledningsforskning på att en medarbetare som inte är involverad i utveckling, som 

dessutom levererar undermåttliga resultat ligger i hög risk för att drabbas utav en kostsam och 

längre sjukskrivning för arbetsgivaren (Vahtera et al, 2000; Brisson et al, 2005). Att enhetschefen 

har detta resonemang när det kommer till förändring måste därför anses som en riskfaktor för 

förvaltningens sida.  

Summering utav detta kapitel blir att förändringsmotståndet skiljer sig inom organisationen och 

att det är personberoende i den meningen att den enskilde ledarens förmåga att involvera 

medarbetarna i förändringsarbetet är avgörande för om förändringen möter motstånd eller inte. Det 

går inte att säga att det i denna förvaltning finns ett generellt sätt god attityd och inställning till att 

involvera medarbetarna i förändring. Uppfattningarna från ledarskapets håll pekar på en tudelad 

inställning till medarbetarnas delaktighet i förändring och vilken uppgift en medarbetare har inom 

organisationen. Precis som för övriga delar som beskrivits ovan kan konstateras att kommunen 

saknar en genomarbetat och förankrad modell för förändringsarbetet som stödjer ledarna och som 

ger en större likhet mellan organisationens olika delar vad gäller förändringsarbete. 

4.4 Organisationsutveckling med hjälp av digitalisering 
Att medarbetarna är viktiga för en effektiv organisationsutveckling är ingen hemlighet (Liker, 

2009; Lee & Jo, 2007). Att det också finns modeller och system som främjar utveckling där 

medarbetarna på ett strukturerat sätt kan påpeka brister och utvecklingsområden inom 

organisationen är ett moment som (Lee & Jo, 2007) lyfter fram som en viktig del inom ett företag 

(Lee & Jo 2007). 

Intervjuerna som genomfördes i denna uppsats visar att ingen- stans i organisationen finns det ett 

digitalt stöd som främjar eller underlättar utvecklingsarbetet, varken för medarbetare, ledare eller 

organisationen. Stadens digitala strategi lyfter fram detta som ett viktigt förhållningssätt för att på 

sikt lyckas vara en attraktiv stad att leva och bo i.  
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``Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och 

effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet. Ytterst handlar digitaliseringen om att säkra 

välfärden och servicen för nuvarande och kommande generationer.´´ 

Genom att jämföra detta med e-government forskningen pekar tankesättet på en sund inställning 

och attityd. Den övergripande digitaliseringsstrategin lovar med andra ord gott in för framtiden 

(Kannabiran et al., 2004). Här blir det därför viktigt för organisationen att omsätta strategi till 

praktik.  

Som tidigare beskrivet är en av undersökningsfrågorna som denna uppsats är tänkt att besvara 

följande; Vad är kommunens uppfattning kring att arbeta med digitala utvecklingssystem för att få 

ökad effektivitet i sitt förändringsarbete? Intervjusvaren från förvaltningsdirektören, enhetschefen, 

sektionschef och medarbetarna beskriver att även fast det finns en övergripande strategi som 

innehåller en digitaliseringsplan så är den långt från förankrad i praktiken. Citatet nedan kommer 

från medarbetare ett på frågan om hen jobbar med något digitalt verktyg när det kommer 

utveckling av verksamheten indikerar att det finns en avsaknad av det.  

``Nej inte idag. inget som jag använder.´´  

Den modellen som organisationen istället använder sig utav idag när det kommer till förändring 

inom verksamheten är att lyfta nya idéer är via den så kallade ``linjen´´. Med linjen menas att 

utvecklingsidéer går via ledaren som tar det vidare till sin ledare som tar det vidare till sin ledare 

osv till det tillslut har nått rätt person som kan fatta beslut om att utveckling ska ske. 

Förvaltningsdirektören beskriver. 

``Idag så går det arbetet i linjeorganisationen. I min förvaltning finns det en linjeorganisation 

där ytterst är medarbetarna som arbetar under en chef. Och där drivs arbetet i relation till 

brukarna. Sedan är de vägen upp via chefen och linjen som är sättet som den typen av 

nytänkande eller innovation kommer idag skulle jag vilja säga. Så vi har inga 

specialkonstruktioner inom organisationen för att möta innovationen. Utan det är traditionellt.´´ 

Som tidigare beskrivet menar (Lee & Jo,2007) att det bör finnas ett system där medarbetarna på 

ett enkelt sätt kan lyfta utvecklingsförslag samt säkerställa att det kommer till rätt person. I och 

med att kommunen inte har denna typ av system utan all utveckling går via linjen så finns det 

några uppenbara risker med detta tillvägagångssätt som gör att kloka utvecklingsidéer stannar just 

vid en idé och aldrig blir verklighet. Den första bristen som finns är att idéen kan tappas bort på 

vägen. Vad händer om en av ledaren som får informationen till sig anser att idéen inte är den bästa, 

eller att engagemanget hos just denna ledare är lågt när det kommer till utveckling och förändring. 

Då är det lätt att förslaget försvinner i linjen. Enhetschefen fick frågan om det är hen som gör 

prioriteringarna på vilka utvecklingar som är viktiga och då svara hen.  

``Ja precis. Det är jag som gör dem prioriteringarna. Det är lättare att bromsa medarbetare som 

kommer med nya förslag än att putta på medarbetare att arbeta med utveckling.´´ 

Då det finns en kultur som säger att det är upp till varje chef som göra unika prioritering om detta 

är ett viktigt område för förvaltningen i stort eller kommunen i stort medför risker. Det finns då en 
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risk att förslagen inte når rätt person även fast förslaget i sig kanske är en bra idé. Men någon stans 

på vägen har det tagits ett beslut att nedprioritera det. (Lee & Jo, 2007) 

Sektionschefen beskriver att nya förslag inom hens grupp sker under gruppmöten och träffar där 

de pratar och diskuterar saker gemensamt. 

``Det bästa sätter jag tycker om men medarbetare har en idé är att ta det via APT med 

gruppchefen för att driva utveckling framåt.´´ 

Risken med att använda sig utav detta tillvägagångssätt är att alla medarbetare inte alltid är bekväm 

att diskutera saker i gruppen, samt att det kan finnas en rädsla att lyfta saker för att det finns en oro 

hur övriga arbetskollegor ska reagera på förslaget. Något som också bekräftas i en av intervjuerna 

med en av medarbetarna är att det har funnits en rädsla att komma med nya förslag. Då 

medarbetaren är rädd att hamna i dålig dager hos sin närmaste chef. Då förslaget kanske inte 

uppskattas.  

``Inte i den tjänsten jag har idag. Men inom samma förvaltning så ja. I den andra tjänsten så har 

jag blivit ganska tilltryckt för att jag kom med förslag vilket gjorde att jag slutade gör det. Det är 

först nu på den här nya arbetsplatsen som jag börjat och vågat säga saker. För det var inom 

denna förvaltning och innan jag blev sjukskriven.´´ 

Jämför man istället samma tillvägagångssätt i en annan grupp och en annan medarbetares åsikt så 

tycker hen att det fungerar alldeles utmärkt att lyfta utvecklingsförslag under gruppmöten och 

önskar inte alls något annat sätt att lyfta information. På frågan om hen tycker det är ett bra sätt att 

gå till väga svarar hen ``Ja det tycker jag, Absolut!´´ och på frågan om hen upplever att det saknas 

något tillvägagångssätt svarar hen ``Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är ett bra sätt att gå tillväga.´´  

(Liker, 2009) och (Seddon, 2009) belyser vikten av medarbetarnas delaktighet i 

organisationsutveckling. Att det finns en upplevd rädsla hos vissa av medarbetarna att komma med 

nya förslag till sin närmaste chef är något som inte direkt främjar denna delaktighet. Litteraturen 

inom förändringsledning pekar på att det bör finnas flera olika tillvägagångssätt att driva 

utveckling framåt i organisationen. Detta för att säkerställa att så många medarbetare som möjligt 

blir delaktig i utvecklingen (Liker, 2009; Seddon, 2009). 

Den avslutande risken som intervjuerna pekar på är att glappet mellan medarbetaren och de 

personer som faktiskt kan omsätta förslag till verklighet. I och med att organisationen är 

traditionellt linjestyrd så finns det också en hierarki. Att medarbetarna ibland upplever sig 

förminskade eller att de jobbar i fel ``arena´´ är något som naturligt vis inte är fördelaktigt för 

förvaltningen när det kommer till att förbättra verksamheten.  

``Det kan ibland vara lite förminskande. Jag tror att man kanske skulle kunna våga tänka lite 

med nytt om man hade chansen att vara i en större arena om du förstår vad jag menar.´´ 

Att arbeta med digitalisering för att förenkla medarbetarnas och kundernas vardag är något som 

forskning lyfter fram som ett viktigt moment i en modern organisation (Liker, 2009; Seddon, 2009; 

Lee & Jo, 2007). Att kommunen dessutom har ett övergripande tänk som ligger i linje med e-

government-foskningen är ett gott tecken för framtiden och tenderar att påvisa att det finns en 
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generellt god attityd och förståelse av vikten att arbeta med digitalisering (Kannabiran et al., 2004). 

När det kommer till medarbetarnivån och möjligheterna för dem att arbeta med någon form av 

digitalt verktyg för att driva verksamheten framåt finns det en avsaknad av det. Om detta beror på 

att det är brist på intresse från kommunens sida eller en avsaknad av kunskap om vikten av att 

tillhanda hålla det är svårt att säga. En del som däremot går att konstatera är att kommunen idag 

redan arbetar med ett system där invånarna får kommer med förslag om förbättring inom staden. 

Detta system heter ``stadsförslaget´´ här kan medborgarna skriva precis vad som vill som de anser 

att kommunen borde förbättra eller utveckla. Om förslaget får tillräckligt många likes kommer 

förslaget tas upp för omröstning i kommunstyrelsen för att se om det ska ingå i stadens framtida 

utvecklingsplaner. Citat ifrån den personen som har en övergripande insyn över innovation.  

``Mot medborgarna finns det något som heter stadsförslaget där man kan gå in på en hemsida 

och skriva upp sin idé. Och får man mer än två hundra andra som gillar ditt förslag så tas detta 

förslag upp i kommunstyrelsen.´´ 

Med andra ord finns det ett intresse från kommunens sida att lyssna på invånarna för att bli en 

bättre kommun att leva och bo i. Ett tänk som ligger i linje med både kundorienterings-forksningen, 

crowd management-forksningen och e-government-forskningen (Micheli et al., 2012; Gromark & 

Melin, 2013; Fountain, 2001; Karyotakis & Moustakis 2014; Kannabiran et al., 2004). Då det 

redan finns ett utvecklat system, forum eller plattform till detta för invånarna kanske det skulle 

kunna gå att kopiera detta och sedan implementera i organisationsnivå kan vara ett förslag för att 

förbättra innovationsmöjligheterna för kommunen.   

4.5 Kommunens uppfattning om motivation 
Att medarbetare är motiverade att genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt är något som är en 

förutsättning för en god arbetsprestation. Det finns två typer av motivation, inre och yttre 

motivation (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). Båda dessa områden 

innehåller för och nackdelar. Denna del av analysen och resultat ämnar till att studera kommunens 

inställning kring motivation och eventuella belöningar till medarbetare. Svaren som gavs i 

intervjuerna visar på att det finns en generellt god inställning från kommunens sida att arbeta med 

yttre motivation och även när det kommer till yttre motivation i form av ett monetärt perspektiv. 

De intervjuade personerna beskriver att denna möjlighet existerar i dagsläget och att den i vis grad 

används. Det handlar om att göra rätt typ av bedömningar när det gäller lönesättningar och 

lönerevisioner. Att medarbetare som arbetar på rätt sätt också ska märka det i en ökad lön. Nedan 

finns ett exempel på ett citat ifrån personen med den övergripande bilden av förändringsarbetet.  

``Titta på både hur man promoverar och lyfter enskilda individer och hur man kan fördela 

löneökningar så kan man säga att där finns ju redan ett verktyg.´´ 

Även de andra personerna som intervjuades hade liknande syn på möjligheter hur ett monetärt 

belöningssystem var möjligt. Citat från förvaltningsdirektören: 

``Det sker på det sättet att utifrån dels de individuella lönekriterier vi har.´´ 

Utöver möjligheten att ge medarbetare som gör ett bra jobb en högre lön vid lönerevisionen så 

ställdes också frågan till enhetschefen om det fanns möjlighet till någon annan typ av 
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belöningsmodell som skulle innehålla någon form av gratifikation vid en god prestation. Svaret 

som angavs var väldigt tydligt att så inte var fallet då de arbetar med medborgarnas pengar och 

utifrån medborgarnas intresse. 

``Nej! Skulle jag göra de så skulle jag hamna i dagstidningen.´´ 

Så trots att det finns risker med att använda sig av en yttre motivationsmodell i form av belöningar 

så tenderar det att ändå finnas en generell god inställning och attityd till att arbeta med det i någon 

form och att det till och med kan vara viktigt för att driva organisationen i rätt riktning. Det finns 

däremot begränsningar som gör att en kommun inte kan använda det i alldeles för hög utsträckning 

(Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000).  

Utöver att belöna sina medarbetare med rena pengar för att nå en yttre motivation så finns det även 

ett till moment som det flesta organisationen kan använda sig utav för att få ökad motivation hos 

medarbetarna. Det är icke monetära belöningssystemet. Denna typ av belöning är till exempel 

kompetensutveckling, utbildningar, att få synas inom organisationen att man har gjort någonting 

bra. Det handlar helt enkelt om beröm och erkännande som får medarbetaren att känna sig sedd 

och hörd något som enligt forskning har visat sig vara viktigt för att skapa en högre motivation 

hos medarbetarna (Herzberg, 1993; Samuelson, 2004). En av medarbetarna beskriver att det finns 

en kurskatalog på kommunens intranätssida där kommunen redovisar samtliga kurser som finns 

tillgängliga.  

``vi har ute på vårt intranät där det erbjuds utbildningar hela tiden.´´ 

Det två följande delarna av analysen kommer att studera hur det i praktiken går till när 

kommunen använder sig utav monetär och icke monetära modell för att på så vis öka 

motivationen hos medarbetarna. 

4.5.1 Kommunens inställning och arbetsmodell till att arbeta med monetär motivation 
I och med att inställningen och attityden kring ett monetärt belöningssystem var positiv inom den 

studerade kommunen så blir det intressant att undersöka hur det fungerar i praktiken samt att 

jämföra detta mot de möjligheter och risker som finns att använda sig utav denna modell för att 

motivera medarbetare (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). Avsnittet belyser 

hur det fungerar i praktiken och hur medarbetarnas upplevelse är kring lönesättningen och andra 

typer av motivationsfaktorer. I intervjun med förvaltningsdirektören menar hen att utveckla 

verksamheten är viktigt och att hen personligen tycker att detta är något som ska prioriteras.  

``Men jag själv drivs av den energi som innebär att jobba och utveckla saker. Det är en stark 

drivkraft som jag har. Jag är inte så mycket av en förvaltare. Så jag tror nog att jag är ganska 

bra på att gå igång på sånt som är utvecklingsarbete och de borde också märkas.´´ 

I intervjun med personer som har den övergripande bilden av innovation säger hen att kommunens 

chefer måste få ett stöd som underlättar för dem hur de ska lyckas med just en tydlig avgränsning 

där det tydligt visas i lönekuvertet vilka medarbetare som gör ett bra jobb och vilka medarbetare 

som gör ett mindre bra jobb.  



