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Förord
Den här rapporten presenterar resultaten av en studie om organisatoriska 
förutsättningar för kommunala chefer att leda för innovation. Studien har 
haft stöd från CKS och genomförts av Anna Fogelberg Eriksson och Johanna 
Nählinder, som är forskare vid Avdelningen för pedagogik och sociologi, IBL, 
respektive avdelningen Projekt, innovationer och entreprenörskap, IEI, vid 
Linköpings universitet. Genom rapporten redovisas hur chefer ser på sin roll 
och möjligheter att leda för innovation. Med dessa intervjuer som underlag 
reflekterar författarna över hur innovation är en strategisk och operativ 
fråga för kommunal ledning på olika nivåer och i olika delar av kommunala 
organisationer.

Vi hoppas att rapporten är intresseväckande och ett kunskapsstöd för 
de som är verksamma inom och engagerade i kommunstrategiska frågor 
med avseende på ledning för utveckling och innovation, såväl politiker som 
tjänstepersoner.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.

Författarnas förord
Den här rapporten är ett resultat av forskningsprojektet ”Hur kan kommunala 
chefer leda för både produktion och innovation?” som genomförts med 
finansiering från Centrum för kommunstrategiska studier. 

I projektet har vi dels arbetat med re-analyser av tidigare genomförda 
chefsintervjuer, dels genomfört nya intervjuer med chefer på olika 
organisatoriska nivåer inom olika kommunala verksamhetsområden. De 
tidigare intervjuerna genomfördes inom ramen för forskningsprojektet MIO, 
akronym för ’Mer innovation i o�entlig sektor´, finansierat av Vinnova. MIO-
projektet fokuserade organisatoriska förutsättningar för medarbetardriven 
innovation i kommuner, med särskilt fokus på ledning och organisering. Under 
MIO-projektet samarbetade vi med studenter inom Masterprogrammet 
HRM/HRD vid Linköpings universitet (LiU). Studenterna genomförde sina 
masteruppsatser som delstudier inom MIO-projektet, handledda av Anna 
Fogelberg Eriksson. I rapporten har vi även använt oss av erfarenheter av att 
arbeta med ”nyttiggörande” av forskningsbaserad kunskap inom ramen för en 
utbildningssatsning om ledarskap för innovation för kommunala chefer. 

Vi vill här rikta ett stort tack till de kommunala chefer som deltagit i 
intervjuer; till de tidigare masterstudenterna Johanna Elingsbo och Andreas 
Nilsson; Linda Ekwall och Jimmy Falkcrona samt Sandra Amrén och Ida 
Hagstein för bidrag till datainsamling; till kollegorna Agneta Halvarsson 
Lundkvist och Peter Nilsson vid Institutionen för beteendevetenskap och 
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lärande (IBL), LiU, för samarbete i ”systerprojekt” som haft betydelse för 
denna rapport.

I forskningsprojektet har Anna Fogelberg Eriksson, IBL, samt Johanna 
Nählinder, IEI, deltagit. Under projektperioden bytte Nählinder tjänst och 
jobbar idag på Linköpings universitetsbibliotek. Merparten av arbetet har 
därför genomförts av Fogelberg Eriksson. 

Linköping i oktober 2019
Anna Fogelberg Eriksson och Johanna Nählinder
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Sammanfattning
Under senare år har innovation lyfts fram som en strategisk fråga för 
kommuner och andra organisationer inom den o�entliga sektorn. På både 
nationell och kommunal nivå konstateras att samtida och framtida samhälls- 
och välfärdsutmaningar inte kan hanteras och lösas på samma sätt som 
tidigare. Det behövs nya lösningar. Dessutom finns förhoppningar om att 
innovationsarbete ska kunna bidra till att höja e�ektiviteten och kvaliteten i 
o�entlig sektor. 

I rapporten undersöks vad som händer när den kommunstrategiska 
frågan ”innovation” landar på verksamhetsnivå hos kommunala chefer, 
och hur dessa hanterar och bemöter utmaningen att balansera samtidiga 
verksamhetskrav på stabil och e�ektiv produktion av välfärdstjänster, samt 
utvecklingsinriktat innovationsarbete. Syftet är att bidra till en ökad förståelse 
för de organisatoriska förutsättningar kommunala chefer har att leda för 
innovation. Sammanlagt 34 kommunala chefer har intervjuats om hur de 
uppfattar innovation, deras egen roll som chefer i innovationsarbetet, samt de 
organisatoriska förutsättningarna för att leda för innovation. 

Resultaten visar att cheferna uppfattar att det är: 

• svårt att veta vad innovation innebär i ett kommunalt sammanhang 

• viktigt att skapa strukturella och kulturella grundförutsättningar för 
innovation

• en utmaning att få utrymme för arbetet med utvecklingsfrågor
Det framstår som att cheferna lämnas att själva fylla begreppet innovation 
med betydelse. Det finns inte någon gemensam definition eller förståelse som 
cheferna lutar sig mot, vilket kan skapa otydligheter kring vad chefen egentligen 
ska leda när chefen ska leda för innovation. När det gäller förutsättningarna för 
chefernas eget arbete ges de inget tydligt stöd för att balansera kraven mellan 
produktion och innovation i organisationen. Cheferna lämnas att själva göra 
individuella val om innovationsarbetet utifrån de krav och begränsningar som 
finns i situationen.



8



9

Inledning
Så här skrev Sveriges kommuners och landstings (SKLs) verkställande 
direktör, Vesna Jovic, i sin VD-krönika i maj 2018 (www.skl.se):

”Välfärden behöver nya lösningar för att möta framtidens behov. 
Det är vi alla överens om. Men vad är det vi behöver göra? Ett av 
svaren är innovation. Men det svåra är hur vi tar tillvara på all den 
innovationskraft som finns i o�entlig sektor.” 

I citatet framstår innovation som något både strategiskt och svårt för o�entlig 
sektor. De utmaningar och ökade behov som o�entlig sektor står inför kräver 
nya lösningar och arbetssätt. Under flera år har det varit ett återkommande 
argument för att öka innovationsförmågan i sektorn1. Innovation framställs 
även som en strategisk fråga för o�entlig sektor för att kunna säkerställa 
god kvalitet, öka e�ektiviteten och för att hantera kompetensförsörjningen 
(www.skl.se). SKL och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har 
regeringsuppdrag för att främja den o�entliga sektorns innovativitet och 
stimulera svenska kommuner att arbeta med frågan (Regeringsuppdrag Dnr 
N2014/27618/FIN). Exempel på främjandeåtgärder som skapats är SKL:s 
Innovationsguiden som innehåller metodstöd för att arbeta med innovation, 
och Vinnovas programsatsning Idéslussar i kommuner (2016-2019) som 
finansierat tolv projekt som bygger upp innovationsstöd som når ett femtiotal 
kommuner. 

Innovation diskuteras och initieras ofta som en kommunstrategisk 
fråga. Det har varit tydligt i de empiriska studier och nyttiggörandeprojekt 
i kommuner som vi deltagit i. Samtidigt är det ofta svårt att finna vägar 
att arbeta operativt med frågan i kommuner, av flera skäl. Bland annat är 
syftet med innovationsarbetet otydligt, även om policyaktörer som SKL och 
Vinnova framför argument för det. En gemensam och lokal förståelse av 
varför organisationen ska arbeta med innovationer saknas alltså ofta, liksom 
vad innovation egentligen är i en kommun och vem som ska vara innovativ. 
Dessutom, som ytterligare ett problem, är det inte heller tydligt hur kommuner 
operativt kan arbeta med eller stödja innovationsarbetet (Nählinder & 
Fogelberg Eriksson, 2017a, se även Hartley, Sørensen & Torfing, 2013).

I den här rapporten undersöker vi vad som händer när den 
kommunstrategiska frågan ”innovation” landar på verksamhetsnivå hos 
kommunala chefer, och hur dessa hanterar och bemöter utmaningen att 
balansera samtidiga verksamhetskrav på stabil och e�ektiv produktion av 
välfärdstjänster, samt utvecklingsinriktat innovationsarbete. Syftet är att 
bidra till en ökad förståelse för de organisatoriska förutsättningar kommunala 
chefer har att leda för innovation. 

1 Det är inte enbart i Sverige som innovation ses som ett sätt för o�entlig sektor att hantera samhällsut-
maningarna, utan även inom EU och andra delar av världen (Osborne & Brown, 2011).
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För att få underlag att förstå de kommunala chefernas förutsättningar att 
leda för innovation byggs rapporten upp stegvis. I de följande tre avsnitten 
presenteras tidigare forskning och begrepp som bildar en referensram för 
analys av de empiriska resultaten. Först definieras, kontextualiseras och 
problematiseras begreppet innovation som ett kommunstrategiskt fenomen. 
Därefter diskuterar vi hur kommunens uppdrag kan förstås i relation till 
organisering för innovation. Här använder och förklarar vi begreppsparet 
exploit och explore för att få analytiska verktyg att diskutera balansen mellan 
produktion och innovation i organisationer. Det tredje avsnittet med tidigare 
forskning handlar om chefers arbete och ledarskap i kommuner. Sedan 
presenterar vi hur de chefer vi intervjuat ser på sin roll i innovationsarbetet. 
Rapporten avslutas med en diskussion av hur kommunala chefer hanterar och 
bemöter utmaningen att balansera produktion och innovation i verksamheten.
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Innovation i ett kommunalt sammanhang
I det här avsnittet presenterar vi en grundläggande definition av innovation, 
sedan relaterar vi definitionen till det institutionella och organisatoriska 
sammanhang som kommuner utgör. Några kritiska kommentarer avslutar 
avsnittet.

