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Bakgrund 

Äldreomsorgen står inför ständiga förändringar och i dagsläget neddragningar. I Norrköpings 

kommun har ett projekt startats för att kunna ta tillvara på personalens innovativa förmåga. 

Personalen verkar tillsammans med chefen i ett arbetsklimat som kan vara både bra och dåligt. 

Klimatet kan även präglas av om idéer kan genomföras mer eller mindre enkelt. Den här studien 

har gjorts för att bidra till att utöka kunskapen om enhetschefens roll i innovativa klimat i 

äldreomsorgen. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta fram och sprida kunskap om enhetschefers roll i hanteringen av 

innovativt klimat.  

Genomförande 

Med hjälp av intervjuer med enhetschefer och idébärare från äldreomsorgen och personal på 

Pimm har vi gjort en fallstudie med fokus på enhetschefens hantering av innovativt klimat. Pimm 

är ett projekt som tillvaratar idéer från personal, brukare och anhöriga inom vård och omsorg. 

Via idéer som har blivit innovationer med hjälp av Pimm valdes de enheter som vi har studerat. 

Vi antog att de enheter, där innovationer framkommit, hade ett innovativt klimat. 

Resultat 

Enhetschefen har en roll i det innovativa klimatet, genom att kunna främja eller förhindra det. 

Klimatet i sin helhet skapar enhetschefen tillsammans med övriga anställda. Vi har kommit fram 

till att innovationer kan komma fram utan ett innovativt klimat samt att ett innovativt klimat inte 

alltid resulterar i innovationer.  
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ABSTRACT 

Titel  The Managers´ role in an innovative climate 

 

Authors  Emma Ingefjord  

  Hanna Letterblad 

 

Supervisor  Elisabeth Sundin 

 

Background 

Social care for elderly is facing constant change and in the current situation cuts. The 

Municipality of Norrköping, a project started to take advantage of staff capacity for innovation. 

The staff works in conjunction with the unit manager in a working environment which can be 

both good and bad. The climate can also be characterized by whether the ideas can be 

implemented more or less simple. This study has been made to expand the understanding of the 

unit managers’ role in an innovative climate in the social care for elderly. 

Aim 

The aim of the study is to gather and disseminate knowledge about the unit managers' role in 

handling the innovative climate. 

Completion 

Through interviews with unit managers and idea bringers from the social care for elderly and 

staff on Pimm, we have made a case study focusing on the unit managers’ handeling of the 

innovative climate. Pimm is a project which exploite ideas from staff, patients and relatives 

within health and social care. By ideas that have become innovations through Pimm, we choose 

units to be part of this study. We assumed that those units, where innovations emerged, had an 

innovative climate.  

Findings 

The unit manager has a role in the innovative climate, by having the ability to promote or prevent 

it. The unit manager together with other employees creates the climate as a whole. We have 

concluded that innovations can come up with an innovative climate but an innovative climate 

does not always result in innovations.  
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1 Inledning 
 
Vi avser att med inledningskapitlet ge en bakgrundsbild till det studerade problemet. 

Problemdiskussionen mynnar ut i studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare presenteras våra 

avgränsningar och studiens målgrupp. Kapitlet avslutas med definitioner som återkommer i 

uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

”Vi har så mycket vi retar oss på, vi vill ju hitta lösningar” 

Sjuksköterska, Lungmottagningen US Linköping 

 

Ovanstående citat yttrades på ett möte vid Universitetssjukhuset i Linköping när Inger Janefjord, 

idélots1 på Pimm, höll ett introduktionsmöte om Pimm för anställda på Lungmottagningen. Pimm 

är ett projekt i Östergötland vilket ger anställda, brukare och anhöriga inom vård och omsorg 

möjlighet att omvandla problemlösande idéer till innovationer. Projektet har kommit till för att 

det finns en övertygelse om att individer inom vård och omsorg bär på innovativa idéer. 

(www.pimm.se, 2009-01-30) Via Pimm har vi kommit i kontakt med personer på enheter där 

idéer har blivit innovationer. Vi har utgått ifrån att det finns ett innovativt klimat på de enheterna. 

 

Äldreomsorgen, som den här uppsatsen kommer att fokusera på, kan beskrivas som ”den sociala 

funktionen som tar hand om psykiskt och fysiskt handikappades behov”(Lindskog, 2004). 

Omsorgen består av handikapp- och äldreomsorg och är ett kommunalt ansvar, som tillhör den 

offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn ryms förutom kommuner, även stat och landsting. 

(www.skl.se, 2009-04-30) Vård och omsorg är inne i stora förändringsprocesser som gjort att 

verksamheterna utvecklas med ny teknik och nya arbetssätt(Tullberg, 2006). I Norrköpings 

kommun har förändringsprocesser medfört att enhetscheferna behövt tänka i nya banor, 

framförallt för att få med sig sina medarbetare(Lars Carlsson, 2009-04-21). 

 

Citatet inledningsvis i kapitlet tyder på att anställda vill finna idéer om hur de kan göra 

verksamheten bättre. Personalen verkar tillsammans med chefen i ett arbetsklimat som kan vara 

                                                 
1 Idélotsar är ute på avdelningar inom vård och omsorg där de informerar om hur projektet Pimm fungerar och hur 
personal kan gå till väga om de har en innovativ idé. 
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både bra och dåligt. Klimatet kan präglas av om idéer kan genomföras mer eller mindre enkelt. 

Inflytelserika forskare, som Ekvall i Bøes artikel i DN (2007), hävdar att chefens ledarstil är det 

som är mest avgörande för arbetsklimatet. Påståendet, att arbetsklimatet till stor del påverkas av 

chefens ledarstil, är något som vi kommer att knyta an till en av våra forskningsfrågor.   

1.2 Problemdiskussion 
Chefer kan lära sig värdesätta de kunskaper personalen har genom att utnyttja dem bättre och på 

så sätt se vilken nytta det bidar med till verksamheten(Majanen et al, 2007). Många anställda vet 

hur den verksamhet de arbetar i fungerar och även hur den skulle kunna fungera bättre, vilket är 

något som chefer inte bör förbise. Tjänsteproducerande organisationer, som omsorgen, har ofta 

en stor resurs i form av humankapital. Ett arbete inom omsorgen kan ses som ett yrke som är 

ständigt problemlösande. De anställda vet sällan vad som väntar dem när de börjar en ny dag på 

jobbet. Chefer har den rollen att de genom sitt ledarskap kan skapa handlingsutrymme i 

verksamheten för utvecklingsarbete genom att se till att tid och resurser utnyttjas på ett effektivt 

sätt. (Larsson, 2008) För att de anställda ska finna lösningar på problem kan det tänkas att ett 

innovativt klimat behövs, ett klimat där många idéer blir verklighet. (Nählinder, 2006). Nu när vi 

nämnt begreppet innovativt klimat kan det vara av värde att förklara att hur begreppet hänger 

ihop med andra.  

 

Innovativt klimat ser vi som en del i arbetsklimatet i en verksamhet. Innovativt klimat används 

ofta synonymt med begreppet kreativt klimat.  En kreativ arbetsplats är en arbetsplats med ”full 

rulle” eller ”fart och fläkt” där personal kan lyssna och diskutera(Bøe, 2007). Även öppet klimat 

kan gå hand i hand med begreppen kreativt och innovativt klimat, i betydelsen att det innebär 

tolerans för att prova något nytt, våga göra fel och kunna uttrycka en avvikande mening(Parker, 

2001).   

 

”Nu får vi spåna på idéer! ”  

En enhetschefs spontana reaktion efter informationsmötet med Pimm 

 

Citatet ovan kan tyda på att ett innovativt klimat finns på arbetsplatsen. En chef som uppmuntrar 

anställda att spåna på idéer låter onekligen som en bra förutsättning för att ett innovativt klimat 

ska frambringas. Innovationer kan enligt Nählinder (2006) även uppstå i miljöer som inte 

präglas, av som hon uttrycker det, ett gott klimat. Därför är det intressant att se om ett innovativt 

klimat är en förutsättning för innovationer. 
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1.3 Studiens syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att ta fram och sprida kunskap om enhetschefers roll i hanteringen av 

innovativt klimat. För att kunna uppfylla syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

o Vilken roll har enhetschefer i hanteringen av innovativt klimat i äldreomsorgen? 

o Är innovativt klimat en förutsättning för att innovationer ska uppstå? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår studie till äldreomsorgen i Norrköping.2 Vi har i äldreomsorgen i 

Norrköping valt att studera två enheter där det har kommit fram innovationer från anställda 

genom projektet Pimm. 

1.5 Målgrupp 

Den här studiens kunskapsbidrag kan vara till nytta för alla som är intresserade av innovationer 

och/eller finner ett innovativt klimat önskvärt, oavsett på vilken nivå i en verksamhet de arbetar. 

Forskare på områden som innovationer och innovativt klimat bör ha ett intresse i det vi kommit 

fram till samt projekt likt Pimm som arbetar för att främja innovationer runt om i Sveriges 

kommuner och landsting.  

1.6 Definitioner 

Nedan följer definitioner av centrala begrepp som kommer att återkomma i uppsatsen. 

1.6.1 Chefer och ledare 

Det händer inte sällan i ledarskapsforskningen att begreppen chef och ledare beskrivs på i princip 

samma sätt. Chef och ledare kan i vissa sammanhang användas synonymt, beroende på hur 

ledarskap uppfattas(Hagström, 1990). En ledare, kan naturligt komma fram i en grupp och vara 

den som har ett avgörande inflytande över andra individer trots eventuell avsaknad av formell 

position. Begreppet chef betecknar en formellt tillsatt ledare i organisationen. Vanligtvis har 

chefer underordnade, vilket inte automatiskt innebär att chefen blir ledare för dessa. Omvänt är 

det inte säkert att en ledare skulle bli eller är chef. (Döös et al, 2005) Chef är i vår uppsats 

benämningen på den som har den formella makten, oavsett om de är ledare eller inte. Med chef 

åsyftas i vår uppsats enhetschefer. Vi skiljer chef och ledare åt med tanke på att en ledare kan 

                                                 
2 Hur vi metodmässigt avgränsat oss framgår i kapitel 2, metodkapitlet. 
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vara svårare att plocka fram i en organisation för att studera än chefen, som har den formella 

makten. 

1.6.2 Enhetschef 

Den som på vissa arbetsplatser kallas enhetschef benämns hos andra första linjens chef, 

baslinjechef, mellanchef och arbetsledare. Begreppen används ofta synonymt med varandra. I vår 

uppsats kommer vi att använda oss av benämningen enhetschef då det begreppet är det som 

används inom äldreomsorgen i Norrköping. En enhetschef är en individ med ansvar mellan högre 

chefer och politiker samt brukare och anställda. Enligt Wolmesjö (2005) finns det krav på 

enhetschefen att denne ska arbeta för att upprätthålla god kvalitet i verksamheten samt få 

verksamheten effektiv. 