   44 
 

``Däremot behöver bli mycket bättre på att ge chefer verktyg för att se till att man använder dom 

här möjligheterna som finns. Det kan vara som så att idag kanske det premieras mest på att man 

är riskminimerande, än att man faktiskt utmanar systemet i att göra någonting som är 

annorlunda.´´ 

Även enhetschefen har en liknande uppfattning att förändringsarbete är viktigt när det kommer till 

lönesättning. När hen beskriver hur hen lönesätts av sin närmaste chef menar hen att det både är 

möjligheten att utveckla verksamheten och förmågan att göra sitt jobb väl som belönas i 

lönekuvertet 

``Men min närmaste chef som inte är direktören ser nog båda delarna tror jag. Så hen skulle inte 

kunna vikta de. Hen skulle säga att båda sakerna är lika viktigt. För hen  är så nära 

verksamheten. Så hen ser också att man också behöver bedriva verksamhetsutveckling för att få 

personal att stanna. Så jag tror hen skulle säga att det går hand i hand för att det ska bli en 

framgångsrik verksamhet.´´ 

Även enhetschefen gavs möjlighet att beskriva hur hen lönesätter sina medarbetare, Hen ger 

följande svar.  

`` För min del föredrar jag att man driver utveckling och är innovativ. Och sedan är det mitt 

uppdrag att lotsa rätt i det. Det är mycket lättare att bromsa en medarbetare än att putta på en 

medarbetare.´´ 

Sektionschefen pekar på en helt annan verklighet när det kommer till belöningar till medarbetare. 

Frågan ställs till hen om hen upplever att det finns tydliga riktlinjer hur du kan belöna medarbetare 

som gör ett bra jobb för verksamheten. 

``Nej det tycker jag inte. Det finns en avsaknad av vad jag kan göra.´´ 

Genom att följa organisationslinjen går det att konstatera att det fungerar bra ner till första 

linjechefen. Den chefen som faktiskt ska belöna medarbetarna för den prestationen som de gör i 

sin vardag. Som tidigare beskrivet är inställningen och attityden kring ett monetärt 

belöningssystem ganska god. Däremot finns en avsaknad av riktlinjer i sista steget. I och med detta 

blir det också svårt för kommunledningen att säkerställa att medarbetarna belönas ut efter det 

organisationen vill att de ska belönas för. I och med detta infaller det också en naturlig otydligt 

hos medarbetarna vad som blir, och hur de blir belönade. Det två medarbetarna som har haft ett 

lönesamtal får frågeställningen om de upplever att de blir belönad i lönesamtalen om de har varit 

innovationsrik. Svaren som ges tyder på en osäkerhet hos medarbetarna. En medarbetare svarar att 

hen inte har någon koll alls. ``Svårt att svara på. Jag vet faktiskt inte.´´  Den andra svarar ``Nej det 

ser inte ut på det sättet.´´ 

Genom att jämföra detta mot den litteratur och forskning som finns kring ämnet motivation så 

pekar de just på en av de svårigheter som finns med att arbeta med en yttre motivation. Det har 

blivit otydligt längst vägen och svårt för medarbetarna att verkligen förstå vad det blir belönade 

för (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000; Haar & Kossack, 1990). Så trots att 

inställningen till att använda sig av en monetär process för att motivera medarbetarna så faller 
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denna kommun in i det svårigheter som finns med att faktiskt i praktiken tillämpa dem på ett 

effektivt sätt (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). 

4.5.2 Icke monetärt belöningssystem 
Alla organisationer har möjligheten att arbeta med icke monetära belöningssystem. Även här krävs 

det en tydlighet i hur belöningen ska gå till (Meland & Meland, 2006). Det intervjuer som 

genomfördes påvisar att det inte finns någon exakt tydlig riktning i vad som ska belönas och hur 

det ska belönas. Utan att det är upp till varje chef att så bra de kan försöka vara uppmärksam och 

påhittig för att lyckas belöna medarbetarna på ett bra sätt enligt denna modell. När 

förvaltningsdirektören får frågeställningen hur organisationen belönar medarbetare som arbetat 

bra med innovation får jag till svar.  

``Det finns ingen speciell belöningsmodell för det. Det sker på det sättet att utifrån dels de 

individuella lönekriterier vi har där nyfikenhet och förmågan att utveckla samarbetar och tänka 

nytt är delar i lönekriterier som ska stimuleras. Sedan sker det mer utifrån att man 

uppmärksammar enskilda medarbetare genom kompetensutvecklarinsattser.´´ 

Enhetschefen i organisationen beskriver att de arbetar idag med denna typ av belöningsmodell. 

´´Men det kan också handla om annat än rena pengar. Så som kompetensförsörjnings, mer 

ansvar eller svårare sidouppdrag.´´ 

Medarbetarens upplevelse skiljer sig beroende på vilket team de arbetar i. En av medarbetarna 

beskriver att deras chef är väldigt uppmuntrande till att medarbetarna själva ska komma med 

förslag på utbildningar som de vill gå. Kommer medarbetaren med ett förslag försöker alltid chefen 

att lösa det med verksamheten så medarbetaren för en kompetensförsörjning.  

``De ligger på mitt ansvar att koll på vilken utbildning jag vill gå. Sedan finns det självklart 

obligatoriska utbildningar som man måste gå. Som är anpassade för denna verksamhet. Sedan 

ligger det på mig att kolla på utbildningar. För vi har ute på vårt intranät där det erbjuds 

utbildningar hela tiden. Där har chefen sagt att dom vi ser något som passar är det bara att 

hojta till så försöker vi att rodda ihop så att ni får gå på den.´´ 

Det två andra medarbetarna som intervjuades kommenterade aldrig möjligheterna att få 

möjligheten att vidareutbilda sig inom sin roll för att på sikt vara en attraktiv resurs för 

verksamheten. Att de inte kommenterar de kan antigen tyda på att de inte har vetskapen om att 

möjligheten finns alternativt att de inte tänkte på det. Oavsett anledningen så är det inte lönsamt 

för organisationen att medarbetaren inte tänker på det eller är omedveten. För att ett 

belöningssystem ska vara fungerande behöver det vara enkelt att förstå för medarbetarna samt att 

medarbetarna måste vara medveten om det (Haar & Kossack, 1990) 

Något som gör att det blir extra tydligt är förvaltningsdirektörens kommentar ovan. Att det inte 

finns någon uttalad strategi som hjälper enskilda ledare att belöna medarbetare på ett bra sätt efter 

en struktur. Något som är viktigt för att vara tydlig och att på sikt belöna rätt beteenden till rätt 

medarbetare.  (Meland & Meland, 2006) Precis som i den monetära belöningsmodellen så är 

inställningen till att arbeta med denna typ av yttre motivation positiv inom verksamheten. Det ter 

sig alltså på det viset att organisationen gärna arbetar ut efter denna typ av motivationstänk men 



   46 
 

att det gång på gång faller då det inte finns någon form av struktur i det hela (Hennessey et al,. 

2015; Sansone & Harackiwicz, 2000).  

5 Slutsats och Diskussion 
Som syftet säger så ämnar denna uppsats att ge en djupare insikt i förändringsledningen inom en 

offentlig organisation genom att undersöka de attityder och inställningar som finns kring 

förändringsarbete inom en av Sveriges största kommuner. Som avslutande del i uppsatsen kommer 

det ske en slutsats och diskussion kring de frågeställningar som uppsatsen grundar sig på.   

5.1 Vilka uppfattningar samt attityder har den studerade kommunen till att arbeta med 

förändringar för att utveckla välfärdssystemet 
Det vi redan vet vid denna tidpunkt är att det finns ett flertal olika modeller som en offentlig 

organisation kan välja att använda sig utav för att arbeta med förändring. Till grund för de 

förändringsmodeller som används ligger många gånger New public management vars syfte är att 

arbeta med förändring på ett liknande sätt som den privata marknaden arbetar (Hood, 1991). 

Uppsatsen har undersökt en förvaltning från toppen av hierarkin till medarbetarnivå för att på så 

sätt skapa en bild av den totala inställningen, attityder och uppfattningen till att arbeta med 

förändring och de förändringsmodeller som finns.  

Högst upp i ledet finns kommunledningen. Genom analysen av stadens styrdokument och svaren 

som personen med det övergripande ansvaret för förändring gav så går det att utläsa att det finns 

en positiv attityd och inställning från ledningen sida att arbeta med förändring. Det finns även en 

strategi hur ett förändringsarbete ska gå till och vad som ska ligga till grund i arbetet. Utdrag ur 

stadens styrdokument kring förändring.  

``Utgångspunkterna för styrningen av staden är lagar och författningar, den politiska viljan och 

stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument 

beskriva hur de vill realisera den politiska viljan.´´ 

Genom att studera detta ut efter forskning som finns i området så finns det vissa likheter. Modeller 

som Crowd management, Kundorientering och Total quality management är modeller som mycket 

väl fungerar att arbeta med (Micheli et al., 2012; Karyotakis & Moustakis, 2014; Wynen, 2016; 

(Gromark & Melin, 2013; Fountain, 2001; Karyotakis & Moustakis 2014). Jämför vi detta tänk 

mot New Public Management så finns det vissa utmaningar. NPM bygger på att kommuner kan 

arbeta på liknande sätt med förändring som den privata marknaden (Hood, 1991). Då stadens 

styrdokument lyfter upp moment som politikernas vilja, lagar och invånarna betydelse så innebär 

detta att privata modeller för att arbeta med förändring inte blir helt appliceringsbara i denna miljö 

utan det behöver ske en unik anpassning. Så även fast den generella attityden och inställningen 

från kommunledningen pekar på att de vill arbeta med förändring så behöver kommunen göra vissa 

justeringar för att få förändringsmodellerna att passa just deras verksamhet. 

Från förvaltningsdirektörens sida så pekar analys o resultatdelen på att det finns en vetskap om att 

arbeta med förändring är viktigt. Däremot att det finns en avsaknad av attityd och inställning att 

det facto arbeta med det. Forskning som finns inom förändringsledning i så väl offentlig 
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organisation och privat organisation menar att om en förändring ska vara lyckosam behöver det 

finnas både en positiv inställning till de förändringsprocesser som finns samt en vilja att det facto 

arbeta med det förändringsmodellerna (Schein, 2009).  

Efter förvaltningsdirektören kommer enhetschefen och sektionschefen. Den inställning som finns 

från båda dessa håll är att det är viktigt att arbeta med förändring i sin organisation för att på så 

sätt bli bättre i sitt arbete. De har båda lite olika modeller hur de väljer att gå till väga. Däremot 

finns intresset och de båda upplever och ser vikten av att vara nytänkande.  Även medarbetarna 

belyser vikten och viljan att vara utvecklande och att genomföra förändringar i sin vardag för att 

på så sätt bli bättre och mer effektiv i sitt arbete. Upplevelsen från intervjuerna pekar till och med 

på att det finns ett behov från medarbetarnas sida att få vara med och påverka för att på så sätt vara 

stimulerad i sin roll. Detta är något som går emot den förändringsledningsforskning som finns i 

dagsläget (Schein, 2009). Mycket utav dagens forskning pekar på att medarbetarna är generellt 

negativ till en förändring och att det är ledningen som är intresserad av att förändringen ska bli av 

och inte tvärt om (Schein, 2009).      

5.2 Vad är kommunens inställning till att arbeta med medarbetarna för att få större 

genomslagskraft i utvecklingsarbetet 
Att medarbetarna är viktig för utveckling går det inte att ta miste på (Liker, 2009; Seddon, 2009). 

Det finns inte något undantag inom offentlig finansierad verksamhet. 95 % av en verksamhet består 

av medarbetare (Tungblad, 2010). Om en kommun ska lyckas i vara attraktiv i framtiden behöver 

kommunen få dessa 95 % att gemensamt arbeta enligt den visionen som kommunen har. Utdrag 

från stadens styrdokument vad gäller medarbetarstrategi.   

 ``Vi som medarbetare bidrar aktivt till att hitta nya lösningar för att förbättra verksamheten. Vi 

tar ansvar att hålla oss informerade och för att behålla samt utveckla vår kompetens. Genom 

egna initiativ och skapa karriär´´ 

Den generelle inställningen och uppfattningen från organisationsledningen är och kommunens sida 

är som beskrivet god. Kommunen förstår vikten av att medarbetarna är delaktig i förändringar som 

genomförs. Samtliga ledare som intervjuades i denna uppsats beskriver också att de tycker att 

medarbetarna är viktig när det kommer till ett förändringsarbete. Detta tenderar då att påvisa att 

det finns en positiv attityd och inställning till att arbeta med medarbetarna som hjälpmedel för att 

få till en förändring i organisationen. Genom att denna inställning finns från kommunledningen 

och ledarnas sida så medför detta en del fördelaktiga moment som går att utläsa ut den forskning 

som finns kring området.  

Genom att detta tänk finns från ledningens sida så är chanserna goda att det också finns en kultur 

och arbetsklimat som tillåter medarbetarna att vara delaktig och drivande i förändringsarbeten 

(Fawcett et al, 1994: Rappaport, 1987). Det ökar också möjligheterna att organisationen är lyhörd 

mot medarbetarna som kommer med förslag som ligger inom det regelverk och budget som 

förvaltningen har att röra sig med (Lindberg, 2010; Wittig, 2012). Då det finns ett intresse från 

ledningen i organisationen att involvera medarbetarna i utvecklingsprojekt så ökar också chanserna 

för en positiv inställning till förändringen (Seddon, 2009; Liker, 2009; Tungblad, 2010; Zhu, 

2004).   
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En del i tänket kring NPM är att beslutsmandatet ska ligga längre ner i ledet hos ledare och 

medarbetar som har direkt kontakt med brukarna och medborgarna (Hood, 1991). Både 

enhetschefen och sektionschefen beskriver att de båda har möjligheten att fatta beslut som rör deras 

verksamhet och att det finns det förtroendet från ledningen sida så länge de håller sig inom 

budgeten för verksamheten. I och med att denna möjlighet finns så är det också en indikation att 

det finns ett intresse och förtroende från förvaltningsdirektörens håll att organisationen är kapabel 

till att utveckla sig själv för att på så sätt passa verksamheten bättre.   

För att sedan matcha detta mot medarbetarnas faktiska upplevelse av kommunens intresse att 

arbeta med medarbetarna för att få större genomslagskraft i utvecklingsarbetet så finns det både 

positiva inslag och negativa inslag. Som analysen säger så upplevde en av medarbetarna att det 

vissa gånger kunde vara obekvämt att berätta vad hen tycker och tänker. De andra medarbetarna 

upplevde att det fanns ett intresse och att det fanns olika vägar att komma med inspel. Jämför man 

detta mot forskning så är detta exempel på vad som kan hända då det inte finns en tydlighet från 

organisationens sida hur involveringen av medarbetarna ska gå till (Liker, 2009; Seddon, 2009; 

Wittig, 2012; Schein, 2009). 

5.3 Vad är kommunens uppfattning kring att arbeta med digitala utvecklingssystem för 

att få ökad effektivitet i sitt förändringsarbete 
Precis som forskning påvisar så tros digitalisering vara framtiden för så väl privata företag och 

offentlig verksamhet (Andersson, 2017; Kannabiran et al., 2004; Kling & Lamb, 2000). Det som 

svaren påvisar är att denna kommun är väl medveten om att så är fallet. Det finns en övergripande 

digitaliseringsstrategi som beskriver hur kommunen ska arbeta för att på sikt ligga i framkant. 

Denna digitaliseringsstrategi ligger i linje med det tänk som finns inom e-govenment-forskningen. 