Innovation: nytt, nyttigt och nyttiggjort
En definition av innovation som passar för o�entlig sektor har spridits och 
lanserats av bland annat SKL (2015): innovation är något nytt, nyttigt och 
nyttiggjort. Definitionen fångar tre centrala dimensioner. Att innovation ska 
ha inslag av något nytt kan innebära att lösningen verkligen är helt ny för 
världen (en ny uppfinning), men det kan också innebära att lösningen är ny 
för en viss organisation även om andra organisationer har tillämpat lösningen 
tidigare (Johannessen et al, 2001). Det nya innebär alltså en förändring av 
något slag: det kan handla om mindre, inkrementella förändringar som bidrar 
till något nytt, eller mer radikala och transformativa innovationer som helt 
ersätter tidigare lösningar (Bugge & Bloch, 2016; Osborne & Brown, 2011). 
En innovation är nyttig genom att den svarar mot behov, efterfrågan eller 
verksamhetens målsättningar, dvs innovationen ska ha potential att skapa 
värde. I ett kommunalt sammanhang kan det röra sig om sociala värden 
(Albury, 2005), men det kan också handla om ekonomiskt värde i termer av 
e�ektivitet, eller miljömässiga värden. Värdeskapandet äger rum först då det 
nya och nyttiga nyttiggörs, dvs tillämpas i praktiken. Den tredje dimensionen 
markerar att en god idé inte är tillräcklig för att räknas som innovation, idén 
måste realiseras (Kastelle & Steen, 2011).

Definitionen av innovation som något nytt, nyttigt och nyttiggjort är väldigt 
bred, och fungerar därför naturligtvis i fler sammanhang än det kommunala. 

Tre typer av innovationer i en kommunal kontext
Dimensionerna nytt, nyttigt, nyttiggjort fokuserar på vilka kvaliteter en lösning 
har för att kunna räknas som en innovation – men inte vad en innovation är.

Mycket innovationsforskning utgår från produktinnovationer. I o�entlig 
sektor produceras normalt inte varor eller produkter, därför är det sällan 
aktuellt att utveckla produktinnovationer i kommuner, vilket vi återkommer 
till. Ett problem i sammanhanget är att det ofta är just produktinnovationer 
och stödprocesser för att ta fram produktinnovationer inom privat sektor som 
fram till bara för några år sedan fanns som förebilder för de kommuner som 
ville arbeta systematiskt med innovationsfrågor (Nählinder, 2013). Sett till 
innovationsforskningen har även huvudfåran i den utgått från att innovationer 
utvecklas inom privatägda och varuproducerande (industri)företag, för att 
sedan sprids på en marknad (Gallouj & Djellal, 2010; Gallouj & Zanfei, 2013).

I ett kommunalt sammanhang är en viss typ av innovationer mer relevanta 
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än andra att utveckla och implementera, se tabell 1.

Tabell 1. Innovationstyper med relevans för kommuner (efter Oslomanualen, 
OECD, 2010)

Innovationstyp Kännetecken
Tjänsteinnovationer Nya eller avsevärt förbättrade tjänster

Processinnovationer Nya eller avsevärt förbättrade metoder för att skapa och 
tillhandahålla tjänster

Organisatoriska inno-
vationer

Nya organisatoriska metoder i arbetet, ny organisering av 
arbetet eller externa relationer

Eftersom kommuner företrädesvis tillhandahåller tjänster, handlar 
innovation ofta om att ta fram och erbjuda tjänsteinnovationer: nya tjänster 
som svarar mot behov hos medborgare och brukare. Det kan också handla 
om att ta fram processinnovationer, det vill säga nya metoder eller processer 
för att tillhandahålla de tjänster som utförs. Ytterligare en typ av innovation 
som förekommer är organisatorisk innovation, nya sätt att organisera 
verksamheten (Crossan & Apaydin, 2010). 

Ofta hänger de här innovationstyperna ihop. När en ny tjänst utformats 
och ska tillhandahållas, kan det kräva att både nya arbetssätt och nya former 
för organisering utvecklas och tillämpas. För fler innovationstyper, se vidare 
den så kallade Oslomanualen (OECD, 2010), eller De Vries et al (2016) för en 
problematisering av vad innovation innebär i o�entlig sektor.

Särdrag i offentlig sektor påverkar förutsättningar för 
innovationsarbete
Den arketypiska bilden av industriföretag utgår från att företag är vinstdrivande 
och att innovationerna ofta tas fram genom formaliserat utvecklingsarbete, 
exempelvis vid en särskild FoU-avdelning. I ett (massproducerande) 
industriföretag är det rimligt att separera funktionellt mellan, å ena sidan, 
utvecklingsarbetet, å andra sidan det storskaliga producerandet. Oftast är 
det olika grupper av anställda som står för utvecklandet av nya varor och 
den senare produktionen av varorna, i en traditionell uppdelning mellan 
konstruktion och produktion.

Den kommunala organisationen, och den verksamhetslogik som ligger 
bakom organiserandet, skiljer sig påtagligt från den arketypiska bilden 
av ett industriföretag. För det första drivs inte kommuner av vinstintresse. 
Kommuners innovationsdrivkraft handlar snarast om besparingar, eftersom 
ökad efterfrågan på kommunala tjänster inte leder till ökade intäkter, utan 
oftast påfrestningar på budget. För det andra producerar kommuner tjänster, 
inte varor. Tjänster produceras som regel samtidigt som de konsumeras. 
Gränsen mellan utvecklande av en tjänst och produktion av en tjänst kan 
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därför vara svårare att dra och vara svårare att funktionellt skilja mellan.
I en tidigare rapport (Fogelberg Eriksson & Nählinder, 2015) lyfte vi fram 

ytterligare några särdrag hos o�entlig sektor som skapar unika förutsättningar 
för innovationsarbetet, i jämförelse med förutsättningar för innovation inom 
privat sektor. Kommuner är viktiga och stora välfärdsproducenter som 
e�ektivt och stabilt ska kunna producera välfärd, dessutom på ett rättssäkert 
sätt och på lika villkor för medborgare. Enligt demokratins princip är det 
ytterst medborgarna som ska styra inriktningen, genom en politiskt vald 
församling. Ansvarsområdet regleras i lag (kan inte väljas eller väljas bort) 
och finansieringen sker via skattemedel. I en kommun ryms många olika 
verksamheter vilket gör att det också existerar många olika mål som ska 
uppnås. (Se även Montin & Granberg, 2013; Christensen m fl, 2005). 

När vi sätter dessa särdrag i relation till innovationsarbete i kommuner ser 
vi att den heterogena verksamheten kan medföra att det blir oklart var ansvaret 
för innovationsfrågorna ska placeras och hur innovationer ska tas fram och 
spridas mellan kommunala verksamheter. Utan tydliggjord ansvarsfördelning 
i en organisation riskerar alla typer av frågor, innovationsfrågor inkluderat, 
att nedprioriteras eller inte bli utförda. Givet finansieringen av kommunal 
verksamhet samt regleringar och krav på transparens är ofta benägenheten 
till risktagande låg och nollfelskultur kan dominera (Mulgan, 2007). 
Riskmedvetenhet och viljan att eliminera fel kan i sig ses som goda egenskaper 
hos en organisation. I relation till behov av att utveckla en verksamhet och 
att genom innoverande finna och implementera nya och kanske oprövade 
lösningar för att klara välfärdsutmaningarna, kan de dock utgöra hinder.

Är innovationer alltid bra?
Innan nästa avsnitt presenteras vill vi inbjuda till kritisk reflektion kring 
innovation. Policy på innovationsområdet har en tendens att framställa 
innovation på ett mycket positivt sätt. Innovation förväntas lösa en rad 
problem. Innovation blir därmed per definition starkt positivt laddat. 
Innovation framställs ibland som ett mål i sig. Ur ett forskningsperspektiv 
blir det problematiskt att ordet oftast uppfattas som ett värderande begrepp, 
något normativt gott (Osborne & Brown, 2011). Istället vill vi poängtera att vi i 
forskningssammanhang använder innovation som ett värdeneutralt analytiskt 
begrepp.

Historien är fylld av exempel på innovationer som är allt annat än 
värdeskapande för de som berörs. E�ekterna av en innovation är inte heller 
alltid lätta att på förhand identifiera, utan en rad oavsedda – och destruktiva - 
konsekvenser kan bli följden av en innovation: för anställda, kunder, brukare, 
samhället, miljön. (Sveiby m fl, 2012).