1.6.3 Innovationer 

Innovationer definieras som nya framgångsrika produkter, tjänster och processer. En idé eller 

uppfinning blir en innovation då den kommersialiserats på marknaden eller genom en bred 

användning. (www.vinnova.se, 2009-03-04)  

1.6.4 Innovativt klimat 

Ett innovativt klimat innefattar att det i verksamheten finns personal som arbetar kreativt och 

tänker på hur de kan förbättra verksamheten(Nählinder, 2009-04-16). Vi använder begreppet 

innovativt klimat i enlighet med forskare Nählinders beskrivning. Vi har tolkat innovativt klimat 

som att personal i en verksamhet ska tänka på att förbättra verksamheten, försöka hitta lösningar 

och inte kritisera idéer som diskuteras. Vi ser det innovativa klimatet som en del av 

arbetsklimatet. Att kreativitet ligger till grund för innovitet gör att begreppet kreativt klimat kan 

ses som synonymt med innovativt klimat.  
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1.7 Disposition 

Kapitel 1 
Första kapitlet utgör bakgrundsinformation samt en introduktion till studien. Vi har här 

formulerat syftet och forskningsfrågor och redogjort för definitioner som kan komma till nytta 

för läsaren. 

Kapitel 2 
Det andra kapitlet är vårt metodkapitel, där motiverar vi de val vi gjort under studiens gång, vilka 

metoder som används. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en förståelse för hur vi har 

åstadkommit trovärdighet i studien. 

Kapitel 3 
Tredje kapitlet utgör vår referensram. Här har vi samlat information som är av relevans för vår 

studie. Vi inleder kapitlet med ett avsnitt om äldreomsorgens karaktär för att vidare gå in på 

teorier om ledarskap och innovativt klimat. 

Kapitel 4 
Empirin är beståndsdelen i vårt fjärde kapitel. Här har vi sammanställt den information vi själva 

samlat in, till stor del från intervjuer med idébärare, enhetschefer och Pimm. I kapitel fyra finns 

information om Norrköpings kommun och Pimm.  

Kapitel 5 
I femte kapitlet finner ni vår analys. Här har vi sammankopplat insamlad empiri med teori för att 

besvara vårt syfte och forskningsfrågor. 

Kapitel 6 
Här är studiens slutsats angiven, som konkret besvarar vårt syfte och forskningsfrågor.  

 

Kapitel 7 

Det avslutande kapitlet innehåller förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
I metodkapitlet ger vi en bild av hur vi gått tillväga vid genomförandet av vår studie. Här 

beskriver och motiverar vi vårt val av undersökningsmetod. Vårt syfte med kapitlet är att läsaren 

ska få en uppfattning om rapportens trovärdighet. Vi är medvetna om att en magisteruppsats ska 

utföras vetenskapligt för att möjliggöra generalisering vilket ställer krav på vår metod. Studien 

valde vi att utföra på enheter där idéer har blivit innovationer med hjälp av Pimm. Vi antog 

inledningsvis att innovationer var resultatet av ett innovativt klimat. Pimm var vår metod för att 

komma i kontakt med idébärare och enhetschefer på de enheter som förutsattes ha ett innovativt 

klimat. 

2.1 Introduktion 

Under en presentation om tänkbara uppsatsämnen vid Linköpings Universitet fick vi information 

om projektet Pimm. I Norrköping är Pimm ett etablerat projekt med syfte att uppmuntra 

innovationer från anställda, brukare och anhöriga inom kommunen.  Innovationer inom offentlig 

sektor fångande vårt intresse och efter många diskussioner kom vi fram till att det vore intressant 

att studera ledarskapets betydelse för innovativt klimat. Efter diskussion med vår handledare 

valde vi att begränsa oss till äldreomsorgen i Norrköpings kommun. Sedan vi pratat med 

anställda i projektet Pimm växte vårt intresse för att undersöka enhetschefers roll i hanteringen 

av innovativt klimat. När sökningen efter litteratur inleddes märkte vi att chefers roll i ett 

innovativt klimat var ett relativt obeforskat område. 

2.2 Fallstudie 

Vi har gjort en fallstudie i syfte att utveckla de teorier som finns på området. Fallstudier är ett bra 

tillvägagångssätt för att förstå en organisations komplexitet och se organisationen i sin 

helhet(Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har med hjälp av en totalstudie av de idéer som blivit 

kommersialiserade med hjälp av Pimm studerat enhetschefers roll i hanteringen av innovativt 

klimat. Vid en totalundersökning studeras samtliga enheter i en definierad population(Lundahl & 

Skärvad, 1999). Omfattningen av studien är samtliga idéer från äldreomsorgen som licensierats 

och vårt fall är enhetschefers hantering av innovativt klimat. Vi hade ett fullständigt urval. I vår 

studie ingår idébärare från äldreomsorgen och deras enhetschefer samt fyra personer ur 

projektgruppen Pimm. 
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2.3 Vetenskapsteori 

Forskning kräver vetenskapliga metoder. För att forskning ska vara vetenskaplig krävs att 

faktainsamling görs i syfte att utveckla, verifiera eller falsifiera teorier. (Lundahl & Skärvad, 

1999) Vi vill med den här studien se chefens roll i hanteringen av innovativt klimat och för att 

kunna göra det har relevant litteratur samlats in och intervjuer gjorts. Analyser, tolkningar och 

slutsatser grundas på en empirisk bas och det ska tydligt framgå hur resultatet 

framkommit(Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuer har gjorts med enhetschefer till tre idébärare 

vars idéer har blivit licensierade innovationer med hjälp av Pimm. Utgångspunkten var att de 

idéer som har blivit innovationer har kommit fram ur ett innovativt klimat på den arbetsplatsen. 

För att få en bredare bild av hur vårt studieområde generellt ser ut i Norrköpings kommun valde 

vi att intervjua de som arbetar i projektet Pimm. De har haft kontakt med samtliga avdelningar 

inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun. Efter att ha samlat in empiri från våra 

intervjuobjekt valde vi att ha ett möte med en forskare på området, då hon kommenterade vår 

empiri. 

 

Undersökningens problem, syfte och studieområde är avgörande för vilken metod som vi 

använder och det påverkar arbetets trovärdighet och relevans(Andersen, 1998). Vi har under 

arbetets gång ställts inför en rad olika val. De vägar vi valt att gå har påverkat resultatets 

tillförlitlighet. Ambitionen har varit att få förståelse för enskilda individers uppfattningar. I den 

kritiska hermeneutiken3 etableras en relation mellan förståelse och förklaring. Förklaringen 

bidrar till att en bättre förståelse utvecklas. Tolkningar inom hermeneutik måste ha ambitionen 

att förstå annorlunda och bättre genom att aktivt använda sig av förklarande tillvägagångssätt för 

att kunna beskriva verkligheten. (Kristensson Uggla, 2002) Hermeneutikerna vill få en 

helhetsförståelse, de menar att det finns flera sanningar(Ödman, 1979). Vi anser att vi genom att 

intervjua personer som förutsätts har olika syn på vårt ämne får en bredare syn på vårt studerade 

fall. Vi får därmed en helhetssyn som innefattar flera individers sanningar. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Andresen (1998) diskuterar skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Bland annat 

skiljer de sig genom hur material samlas in. I en kvalitativ metod, som vi har valt, är det centrala 

att skapa en djupare förståelse av det som studeras. Kunskapssyftet med en kvalitativ metod är 

                                                 
3 Vi är medvetna om att det förs diskussioner om hermeneutik och positivism, vilka vi har funderat över, men för 
vårt syfte väljer vi att nöja oss att redogöra för det ni finner ovan om hermeneutik. 
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först och främst förståelse. Kvalitativa studier har som regel hermeneutisk vetenskaplig grund där 

forskare ska nå fram till förståelse för hur människor upplever sig själva och sin situation. 

(Andresen, 1998) 

 

Ett kännetecken för en kvalitativ studie är att den ska beakta och fokusera på öppen, mångtydig 

empiri. De kvalitativa studierna ska utgå från studieobjektens perspektiv, vilket vi anser oss 

uppfylla. Tolkning och reflektion kännetecknar reflekterande forskning. Det innebär även att alla 

referenser till empirin är tolkningsresultat, vilket vi fått genom de intervjuer som gjorts. När 

tolkningen blir mittpunkten för forskningsarbetet krävs medvetenhet om teoretiska antaganden 

samt språkets och förförståelsens betydelse. Genom reflektionen vänds blickarna mot forskaren 

som person och den kontext den verkar i. Reflektion kan ses som kritisk granskning av sina egna 

tolkningar. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Vi författare har inte tidigare haft någon närmre 

kontakt med äldreomsorgen, men vi har en förförståelse om äldreomsorgen som till stor del 

byggts upp av hur äldreomsorgen framställts i media. 

 

I den här studien har vi haft en strävan att ge en så korrekt bild av det studerade fallet som 

möjligt, utifrån de inblandades synvinklar. Vi försöker, med en kvalitativ studie, utifrån olika 

informationskällor tolka den rådande situationen på ett så trovärdigt sätt som möjligt.  

2.3.2 Studiens genomförande 

För att få förståelse för hur Pimm arbetar valde vi att delta på ett av deras informationsmöten. 

Mötet hölls på Universitetssjukhuset i Linköping på avdelningen för lungmedicin. Under mötet 

fick vi reda på hur Pimm arbetar med att presentera projektets funktion och hur personal kan få 

sina idéer att bli verklighet. 

 

För att få ytterligare information om hur Pimm arbetar har vi träffat Lilian Carlsson, 

projektledare för Pimm från Almi och Anita Rosenqvist, idélots Norrköpings kommun. De 

berättade om hur Pimm startades, vilka med- och motgångar de mött och vad de skulle kunna ha 

för nytta av det vi kommer fram till i den här studien. Efter möten med Pimm och diskussioner 

författarna emellan formulerades vårt syfte samt forskningsfrågor. Senare i studien genomfördes 

en fokusgrupp med samtliga som arbetar med Pimm. Fokusgruppen genomfördes för att ta upp 

företeelser som framkommit med intervjuer och se om det stämde överens med Pimms syn på 

verksamheterna. Vi önskade även få deras åsikter om enhetschefers betydelse för det innovativa 

klimatet. 
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Under uppsatsens gång har vi haft kontakt med universitetslektor Nählinder som bland annat 

forskat om innovationer i offentlig sektor(www.liu.se, 2008-10-16). Nählinders åsikter och 

tankar angående syftet med vår uppsats har varit värdefulla. Vi hade mot slutet av uppsatsens 

gång tillsammans med Nählinder en diskussion om vårt empiriska material för att få det styrkt 

samt hennes åsikter och tankar kring det vi kommit fram till. Nählinder har i sin forskning 

intervjuat chefer och anställda inom äldreomsorgen. 