Detta visar på att det finns en övergripande god attityd och inställning från kommunledningens 

sida till att arbeta med en digital struktur för att säkerställa att man efterlever invånarnas ökade 

krav (Kannabiran et al., 2004). Däremot finns det ett moment som pekar på att det finns brister i 

digitaliseringsstrategin inom kommunen. Om det beror på okunskap, ointresse eller att kommunen 

helt enkelt inte har hunnit implementera ett system är svårt att svara på. Enligt Vanguardmodellen 

och lean-production bör det finnas ett system som säkerställer att medarbetare på ett enkelt sätt 

kan rapportera in fel till organisationen. Som analysen visar så finns det inte något sådant i denna 

kommun. Något som i slutändan behöver anses som en brist i nuvarande system. Vilket innebär 

att oavsett om det beror på ointresse eller avsaknad av förståelse så är det helt klart ett område att 

utveckla för staden (Liker, 2009; Seddon 2009) 

5.4 Vad är kommunens syn och inställning till motivation hos sin medarbetar 
Det forskning kan påvisa är att motivation bland medarbetare är viktigt (Hennessey et al,. 2015; 

Sansone & Harackiwicz, 2000). Forskningen beskriver två olika typer av motivation hos 

medarbetar, inre och yttre motivation (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). En 

av de frågeställningar som denna uppsats har är hur kommunens inställning är till motivation hos 

sina medarbetare. Det som har inkommit ligger i linje med den forskning som finns. Får ledningens 

sida och från medarbetarnas sida så finns det ett genomgående intresse att vara motiverad i sitt 

arbete. Från ledningen sida så tenderar det också finnas ett intresse att arbeta med yttre motivation 

för att uppnå dessa hos medarbetarna trots att det finns forskning som pekar på risker med detta 
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(Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). Samtliga ledare var av uppfattningen och 

hade inställningen att det årliga lönesamtalet var ett bra sätt att kunna belöna medarbetare som har 

gjort ett bra arbeta. Genom att använda sig av denna process så använder kommunen alltså ett yttre 

motivationsmoment som är kopplas till en monetär belöning för att säkerställa att medarbetare 

genomför arbetat på det sättet som organisationen vill att de ska arbeta. 

Utöver att använda sig utav ett monetärt koncept för att skapa motivation hos medarbetare så var 

även ledarna positivt inställda till att använda sig utav en icke monetär belöning för att uppnå ökad 

motivation hos medarbetarna. Ledarna förespråkade möjligheten att låta medarbetare som gjort ett 

bra arbete vidareutbilda eller gå andra kurser som en uppskattning för ett bra arbete. 

Den bilden som ges från ledningen i denna förvaltning är alltså att det finns en positiv inställning 

och attityd till att använda sig utav yttre motivation för att stimulera medarbetarna. Det var endast 

sektionschefen som belyste vissa svårigheter med att använda sig utav det och att hen upplevde en 

avsaknad av struktur och möjligheter vad hen kunde i praktiken gör för att belöna sina medarbetare. 

Samma typ av frågeställning ställdes till medarbetarna. Bilden som gavs var en helt annan än 

ledningens. Medarbetarna upplever att de inte har koll på vad de blir ekonomisk belönade för i de 

årliga lönesamtalen. En av tre medarbetare hade koll på att det fanns utbildningar som 

medarbetarna kunde gå på. Upplevelsen från medarbetarnas sida är alltså att det finns en avsaknad 

av vad kommunen gör för att belöna medarbetarna.  

Precis som forskningen kring motivation beskriver så är det svårigheter att arbeta med yttre 

motivation. Denna kommun är inget undantag. De faller i fallgroparna som finns kring ämnet. 

Ledningen tycker att det är ett bra sätt för att säkerställa att medarbetarna arbetar på rätt sätt och 

att de är motiverade i sin vardag. Medarbetarna å andra sidan upplever det precis tvärt om 

(Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000).  

Detta innebär alltså att om kommunen väljer att fortsätta använda sig utav någon form av yttre 

belöningssystem behöver de säkerställa att strukturen når hela vägen ner till medarbetarna. 

Medarbetarna behöver veta om vad de blir belönade för och vad de inte blir belönade för 

(Svensson, 2001). Det organisationen då måste vara medveten om är att det tillkommer en annan 

risk med att använda sig utav yttre motivation. Det är att det finns psykologiska aspekter (Seddon, 

2009). Genom att använda sig av detta motivationsmoment finns det en risk att organisationen 

skapar vinnare/förlorare inom organisationen vilket på sikt har visat sig vara negativt för en 

arbetsgivare (Seddon, 2009).  

5.5 Bidrag till forskning 
Som tidigare beskrivet ämnar denna uppsats att bidra till förändringsledningsforskningen genom 

att ge en djupare bild och förståelse hur den generella inställningen och attityden kring förändring 

inom en av Sveriges största kommuner. Det finns några saker som denna uppsats kan bidra med. 

Det som är mest intressant i denna uppsats är att det tenderar att finnas ett intresse och generell 

uppfattning från medarbetarnas sida att arbeta med förändring för att på så sätt uppnå högre 

resultat. I stort sätt alla förändringsledningsforskning pekar på att förändring behöver komma 

uppifrån. Det är ledare och chefer i organisationen som driver förändringen framåt och mer eller 

mindre försöker få medarbetarna att gå med på förändringen (Schein, 2009; Senior och Swailes, 
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2010). Det svaren i denna uppsats pekar på är att förändring kan drivas av medarbetarna själva 

även fast förvaltningen inte har ett högt fokus på det. Något som inte ligger i linje med den 

försändringsledningsforskningen som finns.  

Som tidigare beskrivet är NPM en modell som är framtagen för offentliga organisationer att arbeta 

med förändring. Grundtanken med NPM var som sagt att bedriva förändring på ett liknande sätt 

som privata aktörer arbetar. Det denna uppsats tenderar att påvisa är att det finns ett intresse från 

denna förvaltnings sida att fortsätta anamma förändringsmodeller från den privata marknaden och 

applicera dem i deras vardag. Under uppsatsens gång visar det sig att förvaltningen och kommunen 

idag arbetar med många utav de försändringsmodellerna som är vanlig inom den offentliga 

marknaden. Modeller som denna organisation använder sig utav är exempelvis Crowd 

management och ett kundorienteringstänk.  

När det kommer till digitalisering så kan uppsatsen bekräfta det som tidigare forskning säger. 

Digitalisering kommer vara framtiden för företag. Så gäller även den offentliga sektorn. Att det 

dessutom finns ett intresse och en positiv attityd från organisationens sida att arbeta med 

digitalisering är en god förutsättning för att lyckas. Att organisationen har ett övergripande 

styrdokument som ligger i linje med e-govenment-forskningen är också något som är fördelaktigt 

för denna stad.  

Avslutningsvis kan denna uppsats bringa mer klarhet i hur uppfattningen och inställningen är kring 

motivation inom denna kommunala verksamhet. uppsatsen kan påvisa att det finns möjlighet för 

en kommun att arbeta med en yttre motivationsfaktor. Uppsatsen kan också påvisa att det finns ett 

intresse från kommunens sida att arbeta med det. Uppfattningen från medarbetarnas håll är att det 

inte fungerar i praktiken. Vilket gör att det precis som tidigare påvisar att yttre motivation är svårt 

att arbeta med. Att det ofta blir otydligt och att det många gånger snarare är demotiverande bland 

personalen (Hennessey et al,. 2015; Sansone & Harackiwicz, 2000). Det är alltså inte någon 

skillnad kring motivationsfaktorer inom en offentlig verksamhet som styrs av budget, lagar och 

regler  

5.6 Förslag på framtida forskning 
Under studiens gång framkom det något moment som skulle kunna vara intressant att fortsätta 

bedriva vidare forskning kring för att gå mer på djupet. Detta moment är sambandet mellan 

undermåliga resultat och förmågan att bidra med förbättringsförslag av hög kvalité. Enhetschefen 

som intervjuades menar som tidigare sagt att en medarbetare först måste prestera i sitt dagliga 

arbete för att få vara med att driva affären och verksamheten vidare. Här skulle det vara intressant 

att se om det ligger något i resonemanget. Är det som så att medarbetare som levererar undermåliga 

resultat inte kan vara med och bidra till utveckling. Kan det till och med vara som så att om en 

medarbetare med undermåliga resultat får vara med att driva utveckling framåt så kanske glädjen 

hittas att börja leverera bra resultat. Med andra ord går det att vända missgynnande resultat genom 

att involvera medarbetaren i organisationen utveckling? 
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Bilagor 

Intervju 1: 
 

Arbetsroll: Antal år med 

nuvarande 

tjänst: 

Antal år inom 

organisationen: 

Datum för 

intervjun: 

Ansvarig för stadens övergripande 

innovationsarbetet. 

3 år 3 år 2018-03-08 

 

Övergripande frågor 

 Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Förändringsprocesser 

 Vad är din syn på innovation? 

 Har ni någon nuvarande strategi när det kommer till innovation?  

 Vilka utmaningar ser du att det finns för att skapa en innovativ kultur och organisation? 

Medarbetarskap 

 Vad anser du att medarbetarnas uppdrag inom organisationen är? 

 På vilket sätt involveras medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Hur säkerställer ni att medarbetarnas idéer kommer fram till rätt personer inom 

organisationen som kan ta beslut? (Finns det någon digital lösning för detta)  

 Hur omsätts medarbetares idéer och innovationsförslag till konkreta ändringsåtgärder?  

 Hur arbetar ni med belöning till medarbetare?  

 

Förändringsledning 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i ett innovationsarbete? 

 Anser du att ni i hög uträckning får de effekter ni önskar av förändringsarbeten? Om ja 

varför. Om nej varför? 

 Vad tycker du är viktigt när det kommer till att motivera medarbetare att göra ett bättre 

jobb? 

 Hur är din syn som ledare till belöning av medarbetarna? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har 

fungerat. Vad har inte fungerat för dig? 

Digitalisering 

 Har ni någon digital lösning där medarbetare kan dela med dig utav sina idéer? 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 
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Övrigt 

 Tar ni in inspel ifrån medborgarna om vad dom tycker ni ska förbättra? 

 På vilket sätt får medborgarna vara med att påverka förändringar som ska leda till 

förbättringar för dem? 

 

Transkribering intervju 1 
 

Är det något i det materialet du skickade som kan vara bra att veta om? 

Ja det är möjligen att vi driver det som ett tvärfunktionellt projekt där jag är ansvarig tillsammans 

med en kollega. Där vi driver projektet tvärs över stadens alla förvaltningar och bolag. Och det 

innebär då att det är kommunstyrelsen som är vår formella styrgrupp och stadsledningskontorets 

styrgrupp som är operativ styrgrupp.  

Och är det även så att om det kommer ifrån den kommunala verksamheten tillexempel 

socialnämnden att det landar på erat bord i slutändan också eller? 

Ja det är alla förvaltningar och alla bolag.  

Då har jag lite mer koll på tjänsten. 

Om man går över på din syn på innovation. Hur är din syn på de? 

Den är ganska väl synkad med det som står i programmet där, ur mitt perspektiv är innovation helt 

enkelt något nytt som får spridning och ger effekt.  

Så med andra ord, Det är inte bara idéskapandet utan det är förmågan att ta idéskapandet från ide 

till att skapa ett värde och att få det att realiseras värdet. Då har man lyckats vara innovativ.  

Och hur gör ni de idag?  

Idag sker det på kommunen, Vi är en stor arbetsgivare i Sverige. Och det innebär att det är en 

ganska bred organisation. Med många typer utav verksamheter som är ganska stora i sin egen del. 

Och detta gör ju då att vi givetvis har förvaltningar och bolag som är väldigt duktig på detta och 

gör det i egen regi. Och vi har då verksamheter som inte alls är duktig på detta. Så de vi gör nu 

egentligen är att säkerställa eller försöka säkerställa att vi blir mycket bättre på de tvärs hela stan. 

Att vi helt enkelt ökar det samlade förmågan för stadens alla anställda och andra kontakter. Det är 

den ena. Och den ändra är att även säkerställa att det går att jobba med innovation på tvärsen. Tvärs 

förvaltningar och bolag. Vilket fram till och med idag har varit ganska svårt.  

När du säger tvärsen skulle du kunna utveckla den lite till? 

Att vi har dessa ca 60 enskilda förvaltningar och bolagen som i en politisk kontext har en ganska 

separat egen styrning, Det sitter politiska äntligen nämnder eller styrelser över varje enskild 

förvaltning eller bolag. Så gör detta att det får ett ganska stort självbestämmande. Det innebär då 

att enenskild förvaltning eller bolag kan vara ganska duktig på utvecklingsfrågor eller 
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innovationsfrågor eller liknande. Men det är svårt då man åtminstone i dagsläget inte har 

gemensamma arbetssätt tvärs förvaltningar och bolag. Att helt enkelt lösa frågor tillsammans, om 

man ska jobba med ett stort stadsutvecklingsprojekt. Som exempel kanske man behöver ha fyra 

eller fem olika förvaltningar eller nämnder och två eller tre olika bolag inblandade i ett stort samlat 

projekt. Den typen av strukturer, modeller och erfarenhetskapital finns inte riktigt uppbyggt på de 

sättet då. Och med tanken på då att många utav de samhälsutmaningar som finns idag och som blir 

mer och mer vanliga är helt enkelt mer komplexa och kräver att man jobbar på tvärs, vilket är då 

en förutsättning för att kunna leverera på de.  

Och detta är något som ni har i den där strategin som du då skickade till mig? Så finns det 

hur ni ska arbeta med dom delarna också? 

Precis. Och i och med att vi har hållt på i drygt två år egentligen då och jobbat fram denna strategi 

då och även handlingsplanen då så är det ett antal av dom där grejerna som redan är delvis på gång 

eller kommit en bit på väg, Så även om programmet är relativt nyligen beslutat, så har vi hela tiden 

parallellt jobbat med att utveckla förmågan under tiden vi har tagit fram beslutsdokumentet.  

Tanken har funnits där bakom i slutändan med andra ord? 

Ja precis.  

Om man ser vilka utmaningar ser du idag för att skapa en innovativ kultur inom 

organisationen i stort?  

Ja förts och främst så är det väldigt tydligt identifierat nu när vi jobbar med förvaltningar och 

bolagen. Vi har nu en utvecklingsgrupp som jobbar med.  

Paus då telefonen ringer! 

Tillbaka, Jo vi har en utvecklingsgrupp där egentligen stadens alla större eller nyckel 

utvecklingschefer sitter med, Det är egentligen vår arbetsgrupp, Det är 25 tal olika nyckelpersoner 

ur stadens ledning helt enkelt, I alla dom diskussionerna och även då vår styrgrupp med politiken 

och dom diskussioner som vi har haft. Det som dyker upp som det största hindret vi haft om varför 

vi helt enkelt inte har blivit mer innovativ är helt enkelt organisationskultur och ledningsstrukturen. 

Sedan finns det en hel del massa andra saker också. Men det är en högst väsentlig fråga i 

sammanhanget.  

Det finns helt enkelt inte en tydlighet i exakt hur saker och ting ska göras? Utan de behöver 

ni arbeta fram då eller? 

Ja de är de som vi har hållt på med. Och det är en av dom första sakerna vi drog igång och det var 

helt enkelt att hitta en typ av kulturresa som det så fint heter. Och där jobbar vi helt enkelt mycket 

med stadens ledning, både politiskt och tjänstemannamässigt för att dra igång det där. Bara för att 

ge ett exempel hur vi har accelererat dom aktiviteterna så en gång om året så bjuds alla stadens 

chefer in till något som heter mötesplats chef. Staden har ungefär 2000 chefer, Men då är det allting 

ifrån stadsdirektör till nattskiftet på äldreomsorgen. Så det är ganska stor bredd. Ungefär hälften 

av dom här cheferna brukar komma. Så det är väldigt god närvaro.  
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2016 då har vi innovation som tema, för hela de mötet som är ett halvdagsmöte. För att då skapa 

en insikt och kunskap samt ett driv om att jobba med frågan. Vilket egentligen var före vi fick 

beslut om själva programmet om innovation. Men redan då började det kommunikativa arbetet.  