Nedan följer tre exempel som problematiserar en värderande användning 
av innovationsbegreppet.
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1) Innovationen ’nätcasino’ (dvs internetversion av traditionellt kasino) 
är värdeskapande för de företag som utvecklat och erbjuder denna 
digitala lösning eftersom den genererar intäkter. Nätcasinon är också 
värdeskapande för de användare som nyttjar lösningen för att den 
skänker dem något slags värde, till exempel lättillgänglig underhållning 
eller hopp om vinst. För de användare som utvecklar, eller redan lider 
av, spelberoende eller spelmissbruk kan nyttjandet av den lättillgängliga 
digitala lösningen vara förödande för den egna och anhörigas 
privatekonomi. Innovationen kan generera problem som i förlängningen 
leder till att o�entligt finansierade organisationer måste träda in för att 
hantera de uppkomna problemen. 

2) När innovationen ’plastförpackning’ ursprungligen utvecklades och 
började användas erbjöd den helt nya möjligheter att just förpacka, 
förvara och transportera varor. Plastförpackningars negativa 
konsekvenser för miljön har framkommit i ett senare tidsskede. 

3) Inom det kommunala området är det möjligt att tänka sig att vissa tjänster 
eller sätt att leverera tjänsterna utvecklas för att nå e�ektivitetsvinster, 
dvs innovationer som ska skapa ekonomiskt värde. Samtidigt kan 
den här typen av innovationer leda till en försämring för den enskilda 
brukaren. Ett system för tidsoptimering av personalplaneringen inom 
hemtjänsten kan t ex medföra att just tidsplaneringen blir väldigt e�ektiv 
och kostnadsbesparande, samtidigt som centrala värden som kontinuitet 
för brukaren eller rimliga arbetsvillkor för arbetstagaren försämras. 

Exemplen visar att nytta och värde inte är neutrala eller per definition positiva 
självklarheter i innovationsarbetet. Hur nytta och värde ska definieras, och 
vem som får vara delaktig när detta ska fastställas, kan ses som en kamp 
mellan intressen eller en fråga om makt. 

Är innovationer verkligen något nytt eller en pålaga uppifrån?
En annan typ av kritisk reflektion i sammanhanget är om innovation 
verkligen är något kvalitativt nytt som efterfrågas från policynivån? Är inte 
innovation ännu ett modeord eller koncept som lanseras (Høyer, 2009)? 
Har inte den o�entliga sektorn alltid varit innovativ (Mazzucato, 2013)? Jo, 
mycket av det systematiska och icke-systematiska förbättringsarbetet som 
pågår inom svenska kommuner går, i forskningstermer, att betrakta som 
innovationsprocesser. Innovationsarbete bedrivs ofta som projekt för ständiga 
förbättringar, kvalitetsarbete eller verksamhetsutveckling, men också 
informellt, i arbetsvardagen. Organisering och förändringsarbeten har alltså 
oftast bedrivits under andra rubriker än innovation ( jfr Høyer, 2009). Detta 
har medfört att begreppet innovation, när det introduceras från policyhåll, 
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kan upplevas som ett verksamhetsfrämmande begrepp. Vardagsspråkets ord 
innovation leder ofta tanken till industrin, tekniska uppfinningar eller stora 
genombrott. Om innovationsbegreppet ska ha någon betydelse för det som 
ska åstadkommas i kommuner behöver det alltså fyllas med kommunrelevant 
mening; innovationsbegreppet behöver översättas till kommunkontexten 
(Nählinder, 2013; Fogelberg Eriksson & Nählinder, 2015).

Är innovation ytterligare en pålaga ”uppifrån” (Wegener & Tanggaard, 
2013), i verksamheter som redan ska tillgodose många olika intressen? 
Ur det perspektivet kan rimligheten i policyförväntningarna ifrågasättas: 
ska den o�entliga sektorns organisationer, som hela tiden möter ökande 
och förändrade krav och samhällsutmaningar, ofta i kombination med 
e�ektivitets- och besparingskrav, dessutom ägna sig åt innovationsarbete? 

Med dessa kritiska reflektioner som bakgrund ska vi nu presentera 
ett begreppspar som vi använder som analytiska verktyg för att såväl 
problematisera som relevantisera innovation i kommuner.
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Att organisera för produktion och innovation  
– exploit och explore
Inom organisationsforskning om organisatoriskt lärande återkommer 
en tankefigur: organisationer är ofta utformade för att antingen främst 
producera eller innovera, men produktion och innovation behöver balanseras 
eftersom båda strategierna är viktiga för organisationer. Vi presenterar här 
nedan den välkända tankefiguren så som den beskrevs av den amerikanske 
forskaren James March (1991) genom begreppsparet exploit och explore, och 
kompletterar den med LiU-forskaren Per-Erik Ellströms (2001, 2006, 2010) 
analyser av produktions- och utvecklingsinriktade logiker i organisationer, 
respektive bemästrings- och utvecklingsinriktat lärande. I tabell 2 presenteras 
några stiliserade grunddrag i de två strategierna exploit och explore.

Tabell 2. Beskrivning av exploit och explore i organisationer (efter March, 1991; 
Ellström, 2001)

Exploit Explore
Typtermer / förknippas 
med

Effektivitet, förfining, pro-
duktion, utförande, förut-
sägbarhet

Risktagande, experimen-
terande, flexibilitet, upp-
täckt, innovation

Organisationen lägger 
tonvikt på 

Effektiv handling på rutin- 
eller regelbaserad hand-
lingsnivå

Problemlösning genom till-
lämpning av givna regler/
instruktioner, enhetlighet, 
likatänkande, stabilitet 
och säkerhet

Tanke och reflektion

Alternativtänkande, expe-
riment och risktagande

Tolerans för olikhet, osä-
kerhet och felhandlingar

Lärande som gynnas i, 
och gynnar, organisa-
tionen

Ett lärande inriktat på 
bemästring av procedurer 
och rutiner

Ett utvecklingsinriktat 
lärande

En underliggande tanke är alltså att organisationer är bra på att antingen 
e�ektivt producera, eller att ta fram, ta in och vidareutveckla kunskap – och det 
hänger naturligtvis samman med organisationens huvudmål. Av uppdelningen 
i tabell 2 framgår att exploit förknippas med stabilitet och förutsägbarhet, och 
produktion prioriteras (”produktionens logik”, Ellström, 2006). Rutiner och 
regler är viktiga för att bidra till förutsägbarheten. Resultaten är därför också 
ofta (men inte alltid) lättare att mäta, utvärdera och kontrollera. Explore som 
förknippas med utveckling och innovation innebär tvärtom att det inte är 
aktuellt att använda rutiner eller tillämpa givna regler för att lösa problem, 
utan snarare hitta nya lösningar (”utvecklingens logik”, Ellström, 2006). Det 
medför att resultatet är mer osäkert och det går inte alltid att i förväg veta när 
organisationen når sitt resultat, eller om det ens blir något resultat eftersom 
innovationsprocesser inte alltid leder till lyckade innovationer. Explore 
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utmanar därmed stabiliteten, och oförutsägbarheten ökar i organisationen.

Exploit och explore i en kommunal kontext
I en kommunal kontext kan vi konstatera att exploit är centralt, eftersom 

kommuner e�ektivt och stabilt ska kunna producera välfärdstjänster. 
Principen om likvärdighet, som varit central vid formandet av o�entliga 
organisationer, gör att det är viktigt att följa regler och rutiner, inte minst i 
myndighetsutövning. Men när kommuner möter nya samhällsutmaningar, 
ökande behov och förändrade krav på välfärdstjänster uppstår behov av att 
utveckla verksamheten, och stödja utveckling, trots att organisations typen 
ursprungligen inte är riggad för detta. 

I teoretiska termer måste kommunorganisationer även kunna hantera 
explore och bli en ambidexter (tvåhänt) organisation, där samtidiga 
verksamhetskrav på produktion och innovation kan balanseras. Det här 
kravet på balans mellan exploit och explore står många organisationer inför, 
inte enbart kommuner. I litteraturen poängteras ofta att exploit och explore 
är komplementära, det ena eller det andra är per definition inte bättre eller 
sämre, utan båda behövs i en organisation men de kan vara olika viktiga vid 
olika tidpunkter eller i olika situationer. På kort sikt kan de här två strategierna 
vara mycket svåra att balansera eftersom de konkurrerar om resurser, men kan 
på längre sikt utformas mer komplementärt. (Ellström, 2006; March, 1991).

I tidigare avsnitt tog vi upp att en av premisserna för en innovation är att den 
i något avseende är ny – den innebär en förändring av något slag. För att kunna 
utveckla något nytt, kunna ta till sig ny kunskap eller förändra förhållnings- och 
arbetssätt i en organisation blir lärande viktigt. De olika strategierna gynnar 
olika typer av lärande. En exploit-strategi stödjer företrädesvis lärande som 
riktas mot att bemästra olika typer av arbetsprocesser, procedurer och rutiner: 
att bli bättre på det som redan görs, och inte ifrågasätta förutsättningarna. 
Explore-strategin uppmuntrar till att istället ifrågasätta förutsättningarna, 
utmana invanda tanke- och arbetssätt och finna nya lösningar på problem. 
Det karaktäriserar ett utvecklingsinriktat lärande. (Ellström, 2006; 2010).