 

Intervjuer vi genomfört har behandlat ledarskap, arbetsklimat och innovativt klimat. Vi har fått 

en djupare förståelse för enhetschefers roll i hanterandet av innovativt klimat genom att få 

information om enhetschefer via intervjuer med enhetscheferna själva, idébärare samt Pimm. 

 

Studien inleddes med att studera teorier och parallellt samla in empiri i form av diskussioner med 

anställda på Pimm och att delta vid ett av deras informationsmöten om vilken funktion de fyller. 

Vi läste in oss på ämnet innovativt klimat och ledarskap innan vi genomförde intervjuerna. 

Därmed kunde vi utforma intervjufrågorna utefter det syfte som arbetats fram.4 

2.4 Objektivitet5 

För att en studie ska kunna vara trovärdig krävs att de som utför en undersökning är så objektiva 

som möjligt. Objektivitet definieras utifrån; värderingsfrihet, opartiskhet, förutsättningslöshet, 

mångsidighet och fullständighet vilka förklaras nedan: 

 

Värderingsfrihet innebär att forskaren kan skilja på fakta och värderingar. Att arbeta utan att 

blanda in författarnas tidigare värderingar är svårt. Vi har varit medvetna om våra värderingar 

och hur de kan påverka studien. För att uppnå värderingsfrihet bör författarna ange varifrån 

påståenden är hämtade genom att ha en tydlig källhänvisning, vilket har varit vår ambition.  

 

Opartiskhet innebär att utredningsresultaten från studien inte medvetet tillrättalagts eller 

förvrängts för att stödja egna eller uppdragsgivarens intressen. Vi har inte någon uppdragsgivare 

och Pimm har inte påverkat oss via uttalade intressen. Själva har vi inte några intressen att 

                                                 
4 Vi är medvetna om den diskussionen som finns om förklaringsmodeller som induktion, deduktion och abduktion. 
Vår studie ses som en kombination av dessa varför vi har valt att inte utveckla diskussionen. 
5 Om inget annat anges är bygger resonemanget i 2.4 på Lundahl & Skärvad (1999) 
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komma fram till ett specifikt resultat utan vill endast få fördjupad kunskap om innovativt klimat 

och hur enhetschefen hanterar det.  

 

Förutsättningslöshet innebär att författare gör en utredning utan förutfattade meningar angående 

den studerade verkligheten, önskat resultat eller angreppsmetoderna. För att tillgodogöra oss 

själva en bred ram av referenser har vi, utan förutfattade meningar, läst relevant litteratur under 

arbetets gång. Vi författare har själva en bild av äldreomsorgen som till stor del kommer från den 

bild media skapat, varför vi inte kan vara helt förutsättningslösa. Vi hade det i beaktande under 

studiens gång. 

 

Mångsidighet betyder att objektivitet kan uppnås genom att samtidigt arbeta med flera 

förutsättningar och föreställningsramar. Det är något som ofta är ogenomförbart om en utredare 

är inriktad på vissa teorier, begrepp och enstaka metoder för studiens genomförande. 

Mångsidighet kan därför endast uppnås i stora forskningssammanhang som på universitet eller 

forskningsinstitut. Det är därför inte något som vi författare försökt uppfylla med den här studien.  

 

Fullständighet innebär att ett fenomen beskrivs på ett fullständigt sätt och att inga fakta 

underlåtes att nämnas eller medvetet vinklas så att bilden av verkligheten förvrids. För att få så 

trovärdig empiri som möjligt bad vi våra respondenter att läsa igenom vad vi sammanställt efter 

respektive intervju. I de flesta fall blev vår empiri godkänd men i två fall fick vi göra 

korrigeringar för att intervjupersonen skulle kunna stå för vad vi hade skrivit om dem. Vi anser 

att trovärdigheten i och med det har ökat eftersom respondenterna nu har bekräftat att vår 

tolkning av deras åsikter är sann. 

2.5 Tillförlitlighet 

Att uppsatsen är tillförlitlig innebär i vilken utsträckning resultatet kan replikeras(Guba & 

Lincoln, 1989). Det vill säga att om studien upprepas skulle då samma resultat framkomma. Vi är 

medvetna om att om en liknande studie genomgörs längre fram med samma frågor och 

respondenter skulle resultatet troligtvis bli annorlunda, eftersom åsikter kan ha ändrats och saker 

kan ha skett. För att vi ska få en så tillförlitlig studie som möjligt har vi valt att utgå från de fyra 

kriterier som Guba & Lincoln (1989) ställt upp; trovärdighet, generaliserbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet. En beskrivning av kriterierna och hur vi har gått till väga för att uppfylla dem 

följer nedan.  
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2.5.1 Trovärdighet 

För att få studien så trovärdig som möjligt har vi författare tagit reda på information om vårt 

ämne och intervjupersonernas verksamhet innan genomförandet av intervjuer. I och med det har 

vi kunnat hitta de mest relevanta intervjufrågorna. Vid en intervju som har två intervjuare och en 

respondent, likt våra intervjuer, kan respondenten känna sig i underläge vilket kan vara en 

negativ aspekt. Att den ena dessutom har en mer observerande karaktär kan göra att respondenten 

känner sig iakttagen och blir nervös och/eller hämmad. (Guba & Lincoln, 1989) Vi tror att 

nackdelarna övervägs av det positiva i att vara två, som att den observerande genom sina 

iakttagelser kunnat fokusera inte bara på vad respondenten säger, utan även hur den säger det. 

Observeraren har även kunnat kunna ställa följdfrågor. En ytterligare fördel av att vara två 

intervjuare var att vi fick möjlighet att ge varandra feedback så att kommande intervjuer kunde 

förbättras. 

 

Om respondenterna redan innan intervjun får se intervjuguiden kan respondenten förbereda sig 

vilket både kan ha positiva och negativa konsekvenser. Det positiva är att respondenten genom 

förberedelser kan ge mer grundade och genomtänkta svar, dock kan de bli fastlåsta vi 

intervjuguiden och kan därmed inte se några nya infallsvinklar. (Guba & Lincoln, 1989) Vi 

delgav inte respondenterna frågorna innan intervjuerna, utan berättade vilka teman som skulle 

behandlas.  

 

Ett av de teman som vi intervjuade kring var innovativt klimat, ett begrepp som av 

universitetslektor Nählinder (2009) beskrivs som populärt. Vi anser att innovativt klimat ses som 

ett positivt begrepp och att de flesta vill vara innovativa. Vi tror att det kan ha speglat de svar 

som kommit då alla vill framstå som innovativa och positiva till förändring.  

2.5.2 Generaliserbarhet 

Enligt Quinn Patton (2002) kan en kvalitativ forskningsmetod leda till att resultatet inte alltid kan 

generaliseras till större områden. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att generaliserbarhet kan 

komma att vara giltig för kunskapsrealistiska perspektiv. I avsaknad av sannolikhetsberäkningar 

kan exempelvis sekundärdata användas som stöd, vilket vi har använt oss av. Sekundärdata ger 

mer värde ju mer noggrant och systematiskt den tillkommit. Den allra bästa sekundärdatan är 

resultat från forskning. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Att vårt material ses som trovärdigt6 anser 

                                                 
6 Se kapitel 2.4 om fullständighet. 
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vi ytterligare ökar möjligheten att generalisera. Vår ambition med den här studien har varit att 

den ska kunna generaliseras så att den kan gälla tjänsteproducerande verksamheter.  

 

Vår referensram är uppbyggd för att ge en så bra bakgrundsförståelse till uppsatsen som möjligt. 

Vi anser därmed att möjligheten att kunna generalisera har ökat. Vår fallstudie baseras på fyra 

empiriska baser då vi intervjuat idébärare, idébärares enhetschefer, anställda i projektet Pimm 

och universitetslektor Nählinder. Det är möjligheten att dra slutsatser från den empiri som 

samlats in som avgör möjligheten för generalisering. För att en fallstudie ska kunna generaliseras 

krävs att mätningarna är utförliga och uttömmande(Normann, 1976), vilket vi anser att våra 

intervjuer har varit.  

2.5.3 Pålitlighet 

Pålitlighet är viktigt för studiens tillförlitlighet och innebär att läsaren förstår studien och hur 

resultatet framkommit(Guba & Lincoln, 1989). Presentationen av vår empiri anser vi kunna 

påverka läsarens förståelse. Vi har varit noga med att några egna värderingar inte finns med i 

kapitlet, utan att endast presentera vad som framkommit under intervjuerna. Intervjuguiderna 

som vi använde oss av vid intervjuerna finns med som bilagor7 för att öka förståelsen för hur 

studien genomförts. Vi anser att pålitligheten ökar i och med att vi har skickat ut de 

sammanställda intervjuerna till respondenterna. De har då haft möjlighet att påpeka om vi hade 

tolkat något fel.  

2.5.4 Konfirmerbarhet 

Konfirmerbarhet handlar om att läsaren ska kunna gå till grundkällan som använts. I uppsatsen 

ska det framgå hur informationen som insamlats har analyserats. Det är viktigt att det som står 

skrivet i studien inte är våra egna åsikter och värderingar utan baserat på ursprungliga och 

verifierbara fakta. För konfirmerbarheten spelar metodkapitlet en stor roll då det är här som vi 

beskriver varifrån vår information kommit och hur vi har fått tag på den. (Guba & Lincoln, 1989) 

Därmed kan läsaren själv leta reda på det som presenterats i studien.  

                                                 
7 Bilaga 1-3 
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2.6 Primärdata 

Genom intervjuer har vi fått tillgång till primärdata(Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuer 

passade oss bra då det vi var ute efter inte har kunnat observeras. Med intervjuer har vi kunnat se 

det studerade problemet ur andra personers perspektiv.  

 

Genom Anita Rosenqvist, idélots i Norrköping, fick vi kontakt med samtliga idébärare och deras 

enhetschefer och kunde kontakta dem via telefon för att sedan få personliga intervjuer med dem. 

Via telefon presenterade vi oss, vår studie och förklarade varför vi kontaktade just dem och vad 

vi ville samtala med dem om. Samtliga personer vi kontaktade ställde upp på att intervjuas. 

Senare i studien genomfördes en fokusgrupp med Pimm. Fokusgruppen genomfördes dels för att 

ta upp företeelser som framkommit på intervjuer, och dels för att få deras åsikter om 

enhetschefers betydelse för innovativt klimatet.  