2017 samma möte så hade vi tema organisationskultur, Så väldigt mycket i att just skapa en 

innovationskultur är att jobba med de chefer och ledare som finns, Så man får igång ett arbete i att 

förändra och att få igång en kulturresa. Som en deleffekt av de som är framtaget med 

innovationsarbetet så håller även staden på att ta fram ett nytt HR program kan man säga, Som 

man kallar för attraktiv arbetsgivare, Så det är helt enkelt ett nytt tänk hur man ska attrahera 

personal att vilja jobba i kommunen. Hur man ska bli en mer modern och drivande arbetsgivare. 

Där kulturarbetet är högst väsentligt.  

Så bara de att vi då har arbetar med innovation som en drivkraft av förändring så har det lett till att 

det finns en helt annan insikt kring kulturfrågorna och organisationsfrågorna, Och det pågår då ett 

arbete att på något sätt få det att bli bättre.  

Och det är också då ett arbete, Ska man lyckas att förändra en kultur så drivs de väldigt mycket 

ifrån ett uppifrån och ner perspektiv, Man gör ju väldigt mycket de som ledaren gör och inte så 

mycket vad ledaren säger, Så får man inte ett beteende som är relaterat till de men vill få hända på 

riktigt så händer det inte. Så detta är ett område som vi jobbar väldigt mycket med.  

Vad anser du att medarbetarens uppdrag inom organisationen är? 

Det är en väldigt bred fråga. Det är väldigt många olika typer av medarbetare vi har naturligt vis.  

Om vi skulle snäva in frågan på innovation just och inte så mycket annat? 

Även där är det väldigt olika beroende på vilken roll man har inom organisationen, Ett utav stadens 

ledord är att tänka nytt, Så det finns ett sådan generellt uppdrag. Men rent generellt så bör varje 

enskild medarbetare fundera på hur man kan lösa uppdraget på bästa möjliga sätt. Och kan man 

hitta nya sätt att göra så ska man se till att ta detta tillbaka till organisationen och sedan sprida det. 

Så det är någon typ av grundläggande förväntan så att säga. Och här är en skillnad i de som är det 

generella i en stad med riktigt innovativt ledande privata arbetsplatser. I näringslivet har man ofta 

mycket tydligare förväntningar att medarbetaren ska ta ett utvecklingsansvar. Det är inte lika tydlig 

i den offentliga verksamheten på samma sätt. Utan där kanske man mer förväntar sig att göra de 

man förväntas att göra och sedan är alla nöjda och glade. Så detta är en del av pusslet. Där man 

idag inte måste utveckla sin roll och sin kunskap på samma sätt som man måste inom ett privat 

bolag.  

Får medarbetarna vara med och involveras i innovationsutvecklingen på något sätt? 

Ja absolut, det är väldigt olika beroende på förvaltningen och bolagen,  Det finns verksamheter 

som har ett väldigt utvecklande ansvar och uppdrag. Då är det naturligt vis en förväntan att man 

aktivt deltar. Och sedan är det hela vägen ner till olika kärnuppdrag där det inte är lika tydlig. Men 

i många utav stadens avdelningar så finns det väldigt goda modeller hur man får med medarbetarna 

i utvecklingen på olika sätt. Allt ifrån klassiska Idélådor till att man har med dem i olika typer av 
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medarbetardiskussioner bland annat. Så jag skulle säga att generellt sätt så finns det en god tanke 

hur man får med medarbetare i utvecklingsarbetet.  

En utmaning på andra sidan dock är att det inte finns tillräckligt med struktur, kunskap eller stöd. 

Om man nu ska ta denna goda Idéen som dyker upp någon stans. Hur ska man se till att den 

verkligen blir förverkligad på riktigt och inte stannar just vid en god idé och att den sprids. Detta 

är något vi har med i detta arbete. Där vi tittar på både kunskapsmodeller och finansiella modeller 

för att få de att fungera. 

Och där svarade du på de två kommande frågorna. Hur säkerställer ni att medarbetarnas 

idéer kommer fram till rätt person och hur ni omsätter medarbetarnas förslag till konkreta 

åtgärder. Och om jag tolkar dig rätt så är de lite blandat? 

Precis. Vissa verksamheter är jätteduktiga på det och lyfter fram medarbetarnas förslag medans 

andra förvaltningar finns det i praktiken ingenting. Och allting dess i mellan.  

Det vi tittar på är även om du har en god idé som kanske inte är i direkt nytta för din organisation 

men som kan vara till nytta för stan i helhet så tittar vi på om man kanske kan söka någon form av 

konceptpengar så man kan gå in och frigöra sig tidsmässigt för att arbeta vidare med sitt tänk. För 

att sedan efter de gå ifrån någon form av koncept till någon form av test. Där man behöver frigöra 

ännu mer kapital och få ännu mer nischad kompetens för att kunna förverkliga idén.   

Kanske lite ledande fråga. Men är det bättre i mindre förvaltningar där det finns akademiskt 

krav just när det kommer till innovation än större avdelningar där kravet på en akademisk 

bakgrund inte finns utan då det mer är gå till jobbet måndag till fredag och sedan hem?  

Enkla svaret på den är Ja. Det beror delvis på att om du kanske kommer ifrån en mer akademisk 

bakgrund och kanske är mer van att jobba med utvecklingsfrågor så ställer du mycket mer krav på 

dina närmaste chefer och organisation.  

Vad tycker du är viktigt att tänka på i innovationsarbetet när det kommer till 

förändringsledning?  

Något som är väldigt viktigt är att ha en god prioriterad insikt i vad som är viktigt att fokusera på 

just nu. Generellt sätt som jag har lärt mig ifrån alla år. Jag har helt och hållet en 

näringslivsbakgrund innan jag kom till kommunen. Om man inte har förmågan att prioritera vika 

om råden du vill jobba med innovation och hur du ska prioritera inom de området när det gäller 

innovativa tankar och förslag så kommer du att ha rejäla utmaningar. Och här blir det att verkligen 

följa de fem strategierna vi har i programmet. 

Den första blir. Förmågan att prioritera på både övergripande nivå och specifik nivå.  

Det andra är väldigt mycket hur man arbetar med olika aktörer som är inblandade. Är man en 

kommu, så jobbar du väldigt mycket med andra aktörer, Du jobbar väldigt mycket med bland annat 

akademi, du jobbar med näringsliv samt olika typer av statliga organ, och hur den strukturen ser 

ut och hur du bygger upp dina så kallade utvecklingsplattformar och sånt är ju jättevesäntligt. Hur 

jobbar du tillsammans med andra.  
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Tredje området vi fokuserar på är de som vi kalla för processer och metoder. Och de har och göra 

också lite frågor kring hur ser du till att ha allting genomarbetat från projektstyrning och 

projektledningsmodeller så det verkligen går att arbeta med utvecklingsprojekt på ett likartat sätt. 

Till att du då har digitala verktyg så att du kan få stöd i det projektarbete.  

Fjärde området som vi fokuserar väldigt mycket på då är organisationskultur och de har vi redan 

pratat lite grann om.  Hur utvecklar vi kulturen att det blir tillåtet att tänka nytt och att det blir 

tillåtet att jobba med saker utanför boxen. Och hur driver man då ett utvecklingsarbete där man 

har en god balans mellan att tänka nytt och arbeta säkert. Offentliga organisationen och 

myndigheter har ju också en hel del myndighetsansvar. Och det kanske är så att man inte ska bli 

allt för innovativ i dom i första läget utan man ska snarare tänka hur man kan förändra lite mer 

långsiktigt. 

Och det femte är ju då helt enkelt hur man kan organisera vårt lärandehelt enkelt. Hur jobbar vi 

helt enkelt med den här utvecklingsgruppen som då är vår arbetsgrupp. Hur jobbar vi med stadens 

förvaltning och bolagschefer, hur driver vi projekt på riktigt. Hur jobbar vi med saker och ting på 

tvärsen.  

Prioritera, arbeta tillsammans med andra, processer och metoder, organisationskultur och 

organisering. De är dom fem sakerna som vi har på strategilistan. 

Anser ni att ni får den effekt ni önskar av de förslag som kommer?  

I de organisationer som är duktig på innovation så tycker jag att det är ganska gott flöde ifrån idé 

till nyttoeffekt. Medans på andra ställen så finns det inte ens en mottagare till idéen. Så det är 

väldigt väldigt spretigt.  

Tittar vi på de specifika projekt som vi driver ifrån innovationsprogrammet så ser vi att det börjar 

få ganska god drivkraft framåt.  

Vårt uppdrag är inte specifikt att effektiva hemtjänsten i sak. Utan de är att se till att det finns 

förutsättningar för dom som äger hemtjänstfrågan att se till att det finns de verktyg som behöver 

för att kunna driva utvecklingen ifrån deras håll. Vårt jobb är mycket mer att se till att det finns en 

grundstruktur och ett sätt att arbete som gör att det går att jobba med innovation.  

Och dom delarna som ni arbetar med kommer med ifrån förvaltningshåll och 

organisationshåll att det här ska förändras. Det kommer inte direkt från den enskilda 

medarbetaren som sitter varje dag och jobbar med kunder? 

Ja de vi jobbar med blir med de strukturella frågorna, Sedan kan de ju naturligt vis kommer goda 

tankar och idéer från medarbetarna, Det är inte alltid lätt att se skillnad på vad som kommer från 

den enskilde medarbetaren eller organisatoriskt. Men det är klart att våra frågeställningar blir ju 

mer av strukturell karaktär.  

Vad tycker du är viktigt när det kommer till att motivera medarbetare att göra ett bättre 

jobb just när det kommer till innovation? 
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Mycket där är egentligen att se till att det finns både karriärvägar och sätt att synliggöra enskilda 

medarbetare för de goda insatser som görs. För när vi hade det här mötesplatschef 2016 med fokus 

innovation så hade vi också ett innovationspris som delades ut. Vilket också är ett sätt att motivera 

medarbetarna, genom att lyfta fram goda exempel och goda idéer som blir realiserade. Och att man 

då syns som enskild medarbetare för att man har gjort ett gott jobb. Så den ena är att visa och 

synliggöra att detta verkligen är viktigt. Den andra är att det i praktiken syns både i 

karriärsutveckling och i lönekuvertet. 

Är detta dom typer av belöningsmodeller som ni har idag och som ni har möjlighet att göra 

för medarbetare eller finns det annat där också?  

Titta på både hur man promoverar och lyfter enskilda individet och hur man kan fördela 

löneökningar så kan man säga att där finns ju redan ett verktyg. Däremot behöver bli mycket bättre 

på att ge chefer verktyg för att se till att man använder dom här möjligheterna som finns. Det kan 

vara som så att idag kanske det premieras mest på att man är riskminimerande, än att man faktiskt 

utmanar systemet i att göra någonting som är annorlunda. Så vi är tillbaka mycket i den här 

kulturfrågan. Vilken typ av beteende är som dom vi egentligen vill ha. Så traditionellt i många 

utav Sveriges offentliga organisationer så har man nog snarare primerat riskminimering mot att 

man faktiskt för något nytt som mer eller mindre blir någon form av radikal förändring. Så där 

finns det ett jobba att göra.  

Verktygen tror jag i stor utsträckning redan finns. Det är förmågan att använda dem som behöver 

förbättras.  

En annan sak som jag kan se som skillnad när det kommer till privata bolag och kommunala 

organisationer är att det finns en otydlig struktur när det kommer till att göra karriär. Som linjechef, 

som ledare eller när det kommer till specialist. Vilket är väldigt tydligt i olika roller inom 

organisationer. Inom den privata marknaden kan du absolut få lika hög lön och status specialist, 

som ledare eller som stor linjechef, och kanske snarare ännu mer bang for the buck i den typen av 

roller. Skulle nog säga att i många offentliga organisationer och nu tar vi specifikt denna så är det 

ju en väldigt hierarkisk tradition, Så det innebär att på nått sätt förväntas man att göra karriär i en 

klassisk modellen att man blir chef för fler och fler människor.  

Och ju fler människor man är chef över ju bättre lön har man då? 

Precis, vilket då är en rejäl utmaning om man då vill promovera ett nytänk.  

Så om du är tillexempel affärsutvecklare så belönas inte de lika bra som om du skulle vara 

chef för 1000 medarbetare? 

Precis. 

Om vi tittar på digitalisering. Har ni någon digital lösning där medarbetarna kan dela med 

sig utav sina idéer som är övergripande för hela organisationen? 

Nej det finns inte något övergripande för hela organisationen. Det finns olika enstaka verktyg. Vi 

håller på att titta på just olika verktyg för det där. Vi har väl lag mer fokus i det här läget på att 
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digitalisera de verktyg för att kunna driva en idé ifrån start till slut. Alltså mer projektledning och 

processledning än specifika idélådeverktyg.  

Men det finns ingen struktur där en medarbetare som har en bra idé kan lyfta fram. Utan 

då är det att man tar det till sin chef. I bästa fall chefens chef, Det är ungefär dit den kommer 

och sedan är det upp till den enskilda chefen om idén kommer att lyftas eller inte? 

Precis. Och sedan finns det olika typer av digitala verktyg eller halvdigitala verktyg som kan hjälpa 

till i den processen. Men det finns ingenting som är en öppen idélåda för hela kommunen.  

Och om man ser medborgarna i sig, får dom vara med och tycka till vad som ska förbättras 

eller förändras i kommunen.? 

Där finns det flera olika vägar som man kan använda. Dels så har det funnits ett arbete nu som har 

hållt på i några år som har haft fokus ett jubileum. Detta arbete har varit väldigt mycket fokuserat 

på medborgardialog på olika sätt och bygger väldigt mycket på den här initiala medborgardialogen.  

Sedan pratar vi väldigt ofta om invånare, vi försöker hitta vägar in för boende men även besökare 

och näringsliv. Så vi försöker täcka de tre intressantstruktureran och inte bara dem som betalar 

skatt i kommunen. Utan de kan vara andra typer av individer också.  

Så helt enkelt andra som också kan bidra till områdets utveckling då? 

Jag både utveckling. Men också då, om man skulle betrakta staden som en leverantör så har ju 

både näringsliv och besökare stora behov. Sedan kan du ju vara boende utan att vara medborgare 

också.  

Har ni specifika möten där dom får vara med eller hur säkerställer man att deras röst blir 

hörd? 

Där är dom väldigt olika i sin karaktär. Det finns mer strukturer för tillexempel näringslivet. När 

det kommer till näringslivet så har vi tagit fram ett näringslivsstrategiskt program. Och där har det 

varit ett väldigt brett arbete tillsammans med näringslivet olika aktörer. Detta för att ta fram en 

behovsbild och en kravbild. Detta för att även delta i själva utvecklingen av programmet. Så där 

finns det ett gäng genomtänkta metoder och processer för att arbeta med den dialogen.  

Och även på besökarsidan som då är besöksnäringen och besöksnäringsturismen. Där turister har 

fått fylla i enkätundersökningar vad dom uppskattar med staden och vad dom önskar mer utav.  

Mot medborgarna finns det något som heter stadsförslaget där man kan gå in på en hemsida och 

skriva upp sin idé. Och får man mer än två hundra andra som gillar ditt förslag så tas detta förslag 

upp i kommunstyrelsen.  
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Intervju 2 
 

Arbetsroll: Antal år med 

nuvarande 

tjänst: 

Antal år inom 

organisationen: 

Datum för 

intervjun: 

Förvaltningsdirektör 9 7 2018-03-20 

 

Övergripande frågor 

 Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Förändringsarbete 

 Vad är din syn på innovation? 

 Har ni någon nuvarande strategi när det kommer till innovation?  

 Vilka utmaningar ser du att det finns för att skapa en innovativ kultur och organisation? 

Medarbetarskap 

 Vad anser du att medarbetarnas uppdrag inom organisationen är? 

 På vilket sätt involveras medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Hur säkerställer ni att medarbetarnas idéer kommer fram till rätt personer inom 

organisationen som kan ta beslut? (Finns det någon digital lösning för detta)  

 Hur omsätts medarbetares idéer och innovationsförslag till konkreta ändringsåtgärder?  