Sammanfattningsvis har organisationens huvudmål en avgörande 
inverkan på organiserandet (exploit- eller explore-strategi), vilket i sin tur 
påverkar förutsättningarna för innovation. Den insikten är viktig: det räcker 
inte att på policy- eller strategisk nivå betona att innovation är viktigt. För de 
chefer och medarbetare som är verksamma i en exploitkontext blir det mycket 
svårt att utveckla innovativitet och innovationer, eftersom exploitkontextens 
förutsättningar fungerar begränsande. Förutsättningar som främjar 
innovation behöver skapas, om dessa förutsättningar inte redan finns. 
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Svårt att samtidigt organisera för explore och exploit
Få organisationer är renodlade exploit- eller explore-organisationer, men 
de flesta organisationer försöker hitta lösningar för att balansera mellan de 
två organisatoriska strategierna. Behovet av att samtidigt på organisatorisk 
nivå tillfredsställa behovet av exploit och explore har lett till en mängd olika 
modeller för att göra detta, exempelvis:

• Slack och skunkwork. Uppmuntra anställda att jobba med 
innovationsarbete vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter.

• En särskild avdelning/funktion som kan hantera utvecklandet, 
exempelvis utvecklingsavdelningar.

• Utvecklingsprojekt. Projekt som initieras för att utveckla och testa 
koncept.

Ovan beskrevs industrin som en sektor som karakteriserades av separata 
utvecklingsorganisationer medan kommunal sektor karakteriserades som i 
avsaknad av dessa. Det går att hitta exempel på motsatsen, eftersom det finns 
enheter som har specifika FoU-uppdrag i kommuner2. Däremot kan man påvisa 
att sådana samarbeten oftast fyller ett annat syfte än det vi försöker beskriva 
i den här rapporten. Ytterligare ett exempel som nämndes i inledningen av 
rapporten är idéslussar i kommuner. Vissa kommuner har med stöd från 
Vinnova inrättat en särskild funktion med ansvar att samla in och bidra till 
utveckling av idéer, eller utforskar innovationsarbete i projektform (Nählinder 
& Fogelberg Eriksson, 2017b). Vinnovas programperiod för idéslussarna 
avslutas under 2019, och det återstår ännu att se vilka organisatoriska utfall 
som satsningen leder till.

Det finns ingen optimal organisationsmodell som automatiskt främjar 
förutsättningarna för att skapa innovation. Att organisera innovationsarbete 
i form av organisatoriskt avskilda utvecklingsenheter eller utvecklingsprojekt 
har fördelen att expertkunskap kan byggas upp och stödja verksamheten. 
Samtidigt har enheter som är separerade från kärnverksamheten och 
tidsbegränsade projekt svårt att bidra till hållbar utveckling. Det finns det 
många exempel på från praktik och forskning (t ex Halvarsson Lundkvist, 
2019; Söderström & Melin, 2017). 

Organisatoriska förutsättningar för explore
Även om det inte finns någon ’best practice’ att tillgå när det gäller 
organisationsmodeller för innovation, finns forskning som visar på att 
olika organisatoriska val får konsekvenser för förutsättningarna att bedriva 
innovationsarbete (Ellström, 2001; 2006; 2010; Fogelberg Eriksson, 2014a; 

2 Två exempel från välfärdsområdet i Östergötland är den så kallade PUFF-enheten (samverkan mellan 
Söderköping, Valdemarsvik, Finspång, Norrköping) och FoU Centrum för vård, omsorg och socialt 
arbete (samverkan mellan Boxholm, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg, 
Ödeshög och Linköpings universitet).
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Fuller & Unwin, 2004; Høyrup, 2010). Något som ofta glöms bort, är hur 
vardagsarbetet organiseras och hur utvecklingsfrågorna får plats där. För att 
stödja explore-strategin och det utvecklingsinriktade lärandet i organisationen 
är det centralt att organiseringen av arbete och arbetsinnehållet möjliggör 
delaktighet, deltagande i problemlösning, erfarenhetsutbyte och variation. 
Ett tillåtande klimat, en vardagskultur som främjar lärande och tillgång 
till resurser för utvecklingsarbete (t ex tid, läraktiviteter som stödjer 
innovationsarbetet) är andra viktiga förutsättningar. Ledningens stöd för 
innovationsarbete är ytterligare en viktig förutsättning. Det senare blir 
föremål för nästa rapportavsnitt, som dock startar i en mer allmän beskrivning 
av tidigare forskning om chefers arbete och ledarskap, innan chefers roll i 
innovationsarbete i kommuner berörs.
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Chefers uppdrag, arbete och ledarskap i 
kommuner
Uppdraget som chef inbegriper vanligen formellt ansvar för en viss typ 
av arbetsuppgifter och vissa personer i en organisation (Svenningsson & 
Alvesson, 2014). Vad som ingår i ett kommunalt chefsuppdrag kan variera 
på flera sätt: inom och mellan kommuner; inom och mellan hierarkiska 
nivåer. Förutsättningarna för chefers arbete är alltså beroende av bland 
annat chefsuppdragets utformning, hierarkiska position, kontrollspann och 
handlingsutrymme. Ofta innehåller uppdragen en betydande komplexitet, 
och förändras dessutom över tid. 

Chefer i kommunal verksamhet möter idag former av styrning och 
organisatoriska förändringar som baseras på företagsinspirerade modeller 
för ekonomistyrning, ledning och organisering av verksamheter. Detta har 
benämnts som New Public Management (NPM) i litteraturen (Hood, 1991). 
Förutsättningarna för chefers arbete har ändrats i spåren av NPM då det ställs 
krav på ett mer företagsinspirerat ledarskap, kundanpassning samt mångsidig 
kompetens för att kunna leda verksamheten (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 
2016; Wolmesjö, 2005), och antalet administrativa arbetsuppgifter verkar 
ha ökat för chefer, bland annat på grund av mer kontroll och uppföljningar 
(Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014).

Chefskapet kompliceras ofta av att o�entlig sektor har många inbördes 
oförenliga mål, dvs målkonflikter, hanterar många profess ioner (vilka ofta 
är svåra att styra), en lagreglering som gör att det ofta är omöjligt att välja 
och välja bort verksamheter. I arbetet finns även obalanser mellan ansvar och 
mandat, och begränsad tillgång till administrativt stöd. I en analys av chefers 
organisatoriska förutsättningar i kommuner konstateras att kommunala 
chefer behöver just mer praktiskt stöd och tydligare mandat i relation till 
ansvar (Corin & Björk, 2017).

De organisatoriska förutsättningarna för chefer skiftar mellan olika 
förvaltningar och verksamhetsområden. Könsfördelningen mellan olika 
förvaltningsområden har här en tendens att samvariera med olika arbets-
villkor: chefer inom kvinnodominerad verksamhet som äldreomsorg har 
exempelvis långt fler medarbetare än chefer inom mansdominerad verksamhet 
som teknisk förvaltning (Forsberg Kankkunen, 2009). Kommunkontexten, 
dvs det organisatoriska sammanhang där innovations förmågan ska öka, kan 
därför sägas bestå av könsmärkta verksamheter och villkor (Regnö, 2013). 
Detta inverkar också på de förutsättningar och möjligheter chefer inom olika 
förvaltningsområden har att arbeta systematiskt med innovationsfrågor inom 
ramen för sitt uppdrag.

När det gäller arbetsinnehåll för chefer, visar forskningsinriktningen om 
chefers arbete sedan länge att detta generellt präglas av hektiskt arbetstempo 
och långa arbetsdagar; fragmentisering och improvisation; skiftande förvänt-
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ningar; högt tryck på prestation och resultat; komplex och ofta motsägelsefull 
kontext och att arbetet involverar stor osäkerhet och många oförutsedda 
händel ser (Tengblad, 2012). Detta verkar verifieras av svenska studier av 
chefers arbete i kommuner. Flera studier som fokuserar enhetschefsnivån 
inom kommuner pekar mot att cheferna är hårt pressade, och ofta ägnar 
sig åt så kallade brandkårsutryckningar. (Se t ex Antonsson, 2013; Corin & 
Björk, 2017; Regnö, 2013; Wolmesjö, 2005;). Det tycks alltså finnas en tydlig 
inriktning på operativt arbete på enhetschefsnivån: på att leda det dagliga 
arbetet och även på att hålla budget.

Chefer som offer eller hjältar
Den bild av chefers arbete som hittills tecknats beskriver arbetet som 
företrädesvis reaktivt och anpassningsinriktat. Det behöver i sig inte vara 
något problem – det kan vara det mest e�ektiva i en given situation. En risk 
med beskrivningen är dock att den blir för endimensionell. Chefer, som trots 
allt har en formell maktposition i organisationer, kan framstå som o�er för 
omständigheterna i sin yrkesutövning. 