 

Intervjupersonerna fick själva bestämma vart de ville intervjuas. Vi erbjöd dem en neutral plats i 

form av ett konferensrum på Näringslivets hus i Norrköping som alternativ. En intervju hölls på 

personens arbetsplats, en i personens hem och fokusgruppen med Pimm hölls i Almi 

Företagspartner lokaler i Linköping. De övriga tre intervjuerna genomfördes på Näringslivets 

hus. Efter att intervjuer gjorts med idébärare, enhetschefer och Pimm kontaktade vi 

universitetslektor Nählinder för att diskutera den empiri som framkommit. Vi ställde även några 

av de frågor vi hade i intervjuguiderna till idébärare, enhetschefer och Pimm.  

2.6.1 Intervjuer 

Det finns olika sorters intervjuer som skiljer sig åt genom hur väl de är strukturerade. Vid 

strukturerade intervjuer används frågeformulär, där det på förhand är bestämt vilka frågor som 

ska ställas och i vilken ordning. Ostrukturerade, informella, intervjuer är mer som ett samtal där 

frågorna ska vara öppna. Ostrukturerande intervjuer är användbara när forskare inte vet 

tillräckligt om ett fenomen för att kunna ställa specifika frågor. Det krävs en skicklig intervjuare 

för att kunna hantera den stora flexibiliteten som en ostrukturerad intervju innebär. (Merriam, 

1998) 

 

Ett ytterligare alternativ är semistrukturerade intervjuer som ligger mittemellan strukturerade och 

ostrukturerade. I semistrukturerade intervjuer är antingen alla frågor flexibelt formulerade, eller 

så är intervjun en blandning av mer och mindre strukturerade frågor. Vanligtvis krävs en del 
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formella frågor i intervjuer vilket blir den strukturerade delen av intervjun. Men i övrigt ställs 

frågor likt dem i ostrukturerade intervjuer. (Merriam, 1998) 

 

Vi valde semistrukturerade intervjuer, där vi hade några strukturerade frågor i början för att få 

information om intervjuobjektet. Sedan försökte vi få igång ett samtal där inte så många frågor 

behövde ställas, utan respondenten styrdes i önskvärd riktning.  

2.6.2 Intervjuguide 

De flesta intervjuer i kvalitativa studier är semistrukturerade, och så även vår. Intervjuguiden8 

innehöll ändå några specificerade frågor som samtliga respondenter skulle svara på. Vissa frågor 

hade öppna svarsalternativ som kunde följas upp med följdfrågor. Vi behövde inte ställa alla 

frågor i intervjuguiden under intervjuerna då frågorna tangerade varandra. Ofta svarade 

respondenten på flera frågor i en fråga.  

 

För att få fram bra information krävs bra frågor. Att testa sina frågor är avgörande för att få fram 

de bästa frågorna. (Merriam, 1998) Vi bad personerna i vår seminariegrupp att läsa och 

kommentera våra intervjuguider. Frågor ska inte kunna misstolkas. Det är lämpligt att undvika 

multipla frågor, det vill säga dubbla frågor eller många ensamma frågor på rad, ledande frågor 

och ja-eller-nej-frågor. Vi hade några frågor som ställdes som ja eller nej-frågor, men vi hade 

följdfrågor på de frågorna. Generellt sett är det bra att ställa neutrala frågor i början av intervjun 

som ger beskrivande svar. Den informationen som där framkommer lägger grunden för 

kommande frågor som får tillgång till den intervjuades uppfattning, åsikt, värderingar, känslor 

och så vidare. (Merriam, 1998) 

 

Vi började alla intervjuer med att respondenterna fick berätta om sig själva, sitt yrkesliv och 

idébärarna fick berätta om sin idé. Det gjorde att respondenterna fick förtroende och kunde 

senare prata om mer känsliga ämnen med oss.  

2.6.3 Vem ska intervjuas? 

Vem som ska intervjuas beror på vad som undersöks och från vilket perspektiv informationen 

önskas. Att välja respondenter på basis av vad de kan bidra med till forskarens förståelse för det 

fenomen som studeras är att använda en ändamålsenlig eller teoretisk insamling. (Merriam, 

1998) Vi har valt att intervjua de tre idébärare i äldreomsorgen i Norrköping som har fått sina 

                                                 
8 Intervjuguiderna finns i bilaga 1-3 
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idéer kommersialiserade, samt deras chefer. Två av de tre idébärarna råkade ha samma 

enhetschef vilket gjorde att antalet intervjuer med enhetschefer blev två.  

2.6.4 Fokusgrupper 

Vi valde att ha en fokusgrupp med anställda i projektet Pimm. Syftet med fokusgruppen var att få 

respondenterna i gruppen att minnas olika händelser och ge sina synpunkter på chefens roll i 

hanteringen av innovativt klimat. Pimm diskuterade gärna kring innovationer varför vi till viss 

del fick styra diskussionen i en för oss önskvärd riktning. Fokusgrupper är bra då det sociala 

samspelet mellan gruppmedlemmarna ger ett dynamiskt och djupgående utbyte av information 

som inte skulle vara möjlig i en vanlig enskild intervju. Det är själva samspelet och dynamiken 

som ger en inblick i olika slags åsikter och erfarenheter som personerna i gruppen kan tänkas 

besitta. Vid såväl intervjuer som fokusgrupper krävs ett visst mått av social kompetens hos 

intervjuaren/ledaren av fokusgruppen. (Ruane, 2006) 

 

Under fokusintervjun behandlade vi tre teman, de anställda, enhetschefer och innovativt klimat. 

Vid tidpunkten för fokusgruppen hade vi genomfört några andra intervjuer med anställda och 

chefer och vi upplevde det som positivt att kunna ställa frågor till fokusgruppen som uppstått 

under de övriga intervjuerna. Om vi under fokusgruppintervjun märkte att någon avbröt någon 

annan försökte vi så snart det gick att återknyta till vad den avbrutne pratade om. Då de som 

deltog i fokusgruppen känner varandra var det inget problem med samspelet dem emellan. Vi var 

i ett konferensrum och satt runt ett bord där alla såg varandra. 

2.7 Sekundärdata 

Vi har använt oss av sekundärdata i form av vetenskaplig litteratur, information från hemsidor 

samt andra publikationer. Våra valda teorier motiveras i inledningen av referensramen. 

Sekundärdata som ytterligare framgår i uppsatsen är olika rapporter och guider som i vissa fall 

tillhandahålls från Norrköpings kommun och Pimm. 

2.8 Källkritik 

I och med att vi använt oss av sekundärdata medföljer vissa problem. Problemen grundas i att 

sekundärdatan framtagits i ett annat syfte än till vår studie, vilket kan innebära att den är 

anpassad till ursprungsförfattarens syfte. (Ghauri & Grønhaug, 2005) På grund av det har vi så 
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långt det varit möjligt försökt att använda oss av originalkällor för att inte på något sätt få med 

någon annan författares tolkningar.  

2.9 Att analysera insamlat material 

Våra intervjuer har spelats in och därefter transkriberats. Att transkribera intervjun ger det bästa 

materialet för senare analys då allt som sagts finns tillgängligt. Vi har även kunnat koncentrera 

oss på att ställa rätt frågor under intervjuerna i stället för att anteckna vad de säger, vilket är 

positivt. Intervjuaren bör direkt efter intervjun skriva ner sina reflektioner angående intervjun. 

Reflektionerna kan innehålla insikter som kommit fram under intervjun, beteende och tankar med 

mera. (Merriam, 1998) Vi gjorde så att vi efter intervjuerna tillsammans diskuterade och 

antecknade vilka intryck vi fått. Intervjuerna transkriberades och sammanställdes sedan för att 

göra dem mer lätthanterliga. Det material som vi använt i uppsatsen har hela tiden granskats av 

oss själva och vi har valt ut information efter hur den passar vår studie. 
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3 Referensram 
Vi har disponerat kapitlet på så sätt att vi inleder med äldreomsorgens karaktär följt av chefskap. 

Sedan går vi in på teorier om utvecklingsstödjande ledarskap för chefer och organisatoriska 

förutsättningar för utveckling. Kapitlet avslutas med innovativt klimat. Vi börjar med att 

motivera hur vi valt våra teoretiska fält. För att få fram en adekvat referensram har vi haft kontakt 

med flera forskare på områden som ledarskap och innovation i offentliga organisationer. 

Begreppet innovativt klimat har varit vårt största bekymmer vilket medför att vi har haft problem 

att finna teorier om begreppet. Vi har sökt synonymer till begreppet för att finna teorier på den 

vägen. För att hitta relevanta teorier har vi fått hjälp av flera forskare vid Linköpings Universitet 

som har kunskap om äldreomsorgen samt innovativt klimat. Vi har sedan studerat 

litteraturförslagen och valt respektive valt bort det som inte passar vår studie. 

 

Våra huvudreferenser; Ekvall, Tullberg, Larsson samt Björkman & Zika-Wiktorsson anser vi 

täcker in den referensram vi önskar få. Ekvall skriver om arbetsklimatet medan Tullberg 

engagerar sig i debatten om äldreomsorgen och ifrågasätter dess ledarskap. Larsson täcker 

organisationsutvecklingen medan slutligen Björkman & Zika-Wiktorsson har skrivit om kreativt 

klimat. 

3.1 Äldreomsorgens karaktär 

Äldreomsorgen ses som en utsatt verksamhet som ständigt är kritiserad och ifrågasatt. Tullberg 

menar att det inte är en överdrift att påstå att äldreomsorgen hittills under 2000-talet utgör det 

största och mest uppmärksammade sociala problemet i Sverige. Problemen gäller såväl 

organisationen, ledningen, anställda och själva innehållet i verksamheten. Den kommunala 

verksamheten har en tydlig kvinnodominans som kopplas till låg status och låga löner både bland 

medarbetare och bland chefer. Äldreomsorgen är den verksamhet där antalet chefer minskar allra 

mest och det tillhör inte ovanligheten att en chef har 100 medarbetare under sig. 