 Hur arbetar ni med belöning till medarbetare?  

 

Förändringsledning 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i ett innovationsarbete? 

 Anser du att ni i hög uträckning får de effekter ni önskar av förändringsarbeten? Om ja 

varför. Om nej varför? 

 Vad tycker du är viktigt när det kommer till att motivera medarbetare att göra ett bättre 

jobb? 

 Hur är din syn som ledare till belöning av medarbetarna? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har fungerat. 

Vad har inte fungerat för dig? 

Digitalisering 

 Har ni någon digital lösning där medarbetare kan dela med dig utav sina idéer? 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 

Övrigt 
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 Tar ni in inspel ifrån medborgarna om vad dom tycker ni ska förbättra? 

 På vilket sätt får medborgarna vara med att påverka förändringar som ska leda till 

förbättringar för dem? 

Transkribering intervju 2 

 

Vad innebär tjänsten som du har?  

Den innebär att leda en förvaltning med 1800 anställda och en budget på ungefär 1.5 miljarder. 

Och vi arbetar med sociala frågor i staden. Som inte ligger i stadsdelarna. Utan som då ligger då 

centralt och det rör sig om arbete kring utsatta ungdomar. Missbruksbehandling. Boende för socialt 

utsatta personer. Myndighetsutövning. Familjerätt. Det är en väldigt differentierad förvaltning. 

Med många olika uppdrag.  

Vi har även en del strategiska ansvarsområden som handlar om kompetensförsörjande insatser. 

Utredningsuppdrag. Kartläggningsuppdrag inom de det sociala området.  

Om vi hoppar vidare till innovation, Vad är din syn på innovation? 

Min syn på innovation är någonting som skapar ett nytt sätt att möta de utmaningar som vi har. 

Som är någon form av nytänkande i relation till de tidigare utmaningar som vi har.  

Har ni någon nuvarande strategi i hur det ska gå till?  

Jag tycker att innovationsbegreppet är lite komplicerat. Nu har det tagit en innovationsstrategi i 

staden. Man kan väl säga att när man pratar om begreppet innovation i relation till tillexempel 

metodutveckling eller verksamhetsutveckling i relation till det privata näringslivet. Vi har för 

exempel en science park  som är så att säga en innovationsplattform där vi skapar något där vi 

skapar något med andra parter exempelvis näringslivet. För inom det sociala området så finns inte 

de utbytet med näringslivet som vi ofta kopplar ihop med innovation, Jag tycker att om vi pratar 

om våra utmaningar i staden utifrån ett välfärdsperspektiv så handlar de mycket om hur möter vi, 

hur minskar vi klyfterna i samhället, hur möter vi frågor kring segregation och utanförskap och då 

tycker jag att utmaningen ligger väldigt mycket i våra tjärnverksamheter. Att utveckla år 

verksamhet så vi blir bättre på de vi ska göra och här kan jag tycka att det finns en risk att vi pratar 

om innovation som något som ligger sidan om de som är våra tjärnuppdrag. Något som vi tror ska 

lösa utmaningen för oss. När det egentligen är något som vi måste arbeta på ett annorlunda sätt 

och våga utmana våra egna organisationer.  

Vad ser du medarbetarnas uppdrag i detta arbete är? 

Jag dom är Jätteviktiga därför att det är ju dom som ytterst möter dom vi jobbar med. Och det är 

dom som ytterst har kunskapen kring kvalitén i mötet mellan oss som jobbar med välfärdsfrågor 

och dom brukare eller kunder som vi möter. Så deras perspektiv och tankar kring innovativa nya 

lösningar i vardagen är väldigt centrala för att lyckas. Så kopplar vi inte ihop madarbetarnivån med 

innovationsarbetet så kommer vi inte kommer någon stans. Utifrån mitt ämnesområde.  
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 Hur säkerställer man att medarbetarens förslag kommer till rätt person inom 

organisationen för att få genomslagskraft?  

Idag så går det arbetet i linjeorganisationen. I min förvaltning finns det en linjeorganisation där 

ytterst är medarbetarna som arbetar under en chef. Och där drivs arbetet i relation till brukarna. 

Sedan är de vägen upp via chefen och linjen som är sättet som den typen av nytänkande eller 

innovation kommer idag skulle jag vilja säga. Så vi har inga specialkonstruktioner inom 

organisationen för att möta innovationen. Utan de är traditionellt.  

Min grundinställning till hur vi ska utveckla vårt välfärdsarbete huvudsakligen handlar om 

utmaningen för såna som mig och andra högt uppsatta beslutshavare att faktiskt skapa en kultur 

och klimat där vi förändrar våra arbetssätt utifrån de resurser vi har.  

Vi behöver åstadkomma en kultur och utmana varandra i hur. I många fall upplever jag att vi bara 

plussar på massa uppdrag. Vi lever i en politisk styrd organisation och där ligger ju 

huvudutmaningen i innovationsarbetet och verksamhetsutvecklingsarbetet.  

Vi kan konstatera att huvudutmaningen ligger i våra grunduppdrag och att faktiskt jobba i att klara 

av ett förändringsarbete i organisationen i ordinarie struktur. I det arbetet vi gör nu innebär att vi 

ska pröva ett sätt att bygga upp en plattform tillsammans med näringslivet och praktiker ute i 

välfärdsarbetet. Detta för att se om vi kan hitta nya sätt att utveckla innovativa lösningar med 

näringslivet. Exempel digitalisering eller andra smarta lösningar som vi i välfärdssektorn inte är 

vana att jobba med.  

Vi har ett stort ansvar som ledande tjänstemän att vara kritiska emot varandra och våga göra saker 

på andra sätt än vad vi gör idag.  

Hur belönar ni medarbetare som vågar vara innovativa? 

Det finns ingen speciell belöningsmodell för det. Det sker på det sättet att utifrån dels de 

individuella lönekriterier vi har där nyfikenhet och förmågan att utveckla samarbetar och tänka 

nytt är delar i lönekriterier som ska stimuleras. Sedan sker det mer utifrån att man uppmärksammar 

enskilda medarbetare genom kompetensutvecklarinsattser. Men det finns ingen lokalt formulerad 

innovationsstrategi på verksamhetsnivå.  

Finns det någon del i lönekuvertet som är speciellt anpassad för innovation?  

Nej det gör det inte. Vi har lönekriterier. Det finns utifrån ett förhållningssätt som vi vill stärka 

hos våra medarbetare. Ett av dessa förhållningssätt är att tänka nytt.  

Om man tittar budget. Vad är viktigast för dig. En person som är innovativ eller en som 

håller budgeten?  

Det får man värdera utifrån vad är de som har genererat att budgeten har överskridits. Så det går 

inte att svara ja eller nej. Du ska inte överskrida din budget. Du ska i så fall ta upp det med din 

närmaste chef och meddela att du kommer överskrida budgeten och det är kopplat till detta arbete. 

Sedan kan man få sanktion till att göra de. Gör en person ett innovativt arbete som jag på sikt kan 
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se är lönsamt både ekonomiskt så är de klart att gör vi den bedömningen att vi gör de. Om det inte 

är av den vikten att det inte är ekonomiskt försvarbart.  

Vad anser du är viktigt att tänka på i ett innovationsarbete?  

Jag tror att det är väldigt viktigt när det kommer till förändringsledning i stora organisationer så 

behöver man till och börja med att formulera sig kring den utmaningen man har. Man måste kunna 

beskriva vad är de för förflyttning man ska göra och varför måste man göra den. Det är steg 

nummer 1. Och sedan behöver man bygga starka allianser med andra.  

En av de utmaningarna vi har inom staden nivå är att vi har så många stuprör med organisationer 

som jobbar parallellt. Och då behöver vi jobba med på tvärsen. Då behöver man också kunna 

formulera en gemensam utmaning och en förflyttning som behöver göras. Sedan behöver man 

också få jobba med det för att få medarbetare att engagera sig i den förflyttningen som behöver 

göras. Man behöver ta fram en strategi, men behöver tydliga målkonflikter också jobba med att 

synliggöra resultat snabbt.  

Staden har börjat med ett innovationsarbete. Har ni börjat få ner det i din organisation? 

Nja man kan säga att det sker på olika nivåer. Kommunförmäktige har tagit en innovationsstrategi. 

Men den är långt ifrån förankrad längre ner i organisationerna.  

Du ner till dina närmaste chefer. Hur duktig tycker du att du är på att belöna ett 

nytänktsarbete.  

Den är svår att bedöma. De måste nästan andra göra. Men jag själv drivs av den energi som innebär 

att jobba och utveckla saker. Det är en stark drivkraft som jag har. Jag är inte så mycket av en 

förvaltare. Så jag tror nog att jag är ganska bra på att gå igång på sånt som är utvecklingsarbete 

och de borde också märkas. Som sagt va det är svårt att bedöma men jag är nog ganska bra på det 

måste jag säga.  

Intervju 3 
 

Arbetsroll: Antal år med 

nuvarande 

tjänst: 

Antal år inom 

organisationen: 

Datum för 

intervjun: 

Enhetschef inom socialtjänsten 10 månader 22 år 2018-03-13 

 

Övergripande frågor 

 Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Förändringsarbete 

 Vad är din syn på innovation? 
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 Har ni någon nuvarande strategi när det kommer till innovation?  

 Vilka utmaningar ser du att det finns för att skapa en innovativ kultur och organisation? 

Medarbetarskap 

 Vad anser du att medarbetarnas uppdrag inom organisationen är? 

 På vilket sätt involveras medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Hur säkerställer ni att medarbetarnas idéer kommer fram till rätt personer inom 

organisationen som kan ta beslut? (Finns det någon digital lösning för detta)  

 Hur omsätts medarbetares idéer och innovationsförslag till konkreta ändringsåtgärder?  

 Hur arbetar ni med belöning till medarbetare?  

 

Förändringsledning 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i ett innovationsarbete? 

 Anser du att ni i hög uträckning får de effekter ni önskar av förändringsarbeten? Om ja 

varför. Om nej varför? 

 Vad tycker du är viktigt när det kommer till att motivera medarbetare att göra ett bättre 

jobb? 

 Hur är din syn som ledare till belöning av medarbetarna? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har fungerat. 

Vad har inte fungerat för dig? 

Digitalisering 

 Har ni någon digital lösning där medarbetare kan dela med dig utav sina idéer? 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 

Övrigt 

 Tar ni in inspel ifrån medborgarna om vad dom tycker ni ska förbättra? 

 På vilket sätt får medborgarna vara med att påverka förändringar som ska leda till 

förbättringar för dem? 

Transkribering intervju 3 

Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Då är det en enhet som består av 35 medarbetare, där mitt huvudsakliga uppdrag är att vara 

ansvarig men inriktning på de strategiska frågorna så att säga. Ytterst ansvarig för hela enheten så 

att säga. Sedan har vi flera chefer på plats. 

Och när du säger strategiska frågor. Vad menar du då? 

Dom strategiska frågorna som riktar sig emot staden och våra kranskommuner/regioner.  

Kan du ge ett exempel på de? 
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Det kan handla om jämlikhet lika behandling, den typen av frågor. Organisatoriska frågor och 

ekonomiska frågor.  

Hur är din syn på innovation? 

Det är ett begrepp som vi egentligen inte använder oss utav eller så ofta. Vi uttrycker inte oss på 

det sättet i kommunen. Utan man pratar med om utrymmet och förmågan att tänka nytt. Så 

begreppet innovation är inte så förankrat i mig faktiskt. Utan när jag tänker innovation så hamnar 

jag lite mera inom det privata näringslivet faktiskt.  

 

Men för er är det lite mer tänka nytt om jag förstår dig rätt?  

Aa precis det stämmer.  

Då gör vi som så att då använder vi ordet tänka nytt genom intervjuen istället.  

Hur är din syn på att tänka nytt?  

Det tänker jag att när våra etablerade lösningar inte längre räcker till. Och när det handlar om att 

hitta lösningar inom vår ram inom det uppdrag vi har och de resurser vi har och rör oss med. Och 

att vi påtalar när vi ser och uppfattar att det finns nya behov. Att vi tar ansvar och påtalar de.  

Har ni någon nuvarande strategi när det kommer till att tänka nytt.  

Det ingår i det systematiska kvalitetsarbetet på vår enhet. Där vi har ett tvärfunktionellt team där 

alla funktioner är representerade men uppdraget att tänka kvalité och verksamhetsutveckling. Detta 

med lite olika uppdrag. Det är den strategin som vi har hos oss nu då.  

När du säger tvärfunktionellt. Vad menar du då? 

Då har vi chef, administratör, förste socialsekreterare och socialsekreterare.  

Och det är ni som driver nytänkadet arbetet vidare eller är det någon annan? 

Ja det är de. Och det är jag som ger de stora penseldragen, de stora uppdragen till det här teamet 

för att jobba vidare med. Och då är det utifrån brukarens behov.  

Om jag bara förstår dig rätt. Ni tittar utifrån brukarens behov, vad dom behöver sedan 

kommer det till dig där du tittar på vad som behöver utvecklas. Sedan lämnar du över denna 

boll till detta team där dom har ett ansvar att titta över hur man ska göra detta i framtiden.  

Ja så kan man säga att det är. I och med att det finns en chef i teamet så har dom också ett 

beslutsmandat. Att driva dessa frågor hyffsat självständigt. De är om det kommer till mycket 

kostnader som man behöver ha upp det i min ledningsgrupp. Men i övrigt så fattas flera beslut där 

som inte jag är inblanda i. Utan de är de stora penseldragen som jag har lämnat till dem som dom 

får jobba ganska fritt med.  

Jag blev lite nyfiken när du säger kostnader. Har du väldigt styrd budget för er eller har du 

en frihet att kunna sväva ut utanför ramarna?  



   70 
 

Nej det har jag inte. Inte någon sådan frihet. Vi har väldigt tydliga ramar. Sedan är vår verksamhet 

i sin naturlighet svår att veta i och med att vi jobbar med akut verksamhet. Men vi har ändå en 

budget som vi behöver ha i balans.  

Har ni mycket fokus på att hålla nere kostnader?  

Ja det har jag. Jag har det uppdraget på mig. Jag har uppdraget att ha en budget i balans så att säga.  

 

Vad händer om den här gruppen kommer med en lösning som skulle vara väldigt bra med 

väldigt dyr att genomföra?  

Då skulle jag kunna säga nej. Av den anledningen till att vi inte har dom ekonomiska resurserna.  

Om du skulle se vinningen utav det. Finns det en möjlighet att gå uppåt i organisationen och 

eska pengar?  

Ja det finns det. Absolut om man har ett bra underlag. Dessvärre jobbar vi med ettårs budgetar. Jag 

tror jag skulle föredra att jobba med tvåårsbudgetar. Men jag vet inte. Jag har aldrig jobbat med 

de. Men det skulle kunna vara ett sätt att parera dessa kostnader.  

Men naturligtvis siter ju också jag med min chef i en ledningsgrupp där också vi kan bolla dessa 

frågeställningar tillsammans med verksamhetens ekonom så att säga. Och se om man kan lägga en 

plan för det. Men mandatet att säga nej har jag om det skulle vara så. 

Sedan är det så att detta är medarbetare som har jobbat många många år i kommunen, dom har 

också en ide vad som är realistiskt och genomförbart. Man är skolad i det kommunala ekonomiska 

tänket. Så det är inte som så att det kommer upp särskilt många vilda idéer om man säger som så. 

Utan dom är nyanserade och väl genomtänkta. 

Har du gått vidare med ett förslag i organisationen där du har behövt eska mer pengar.  

Ja det har jag 

Vilken reaktion fick du då? 

Men det har inte varit på tänka nytt. Det har varit på andra saker.  

Vilka utmaningar ser du som finns i att skapa en tänka nykultur inom organisationen.  