I managementlitteraturen erbjuds ofta en lika endimensionell bild, men 
så att säga åt andra hållet: där framställs chefens individuella ledarskap 
som i det närmaste helt avgörande för verksamheten. Chefen formar där sitt 
ledarskap och utövar det genom att driva förändring av individer, grupper 
och organisationer, och genom att proaktivt formulera och påverka genom 
visioner. Kritik mot dessa normer om ’hjälteledarskap’ framförs inom 
forskning som problematiserar att ledarskap alltid lycks vara lösningen – 
oavsett vilket problemet är (Alvesson & Sveningsson, 2011; Holmberg, 2003). 
Icke desto mindre återkommer organisationsforskningen ofta till att chefers 
ledarskap har stor betydelse för verksamheter, numera oftast mot bakgrund 
av konceptualiseringar som inte ensidigt utgår från att ledarskap handlar 
om individuella egenskaper och förmågor hos den enskilda chefen. Snarare 
förstås ledarskap som en relationell process:

”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att 
förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och 
hur utförandet bör ske. Ledarskap är den process som syftar till 
att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade 
mål.” (Yukl, 2012, s. 11)

En analysmodell som hjälper till att förstå chefers arbete och ledarskap i sitt 
sammanhang lanserades av Rosemary Stewart (1982) som forskade om chefers 
arbete. Modellen kan bidra till att kalibrera bilden av o�erchefen respektive 
hjälteledaren, eftersom den erbjuder ett verktyg för att identifiera vad som är 
möjligt givet situationen, dvs att synliggöra chefens egna handlingsutrymme. 
Stewart menar att varje chefsbefattning karakteriseras av ett antal krav, 
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begränsningar och val som påverkar beteendet hos den person som innehar 
chefsbefattningen. 

• Krav inbegriper förpliktelser, aktiviteter och övriga ansvarsområden 
som ingår i befattningen. Det kan handla om standarder, mål, deadlines, 
eller administrativa uppgifter som inte kan ignoreras eller överlåtas. 
Vissa krav kan också komma från enskilda personer, t ex överordnade 
chefer i organisationen. 

• Begränsningar handlar om byråkratiska regler, grundprinciper, lagar 
och föreskrifter, tillgång till resurser, teknik, geografi och marknad. Krav 
och begränsningar är beroende av situationen och påverkar i vilken 
utsträckning chefen har möjlighet att göra val mellan olika sätt att 
handla. 

• Val handlar om det chefen kan, men inte måste, utföra. Chefen kan välja 
att göra vissa prioriteringar, dvs avgöra vad som ska göras i en situation, 
och också hur arbetet ska utföras. Chefen har alltså ett handlingsutrymme 
som möjliggör individuella val. Dessutom är det så att chefer över tid kan 
identifiera sina möjligheter att förändra de krav som ställs, och genom 
erfarenheter kan chefen lära sig att kringgå begränsningar. Därmed kan 
chefer öka sina möjligheter att göra val, exempelvis när det gäller mål 
för enheten, prioriteringar, strategier, egen delaktighet, tidsanvändning, 
eller delegering. 

Vi menar att en fördel med den här analysmodellen är att den inbegriper såväl 
krav och begränsningar i situationen, så kallade situationsdeterminanter, som 
kräver anpassning av chefen, och de individuella val som chefer har möjlighet 
att göra, till exempel hur chefen utvecklar sitt ledarskap.

Chefer skapar förutsättningar för innovationsarbete
I avsnittet om att organisera för produktion och innovation tog vi upp 
strategierna exploit och explore och hur de gynnar olika typer av lärande: 
bemästringslärande respektive utvecklingsinriktat lärande. Chefer kan 
stödja medarbetarnas lärande både inom ramen för en exploit- och en 
explore-strategi, och det gynnar då olika typer av lärande med olika utfall. 
De chefer som är verksamma inom ramen för en exploitkontext och vill ge 
medarbetarna förutsättningar för att bemästra arbetet, för att de e�ektivt 
och stabilt ska kunna bidra till produktionen och dess förfining, kan genom 
direkt ledarskap stödja och styra medarbetarna genom att instruera och visa, 
eller genom att ställa krav som visar var gränserna går ( jfr Wallo & Ellström, 
2016). Ett direkt ledarskap i explorekontext kan istället handla om att stödja 
och styra genom att uppmuntra, legitimera och prioritera utvecklingsarbete 
och kritisk reflektion. Krav ställs genom att utmana, driva framåt och skapa 
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förändringstryck. (Wallo & Ellström, 2016; Ellström, 2006). På så sätt stöds 
innovationsarbetet både symboliskt (som en kulturfråga) och substantiellt 
(som konkreta prioriteringar och incitament). 

Chefers roll i innovationsarbetet handlar alltså företrädesvis om 
att skapa förutsättningar för andra, dvs medarbetarna, att utveckla sin 
innovationsförmåga och innovationer. Chefers handlingar och beslut kan 
främja innovation, genom att de bidrar till skapandet av en arbetsplatskultur, 
en organisering av och struktur för arbetet. Omvänt kan chefen också begränsa 
innovationsarbetet.
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Kommunala chefer om sin roll i 
innovationsarbetet
Ovan har vi presenterat teorier och resonemang kring vad som händer när 
den kommunstrategiska frågan ”innovation” landar på verksamhetsnivå hos 
kommunala chefer. I denna del av rapporten lyfter vi fram kommunala chefers 
egna uppfattningar om innovation, hur de arbetar med innovationsfrågor 
och det stöd ge själva ges i organisationen för att i sitt chefsarbete leda för 
innovation. I metodappendix (bilaga) berättar vi mer om de sammanlagt 34 
chefsintervjuerna vi genomfört. De nummer som avslutar citaten nedan visar 
intervjuns löpnummer. 

Innovation – fågel, fisk eller något mitt emellan
Flera chefer tvekar i sina svar om vad innovation betyder för dem. Det framstår 
som om cheferna själva behöver fylla ordet med betydelse. Det finns inte 
någon omedelbar och gemensam definition eller förståelse som cheferna lutar 
sig mot. De menar att det inte är så lätt att definiera begreppet och att det är 
abstrakt. Flera av deras reflektioner handlar om att innovationsbegreppet kan 
leda tanken till uppfinningar av produkter. Innovation framstår också som 
något som blir väldigt stort att hantera och åstadkomma i den kommunala 
verksamheten, eftersom innovation förknippas med någon form av genombrott 
i tänkande eller utförande, eller radikal förändring. 

”Alltså jag tycker det är lite svårt…faktiskt, tycker jag, innovation. 
Är det liksom uppfinningar, att det ska vara helt nytt eller är det 
mer sättet man ska använda idéer på…” (13)

Några lyfter också att både de själva som chefer och medarbetarna kan uppfatta 
innovation som ännu ett modeord, en chef uttrycker det som ”skällsord”, som 
dyker upp på agendan. Vissa chefer som konstaterar att innovation inte är 
ett riktigt gångbart vardagsbegrepp för dem själva eller medarbetarna väljer 
istället att prata om utveckling eller förändring, något nytt som förbättrar eller 
underlättar. Några av cheferna väljer här att översätta innovationsbegreppet 
och använda ett språkbruk som fungerar i den egna verksamheten. En annan 
strategi är att ”plocka ned” innovationsbegreppet i storlek. För att innovation 
inte ska bli för övermäktigt och radikalt, väljer cheferna att lyfta fram det 
vardagsnära innovationsarbetet som ofta äger rum lite i det fördolda, eftersom 
det tidigare inte identifierats som just innovationsarbete.

”…skulle jag prata om innovation med mina medarbetare så 
skulle dom liksom ’jaha, hur menar hon nu då?’ Ja, men om jag 
säger verksamhetsutveckling då är man ju med på banan ’jaja, ja 
men då så’, så att det begreppet är ju lite intressant så vad man 
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använder. Men det blir nog mera verksamhetsutveckling, förbät-
tringar är det ju, så ser jag ju på det. Mm, och det är det det hand-
lar om.” (29)

I chefernas svar återkommer flera till hur innovation hänger ihop med eller 
avgränsas mot ”ständiga förbättringar” som kommunerna arbetat med sedan 
tidigare: är det egentligen samma sak, eller är innovation något kvalitativt 
nytt för verksamheten?

”Jaa innovation ... det … det är ju en ständig förbättring … nej men 
alltså jag tänker så här med kvalitetsutveckling för mig det hand-
lar oerhört mycket om ständiga förbättringar /…/ och det viktiga 
är att det är nån form av förbättring som har värde för någon. 
/…/ Det tycker jag att vi har gjort egentligen så länge som jag har 
[jobbat här].” (1)

Även om det finns en stor spännvidd i chefernas svar på frågorna om vad 
innovation är för något, är en gemensamt delad uppfattning att det handlar 
om något som är nytt i verksamheten, och att det ska innebära en förbättring 
på något sätt. Medan några chefer framför allt pratar om idéer och kreativitet, 
poängterar flera att innovation handlar om att göra något på ett nytt sätt, att 
det nya ska omsättas i handling.