Äldreomsorgsverksamheten är inne i stora förändringsprocesser och har tillgång till för lite 

resurser vilket leder till underbemanning. (Tullberg, 2006) 

 

Många anställda inom äldreomsorgen vill utöka sin arbetstid då de är deltidsarbetslösa. Trots det 

finns en bild av att äldreomsorgen är i djup kris med stor personalbrist. Chefer håller inte med 
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om den mörka bild som ges i massmedia av äldreomsorgen, utan deras erfarenhet och upplevelse 

är mer positiv. Dock finns en tendens till uppgivenhet med tanke på den bild som finns av 

äldreomsorgen. (Tullberg, 2006) 

3.2 Chefskap 

Ett problem för effektivt chefskap är att varje anställd själv efterhand bygger upp en bild av 

arbetsplatsen. En anställds organisationsbild bör vara samma som chefens. Därmed måste 

chefens bild av organisationen vara tydlig och ge en korrekt uppfattning om organisationens 

syfte. Med andra ord är det inte bara ett antal konkreta faktorer som påverkar en chefs 

arbetsförutsättningar utan det är också den bild av organisationen som finns som utgör 

plattformen för chefskapet. (Lindestad & Jeffmar, 1985) Grunden för ett framgångsrikt ledarskap 

är att den underordnade är villig att acceptera chefens styrning och förstår och kan följa dennes 

direktioner. (Bass & Stogdill, 1981) 

 

Chefens centrala uppgift i verksamheten är att motivera sina anställda att agera i organisationens 

intressen. Chefer måste tydligt visa vilka åtgärder de vill att deras anställda ska utföra. (Yukl, 

2006) I projekt som sker i organisationen, som exempelvis Pimm, är det viktigt att chefen visar 

känslor och ger signaler till sina anställda om att projektet är viktigt. Chefen bör vara medveten 

om konsekvenserna av att visa positiva eller negativa känslor inför ett projekt. Det är viktigt att 

chefen är flexibel och visar att verksamheten kan förändras. På så sätt kan chefen påverka de 

anställda att bli mer kreativa. I projekt som pågår i verksamheten är det viktigt att chefen har ett 

bra självförtroende och tror på att de anställda kommer att lyckas. Chefen ska visa att den är nöjd 

med projektet. Chefen ska inte uppvisa förvirring, osäkerhet eller frustration över projekt som 

pågår i verksamheten. (Brundin et al, 2006).  

3.2.1 Enhetschef 
Enhetschefen ska, enligt Jeffmar & Lindestad (1985), företräda organisationen och därtill även 

leda och utveckla den egna verksamheten. En enhetschef bör ha rollen som verkställande chef för 

sitt område och vara beslutför. Enhetschefen bör kunna behärska olika sorters samordning mellan 

medarbetare, fördela arbetsuppgifter, samordna arbetsuppgifter, samordna arbetsgruppens mål, 

handlingar och önskemål med det som sker inom och utom organisationen. Arbetssituationen för 

en enhetschef sägs vara mycket osäker, då de beslut som rör den egna verksamheten ofta tas av 

högre chefer och enhetschefer blir ofta informerade om dem samtidigt som de övriga 

medarbetarna. (Lindestad & Jeffmar, 1985)  



 19

3.2.2 Chefens ledarskap i äldreomsorgen 
Ett generellt fenomen är att chefer kritiseras underifrån. Kritik från de anställda riktas mot låga 

löner, låg status och det diffusa ledarskapet inom äldreomsorgen. Chefer ifrågasätts och möter 

motstånd vilket gör att det är svårt för cheferna att göra alla nöjda. Ifrågasättandet kan ses som 

helt naturligt men när det gäller äldreomsorgen får kritiken en annan dimension då den bygger på 

de redan negativa föreställningarna som finns om verksamheten. Det är sällan kritik från 

anställda riktas mot arbetsvillkor, arbetsklimat, arbetsuppgifter eller relationer på arbetsplatsen. I 

äldreomsorgen finns ett begränsat beroende av individuell kontroll. Personalen förväntas, 

outtalat, kunna sitt jobb utan att det ska kontrolleras av chefen. (Tullberg 2006) 

 
Forskning har gjorts för att ta reda på hur chefer i äldreomsorgen kan motivera anställda samt hur 

lojaliteten kan öka och hur arbetsglädje uppnås. Forskningen visade att motivation inte uppnås 

med hjälp av regler, order, direktiv och hot. Det bidrog snarare till minskad motivation, lojalitet 

och arbetsglädje. I stället krävs att den anställde får tillräckligt förtroende för att självständigt 

kunna utföra sina uppgifter. Det innebär styrning via övertygelse, idéer och målsättning. Chefens 

roll blir att entusiasmera och styra mot utsatta mål. Då blir detaljarbetet mer självständigt skött av 

de anställda. (Wallenberg, 1992) 

 

Höga krav ställs på chefens beslutsfattande och det sägs att chefsansvaret har blivit bredare. Att 

ställa krav på medarbetarna har blivit en viktig del av ledarskapet. Effektiviteten bör hållas så 

hög som möjligt, vilket är ett krav på personal från såväl arbetsgivare, skattebetalare och brukare. 

Om en anställd inte vet vilka krav som ställs är det svårt att veta vad som uträttas bra eller dåligt. 

Andra värdefulla delar i ledarskapet i äldreomsorgen är att chefer bör ge incitament och tydliga 

signaler om vad som är tillfredsställande. Ofta är signaler olika former av belöningar och 

bestraffningar som exempelvis befordringar, beröm eller förflyttningar. (Wallenberg, 1992) 

 

Chefer bör enligt Wallenberg (1992) ha en förmåga att driva förnyelseprocesser. På en marknad 

som är ungefär densamma år efter år med en stabil situation ställs inte lika höga krav på sådan 

förmåga. Om situationen för en verksamhet är instabil, bör chefen kunna driva 

förnyelseprocesser, annars finns risk för fastlåsning vid gamla rutiner och gammal 

arbetsorganisation. Forskning visar att i organisationer under stark omvandling är 

förändringsinriktade ledarskapsstilar mer än andra kopplade till medarbetarnas trivsel och 

motivation. Att kunna delegera är det sista kravet från Wallenberg (1992) på chefen, trots ett krav 
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på kraftfull beslutsförmåga. Utan långtgående delegering kan chefen inte fokusera på de största 

och viktigaste frågorna.  

  

Det sägs att chefer vill minimera riskerna för misstag och de arbetar därmed för att skydda 

organisationens resultat. Att arbeta för att ta fram innovationer går emot deras riskaverta 

beteende eftersom det kräver att de prövar något nytt och tar ett steg från sin ursprungliga roll. 

De chefer inom äldreomsorg som inte tar sig an förändringar kan riskera att misslyckas med 

verksamheten på sin enhet. Idag krävs en betoning på innovation för att driva organisationen 

framåt, för att få nöjdare patienter, förbättrad kvalitet på omsorgen och förbättrad kvalitet.  

Chefer kan förväntas vara de som går först och visar sin personal att det inte är farligt att ta 

risker. Men för att kunna göra det skickligt krävs att de känner till sin egen reaktion då det ofta 

upplevs som riskabelt när innovationer är osäkra. (O´Brien, 2008) Ledarskapet bör utvecklas 

genom att chefer använder de instrument som finns till förfogande för att styra sina medarbetare i 

rätt riktning. Det är således viktigt att chefen ska kunna driva ett förändringsarbete på ett sätt som 

gör att motstånd från medarbetare minimeras. (Tullberg, 2006)  

 

När det gäller äldreomsorg går det att anta att ledarskap som utövas av chefer inte är särskilt 

betydelsefullt, varken för verksamheten eller för medarbetarna. Eftersom organisationen är platt 

ger den mer utrymme till självständigt arbete och individuellt ansvarstagande. Chefer inom 

äldreomsorgen prioriterar sin relation med sin egen personal framför brukare och sin egen 

ledning. Konflikt med den egna personalen är något som de helst vill undvika. (Tullberg, 2006) 

3.3 Utvecklingsstödjande ledarskap för chefer 

De tre nedan nämnda ledarskapstyperna benämner Larsson (2008) som utvecklingsstödjande, 

vilket innebär att chefer ska underlätta för anställda genom att arbeta fram gemensamma mål och 

ge dem ökat ansvar och handlingsfrihet. 

3.3.1 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap ska påverka medarbetarnas moraliska värderingar samt mobilisera 

deras energi och resurser till att vilja arbeta med förändringar på arbetsplatsen.  Transformativt 

ledarskap har sina grunder i ett politiskt ledarskap och kan användas för att utveckla ett bra 

arbetsklimat på individ- och gruppnivå. I ledarskapsteorin anses det viktigt att chefen kan se 

varje medarbetare, ta tillvara deras kunskaper och kunna motivera och inspirera till utveckling 

samt förändring. Avsikten med det transformativa ledarskapet är att framkalla stolthet, tillit och 
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respekt hos medarbetarna genom de mål och visioner som kommuniceras ut. Medarbetarna ska 

uppmärksammas och ständigt utsättas för nya utmaningar av sina chefer. (Larsson, 2008)  

 

Transformativt ledarskap anses i teorin ta tillvara på personalens kunskaper och främja lärandet, 

då chefens arbete handlar om att förmå de anställda att sluta upp kring den vision som utvecklats 

samt inspirera de anställa till nya utmaningar och ökade prestationer. (Ellström, 2003) Forskning 

på skolorganisationer som har genomförts har visat att transformativt ledarskap är effektivt både 

för att skapa organisatoriskt lärande och för att bygga upp en organisationskultur och därtill det 

gemensamma arbetet (Leithwood, Jantzi & Steinbach 1999 i Ellström, 2003).  

3.3.2 Situationsanpassat ledarskap 

I ett situationsanpassat ledarskap hävdas att det inte finns någon övergripande gemensam syn på 

ledarskap utan att varje situation kräver olika former av ledarskap. Ledarskap är beroende av de 

förutsättningar som råder på en arbetsplats vid en viss tidpunkt. Det gör att ledarskapet fungerar 

som bäst om chefen har en förmåga att anpassa sitt ledarskap till de krav som råder i den aktuella 

situationen. Ledarskapet ställer krav på chefen på så sätt att den ska ha en bred erfarenhet och 

kunskapsbas för att kunna vara en bra chef. En viktig uppgift som en chef har är att ge 

förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete. Det situationsanpassade ledarskapet är 

likt det transformativa på så sätt att båda två ska stödja och skapa goda förutsättningar för 

medarbetarna på arbetsplatsen. (Ellström, 2003) 

3.3.3 Utvecklingsinriktat ledarskap 

Ett utvecklingsinriktat ledarskap för chefer handlar om att kunna utveckla både organisationen 

och medarbetarna. Chefen kan få en nyckelroll genom att föra ihop dessa nivåer, och att förena 

långsiktig utveckling med produktionens omedelbara behov. (Larsson, 2008) Ett 

utvecklingsinriktat ledarskap syftar till att medarbetarna ska stödjas och ge förutsättningar för 

egen problemlösning och eget lärande. Chefen skapar förutsättningar för att medarbetarna ska 

vara med i beslutsfattande som rör verksamhetens och organisationens utformning. Chefen ska 

då kunna förena utvecklings- och driftsfrågor i ett samspel med interna och externa aktörer. 