Dels handlar de om resurser. Sedan handlar de utifrån vårt kärnuppdrag som är att bedriva 

myndighetsutövning på uppdrag av stadsdelar och kranskommuner. Vi är hårt styrda utav lagar 

och ett regelverk och dom här delarna. Så vi är i den bemärkelsen lite begränsade och kan inte 

riktigt fladdra iväg hur mycket som helst. För vi har ett kärnuppdrag som vi måsta ta hand om. Så 

de kan jag tänka mig är utmaningarna för oss. Så man inte tappar grunduppdraget.  

Vad anser du att medarbetarna har för uppdrag i den organisationen du är i och hur 

involveras dem i utveckling?  

Jag tänker att vi i huvudsak är här för att bedriva vårt kärnuppdrag vilket i huvudsak är att bedriva 

socialjour för ett ex antal invånare. Och sedan de delar som handlar om utveckling de är de som 
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ligger lite utöver. Du måste först leverera i ditt kärnuppdrag innan vi kan plocka på de här andra 

sidouppdrag då.  

Ges medarbetarna utrymme för att bedriva sidouppdrag? 

Ja vi försöker. Men det är svårt när vi jobbar i en dygnet runt verksamhet. För dom är schemalagda. 

Så hade vi haft medarbetare som jobbar rak vecka så att säga. Måndag till fredag 8 till 5 så hade 

det varit mycket enklare för oss. Men här måste människor sova och ha sin dygnsvila. Så det är 

mycket såna begränsningar som gör det mer komplicerat.  Men har vi en idé som vi vill genomföra 

så försöker vi att skapa förutsättningar för våra medarbetare.  

På vilket sätt får medarbetarna vara delaktig i tänka nytt arbetet.  

Dels så är de det här teamet som vi har. Sedan så jobbar vi med att systematisera vårt målarbete 

och jobba med vår verksamhetsidé rätt så återkommande och där har vi stora möjligheter att 

påverka hur vi ska nå våra mål. Så jag skulle säga att det är i dom tillfällena som medarbetarna blir 

involverade.  

Och hur involverad dom då? 

Dels så har dom bestämt själva vilka mål vi har på den här enheten och dom har ockss bestämt ur 

måluppfyllelsen ska se ut och hur vi ska nå målen. Så det är helt och hållet medarbetarnas idéer i 

vår verksamhetsplan.  

Och dom här tänka nytt delarna är alltså hur ni ska uppnå målen i själv? 

Ja det är det. Men det kan också vara ett nytt mål som vi behöver införa i enheten. Målen är trotts 

allt väldigt återkommande i en sån här verksamhet. Men man kan plocka in nya mål också. Men 

sedan finns det mål som ligger år ut och år in. Men att plocka in nya mål är ju jätteroligt om man 

får in lite nytt.  

Skulle det vara någon skillnad om man bedrivet tänka nytt utan målsättning och bara 

fokuserar på vad blir bättre för brukaren? 

Det mesta vi gör är kopplat till brukarfokus. Så det landar in i de målen ändå. Oavsett om vi skulle 

tänka bort dem. För det handlar om rättssäkerhet och kvalitetssäkring och dom här delarna.  

Hur gör en medarbetare med en god idé så att idén kommer fram till rätt person.  

Min uppfattning är att man tar det med närmsta chef eller med mig. Lite beroende på vad det 

handlar om. Vi har olika team på enheten som bedriver olika frågeställningar. Eller så hamnar de 

i vår ledningsgrupp för nån slags ställningstagande.  

Om du inte är rätt person utan de måste gå högre upp eller till en annan person i någon 

utvecklingsavdelning. Hur går medarbetarna till väga då? 

Jag tror ändå att den går via chefen. Staden tycker om linjen. Så det går via linjen och sedan är de 

vi chefer som tar det vidare. Jag har svårt att se att någon här skulle vända sig till våra 

utvecklingsledare faktiskt. Sedan är inte de förbjudet på något sätt men det är inte naturligt. Och 
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det handlar inte om beslutsmandatet utan de är så kommunen ser ut på gott och ont. Det är väldigt 

linjestyrt. I alla fall inom den delen jag jobbar då.  

Tolkar jag dig rätt att det inte finns någon digitlal lösning för innovationsidéer? 

Nej det finns det inte. Inter mer än vår mejl. Så nej det finns inte.  

Hur omsätts medarbetarnas innovationsförslag till konkreta åtgärder? 

När det gäller att utveckla idéer så är det i det här teamet jag nämde tidigare. Det är där verkstaden 

sker och det är där man jobbar fram och utvecklar förslag. Det är så vi har lagt det just nu.  

Om vi tittar på belöning till medarbetare. Hur belönas dom hos er?  

Dels så är det här med att tänka nytt ett förhållningssätt som ingår våra löner och sätter lön. Att vi 

vill att man ska ha den förmågan. Men det kan också handla om annat än rena pengar. Så som 

kompetensförsörjnings, mer ansvar eller svårare sidouppdrag. Den typen av belöning jobbar vi 

också med då. Men de är ett av stadens förhållningssätt det här med att tänka nytt.  Så det ingår i 

lönekriterierna. 

Om vi då tittar på din egen del vad anser du att du blir mest belönad på av dina ledare. Är 

de på att tänka nytt eller är det på att hålla budgeten?  

Jag skulle nog säga att det är. Jag tänker på min närmaste chef och hennes sätt att leda och styra. 

För jag vet inte hur dom högre upp tänker. Men det är klart ju längre upp man kommer så är det 

klart att min direktör vill helst att jag håller budget. Men min närmaste chef som inte är direktören 

ser nog båda delarna tror jag. Så hon skulle inte kunna vikta de. Hon skulle säga att båda sakerna 

är lika viktigt. För hon  är så nära verksamheten. Så hon ser också att man också behöver bedriva 

verksamhetsutveckling för att få personal att stanna. Så jag tror hon skulle säga att det går hand i 

hand för att det ska bli en framgångsrik verksamhet.  

men som sagt ju längre ifrån man kommer ju mer stirrar man sig blint på det här hårda delarna. Så 

som ekonomi.  

I ditt steg neråt. Hur ser du på budget jämfört med innovation?  

För min del föredrar jag att man driver utveckling och är innovativ. Och sedan är det mitt uppdrag 

att lotsa rätt i det. Det är mycket lättare att bromsa en medarbetare än att putta på en medarbetare.  

Vad tycker du är viktigt att tänka på i ett innovationsarbete?  

Det handlar om att vi måste hålla koll på vårt kärnuppdrag. Så vi inte tappar de och springer på 

alla dom bollarna. För då har vi snart inte uppdragsgivare kvar. Så det är nog de som är viktigt för 

mig när jag har dom här sprudlande innovatörerna. Att man kommer ihåg varför man är på jobbet.  

Så att göra någon form av rätt prioritering?  

Ja, Precis.  

Är det viktigt att prioritera vilken typ av nytänkande ide man lägger fram?  
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Nej det tycker jag inte. Man kan komma med det mesta till mig hoppas jag.  

I ditt fal gör du en prioritering då vilken som är mest lönsam och vilken som är stört chans 

att genomföra? 

Ja det stämmer.  

När det kommer till motivation för medarbetare att göra ett bättre jobb. Vad är viktigt?  

Det här med att känna sig så att säga respekterad. Jag har en ide att alla ska känna sig särskilt 

utvalda på arbetsplatsen. Att alla är så pass viktiga på arbetsplatsen. Att man fyller en så pass viktig 

funktion på verksamheten. Att man på så sätt får känna sig utvald. 

Och att man också får gehör för dina idéer eller vad det nu kan vara. Lite feedback och dom här 

delarna som man jobbar med.  

Är det något med belöning som du vill förtydliga när det gäller belöning till medarbetare.  

ja jag tänker mig att det är gott att känna sig utvald och lite speciell. Och det handlar om att få 

personlig feedback. Att man som chef uppmärksammar vissa saker. Och att det inte blir för 

generellt. Utan att man går till medarbetare som har gjort något bra.  

Har du som ledare möjlighet att ge en individuell bonus. Tillexempel middag?   

Nej det har jag inte. Då hamnar jag i tiningen. Nej dom pengarna får vi inte använda oss av. De 

gör vi inte.  

Vilka sätt har ni att driva förändringsarbete framåt.  

Det är vårt systematiska målarbete att driva arbetet framåt, Vi har fyra dagar per år där vi går 

igenom vilka mål vi har. Hur vi ligger till samt vad vi behöver justera och skriva på. Men de är väl 

dom delarna egentligen då?  

 

Är det du som har satt upp denna struktur? 

Det är lite både och. Vi har vissa death lines där vi ska skriva verksamhetsplaner och rapportera 

till nämnden. Så det är samma för hela staden. Sedan kan man göra saker där i mellan. Så det är 

en combination av staden och hur vi har lagt upp det. 

Rätta mig om jag har fel. Men jag får känslan att det är upp till varje avdelning hur man 

vill jobba med innovation. Och att det är du som har satt upp strukturen i din verksamhet?  

Ja det stämmer. Det är jag som har satt upp denna.  

Det finns inget uppifrån ur direktörshåll hur nytänksarbetet ska bedrivas inom 

organisationen? 

Nej det finns det inte.  

Tar ni hjälp av någon form av digitalt verktyg när det gäller innovationsarbetet?  
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Nej det vet jag inte om det finns.  

Upplever du att ni är en målstyrd organisation? Utifrån den budget ni har och uppdraget ni 

har.  

Ja vi är en uppdragsinriktad verksamhet. Det är viktigt för mig att man vet varför man är på jobbet.  

Tar ni inspel ifrån brukarna hur dom tycker saker och ting ska förändras.  

Ja det gör vi. Förvaltningen har en systematiserad synpunktshantering. Där vi har en rutin hur man 

svara medborgarna. Vi gör även årliga undersökningar för brukarna varje år. För att se vad dom 

tycker om oss. På så sätt får vi in inspel ifrån medborgarna.  

 

Övrig mejlfråga  

Är du medveten om göteborgsstad har en övergripande strategiplan för hur innovation(tänk 

nytt) ska bedrivas? 

Jag måste nog passa den frågan vidare – jag är osäker på detta – svaret finns antagligen i stadens 

budget som jag inte kan på mina fem fingrar. Jag ser om jag får napp och återkommer – ok? 

Intervju 4 
 

Arbetsroll: Antal år med 

nuvarande 

tjänst: 

Antal år inom 

organisationen: 

Datum för 

intervjun: 

Administratör (medarbetare 1) 2 år 19 år 2018-03-19 

 

Övergripande fråga 

 Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Förändringsarbete 

 Vad är din syn på innovation? 

 Är du medveten om din förvaltning har någon uttalad innovationsstrategi?  

 Upplever du att kulturen i er förvaltning tillåter dig att vara innovativ? 

 På vilket sätt upplever du att du får utrymme att vara innovativ i din nuvarande roll? 

 På vilket sätt involveras du som medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Om du har en nyskapande idé, Vilket tillvägagångssätt använder du för att den ska nå rätt 

person som kan besluta om en eventuell förändring? 

 Får du någon återkoppling på dina idéer som du kommer med? 

 Upplever du att det finns ett intresse ifrån förvaltningen sida som tillåter dig att vara 

innovativ?  
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o Får du någon belöning för att vara innovativ? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har fungerat. 

Vad har inte fungerat för dig? 

Digitalisering 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 

Transkribering intervju 4 
Kan du berätta vad din tjänst innebär? 

Jag jobbar på socialjouren och hit kommer det personer som behöver sociala bistånd. Jag tar emot 

de personerna som kommer direkt ifrån gatan och säkerställer att dom gör sin ansökan som dom 

behöver. Jag har även en del arbete i vår förvaltarjour.  

Den andra delen av tjänsten handlar om fakturering och hanterar ärenden ifrån Polisen. Samt 

skickar ut blanketter till andra avdelningar.  

Vad är din syn på innovation? 

När jag fick den frågan först så fick jag en bild av uppfinnarjocke. Att komma på något nytt. 

Framsteg, tänka nytt. Men det är inget ord som jag upplever används mycket i den verksamhet jag 

är i idag. Men man använder inte detta ord.  

Det jag tänker själv är att försöka förändra något till det bättre. Försöka göra något nytt som ska 

utveckla verksamheten 

Jag pratade med din ledare och hon använde ordet tänk nytt istället för innovation. Är det 

ett ord som du får höra i din vardag?  

Ibland har man heldagar med utbildningar och såna grejer. där man får höra det. Men det är 

ingenting som jag får höra i mitt dagliga arbete.  

Så om du sätter dig in i din vardag så har du inte tanken att nu ska jag göra mitt jobb på 

någon annat och mer effektivt sätt? 

Nej det får jag inte.  

Är du medveten om din förvaltning har någon uttalad innovationsstrategi.  

Nej det är jag inte. Jag kan väl tänka mig att dom har de. För de borde dom. Men det är inget jag 

vet om.  

Upplever du att kulturen tillåter er som medarbetare att jobba vidare med innovationsidéer 

som du kommer med? 

Svår fråga.  Både ja och nej. Om jag skulle komma med något förslag. Går jag till min gruppchef. 

Jag blir lyssnad på. Om det skulle vara någonting tänker jag. Den är lite lurig. Om jag själv är 

driven att tänka nytt eller att göra nytt så ja då tror jag nog att jag skulle få respons för det. Men 
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själva organisationen i sig skulle jag nog säga inte efterfrågar det i den rollen jag har nu. Så därför 

blir det både ja och nej.  

Det gäller väldigt mycket att man som medarbetare kliver ut sin roll och bestämmer sig att nu ska 

jag verkligen tänka nytt. Inte att det efterfrågas eller att det känns som att någon är så intresserad 

av att jag ska göra något bättre.  

Det krävs mycket av en för att komma vidare där.  

Upplever du att det finns intresse ifrån förvaltningens sida att du ska vara innovativ?  

Vi är en ganska liten grupp i en stor grupp. Och som liten grupp i en stor grupp blir man ganska 

osynlig, Man blir sin befattning. Och då är jag i en befattning som är längre ner i näringskedjan. 

Detta blir lite hämmande ibland.  

För att sammanfatta. Nej det kan jag inte säga att dom gör.  

När du har lönesamtal med din ledare. Pratar ni något om innovationsarbete eller att du har 

kommit med nya idéer? 

Jo de gör vi faktiskt. Att man ändå kan föreslå på små förbättringar. Vi har ändå fått igenom några 

småsaker. Tillexempel fakturering. Vi upplevde att det inte fungerade bra och då kom vi med ett 

förslag hur ett fakturaunderlag skulle se ut. Då fick vi respons på de och bekräftelse. Samt att det 

dessutom sparade pengar. Det är inte tvärstopp. Det är ingen vägg. 

Vad upplever du att du blir mest belönad på. Att du gör din vanliga sysselsättning bra eller 

att du tänker nytt? Vad får du mest belöning för i lönekuvertet.  

Svårt att svara på. Jag vet faktiskt inte.  

I din roll. Involverar du i innovationsutvecklingen av organisationen? 

Jo det gör vi ju. Men då är det åter igen den lilla gruppen i den stora gruppen där vi är två tre och 

den stora gruppen är 25. Då blir det väldigt mycket fokus på den stora gruppen. Men våra 

frågeställningar blir i mindre sammanhang. Så både ja och nej.  

Vi är inte utanför. Men vi är inte innanför.  

Om ledningen och organisationen bestämmer sig för att utveckla verksamheten. Pratar dom 

med er som medarbetare då i hur man ska göra det? 

Ja det gör dom. När det gäller den här stora gruppen så involverar dom den. För att driva 

verksamheten framåt. Där kan dom till och med vara väldigt aktiv.  

Om vi går tillbaka till fakturadelen. Vilket tillvägagångssätt gick du för att det skulle nå rätt 

person. 

Vi går direkt till chefen. Sedan har vi en enhetschef osv. Jag tror det är så och det är så det fungerar. 