Innovation - meningslöst eller meningsfullt?
När det gäller frågan om varför innovation är relevant för kommuner, eller i den 
egna verksamheten, framkommer olika uppfattningar och förhållningssätt. 
Några chefer refererar till att deras kommun (Kommun 1) gör en satsning på 
innovation i projektform. De uppfattningar som kommer fram kommenteras 
i ljuset av en, som de själva uttrycker det, viss projekttrötthet: ”man kanske är 
lite projekttrött” (1). 

Både medarbetare och chefer har erfarenhet av tidigare projekt med 
utvecklingsfokus, och när tidigare projekt inte fungerat så bra finns det risk 
för överspridning av negativa förväntningar: ännu ett projekt som det inte 
blir något av, ännu ett modeord i raden, ännu en pålaga. Det framstår som 
att framför allt de chefer som uppfattar innovationsarbete som något som 
företrädesvis ska drivas av en separat projektledare, ser innovation som 
ytterligare en pålaga, börda eller arbetsuppgift för dem, och det bidrar till att 
de tvekar om relevansen av innovationsarbete. Någon tycker också att eftersom 
enheten redan jobbar utvecklingsinriktat är det tveksamt om det är en bra sak 
att börja prata om innovation och skapa innovationsprojekt i kommunen:

”…alltså, jag kan vara rädd att man krånglar till något som man 
redan har och så, och så blir det jobbigt, och det kan ta bort glöden 
för det som man redan jobbar med i dom här frågorna.” (20)
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Merparten av cheferna uttrycker att det generellt är viktigt att organisationen 
använder resurserna på ett optimalt och e�ektivt sätt i relation till framtidens 
ökande behov av välfärdstjänster, och att innovationsarbetet kan vara ett 
medel för att klara detta. 

”För vi måste ju liksom hitta sätt och använda våra resurser på 
ett bättre sätt kanske, med tanke på välfärdsklyftan som kommer 
framåt i tiden. Alltså vi, det är ju bara att inse att vi kommer ju ha 
mer att göra, men mindre resurser att göra det för. Så det känns 
som att det liksom, det är ju inget, det är ett måste, det är inte, ja, 
valbart.” (13)

”Alltså i stora drag så skulle jag säga att det jag brinner mest för är 
att öka e�ektiviteten för att få ut så mycket … som möjligt. Allting 
som kan göra det här arbetet mer strukturerat och mycket mer ef-
fektivt ser ju jag som en stor fördel, så det är väl det som jag skulle 
vilja hoppas på.” (2)

Några tar upp att innovationsarbete kan bidra till att kommunen framstår som 
en attraktiv arbetsgivare, som kan erbjuda kreativa och utvecklade jobb – något 
som framställs som viktigt i ljuset av utmaningar med kompetensförsörjningen 
i kommuner.

Den grupp av enhetschefer som särskilt identifierats som ”chefer i 
framkant” när det gäller innovationsarbete på de egna enheterna integrerar 
den interna och externa nyttan av innovationsarbetet i sina reflektioner kring 
varför innovationsarbete behövs eller är relevant i en verksamhet. För den 
egna verksamhetens skull, internt, uppfattar de att innovationsarbete, att få 
arbeta utvecklingsinriktat, kan fungera motiverande och som en drivkraft 
både för dem själva och för medarbetarna. För personlig del uttrycker de att 
utvecklingsfrågorna utgör den mest stimulerande delen av arbetet, och för 
medarbetarna kan innovationsarbetet fungera som en möjlighet att vara mer 
delaktiga och involverade i verksamheten. Det senare menar cheferna är viktigt 
för att medarbetarna ska känna arbetstillfredsställelse, och för båda parter 
kan innovationsarbete leda till gemensamma upplevelser av arbetsglädje. 

”…jag tror att vi får en bra verksamhet om folk tycker det är kul att 
vara på jobbet och vanligtvis brukar man tycka det är kul att vara 
på jobbet om man har en rimlig arbetsbörda och man får vara 
med om utveckling så man ändå ser att det blir förändring och att 
man gör skillnad.” (30)

För brukare och kunder, externt, menar de att innovationsarbetet sätter fokus 
på kundnyttan. Det blir ett medel för att förbättra och förändra befintliga 
tjänster och att också utveckla helt nya idéer och tjänster. De här cheferna 
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menar att genom att internt uppmuntra innovationsarbete så skapas 
motivation och involvering, vilket i sin tur påverkar de tjänster som erbjuds 
brukarna på ett positivt sätt. Positiva brukare och positiv uppmärksamhet 
kring innovationsarbetet externt ger stolta och nöjda medarbetare som 
motiveras till fortsatt innovationsarbete. De relaterar alltså det inåtriktade 
och utåtriktade innovationsarbetet till varandra, och ser detta som en positiv 
verksamhetsspiral.

Kommunala chefer agerar för att stödja medarbetare i 
innovationsarbetet
Cheferna uppfattar att deras roll i innovationsarbetet är att vara drivande 
för att skapa möjligheter för medarbetarnas innovationsarbete. Att leda för 
innovation innebär för dem att skapa förutsättningar för medarbetarnas 
innovationsarbete. De chefer som direkt refererar till arbetet inom den egna 
enheten påpekar att det är viktigt att arbeta med grundförutsättningarna 
för arbetet på enheten; förutsättningar som inte specifikt har med 
innovationsarbete att göra. 

Den grupp av enhetschefer som arbetar systematiskt med utvecklingsfrågor 
kan sägas fokusera två dimensioner när de pratar om hur de skapar 
grundförutsättningar för medarbetarnas arbete inom enheten, och därmed 
också för innovationsarbete. Den ena dimensionen är att skapa en struktur 
för arbetet, genom att hitta organisatoriska lösningar och genom att skapa 
ordning och reda. Genom en tydlig struktur för arbetet kan friutrymmen 
skapas, och onödigt extraarbete kan undvikas genom goda rutiner. 

”Där behöver vi ha struktur, ordning och reda först…för nånstans 
så måste det här basic…delen eller vad man ska säga, grunden, 
den behöver funka bra för att man ska kunna få igång ett tänk där 
man känner, eller ett klimat där man vill göra mer och där man…
för man kan liksom inte hoppa över den här grunden.” (34)

Till strukturdimensionen hör också tidsanvändningen: hur cheferna 
själva använder sin tid, hur medarbetarna använder sin tid, hur chefen 
och medarbetarna använder sin gemensamma tid. Den tid som finns för 
samverkan och interaktion kan medvetet användas för utvecklingsinriktade 
aktiviteter menar cheferna.

”Sen är det också viktigt och se till att personalen har bra 
förutsättningar för att är man helt slut så är man inte så innova-
tiv. Om vardagsarbetet tar all kraft, då blir det ingenting utan det 
gäller och få till en vettig arbetssituation för varje enskild individ 
som jag tänker ska vara med och bidra till att vi tar ett steg till. 
Har man näsan över vattenytan precis, då går det inte, då spelar 
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det nog inte nån roll hur…alltså det måste va kul. Och där hand-
lar det ju en del om att så att säga olja maskineriet, alltså ta bort 
tidstjuvar och skapa vettiga forum för möten .. ja, att titta på ar-
betspucklar.” (27)

Denna grupp av chefer har en pragmatisk hållning till hur de kan stödja 
innovationsarbetet, de menar att de väljer att prioritera det de faktiskt kan 
påverka. Det gör också att de kan kalibrera sig själva: att ha en realistisk bild 
av vilka förutsättningar som kan påverkas och vilket innovationsarbete som 
kan åstadkommas. De menar att de skapar förutsättningar genom att utgå 
från och använda de (ekonomiska) resurser som står till buds. 

”…fast nu har jag ju jobbat så länge i kommunal verksamhet så jag 
vet ju att vi är politiskt styrda och att vi har våra ramar och att mitt 
uppdrag är att se till att det här blir rimligt med dom här ramarna, 
alltså inom ramarna för dom är förväntningarna. Så /…/ jag får 
bara acceptera på nåt sätt i den här takten kan vi promenera.” (32)

Den andra dimensionen som tas upp är frågor som rör arbetsplatskultur. För 
att arbetet överhuvudtaget ska kännas meningsfullt att utföra är det viktigt 
att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och tillåtande klimat, vilket 
framhålls särskilt av gruppen enhetschefer som arbetar med utvecklingsfrågor.

”Jag funderar också lite på det hur, hur får jag dom till det då. Men 
det är ju nånting som dom nu… alltså klimatet har blivit så, att 
nu vågar man och tar egna beslut, man gjorde inte det förr. Nu, 
dom kom senast i förmiddags till mig och hade gjort en egen, en 
ny [XX], alltså det var ju inte aktuellt förut, det var så himla styrt 
förut att ’Nu gör vi det här och det här’.” (31)

De aktiviteter och förutsättningar som cheferna framhåller just i relation till 
innovation, hur de leder för innovation, är att aktivt använda och organisera 
befintliga möten och arenor till utvecklingsfrågor (snarare än information och 
envägskommunikation). När det gäller chefens egen aktivitetsnivå, förhåller 
sig flera till hur de måste anpassa sin involveringsgrad som chefer: att aktivt 
ge stöd efter behov. De menar att de också väljer att belöna engagemang 
och ge feedback, liksom att stödja ett innovativt arbetsklimat. De ser också 
att en viktig roll de har är att skapa handlingsutrymme och hitta lösningar 
som möjliggör för medarbetarna att jobba med innovationsfrågor. Att 
aktivt använda uppföljning och utvärdering för att synliggöra arbetet med 
innovationsfrågor är också något som bidrar till att främja det.