(Ellström, 2003) 

3.4 Organisatoriska förutsättningar för utveckling 

För att organisationer ska kunna utvecklas krävs ekonomiska resurser. I offentliga organisationer 

är budgeten och de ekonomiska ramarna starkt styrande för möjligheterna till att bedriva 
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utveckling. Besparingar ses som ett stort hinder för möjligheten att bedriva ett stabilt 

utvecklingsarbete. Cheferna upplever svårigheter att bedriva utvecklingsarbete när det inte finns 

pengar nog att täcka den dagliga driften. Det finns därmed en risk att chefer skyller på ekonomin 

för att slippa arbeta med utvecklingsarbete. (Larsson, 2008) 

 

Många chefer anser att det viktigt att ha en kultur som stödjer lärande och reflektion i vardagen. 

De anser att det informella lärandet kan vara mycket betydelsefullt, det vill säga det lärande som 

sker i vardagen. För utvecklingsarbete är det är positivt om stöd finns hos ledningen och om 

organisationen är öppen för idéer. För att kunna utveckla en verksamhet anser chefer ofta att det 

är viktigt att samtliga medarbetare känner sig delaktiga. Delaktighet kan skapas genom att ha 

regelbundna möten om verksamheten. (Larsson, 2008) 

3.5 Innovativt klimat 
Sverige har en hög utbildningsnivå där företag ofta befolkas av självständiga och välutbildade 

individer som vill vara delaktiga i arbetet. I vårt land finns en samarbetskultur som är av stor vikt 

för ett framgångsrikt utvecklings- och innovationsarbete. Innovationer är en av förutsättningarna 

för sysselsättning och utvecklande arbeten(Björkman & Zika-Viktorsson, 2008). Innovationer är 

allas ansvar(Borins, 2001) och förutsätter inte bara individer utan också faktorer som 

arbetsmetoder och kultur på arbetsplatsen(Howell et al, 2005). Därför måste organisationen 

liksom ledningen stödja ett kreativt klimat för medarbetare där det ges möjlighet att pröva idéer. 

För att innovationer ska kunna implementeras på ett framgångsrikt sätt krävs att arbetstagarna har 

viljan att acceptera innovationer(O´Brien, 2008). 

 

Ett kreativt klimat innebär att det finns utrymme för att både utbyta idéer och pröva dem. 

Kreativitet på arbetsplatsen handlar om att medvetet arbeta med idéskapande. (Björkman & Zika-

Viktorsson, 2008) För att skapa ett innovativt klimat kan det vara lämpligt att använda belöningar 

för de anställda som är innovativa. Belöningar kan vara så kallat erkännandebaserade eller 

ekonomiska. (Borins, 2001) 

 

Björkman & Zika-Viktorsson (2008) menar att all innovation skapas genom mänsklig kreativitet. 

Det innebär förmågan till nyskapande och frigörelse från etablerade perspektiv, att kunna tänka 

utanför ramarna och tillföra något nytt i en problemlösning. Det räcker dock inte med kreativitet 

för innovationer om de ska kunna realiseras utan då krävs även ett konkret arbete.  

 



 23

På en arbetsplats är en viktig resurs medarbetarnas kreativitet som är en del av företagets 

innovationsförmåga. Det är viktigt att alla medarbetares idérikedom aktiveras och tillvaratas, 

vilket innebär att medarbetarnas kompetens utnyttjas och att det blir en bra arbetsmiljö. 

Människor mår bra av att delta i utveckling och att skapa. Kreativitetens betydelse, och 

framförallt att det skulle vara det enda som krävs för att främja innovationer, har ifrågasatts. 

Ordning och reda anses nödvändigt för innovationsskapande och en invändning finns även mot 

att alla skulle vara kreativa. (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) 

 

För att skapa ett kreativt klimat i en organisation krävs bland annat utmaningar, idéfrihet, tillit, 

idétid, få konflikter, idéstöd, mångfald bland personal och ett visst mått av risktagande. Kreativa 

organisationer har höga nivåer av samtliga nämnda kriterier förutom när det gäller konflikter. 

Konflikter är negativa och riktar medarbetarnas energi åt fel håll. Att ett risktagande finns är 

viktigt i det kreativa innovativa klimatet för att ett innovationsarbete ska kunna fungera. 

(Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) 

 

I en organisation som vill vara innovativ räcker det inte med att kunna skapa idéer, de måste även 

kunna förverkligas. Rätt idéer ska väljas för att sedan förverkligas och dras nytta av, först då har 

den kreativa idén blivit en innovation. Kreativitet är en nödvändig, men inte tillräcklig, 

förutsättning för innovation. En organisations förmåga till förnyelse och innovation är beroende 

av de värderingar, processer och de resurser som finns i verksamheten. Beslut i en organisation 

fattas på alla nivåer utifrån de värderingar som finns. De värderingar som gynnar en 

organisations innovationsförmåga stödjer satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling och 

deltagande i kreativa processer. Värderingarna ska betona att medarbetarnas idéer är viktiga och 

ska tas tillvara och bygger på en positiv hållning till intraprenörskap, vilket betyder att 

medarbetarna ges möjlighet och ansvar att förverkliga sina idéer inom företaget. Processer är 

arbetssätt och mönster som används för att skapa värden, det vill säga framställa produkter eller 

tjänster. Stora organisationer måste vara noga med att anpassa strukturerna för att ge utrymme för 

innovationsarbete. (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) 

 

Fel resurser, eller brister i de resurser som finns kan förhindra utveckling av goda idéer. I vissa 

fall har organisationer möjligheter att anskaffa de resurser som krävs, exempelvis kompetent 

personal eller externt kapital för att kunna finansiera investeringar som gynnar innovation. 

Genom att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och organisera arbetet för lärande kan en 

organisations innovationsförmåga utvecklas. Att stimulera och stödja medarbetare som önskar 
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fortbilda sig och att bedöma individers långsiktiga kompetensutvecklingsbehov är ytterligare 

saker som kan förbättra innovationsförmågan. (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) 

3.5.1 Arbetsklimat 
Ekvall (1990) menar att begreppet arbetsklimat ofta ses som något som driver kreativitet och 

innovation. Arbetsklimat definieras som de beteenden, attityder och känslostämningar som 

karaktäriserar livet i organisationen. Modellen nedan visar att resurser satsas i verksamheten 

vilka genom organisatoriska processer skall ge effekter i form av vinst, innovationer, kvalitet, 

trivsel, god service med mera. Klimatet i sig åstadkommer ingenting men det förstärker eller 

förminskar effekterna av de tillgängliga resurserna. Klimatet bestäms av faktorerna i ovalerna i 

figuren, varav ett par kan vara värda att utveckla. Med struktur menas de enheter som 

verksamheten är sammansatt av och även fördelningen av uppgifter, funktioner och ansvar 

mellan enheterna. Image innebär den uppfattning som utomstående betydelsefulla personer har 

av organisationen, och med kontur den yttre formen av verksamheten så som storlek, 

ägareförhållanden och geografisk belägenhet. Ett bra klimat bidrar till ett företags framgång och 

framgången påverkar i sin tur klimatet, det är goda, eller ibland onda, cirklar som kommer i 

rörelse. Många studier har gjorts som drar slutsatsen att ett gynnsamt innovativt klimat leder till 

att många idéer uppstår, prövas och utvecklas för att kunna bli innovationer. (Ekvall, 1990) 

 

 

Figur 1, Arbetsklimat, källa: Ekvall, 1990, sid 21 
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3.5.2 Ledarskap och innovativt klimat 
Chefen har stor betydelse för arbetsklimatet vilket i sin tur påverkar arbetsmotivationen. En chef 

har stora möjligheter att via klimatuppbyggnad styra och inrikta de anställdas beteende i enlighet 

med organisationens övergripande mål och strategier. Ledarskapet kan genom klimatet frigöra 

mänskliga resurser och grundläggande behov på ett ändamålsenligt sätt. Klimataspekter är av stor 

vikt för kreativitet och innovation och påverkas av ledarskap. I en studie som gjorts för att 

åskådliggöra skillnader i hur ledarstilar påverkar det innovativa klimatet framgick att två 

tredjedelar av skillnaderna i det kreativa klimatet hänger samman med chefernas ledarstilar. 

(Ekvall, 1990) 

 

En klok chef skapar förutsättningar för kreativitet. Det räcker inte med att arbeta med rutiner och 

att säkra produktionen. Chefer måste arbeta utvecklingsinriktat. Ledarskap i innovativa miljöer 

innebär att chefer bejakar och stimulerar ett kreativt klimat och accepterar att ett arbete med 

utveckling kan var komplicerat. Utveckling och kreativitet bör vara en del av en chefs 

ledningsfilosofi. (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) 

3.6 Avslutande kommentar 
Vi förväntar oss inte att vår referensram helt stämmer överens med den empiri vi samlat in. De 

referenser vi har om innovativt klimat grundar sig på studier gjorda inom tillverkningsindustrin 

och produktinnovationer. I vår studie behandlas tjänstesektorn, vilken skiljer sig från 

tillverkningsindustrin av förklarliga skäl. Referensramen har påverkat vår metod med avseende 

på att vi önskar få en bred uppfattning om chefens roll i hanterandet av det innovativa klimatet. 

Vi har därmed intervjuat personer som förväntats ha olika perspektiv på ämnet.  
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4 Empiri 
Empirikapitlet inleds med en beskrivning av Pimm. I vår uppsats används Pimm som en metod 

för att komma i kontakt med personer som verkar i ett innovativt klimat. Kapitlet fortsätter med 

information om Norrköpings kommun som är den geografiska avgränsning vi gjort. Redogörelser 

följer för vad som framkommit vid de intervjuer vi gjort med enhetschefer, idébärare och Pimm 

för att avslutas med kommentarer på vår empiri från Nählinder som är forskare vid Linköpings 

universitet.  

4.1 Om Pimm 

Pimm är ett projekt som står för produktförnyelse inom vård och omsorg. Syftet är att ta tillvara 

innovativa idéer från anställda, vårdtagare och anhöriga inom offentlig vård och omsorg i 

Östergötland och kommersialisera dem. Pimm ska vidare öka samverkan mellan näringsliv och 

offentlig sektor samt öka samverkan mellan landsting och kommun. Projektet Pimm ska 

dessutom bidra till en jämnare könsfördelning bland Östergötlands läns innovatörer genom att 

framförallt uppmuntra kvinnor att utveckla sin innovativa förmåga. (Projektet Pimm 

Lägesrapport, 2007) Att uppmuntra kvinnor ligger nära till hands eftersom en majoritet av de 

anställda är kvinnor i de engagerade organisationerna. Pimm finansieras av Regionförbundet 

Östsam, Hälsans nya verktyg, Landstinget i Östergötland, Norrköpings kommun samt Motala 

Kommun och utförs i regi av ALMI Företagspartner(samtal med Rosenqvist & Carlsson, 2009-

02-02).  