Man går till chefen.  

Upplever du att det är den mest effektiva vägen att gå att göra på det viset? 
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Nej inte alltid. De frågorna som jag kommit med har den fungerat. Men i vissa fall tror jag det vore 

bra om man vidgar sina vyer lite och så lite större. Att man luckrar upp dom här gränserna. Om 

vem som jobbar med vad och vem som är viktig eller inte. Jag tror det i alla fall.  

Det kan ibland vara lite förminskande. Jag tror att man kanske skulle kunna våga tänka lite med 

nytt om man hade chansen att vara i en större arena om du förstår vad jag menar.  

Att det finns forum där man möts. Där det inte är så vattentäta skott mellan vilka befattningar man 

har.  

Finns det en rädsla att gå vidare med förslag inom organisationen för att man inte får gehör 

ifrån sin chef.  

Ja det tror jag absolut att det kan finnas ibland. Om man inte tror att det kommer falla i god jord 

hos den som är närmst så det beror på vad man har för folk runt om kring sig.  

Har du valt att inte gå vidare med ett ärende på grund av att du är fel person. Eller inte 

tillräckligt högt uppsatt. Det är ändå ingen som lyssnar på mig.  

Inte i den tjänsten jag har idag. Men inom samma förvaltning så ja. I den andra tjänsten så har jag 

blivit ganska tilltryckt för att jag kom med förslag vilket gjorde att jag slutade gör det  

Det är först nu på den här nya arbetsplatsen som jag börjat och vågat säga saker. För det var inom 

denna förvaltning och innan jag blev sjukskriven.  

Jag kan ibland uppleva att organisationen kommer med nya idéer hur man ska göra saker. Sedan 

kommer det ingen riktig utvärdering och sedan börjar man med nya saker på en gång. När man då 

säger vad man själv tycker kan förändras så upplevdes man besvärlig och så upplevde jag att det 

var i den verksamheten.  

Vilket resulterade i att jag fick ganska mycket skit. Vilket har gjort mig rädd att komma med nya 

saker.  

Så det beror på hur den närmsta ledaren reagerar?  

Ja så upplevde jag att det var. I detta fall var det många som hade haft den uppfattningen och hade 

gått vidare till ledningen ovanför. Men dom fick ingen respons. Eller respons fick dom men det 

hände ingenting. Vilket resulterade i att personer inte vågade säga något längre.  

Är detta alla typer av saker. Allt ifrån personalärenden till utvecklingsärendet eller hur vi 

ska jobba framöver.  

Ja det är de.  

Om vi går tillbaka till fakturaärendet. När du arbetade med det fick du återkoppling hur 

det gick med ärendet?  

Ja det fick vi. Det var jätte bra. Vi fick återkoppling och sedan har vi fått igen senare. Frågan om 

vad som har blivit bra och vad som går att göra bättre. Så det är ett bra exempel.  
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Och bekräftelse. Vilket var kul. Så det bra.  

När du säger bekräftelse. Vad då för bekräftelse?  

Ja helt enkelt via ord. Det här var bra. Den typen av bekräftelse, Vad bra att det fungerade, Nu har 

vi bättre kontroll över pengar in och pengar ut.  

Upplevde du att det var ett bra sätt att bli belönad på när du kom med den idén?  

Det är ju trevligt, Klart man blir glad. Men det är ju i lönen man skulle vilja se det. Men nu vet jag 

ju inte riktigt hur det blir framöver.  

Gjorde kommunen någon nyhet kring den nya idéen? 

Det gick ut dels till vår grupp. Men även andra avdelningar som ger oss underlagen. Eller som ska 

fylla i underlagen.  

Har ni någon form av digitalt verktyg när det kommer att driva digitalt verktyg när det 

kommer till att driva innovation framåt?  

Nej inte idag. inget som jag använder.  
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Intervju 5 
 

Arbetsroll: Antal år med 

nuvarande 

tjänst: 

Antal år inom 

organisationen: 

Datum för 

intervjun: 

Samordnare för Lägerverksamheten. 

(medarbetare 2) 

15 månader 15 månader 2018-04-10 

 

Övergripande fråga 

 Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Förändringsarbete 

 Vad är din syn på innovation? 

 Är du medveten om din förvaltning har någon uttalad innovationsstrategi?  

 Upplever du att kulturen i er förvaltning tillåter dig att vara innovativ? 

 På vilket sätt upplever du att du får utrymme att vara innovativ i din nuvarande roll? 

 På vilket sätt involveras du som medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Om du har en nyskapande idé, Vilket tillvägagångssätt använder du för att den ska nå rätt 

person som kan besluta om en eventuell förändring? 

 Får du någon återkoppling på dina idéer som du kommer med? 

 Upplever du att det finns ett intresse ifrån förvaltningen sida som tillåter dig att vara 

innovativ?  

o Får du någon belöning för att vara innovativ? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har fungerat. 

Vad har inte fungerat för dig? 

Digitalisering 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 

Transkribering intervju 5 
Vad innebär rollen i förvaltningen 

Jag arbetar som samordnare. För en verksamhet inom denna förvaltning som handlar om 

lärarverksamheterna och min roll som samordnare är en roll som finns av flera. Så det finns många 

samordnare.  

Vad är din syn på innovation. 

Jag tycker det är väldigt kul. Det är ett ord som sällan tycker jag används  inom den offentliga 

sektorn, lite för sällan. Så därför tyckte jag det var väldigt roligt din inriktning på C-uppsatsen. Det 

finns en bild tycker jag om att kommunal verksamhet är trögflytande och det finns mycket 

processer. Och jag tycker inte den bilden stämmer. Ja det finns mycket system och saker som vi 
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måste förhålla oss till för att vi är en offentlig verksamhet. Vi har och bedriver en verksamhet på 

skattebetalarnas pengar. Vi ska serva alla. Det måste vara rättssäkert. Det finns en hel det bakom 

det och det finns en tyngd bakom det. Och därför tycker jag att vissa av dom grejerna och den 

trögflytandeheten som många pratar om är också försåtlig och den behövs. Men jag tycker att det 

finns mycket innovation, framåtanda och en vilja att förändra. Jag ser det i verksamheten mycket 

mer än vad den allmänna bilden pratar om.  

Vet du om er nuvarande förvaltning har någon uttalad innovationsstrategi? 

Nej det vet jag inte. Ordet används inte. Det finns strategier för utveckling och målarbete. Mål som 

sätts av stadens i stort ska brytas ner och appliceras på den enskilda förvaltningen. Utifrån dom 

målen ska dom arbetar med i den egna verksamheten. Det finns det en plan för och en struktur för. 

Det är tydligt hos alla fastanställda. Det känner dom till. Dom vet att såhär jobbar man med sitt 

målarbete. Men innovationsplan nej.  

I det här målarbetet. Är det emot hårda styrda mål? Om jag tolkar dig rätt. Eller är det även 

emot utveckling? 

Det är även emot utveckling. Absolut. Staden har några mål som dom har haft länge. Som är väldigt 

generella. Vi ska jobba emot en jämlik stad. Och då ska den appliceras på lägerverksamheten. 

Detta kan jag då i min tur bryta ner till min nivå. Och då kan jag exempel säga att därför ska vi 

jobba med att läsa mer böcker. Med deltagarna. för att läsa och kunna skriva och sånt, det är viktigt 

för att man ska kunna komma framåt i samhället och att man ska kunna ha en ärlig chans. Och att 

utbygga ordförråd och liknande. Så kan man ta de stora målen och bryta ner dem till mjuka och 

ganska roliga mål som man kan jobba med. Hur jobbar vi för att göra en jämnlikstad på den här 

nivån. Vi kan göra saker som att se över hur mycket fickpengar man behöver ha med sig. Vad kan 

vi göra för kostnadsfria aktiviteter. Hur kan vi hjälpa våra deltagare även fast dom är hos oss två 

dygn per månad. Hur kan vi hjälpa dem att få bättre resurser att klara sig i samhället idag. Det 

kallar jag innovation.  

Kulturen i förvaltningen. Tillåter den dig att vara innovativ?  

Jag kan inte uttrycka mig om förvaltningen. I och med att vår verksamhet är vår verksamhet. Det 

finns i vissa fall unika samarbeten över förvaltningens avdelningar. Men tyvärr inte lika mycket 

som jag hade hoppats. Men jag tror det kommer utvecklats. Där ser man över hur man kan arbeta. 

Men inom denna verksamhet tycker jag det finns en kultur som har mycket framåtanda. Generellt 

sätt tycker jag att många av mina medarbetare. Samt dom flesta inom ledningsgruppen har ett tänk 

hur man kan utvecklas och bli bättre. Man vill jobba vidare.  

Om jag tolkar dig rätt så är kulturen ni tillsammans i er grupp bra. Men det gäller inte hela 

förvaltningen i stort.  

Jag kan inte uttala mig om förvaltningen. Jag kan uttrycka mig om verksamheten men du har nog 

rätt i den uppfattningen. Hur det ser ut på förvalningen kan jag inte uttrycka mig.  

Men inom er förvaltningen är det en bra kultur? 
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Ja det är det. Det tycker jag absolut. Sedan kanske jag vill jobba ännu mer med utvecklingsarbete 

och organisationen än vad jag göra. Men det beror på att min roll är som den är. Så jag kan inte 

göra så mycket mer. Men jag får verkligen utrymme att utveckla och tänka  för att ständigt göra 

verksamheten lite lite bättre. Samt göra insatsen lite lite bättre. Och på så vis göra staden lite bättre. 

Utifrån den rollen jag har får jag göra det.  

Om du kommer med någon ny ide för att utveckla verksamheten. Hur går du vidare att ta 

den från ide till verklighet? 

Vissa saker måste förankras i ledningsgruppen. Då har jag min egen gruppchef som jag vänder 

mig till. Men också ledningsgruppen i stort. Det är en liten stor verksamhet. Vi är ungefär 40 

fastanställda. Och ganska nära mellan olika led. Så även om min gruppchef inte är på plats eller är 

rätt person så kan jag förmedla det till annan gruppchef. Men vissa frågor behöver gå via 

ledningsgruppen. Så är det. Det är naturligt. Men det finns även andra sätt. Dels så har jag i min 

roll ganska mycket frihet under ansvar. Vad kan vi utveckla och göra bättre. Hur kan vi göra. 

Skulle det bli bättre.  

Vi har även en utvecklingsledare som jobbar 50 % i denna verksamhet och 50 % i annan 

verksamhet. Och med den personen kan man också prata kvalitetsarbete och utvecklingsarbete 

samt innovation. Så jag tycker det finns flera olika sätt att göra det. Sedan bryter man ner det ännu 

mer kan jag styra väldigt mycket vad jag vill uppnå i mitt uppdrag.  

Så om jag upplever dig rätt så får du mycket utrymme att vara innovativ i den rollen som 

du har.  

Ja det skulle jag verkligen säga att jag har.  

Om det är någon ide du måste ta vidare uppåt i organisationen. Får du någon återkoppling 

på hur det går med förslagen?  

Ibland och ibland inte. Vilket kan vara lite tråkigt. Men jag tror det är en sådan sak som också är 

utifrån förutsättning i organisationen. Som rekrytering och förändringar och annat som behöver 

göras. Jag tror snarare det ligger där än att det inte finns någon vilja för det. Jag tror att 

förutsättningarna finns där. Och att det kommer se annorlunda ut där. Min roll har lyft att vi vill 

ha en tydligare kommunikation. Då har det också blivit tydligare på en gång. Även i frågor om 

utvecklingsarbete och innovationer om vi kan göra den här ändringen. Ja eller nej. Så har det inte 

varit innan. Men jag tror det blir bättre och bättre.  

Involveras du i utveckling som kommer från förvaltningens håll? 

Om det väl kommer hela vägen ner så jag får ta del av det får jag vara med att påverka. Men det 

är väldigt sällan det kommer hela vägen ner. Vi är lite långt ifrån ibland. Jag har inte fått så tydligt 

vad förvaltningens mål är. Vi är en verksamhet som egentligen hör ihop med en annan verksamhet. 

Samarbetet mellan är inte så bra idag. Men det kommer väl bli på sikt. Då kommer nog de som 

kommer från förvaltningsledningen sippra ner i en större de. Även ner till min nivå.  

Saker som kommer ner till din nivå får du vara med och påverka. Men saker som inte når 

din nivå med påverkar ändå får du av naturliga skäl inte vara med och påverka? 
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Ja det stämmer. Och i vissa fall hade saker kunnat komma ner till min nivå. Men jag får inte 

möjligheten att ta del av den då det stannar på vägen.  

Jag önskar att det skulle bli en tydligare koppling till förvaltningen. 

Upplever du att förvaltningen tillåter dig att vara innovativ i din roll? 

Det tror jag om man ser det som att förvaltningen inte är jättekopplad till oss utan att vi är som en 

egen del. Det innbär att vi har en frihet. Vi är en väl fungerande organisation som man ser fungerar. 

Det är en positiv del. Det är inte bara en negativ del att vi inte har så tydlig förankring. 

Har du varit med i någon lönerevision.  

Nej det har jag inte.  

Då hoppar vi över dom frågorna. Om man ser på digitalisering. Tar ni hjälp utav något 

digitalt verktyg när det kommer till innovationsarbetet?  

Oj jag vet inte. Måste fundera om vi göra det. Vad skulle de kunna vara? Om jag inte vet kanske 

svaret är ett nej. Nej vi använder inte något.  

Intervju 6 
 

Arbetsroll: Antal år med 

nuvarande 

tjänst: 

Antal år inom 

organisationen: 

Datum för 

intervjun: 

Sektionschef 2,5 år 2,5 år 2018-04-12 

 

Övergripande frågor 

 Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Förändringsarbete 

 Vad är din syn på innovation? 

 Har ni någon nuvarande strategi när det kommer till innovation?  

 Vilka utmaningar ser du att det finns för att skapa en innovativ kultur och organisation? 

Medarbetarskap 

 Vad anser du att medarbetarnas uppdrag inom organisationen är? 

 På vilket sätt involveras medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Hur säkerställer ni att medarbetarnas idéer kommer fram till rätt personer inom 

organisationen som kan ta beslut? (Finns det någon digital lösning för detta)  

 Hur omsätts medarbetares idéer och innovationsförslag till konkreta ändringsåtgärder?  

 Hur arbetar ni med belöning till medarbetare?  
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Förändringsledning 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i ett innovationsarbete? 

 Anser du att ni i hög uträckning får de effekter ni önskar av förändringsarbeten? Om ja 

varför. Om nej varför? 

 Vad tycker du är viktigt när det kommer till att motivera medarbetare att göra ett bättre 

jobb? 

 Hur är din syn som ledare till belöning av medarbetarna? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har fungerat. 

Vad har inte fungerat för dig? 

Digitalisering 

 Har ni någon digital lösning där medarbetare kan dela med dig utav sina idéer? 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 

Transkribering intervju 6 
 

Kan du berätta om den tjänsten du har.  

Vi är två gruppchefer. Jag är ansvarig för personalgruppen, ordinarie och vikarie och ekonomi för 

enheten.  

Vad är din syn på innovation 

Du menar som allmänt begrepp?. Man måste gå i takt med tiden, allt utvecklas och förändras. 

Samhället är dynamiskt. Vår verksamhet beror på av många politiska beslut tillexempel 

budgetfrågor från skattepengar.  

Om man ska ta bra exempel. Om det dyker upp en ny grupp tillexempel ensamkommande barn 

som var för tillexempel två år sedan då måste vi ställa om och kunna möta de. Man brukar säga att 

den verksamheten som vi är, är de verksamheten som mäter samhället först. För att klienterna och 

vissa grupper börjar komma på ett nytt sätt som inte var vanligt förr. Det är viktgit att anpassa 

organisation och arbetssätt efter de utmaningar som vi möter. Exempel tekniska utveckling. Vi 

måste ha modern teknik med oss. Så som telefoner och datorer måste alltid anpassas. Även 

arbetsmiljön förändras och då måste vi vara innovativa och vara med i den utvecklingen för att 

kunna bemöta framtidens krav och förväntningar. Någon gång kan det också hända att man är först 

att tänka på att något ska förändras. Så utifrån de är innovation för mig behovet av förändring så 

man kan utveckla verksamheten.  