”Så uppföljning är jätteviktig för oss i det, så att man känner att 
man får veta ’varför gjorde jag det här för?’.” (34)
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Organisatoriska förutsättningar begränsar ofta, men inte alltid, 
innovationsarbete
De organisatoriska förutsättningar som cheferna möter i sitt arbete kan 
fungera såväl främjande som begränsande för innovationsarbete. Utifrån 
intervjuerna kan chefernas förutsättningar för att leda för innovation dels 
relateras till deras arbete i kommunen och det stöd de erbjuds; dels till den 
egna enheten.

Flera av de förutsättningar som ligger utanför den egna enheten uppfattar 
cheferna fungerar begränsande för innovationsarbetet och deras möjligheter 
att leda detta. Det handlar om förutsättningar som relaterar till chefsarbetets 
karaktär, tillgången till stöd samt kommunal nollfelskultur. Något som 
återkommer i chefernas reflektioner kring hur de arbetar innovationsstödjande 
är att operativa och administrativa arbetsuppgifter upptar stor del av 
arbetstiden – för stor del enligt samtliga chefer. Tiden för att arbeta med 
utvecklingsfrågor måste ständigt värnas, och i flera av svaren framstår det som 
att denna tid oftast försvinner, till förmån för brandkårsutryckningar för att 
verksamheten och det operativa arbetet ska kunna utföras och flyta på.

”Alltså det finns ingen 40-timmarsvecka som chef, det kan jag ju 
erkänna…fast det ska göra det, men det gör det inte. Vi har alltså 
för mycket att göra, och man lägger på för mycket pålagor och då 
är det ingen som kan ’jag kan inte göra det här, jag måste ju göra 
det jag ska göra’. Det operativa äter upp det strategiska arbetet, 
och så är det alltid, du kommer alltid att släcka bränder istället för 
att jobba med strategi.” (33)

Cheferna upplever också att de har bristande tillgång till administrativa 
stödfunktioner, och detta fungerar som en begränsande förutsättning i 
innovationsarbetet:

”Man har för mycket annat, alltså administration och massor med 
sådana saker, vilket gör att man hinner inte kanske vara det stöd 
eller driva det utvecklingsarbete som behövs.” (6)

Stöd i form av chefsnätverk med fokus på utvecklingsarbete anges av flera som 
något som saknas. En annan begränsande förutsättning för innovationsarbete 
är det som flera refererar till som kommunal nollfelskultur.

En av de förutsättningar som ligger utanför den egna enheten uppfattas 
kunna fungera både främjande och begränsande: att kommuner utgör politiskt 
styrda organisationer. Om det finns en politisk vision om framåtsyftande 
innovationsarbete kan det vara en drivkraft, men om detta saknas kan det 
utgöra en begränsning.
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Andra förutsättningar som kommer upp i intervjusamtalen kopplar 
mer direkt till den egna enheten. En typ av förutsättning handlar om den 
personalgrupp som chefen leder: hur stor den är, vilken geografisk närhet chefen 
har till arbetsgruppen, arbetsplatskulturen och arbetsgruppens vana att arbeta 
utvecklingsinriktat, samt personalomsättningen. Samtliga dessa aspekter kan 
fungera såväl främjande som begränsande för innovationsarbetet. Till exempel 
ger en liten personalgrupp möjligheter att arbeta nära och tillsammans; och 
en stabil personalgrupp med låg personalomsättning ger möjlighet att arbeta 
kontinuerligt, vilket fungerar främjande för innovationsarbetet. Omvänt kan 
en liten eller stabil personalgrupp begränsa möjligheterna till nytänkande och 
variation. Arbetsplatskulturen är en förutsättning som kan fungera främjande 
i de arbetsgrupper som har ett tillåtande klimat, men i andra arbetsgrupper 
kan kulturen, liksom ovanan vid att arbeta med utvecklingsfrågor, fungera 
mycket begränsande för utvecklings- och innovationsarbete. Geografisk 
närhet kan vara en fördel för innovationsarbete eftersom det möjliggör 
samspel mellan chef och medarbetare, men det kan också vara en fördel att 
chef och medarbetare är geografiskt åtskilda eftersom det ger medarbetare 
mer fri- och handlingsutrymme och de utvecklar en självständighet som 
gynnar innovationsarbete.

Handlingsutrymme från den egna, överordnade, chefen framförs som 
viktigt och en innovationsfrämjande faktor av de som arbetar som enhetschefer.

”…jag har ju haft en väldigt bra chef över mig som har låtit mig 
köra mitt race, alltså under styrda former givetvis, jag har ju inte 
fått göra vad som helst.” (31)
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Slutsatser
Syftet med den här rapporten har varit att bidra till en ökad förståelse för de 
organisatoriska förutsättningar kommunala chefer har att leda för innovation.

Resultaten visar att innovationsbegreppet ger upphov till olika typer av 
reflektioner hos cheferna, till exempel vad innovation egentligen betyder i ett 
kommunalt sammanhang, om det ens är användbart som vardagsbegrepp och 
om det behövs. Spännvidden i uppfattningar är stor, till exempel uppfattas 
innovation å ena sidan handla om något stort och världsomvälvande, 
vilket medför att innovation då uppfattas som ett begrepp som snarast 
skrämmer medarbetarna. Å andra sidan uppfattas innovation handla om 
vardagsförbättringar som kan fungera motiverande för medarbetarna. För 
några betyder innovation att kommuner skulle behöva ta sats och jobba med 
utvecklingsfrågor på ett nytt sätt, för andra framstår det som ett modeord för 
något som redan görs. 

Det framstår som att cheferna lämnas att själva fylla ordet med betydelse, 
det finns inte någon omedelbar och gemensam definition eller förståelse som 
cheferna lutar sig mot, vilket också framkommer i tidigare forskning om 
innovation i o�entlig sektor (Høyer, 2009; Nählinder, 2013). Om det inte 
finns en tydlig förståelse av vad innovation är, blir det svårt för den enskilda 
chefen att identifiera den egna rollen för att leda innovation. Att som chef 
stödja utveckling och implementering av radikala eller transformerande 
innovationer kräver potentiellt något annat än att stödja utveckling och 
implementering av vardagsnära innovationer, till exempel i termer av tid och 
resurser (Fogelberg Eriksson & Nählinder, 2015; Wallo & Ellström, 2016). 

Vissa chefer pratar mer om att stödja kreativt klimat, andra om att omsätta 
nya idéer i handling – vilket i sig kan kräva olika typer av stödprocesser eller 
ledarskap (Kastelle & Steen, 2011). Att innovationsbegreppet tolkas olika 
medför alltså att det försvårar skapandet av organisatoriska förutsättningar 
för innovation eftersom det inte är klargjort vad som ska stödjas (Elingsbo & 
Nilsson, 2015). Vissa av de chefer som ska hantera innovationsfrågan uppfattar 
dessutom inno vation mest som ytterligare en pålaga som ska hanteras ( jfr 
Wegener & Tangaard, 2013). Det är alltså inte enbart otydligt vad innovation 
är, utan det är också otydligt varför organisationen ska arbeta med innovation 
(Nählinder & Fogelberg Eriksson, 2017a). Den bild som framkommer bland 
cheferna är att innovation på en och samma gång ska bidra till kvalitetshöjande 
utveckling och e�ektivitet. Det senare visar på en av de många svårförenliga 
målsättningar som finns inom o�entlig sektor (Christensen et al, 2005). 

Cheferna beskriver det som en svår utmaning att kunna arbeta med 
innovationsfrågor givet deras arbetssituation ( jfr Ekwall & Falkcrona, 2016; 
Amrén & Hagstein, 2017). Ständigt finns det andra arbetsuppgifter som 
splittrar och kräver deras uppmärksamhet och som kan relateras det som kan 
kallas produktionens logik (Ellström, 2001; Tengblad, 2012). Den logiken 
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tycks alltid kunna prioritera sig själv, medan utvecklingslogiken har svårare 
att göra det. 