 

Projektet Pimm startade i augusti 2006 och är planerat att vara ett fyraårigt projekt. En 

målsättning är att under den fyraåriga perioden hitta en permanent lösning för den verksamhet 

som bedrivs inom projektet. (Projektet Pimm Lägesrapport, 2007) En förebild för projektet Pimm 

var PUMA9 i Jönköpings län.  PUMA och Pimm skiljer sig åt något, exempelvis genom att 

PUMA endast riktar sig till de anställda inom landstinget medan Pimm är inriktat mot anställda, 

brukare och anhöriga inom såväl kommun som landsting (Nählinder, 2006). Pimm fångar även 

tjänsteidéer, förutom produktidéer(samtal med Rosenqvist & Carlsson, 2009-02-02). 

I projektet Pimm arbetar två personer ifrån ALMI samt tre personer som så kallade idélotsar. 

Arbetet sker i landstinget i Östergötland10 samt Norrköpings och Motala kommun. Idélotsarna 

                                                 
9 PUMA står för Produktutveckling med Medicinsk Anknytning. 
10I landstinget i Östergötland är Pimm aktiva i Linköping, Norrköping och Finspång. 
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ska i första hand informera om möjligheter och uppmuntra idéer och sedan bidra med stöd för att 

utveckla idéerna. Arbetet med att utveckla idéer sker i samarbete med personer verksamma vid 

ALMI företagspartner i Östergötland. (www.pimm.se 2009-01-30) När idéer når Pimm bedöms 

dess kommersiella potential liksom användbarheten inom kommunens och landstingets enheter. 

Innovationerna kan ge ökad kvalitet för brukare/arbetstagare/anhörig och förbättrad 

driftsekonomi i offentlig vård och omsorg. (Projektet Pimm Lägesrapport, 2007)  

Hittills har 254 idébärare anmält sina idéer till Pimm. Av dem är ett tiotal idéer helt färdiga, det 

vill säga har licensierats eller förverkligats i eget företag. Flera andra idéer har kommit en bit på 

väg mot kommersialisering. Att Pimm inte går vidare med vissa idéer som inkommit beror 

antingen på att idén är något som redan finns på marknaden eller, att behovet av produkten 

saknas eller är mycket litet utifrån gjorda marknadsundersökningar. Idéer som inkommer till 

Pimm skyddas på något sätt, med patentskydd eller med annat skydd exempelvis design-, 

mönster- eller varumärkesskydd. Allt är beroende av produktens/ tjänstens tekniska höjd eller 

nya användningsområden. (Rosenqvist & Carlsson, 2009-02-02). Att ta tillvara nya idéer 

avseende arbetssätt, organisatoriska lösningar eller tjänster innebär här en särskild problematik, 

då de är svårare att skydda. 

 
Figur 2, Pimms idéprocess, källa: www.pimm.se, 2009-01-30 

4.2 Norrköpings Kommun 

Norrköpings kommun styrs av kommunfullmäktige. I kommunen finns fyra olika 

verksamhetsområden. Under verksamhetsområdet Social omsorg finns två verksamhetsnämnder, 

vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Fokus i den här studien är äldreomsorgen och 

den ligger i omsorgsnämnden som är uppdelad i sju områden med varsin områdeschef. 

Områdena är i sin tur uppdelade i enheter. (www.norrkoping.se 2009-04-29) Det är cheferna för 

enheterna, enhetscheferna, som vi har intervjuat, samt deras anställda som har varit idébärare i 

projektet Pimm. 
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Figur 3 Norrköpings kommuns organisationsschema, egen figur efter information från Norrköpings kommun 

 

Norrköpings kommun har ett dokument med riktlinjer för hur en chef ska arbeta.11 I dokumentet 

framgår att Norrköpings kommuns syn på det goda ledarskapet innebär att medarbetarna ska 

arbeta självständigt genom att chefen skapar förståelse för den egna uppgiften, motivation för det 

de gör och ett ansvar för att ta egna initiativ. Chefen ska utgå från verksamhetsuppdraget och 

ledarskapet ska vara situationsanpassat. 

4.3 Enhet A och B 

Nedan följer information om de två enheter som vi har genomfört vår studie på. Respondenterna 

valde att vara anonyma. För att underlätta läsarens tillgodogörelse av informationen har vi valt att 

ge respondenterna nya namn så att enhetschef och idébärare som kommer från samma enhet till 

namn med samma begynnelsebokstav, A respektive B. Läsaren kommer för varje enhet först få 

information från intervjun med chefen för att sedan avsluta med  information från de anställda. 

All information som står under respektive respondent kommer endast från denne och källan 

benämns endast i första stycket på respektive stycke. Från enhet A intervjuades idébäraren Anna 

                                                 
11 Se Bilaga 4 
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och hennes enhetschef Ansvarig. Från enhet B intervjuades idébärarna Belinda och Bodil, samt 

deras enhetschef Boss.  

 
Enhet A är ett äldreboende med tre avdelningar där varje avdelning har tio bostäder. På enhet A 

månar personalen om att brukare ska kunna känna att de lever ett självständigt liv. (Ansvarig 

2009-04-15) Ansvarig, som har sagt upp sig som enhetschef från enhet A, beskrev sin arbetsplats 

som en enhet med mycket fokus på hur de gemensamt kunde förbättra verksamhetens ekonomi. 

Enheten har alltid varit en verksamhet där det har varit populärt att både arbeta och bo. När 

Ansvarig arbetade som chef på enhet A hade hon 40 anställda under sig, alla var kvinnor. 

Medelåldern var cirka 40 år och det var en stor åldersspridning, vilket hon ansåg positivt. 

(Ansvarig 2009-04-15)  

 

Enhet B är ett äldrecentrum med 46 boenden som är uppdelade i fyra avdelningar som har sin 

egen inriktning mot exempelvis växelvård eller demens. På enhet B finns även ett 

korttidsboende. I arbetsställningsundersökningar som görs varje år framkommer det att de flesta 

anställda på enheten trivs med sin arbetsplats och arbetsmiljön får bra betyg. Enhetschefen Boss 

och idébärarna Belinda och Bodil är de vi intervjuat vid enhet B. Enhet B har för närvarande 46 

anställda, samtliga kvinnor. Boss ser gärna att fler manliga undersköterskor kommer in i hennes 

verksamhet. (Boss 2009-04-15) 

4.4 Ansvarig – en enhetschef 

Ansvarig har arbetat inom äldreomsorgen i åtta år. Att det blev just omsorgen hon arbetade i var 

egentligen en slump. Ansvarig har en examen från Personal och arbetsvetenskapsprogrammet vid 

Linköpings Universitet och fick av en föreläsare veta att hon kunde bli enhetschef inom 

äldrevården. Av den anledningen började hon arbeta i hemtjänsten för att sedan fortsätta inom 

äldrevården. Hon har vid två tillfällen sagt upp sig från äldreboenden då hon inte känt att hon 

kunnat stå för den verksamhet hon bedrivit. (Ansvarig 090415) Följande kapitelavsnitt är från 

intervjun med Ansvarig den 15 april 2009. 

4.4.1 Enhetschefens ledarskap 
Ansvarig anser att hennes utbildning var väldigt bra för hennes arbete som enhetschef. På 

utbildningen fick hon kunskaper i ekonomi, ledarskap och organisation vilket hon menar att 

arbetet som enhetschef till mycket stor del handlar om. Att arbeta som enhetschef inom 

äldreomsorgen liknar Ansvarig vid att ha ett eget företag. Som enhetschef i äldrevården gäller det 
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att ha ekonomi i balans. En stor del av Ansvarigs arbete hade att göra med personalen. Arbetet 

handlade om att tänka på personalfrågor och att tänka långsiktigt. Att arbeta som chef handlar 

enligt Ansvarig om hur chefen är som person och vilka tankar personen har om ledarskap. 

Ansvarig ville vara både en ledare och en chef. Hennes uppgift var att finnas där för 

medarbetarna och uppmuntra samt handleda dem. Situationer hon kände att hon inte kunde 

hantera försökte hon lotsa vidare. Ansvarig ville få medarbetare att växa och utvecklas.  

 

”Nöjda medarbetare får nöjda brukare, och bra verksamhet och ekonomi i balans, 

det hör ihop!” 

 

Ansvarig upplevde att personalen hade stora förväntningar på henne och att hon skulle kunna allt. 

Ansvarig upplevde att hon ofta hamnade mellan sina chefers och sina anställdas viljor. Ansvarig 

var arbetsgivarens representant samtidigt som hon också skulle företräda sina anställda, en roll 

som inte alltid var lätt att hantera. Det var en av orsakerna till varför Ansvarig sa upp sig från 

verksamheten. Hon kände inte att hon kunde vara trovärdig mot sina anställda, då hon ibland 

upplevde att hon gick emot dem. Att få sina anställda med sig betyder för Ansvarig inte att hon 

ska vara snäll och ge dem allt de vill ha. Ledordet och nyckeln till mycket är respekt. Respekt för 

sina medarbetare och visa att hon fanns där och kunde lyssna. På enhet A kommunicerade 

Ansvarig med de anställda om hur verksamheten kunde förbättras eftersom hon menar att 

anställda hade värdefull information och tankar om verksamheten. Det var inte alltid alla som 

ville bidra med förbättringsförslag, men det fanns ett klimat där alla kunde säga vad de tyckte. 

Nästan alla anställda verkade trivas på sin arbetsplats men om de inte gjorde det tycker Ansvarig 

att hon som chef hade ett ansvar att hjälpa dem att gå vidare. 

  

Framgångsfaktorer för ledarskap menar Ansvarig är att vara lyhörd och tydlig men också finnas 

med i verksamheten och vara närvarande. Hon påpekar vikten av att följa med i utvecklingen av 

ledarskap. De yngre medarbetarna i äldreomsorgen tror Ansvarig kommer att kräva en annan, ny, 

typ av ledarskap.  Hon tror att de äldre förväntade sig att hon är chef på det sättet chefer var förr 

medan de yngre kommer att vilja ha mer stimulans och en attraktiv arbetsgivare. När det kommer 

till kontroll av sina anställda menar Ansvarig att hon till att börja med var kontrollerade, men att 

hon sedan när anställda mognade kunde minska kontrollen. Det handlade enligt Ansvarig om att 

lära känna sina medarbetare och vara tydlig mot dem som kräver det. En innovativ anställd 

beskriver Ansvarig som en person som är driven och vågar lite mer än de andra. Ansvarig 

upplevde framförallt två svårigheter i sitt arbete som chef, dels hur hon skulle nå de som var tysta 
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och inte vågade prata och dels hur hon skulle gå till väga för att få med alla anställda i olika 

förändringsprocesser.  