Vilka utmaningar ser du för att skapa en innovativ kultur inom er organisation?  

Ja. Utmaningen är att väldigt mycket sitter kvar i väggarna. Det vi ibland kan märka att det är nya 

förhållanden som påverkar ekonomi och budget. Kanske måste man jobba med att hitta nya sätt 

att jobba mer effektivt. Ibland måste man nyanställa och ibland avskeda folk. Det beror på. Då 
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möter man motstånd till förändringen. Då är det oftast det som redan finns inbyggt från tidigare, 

Beteenden och tankemönster bland annat. Och då kan det vara utmaning att genomföra 

förändringen och ännu större utmaning att få alla engagerade att delta i utmaningen.  

Är du medveten om det finns en uttalad strategi hur man ska bedriva innovation i er 

förvaltning?  

Ja, spontant så kan jag inte säga att vi tänker i dom termerna innovation. Men mycket som vi gör 

är att genomföra de vi ska. Men vi har även vissa moment som vi funderar på. Vissa förändringar 

kan ta flera år. Men vissa strategier är väldigt stor. I och med detta kan innovation ta långtid.  

Men som strategi i sig hur innovation ska bedrivas tror jag inte vi har nerskrivet på papper. Men 

det är ganska nära till att genomföra det på ett bra sätt.  

Medarbetarna. Vad är deras roll i innovationsarbetet.  

Självklart är det viktigt att sprida information. Vi måste även samverka med facket i frågor. Jag 

tycker att man måste prata mycket om det på APT. Det handlar inte bara om att informera utan 

medarbetare kan även komma med mycket bra synpunkter. Ju mer personalgruppen är informerade 

och ju mer dom är engagerade ju lättare är det att få igenom förändringar. Men utöver detta så kan 

det även vara som så att förändringarna blir bättre. Ju fler kloka huvuden som är med. Ju sörre 

chans är det att det blir bra.  

Om men medarbetare har en idé hur dom ska gå vidare. Hur gör dem för att gå vidare med 

den då? 

Om man ska tänka små stora saker. Mycket kommer från jobbet tillsammans. Vissa beslut kan vi 

fatta i jobbet. Men vissa beslut är mer kostsamma och större. Då pratar man om de, Då kan 

personalen driva frågan vi facket via samverkanspår.  

Det bästa sätter jag tycker om men medarbetare har en idé är att ta det via APT med gruppchefen 

för att driva utveckling framåt.  

Kommer besluten om innovation uppifrån eller nerifrån? 

Jag upplever att det kan komma från båda håll. Jag får många gånger förslag från gruppen dom 

vill att jag ska gå vidare med till min chef. Samt många gånger kommer över förslagen uppifrån. 

Att uppdraget kommer uppifrån som ska ner på APT. Samt många gånger kommer över förslagen 

uppifrån. Att uppdraget kommer uppifrån som ska ner på APT.  

Har du som ledare möjlighet att belöna dina medarbetare om dom kommer med något bra?  

Jag kan rent formellt göra de. Men jag skulle nog säga det med lite reserv. Det kommer att märkas 

på medarbetarens lönesamtal skulle jag nog säga. Då kan jag exempel säga att just detta moment 

påverkar helhetsbilden.  

Upplever du att det finns stöd från organisationen att belöna medarbetare.  

Nej det tycker jag inte. Det finns en avsaknad av vad jag kan göra. Jag har en kompis som jobbar 

på ett stort företag som arbetar med bilar. Han kom på en ide som gjorde att processen blev 
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snabbare billigare och effektivare. Detta resulterade i att han fick en ny bil av företaget för att idén 

va så bra. Detta va en belöning som inte var kopplad till hans lön. Utan han fick en belöning för 

han gjorde ett bra jobb. Något sådant finns inte hos oss. Utan de är på lönerevisionen jag kan göra 

något.  

Dig som ledare. Vad är viktigt att tänka på för dig i innovationsarbetet? 

Jag som gruppchef skulle jag säga att jag är mer av en operativ chef. Då jobbar man med dagliga 

situationer. Exempel nu jobbar jag med sommaren och semesterlistan. Intervjuar sommarvikarie 

och diskuterar lön. Mycket operativa moment som inte berör dagen i sig. Men som ändå berör 

verksamheten. Vi två måste se till att verksamheten fungerar idag och i morgon. Ska man jobba 

med innovationer måste man få tiden att lyfta blicken vilket vi ibland också har. Vi har våra 

ledningsgruppsmöten där vi diskuterar saker. Så det är inte så att det inte finns utrymme. Men utan 

tvekan det finns utrymme. Det gäller bara att få tid för det. Det finns forum och tid att diskutera 

vidare om man vill. Men mycket av vardagen går ut på att sköta det dagliga arbetet. 

Vad tycker du är viktigt när det kommer till att motivera medarbetare att göra rätt jobb? 

Jag tycker att de som jag kan uppleva på denna arbetsplat är den gamla kulturen. Att det är inte 

lätt att får med medarbetare på förändring. Jag tycker också personalpolitik är viktigt. När det 

kommer till tempo och förnyelse. Att personer kommer och går i en takt som är acceptabel. 

Förmånga får inte komma men det får inte heller stå still. Det märks om man är i en arbetsplats 

där nyanställda inte kommit på tre år. Det märkt. Men har man ett flöde med nya krafter utifrån 

som också tar med sig något som inte har internt. Detta medför förändringar. Det är fördelaktigt 

för oss. Detta kan bekämpa kulturmoment som inte är främjande.  

En annan sak som jag tycker är viktigt är kommunikation. Att man har information, att man 

avslöjar de. Jag tycker det är hemskt att ledningen försöker hemlighets hålla saker. Jag tycker 

ledningen ska försöka berätta så mycket det bara går. Klart vissa saker kan man inte berätta. Men 

det mesta tycker jag medarbetarna bör veta om. De är dom delarna jag tycker är viktigt. Sedan 

tycker jag det är väldigt bra att vi känner till varandras specifika villkor. För många gånger kan jag 

hålla med min personal om förändringar. Men ibland vet jag också att det är beroende av resurser 

och budget. När det kommer till budget är det viktigt att ha en förståelse vad som är möjligt och 

inte möjligt. På detta sätt kan jag som ledare och medarbetare förstå varande. Så inte medarbetarna 

tror att jag som ledare sätter mig på tvären och vill stoppa en förändring. Utan det kanske är som 

så att budgeten gör att det inte går att driva igenom.  

Ni är ju i en budgetstyrd organisation. Upplever du att du kan gå utanför budgeten för att 

på sikt vara med effektiv.  

Jag skulle säga att jag kan vara de. Det gäller bara att jag hushåller med resurser. Men det händer 

att vi ibland för att förbättra arbetsmiljö. Så gör vi investeringar som vi inte har budget till. Men 

då måste vi spara in på andra saker. Vi måste hela tiden hushålla med det pengarna vi har.  

Du måste med andra ord hålla dig inom dina budgetramar? 
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Ja det måsta jag. Går jag utanför ändå måste jag prata med ekonomerna och cheferna. Detta utifrån 

att man alltid ska hålla sig inom sina ramar.  

Använder ni någon form av digitalisering där medarbetarna kan dela med sig av nya idéer? 

Jag kan inte komma på att vi har någon sådan form av lösning. Det är självklart öppet att komma 

med ide. Men vad vi gör med den handlar mycket om vilket mandat som finns. Finns det en budget 

att göra det. Men det finns inget hinder att förmedla en bra ide vidare.  

  

Intervju 7 
 

Arbetsroll: Antal år med 

nuvarande 

tjänst: 

Antal år inom 

organisationen: 

Datum för 

intervjun: 

Medarbetare (medarbetare 3) 1 och två 

månader år 

1 och två 

månader år 

2018-04-13 

 

Övergripande fråga 

 Kan du berätta om den tjänsten du har och vad den innebär? 

Förändringsarbete 

 Vad är din syn på innovation? 

 Är du medveten om din förvaltning har någon uttalad innovationsstrategi?  

 Upplever du att kulturen i er förvaltning tillåter dig att vara innovativ? 

 På vilket sätt upplever du att du får utrymme att vara innovativ i din nuvarande roll? 

 På vilket sätt involveras du som medarbetarna i innovationsutvecklingen?  

 Om du har en nyskapande idé, Vilket tillvägagångssätt använder du för att den ska nå rätt 

person som kan besluta om en eventuell förändring? 

 Får du någon återkoppling på dina idéer som du kommer med? 

 Upplever du att det finns ett intresse ifrån förvaltningen sida som tillåter dig att vara 

innovativ?  

o Får du någon belöning för att vara innovativ? 

 På vilket sätt jobbar du/ni med förändringsprocesser i er verksamhet idag. Vad har fungerat. 

Vad har inte fungerat för dig? 

Digitalisering 

 Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när ni det kommer till innovation? 

Transkribering intervju 7 
Kan du berätta lite kort om vad den tjänst du har innebär?  



   87 
 

Jag jobbar med personer inom autism. Då är det högfungerande aschberger och ibland med ADHD. 

Men framförallt aschberger. Jag jobbar inom något som kallas datorspelsklubben. Det innebär att 

dom kommer till oss. Då har dom fått ett beslut gällande avlastning. Då kommer dom till oss 

varannan helg. En lördag eller en söndag. Då är syftet att dom ska tillbringa sin tid hos oss i ett 

socialt sammanhang och med något man brinner för och gillar.  

Vad är din syn på innovation? Hur kan du utveckla din verksamhet idag? 

Det här är en ny verksamhet. Jag skulle kunna säga att jag är delaktig i en utveckling hela tiden. 

Jag skulle nog säga att jag är delaktig varje dag i någonting. Denna verksamhet utvecklas hela 

tiden. Min plats i det hela är att jag försöker komma med ideer som hela tiden utvecklar 

verksamheten. Ett exempel är att vi inte bara spelar dataspel. Utan vi tittar på vad man kan göra 

runt om också. Då har det blivit att vi spelar pingis. Man har börjar gå ner till skyttelokalen och 

skjuta luftgevär. Och det tas emot på ett positivt sätt av båda samordnare och chef. Som är med på 

det mesta egentligen. Det är väldigt sällan man får ett nej egentligen.  

Upplever du att kulturen inom din förvaltning tillåter dig att vara utvecklande?  

Jag vet inte hur det är runt om. Men vad gäller den verksamheten jag är i så är dom otroligt 

intresserad av att man ska vara utvecklande. Det är väldigt sällan man stöter på ett nej. Utan det är 

mer att vi testar och får se vad som händer.  

Så du upplever att det finns utrymme i din dagliga roll att vara utvecklande?  

Absolut. I alla fall i denna verksamhet och framförallt i dataspelsklubben.  

Är du medveten om förvaltningen har någon uttalad strategi hur denna typ av arbete ska gå 

till? 

Nej jag är inte så insatt i det. Jag har varit här ett år och två månader. Så nej inte riktigt.  

Du som medarbetare. På vilket sätt blir du involverad i utvecklingsarbetet som ledningen 

bedriver?  

Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara. Jag har inte sätt så mycket att vi inte blivit delaktiga. Det 

tas upp med oss och vi blir involverade och diskuterar om det. Men som sagt vi är en ny 

verksamhet. Det är klart vi har en chef som är med inom ledningen och dom driver utveckling. 

Men det är fortfarande så att det inte drabbar dataspelsklubben så jättemycket. Gällande ledningens 

diskussionen om vad de nu ska vara. Vi har ganska fria tyglar.  

Då verksamheten är ny? Tror du att de har en betydelse för er utveckling? 

Ja det tror jag. Vi måste testa oss fram vad som är den bästa combinationen för barnen. Sedan 

skiljer vi oss en hel del emot de övriga verksamheterna inom vår avdelning just för att vi har 

dagverksamhet. De andra har helger eller längre perioder. En annan sak är att vi växer väldigt 

snabbt så vi måste testa oss fram hela tiden för att kunna lösa uppdraget på ett så bra sätt som 

möjligt.  



   88 
 

Om du kommer med ett nytt utvecklingsförslag. Hur går du tillväga för att driva igenom 

det?  

Vi har våra APT möten och teammöten. Det är främst APT möten där vi lyfter saker som kan 

förändras. Sedan kan man naturligtvis lyfta saker hela tiden. Men främst blir det på APT. Men det 

går även under månaden. Men APT det är då vi tar besluten.  

APT är de individuellt eller i grupp? 

Det är i grupp.  

Idéerna som ni kommer med får ni någon återkoppling? 

Återkopplingen blir under månaden med definitivt nästa APT. Då får vi återkoppling hur det har 

gått.  

Upplever du att du får tillräckligt med återkoppling?  

Det skulle jag säga. Absolut.  

Upplever du att det finns ett intresse från förvaltningens sida att du och dina kollegor ska 

driva utvecklingen?  

Ja det måste jag nog säga. Ett exempel är en lokal just nu som vi håller på att titta på. det kan ju 

ibland ta väldigt lång tid. Men just nu går det väldigt snabbt då dom är väldigt positiv till denna 

verksamhet. Man försöker fixa det så snabbt man kan. Just för att man ser det positiva i vår klubb 

samt att vi får hela tiden nya medlemmar.  

Om du kommer med någon bra idé? Får du någon form av belöning? 

Jag försöker få 10 000 i löneförhöjning men dom vill inte. Men skämt o sido. Jag får beröm och 

tummen upp. Jag nöjer mig med det. Det betyder mycket för mig. Men absolut hade jag fått 10 000 

kr hade det varit roligt.  

Kommunicerar cheferna att ni får möjligheter att gå på extra utbildningar eller något 

annat? 

Det får vi absolut göra. Sedan får vi också komma med idéer och förslag på utbildningar som vi 

vill gå på. Så länge det passar verksamheten.  

Finns det en tydlig plan där du som medarbetare vet vilken utbildning du får gå ifall du gör 

något bra?  

Nej det finns det inte. Utan de ligger på mitt ansvar att koll på vilken utbildning jag vill gå. Sedan 

finns det självklart obligatoriska utbildningar som man måste gå. Som är anpassade för denna 

verksamhet. Sedan ligger det på mig att kolla på utbildningar. För vi har ute på vårt intranät där 

det erbjuds utbildningar hela tiden. Där har chefen sagt att dom vi ser något som passar är det bara 

att hojta till så försöker vi att rodda ihop så att ni får gå på den.  



   89 
 

Om man se pengarbetalningar? Under lönesamtalen finns det någon avsatt pott, att denna 

del får du för att du har gjort ett bra jobb där du varit utvecklande i arbetet?  

Nej det ser inte ut på det sättet. Det är mer att man går igenom vart man befinner sig och hur man 

har jobbat och sådär. Och sedan efter bestämmer man lönen.  

Om man ser under APT tar ni upp hur ni ska utveckla verksamheten. Upplever du att det 

är ett bra sätt att gå tillväga?  

Ja det tycker jag. Absolut.  

Är det något du känner att du saknar som du också skulle vilja ha? 

Nej. Faktiskt inte. Jag tycker det är ett bra sätt att gå tillväga.  

Tar ni hjälp av något digitalt verktyg när det kommer till att sprida idéer vidare inom 

organisationen för att nå någon annan del av organisationen?  

Nej inte vad jag vet.  

Dokument 
Stadens innovationsstrategi. 

Stadens digitaliseringsstrategi. 

Stadens medarbetarstrategi 

Stadens ledarskapsstrategi 

 

 

 

 

 

 

 

 