Det väcker också frågan om innovationsarbete ingår i den kommunala 
chefens uppdrag och förutsättningar, det vill säga vilka förutsättningar som 
kommunala chefer har att utöva ett ledarskap för innovation (Fogelberg 
Eriksson & Nählinder, 2015). För vissa chefer framställs balansen mellan 
produktion och innovation som en kamp mellan två olika typer av 
verksamheter, där produktion tycks gå vinnande ur kampen på bekostnad av 
innovation. Andra chefer framställer dock innovationsarbetet som en del av 
verksamheten, på samma sätt som produktion är det. För dem handlar det 
snarare om att använda de resurser som finns på ett innovativt sätt för att 
integrera innovationsarbetet inom ramen för vardagsarbetet. De chefer som 
aktivt arbetar med utvecklingsfrågorna arbetar samtidigt för att skapa stabilitet, 
så att vardagsarbetet kan fungera bra. Genom att produktionsmaskineriet blir 
välsmort kan också friutrymme för utvecklingsarbete skapas.

Att utveckla något nytt, som ska vara nyttigt, och som ska nyttiggöras 
behöver utifrån chefernas beskrivning ske inom befintlig ram. Med andra ord 
kan vi från intervjuerna inte se att cheferna ges tydligt stöd för att balansera 
kraven mellan produktion och innovation i organisationen. Ingen av cheferna 
beskriver att de själva tagit del av något utvecklingsstöd, inte heller deras 
medarbetare. Utifrån chefernas beskrivningar finns det inga särskilda 
innovationsstödjande resurser att tillgå. Mot bakgrund av den teoretiska 
referensramen kan det tolkas som att cheferna ska skapa förutsättningar för 
innovation/explore för sina medarbetare inom ramen för organisationens 
exploitstrategi. Innovationsarbetet förväntas alltså ske i verksamheter med en 
pressad budget och där cheferna inte systematiskt ”klätts på” med kunskap 
om innovation och medarbetarna inte heller ”klätts på” med kunskap om hur 
innovationsarbete går till ( jfr Fogelberg Eriksson, 2014b). Cheferna lämnas 
att själva göra individuella val om innovationsarbetet utifrån de krav och 
begränsningar som finns i situationen (jfr Stewart, 1982), och utveckla egna 
och lokala explorestrategier.

Intressanta mönster om innovationsarbete speglar inte allt
Innan rapporten avslutas vill vi nämna ett par aspekter av betydelse för hur 
resultaten kan användas. Den första aspekten är generaliserbarheten. De chefer 
som intervjuades i delstudierna är verksamma i två kommuner, merparten av 
dem i en kommun. Alltså kan deras svar inte sägas vara representativa för vad 
chefer i Sveriges alla kommuner skulle svarat på frågorna. Det cheferna sagt 
i intervjuerna i den här rapporten kan dock relateras till tidigare forskning, 
vilket stärker möjligheterna att analytiskt generalisera från den här studien. 
Den andra aspekten handlar om tidpunkt för studiernas genomförande, vilket 
kan spela roll för hur cheferna uppfattar innovation. Den första delstudien ägde 
rum 2015 då innovation som begrepp fortfarande var relativt nyintroducerat 
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som en kommunstrategisk fråga. I kontakt med andra kommuner efter 2017 
har vi kunnat identifiera att SKLs definition av innovation som något nytt, 
nyttigt och nyttiggjort har haft inverkan på hur man i vissa kommuner pratar 
om innovation, och hur man kan knyta begreppet till kommunal verksamhet.
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Praktiska implikationer
Den här rapportens empiriska resultat har handlat om hur kommunala 
chefer uppfattar innovation, hur de leder för innovation och hur de uppfattar 
förutsättningarna för att göra detta i det kommunala sammanhanget. En 
lärdom som kan dras från rapporten är att om kommuner ser innovation som en 
övergripande strategisk fråga, har de anledning att fundera över hur det också 
kan bli en operativ fråga i den diversifierade kommunala verksamheten. Flera 
av de begränsande förutsättningar som chefer anger för innovationsarbete i 
kommuner är sådant som enskilda chefer själva inte kan styra över. De krav 
och begränsningar som cheferna mer direkt kan påverka ligger inom den egna 
enhetens ram, där de har större – om än begränsade - möjligheter att göra val, 
prioritera och fatta beslut.  För att cheferna ska kunna göra val, prioriteringar 
och fatta beslut som främjar utvecklings- och innovationsarbete i den 
verksamhet de leder, kan de behöva stöd för att identifiera handlingsutrymmet, 
t ex genom tydliga uppdrag, stöd för att utveckla sitt ledarskap, eller stöd i 
form av administrativ avlastning. Forskningen ger ingen konkret vägledning 
om hur organisationer konkret ska utformas för att främja innovation. 
Forskningen ger däremot vägledning om vilka förutsättningar som är 
viktiga för att medarbetare ska kunna bidra i innovationsarbetet och att en 
verksamhet ska kunna bli mer utvecklingsinriktad. Dessa förutsättningar har 
förhoppningsvis rapporten bidragit till att synliggöra.
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Metodappendix
Det resultat som presenteras i rapporten baseras på kvalitativa intervjuer med 
kommunala chefer. Intervjuerna genomfördes i tre olika delstudier 2015-
2017. Två delstudier genomfördes i en kommun, en delstudie genomfördes i 
två kommuner. Valet av kommun för den första och andra delstudien baseras 
på att den kommunen (hädanefter benämnd Kommun 1) vid studiernas 
genomförande hade ett uttalat fokus på systematiskt innovationsarbete efter 
ett kommunstyrelsebeslut om det. Kommun 1 framstod som ett intressant fall 
att studera: hur ser chefernas förutsättningar ut att leda för innovationsarbete i 
en kommun som bestämt sig för att göra det? Den tredje delstudien designades 
genom att kommun 1 återigen valdes på samma grunder som tidigare, och 
ytterligare en kommun (Kommun 2) valdes med utgångspunkt i att den inte 
valt att benämna sitt innovations- och verksamhetsutvecklingsarbete som 
innovationsarbete, utan istället använt termer som ständiga förbättringar 
och e�ektivisering.  I det första designsteget för den tredje delstudien var 
variation mellan kommunerna alltså viktigt i detta avseende, men i det andra 
designsteget valdes systematiskt enhetschefer som hade det gemensamt att 
de alla identifierats som utvecklingsinriktade i sitt arbete: ”chefer i framkant” 
gällande innovationsarbete och verksamhetsutveckling. 

Sammanlagt genomfördes 34 chefsintervjuer. I det empiriska materialet 
ingår intervjuer på tre chefsnivåer: förvaltningschefs-, verksamhets- samt 
enhetschefsnivå. De deltagande cheferna representerade även olika 
kommunala förvaltnings-/verksamhetsområden. I resultatredovisningen 
kommer vi dock inte att systematiskt skilja mellan olika chefsnivåer eller 
verksamheter, i rapporten betraktas informanterna som tillhörande en 
gemensam grupp av kommunala chefer. I de fall det finns särskild anledning 
att kommentera chefsnivå görs detta i resultatredovisningen. I tabell 3 ges en 
översikt över delstudier och informanter.

Tabell 3. Översikt över delstudier och informanter
Informanter, Kommun 1 Informanter, Kommun 2

Delstudie 1, år 2015 5 förvaltningschefer
4 enhetschefer

Delstudie 2, år 2016 5 förvaltningschefer
10 verksamhetsområdes-
chefer

Delstudie 3, år 2017 5 enhetschefer 5 enhetschefer
Totalt antal inter-
vjuer

29 5

Intervjusamtalen genomfördes som semistrukturerade intervjuer. Frågorna 
varierade i praktiken något inom och mellan delstudierna, men samtliga 
intervjuer utgick från en intervjuguide som innehöll frågor om chefernas 
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uppfattningar om innovation, deras egen roll som chefer i innovationsarbetet, 
samt de organisatoriska förutsättningarna för deras arbete som chefer och 
för att leda för innovation. Samtliga intervjuer genomfördes på chefernas 
arbetsplatser, och samtliga intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant. 
Analysen av det empiriska materialet har skett stegvis. Samtliga intervjuer 
lästes inledningsvis igenom för en helhetsöversikt. De delar av respektive 
intervju som fokuserade chefens uppfattning om innovation, den egna rollen 
som chef i innovationsarbetet, samt de organisatoriska förutsättningarna för 
att leda för innovation, valdes sedan ut för vidare bearbetning och kvalitativ 
innehållsanalys. Den delen av analysen fokuserade att identifiera chefernas 
uppfattningar samt likheter och skillnader i deras svar och reflektioner. Citat 
från intervjuerna återges som visualisering av de uppfattningar som uttrycks 
av cheferna. Intervjuerna har numrerats från 1-34, vilket anges i anslutning 
till citaten.
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I rapporten undersöks vad som händer när den kommunstrategiska frågan ”inn-
ovation” landar på verksamhetsnivå hos kommunala chefer. Hur hanterar och 
bemöter chefer utmaningen att balansera samtidiga verksamhetskrav på stabil 
och effektiv produktion av välfärdstjänster, samt utvecklingsinriktat innova-
tionsarbete? Syftet är att bidra till en ökad förståelse för de organisatoriska 
förutsättningar kommunala chefer har att leda för innovation. Sammanlagt 34 
kommunala chefer har intervjuats om hur de uppfattar innovation, deras egen 
roll som chefer i innovationsarbetet, samt de organisatoriska förutsättningarna 
för att leda för innovation. 
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