4.4.2 Innovativt klimat 
Ansvarig påpekar vikten av att ha anställda som är inspirerade och vill utveckla verksamheten. 

Tyvärr hände det inte så ofta som var önskvärt. Ansvarig menar att hon som chef inte levde upp 

till sina egna krav och att det är något som hon delar med andra enhetschefer. Många chefer är 

dåliga på att fråga och uppmuntra det sättet att tänka. Hon menar att det säkert finns många som 

sitter inne på idéer men som inte har självförtroende nog att göra något av idén. Därför tycker 

Ansvarig att det är viktigt att fortsätta ställa rätt frågor och stimulera till nytänkande men vad det 

leder till på sikt är oklart. Fördelen med Pimm var att projektet satte igång ett nytt sätt att tänka. 

Det är svårt att säga vad det ledde till. Det var dock viktigt för de anställda att se att det gick att 

komma med idéer. Problemet var ofta att idéer kunde mötas av motstånd med inslag av 

avundsjuka.  

 

”Jag vet ju att verksamheten hade det tight och då var risken att man tänkte att man 

inte hann fast man skulle ha haft möjlighet att förändra.” 

  

Lösningen kan enligt Ansvarig vara att bli mer effektiv och vinna tid för att kunna stimulera 

kreativitet ännu mera. Hon menar att det enbart var positivt när de anställda tänkte på förnyelse i 

organisationen. Sedan var inte det alltid så populärt bland alla anställda med förnyelse. Ansvarig 

menar att hennes anställda hade upplevt många förändringar. De måste stanna upp och landa i de 

förändringar som sker. Då kan innovationer komma fram. Det behövs någon som driver ett 

sådant arbete, någon som uppmuntrar och tillåter alla att prata. Bland de anställda fanns en rädsla 

för att misslyckas då många inte trodde på sig själva. Ansvarig anser att det är typiskt svenskt 

och kvinnligt och att inte heller enhet A är fria från avundsjuka. Ansvarig upplevde att det var en 

skillnad mellan yngre och äldre anställda. De yngre trodde på sig själva mer än de äldre. 

Förändringar kunde möta motstånd och därmed är förbättringspotentialen av betydelse. Ansvarig 

menar att beröm bör öppet ges, men kritik ska framföras enskilt till individen.  

 

Ansvarig anser att det var enhetschefens ansvar att det kom fram innovationer genom att hon 

ställde de rätta frågorna och stimulerade klimatet och försökte driva det framåt. Om det inte finns 

ett öppet klimat är det chefens ansvar att skapa ett sådant. Det gällde att ta reda på varför de 

anställda inte ville prata om idéer. Chefen har ansvaret för att utveckla gruppen och kan inte 
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kräva att medarbetarna ska göra det själva. Ett av de svåraste problemen att lösa uppkom när en 

arbetsgrupp inte fungerade.  

 

Ansvarig tror att det är svårt för innovationer att komma fram utan att det finns ett innovativt 

klimat på arbetsplatsen, Det vill säga ett klimat där anställda tillåter varandra att komma med 

idéer.   

4.5 Anna – en idébärare 

Informationen som framkommer i det här kapitelavsnittet är från intervjun som gjordes med 

Anna den 2 april 2009. Anna, som numera är pensionerad, arbetade inom äldreomsorgen i 25 år. 

I hennes arbetsuppgifter ingick att vårda brukarna. Annas idé, som Pimm har hjälpt henne att 

förverkliga, är numera licensierad. 

4.5.1 Enhetschefens ledarskap 
Från enhetschefen kom inga reaktioner i början av Annas idéprocess då idén var hemlig tills den 

licensierats. När det blev uppståndelse kring idén i media antydde chefen att det var roligt att det 

var från hennes enhet. Anna uppfattade chefen som lite stolt. Generellt var chefen positiv till nya 

idéer och ville gärna testa allt nytt som kom. 

 

Personalen på enheten hade möjlighet att testa sina idéer. Det tror Anna berodde på att chefen 

litade på att de anställda kunde sitt jobb och att personalgruppen fungerade. Anna tycker att en 

bra chef är en person som inte är konflikträdd och vågar ta tag i problem som dyker upp. Chefen 

ska också kunna sätta gränser för vad som är tillåtet. Anna menar att det framförallt var anhöriga 

som berömde personal och uttryckte uppskattning för deras arbete.  

4.5.2 Innovativt klimat 
Anna anser att de hade ett öppet klimat på avdelningen där de vågade säga till varandra vad de 

tyckte. Att personalen arbetade på olika sätt tror Anna var positivt och utvecklande. På Annas 

avdelning hade de anställda väldigt spridda åldrar vilket hon anser hade en positiv inverkan på 

klimatet på avdelningen. I och med det öppna klimatet och kommunikationen de hade uppstod 

sällan konflikter.  

 

Anna anser att personalen var av två olika slag vad gäller deras vilja att förbättra verksamheten, 

det fanns de som var pigga på att testa nya idéer och de som inte brydde sig och bara gjorde det 
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de blev tillsagda att göra. Det innovativa klimatet tror Anna skapas av gruppen som helhet 

tillsammans med chefen. Anna menar att chefen skall ta en stor roll i skapandet av det innovativa 

klimatet genom att inspirera och uppmuntra till att förbättringar ska komma fram. Chefen bör 

sätta sin prägel på verksamheten genom att vara lyhörd för vad som försiggår.  

4.6 Boss – en enhetschef 

Följande kapitelavsnitt är information från intervjun med Boss den 14 april 2009. Boss har 

arbetat inom omsorgen i tjugo år och de senaste fyra åren som enhetschef efter att hon gått en 

treårig omsorgsutbildning. Boss tog steget att bli enhetschef för att hon, förutom att vårda 

brukare, eftersträvade att vårda personal. Hon menar att det inte är så enkelt då resurserna inte 

räcker till det som ingår i hennes arbetsuppgifter. Boss arbetsuppgifter innefattar även ekonomi 

och arbetsmiljö.  

4.6.1 Chefens ledarskap 
Boss tycker att det är viktigt att personalen förstår verksamhetens ekonomi och hon lägger en stor 

del av tiden vid deras APT12 åt att informera om deras ekonomiska situation. Att personalen 

förstår att det inte är Boss egen idé att exempelvis spara in på pengar, tycker hon är viktigt, så att 

det framkommer att Boss´ i sin tur har chefer som kontrollerar hennes arbete. Boss vill att alla 

anställda ska hjälpa varandra i verksamheten. Ett steg i att få anställda delaktiga i hela 

verksamheten var att starta morgonmöte för samtliga som arbetar på enheten. På morgonmötet 

går de igenom vilka som arbetar under dagen, hur många brukare de har och om de behöver 

hjälpa varandra över avdelningsgränserna. 

 

De förväntningar Boss har på sig från sin chef är främst att ekonomin ska vara i balans och att 

verksamheten varken får uppnå positivt eller negativt resultat. Boss vill driva en verksamhet med 

god kvalitet och se till att alla boende får god vård och omsorg. Medarbetarna har andra krav som 

att ha en chef som är lyhörd, kan sköta verksamheten och samtidigt vara delaktig i den. Boss 

anser att det är viktigt att göra personalen delaktig i att genomföra förändringar och lösa problem. 

Att hon själv skulle bestämma exakt hur något ska göras fungerar sällan om det inte är ett beslut 

som Boss måste fatta själv. Boss anser sig bedriva ett situationsanpassat ledarskap i 

verksamheten En bra enhetschef är både ledare och chef som också är lyhörd och ser varje 

individ utan att favorisera. Boss poängterar att arbetet drivs för brukarna skull.  

 

                                                 
12 Arbetsplatsträff 
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Det mest besvärliga med verksamhetens utformning grundar sig i att den är politiskt styrd. 

Beslutsvägarna blir därav långa och beslut kan inte fattas fort vilket vanligtvis är önskvärt. Att 

beslutsvägarna är långa vill Boss ändå inte klaga på, då hon var medveten om det när hon började 

arbeta inom kommunen.  

 

Boss menar att alla förändringar inte kan diskuteras med de anställda, exempelvis när de behöver 

dra ner på personal. Vid neddragningar vill hon inte involvera anställda innan det är klart vad 

utgången kommer att bli.  Alla förändringar som har med personalen att göra tas alltid upp i 

samverkansråd där fackliga representanter från varje avdelning är med och diskuterar olika 

lösningar.  Vid andra sorters förändringar tycker hon det kan vara en fördel att få höra anställdas 

syn på problem. 

4.6.2 Innovativt klimat 
Boss upplever stämningen på avdelningen som god, både mellan henne och övrig personal och 

personalen sinsemellan. Hon upplever dem som ett team och tycker att de anställda är 

engagerade i sitt arbete, vilket Boss märker eftersom hon träffar anställda varje dag och tycker 

sig ha en bra bild av verksamheten. Boss har ett kontrollbehov över verksamheten och kan 

verksamheten väldigt bra.  

 

Vad gäller problem som uppstår på enheten som endast gäller de anställda tror Boss att de tar upp 

det enskilt utan att blanda in henne. Hon anser att det nog diskuteras för lite kring de problem och 

skiljaktigheter som uppstår i verksamheten och att de anställda inte alltid är så öppna mot 

varandra som de borde. Att problem diskuteras och problemlösningar kommer fram är något som 

Boss uppskattar. Förändringar tas i allmänhet emot negativt av de anställda och uppfattas ofta 

som jobbigt. Det framkommer på medarbetarsamtal att de anställda inte är rädda för förändringar 

och att det finns en uttalad positiv inställning till dem. Trots det uppfattas förändringar ibland 

som jobbiga i praktiken  

 

När Pimm hade presenterat sin verksamhet på ett personalmöte upplevde Boss ett direkt 

uppsving i personalens aktiviteter. Från hennes enhet skickades flera olika idéförslag in. Antalet 

idéer har blivit färre därefter. Boss tror att medarbetarna uppskattar om deras produkter återfinns 

i verksamheten och hon är villig att köpa in de innovationer vilka uppkommit på enheten som 

gynnar verksamheten. 
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Det händer inte ofta att personal kommer till Boss med förslag på förbättringsåtgärder för 

verksamheten. Boss har aldrig tyckt att det har varit ett problem att de anställda kommer till 

henne med problemlösningar eller förbättringsåtgärder. Hon berättade om en situation när en 

anställd hade kommit till henne och lämnat ett förslag om en förbättringsåtgärd som innefattande 

nya tvättkorgar. Idén ansåg Boss vara bra men det var de knappa resurserna och ingen hög 

prioritet som gjorde att hon inte kunde genomföra den. Gemensamt karaktärsdrag för de som 

kommit med idéer är att de är drivna och självgående. De behöver dock inte vara mer positiva till 

förändringar i allmänhet än andra på arbetsplatsen.  

4.7 Belinda – en idébärare 

Följande kapitelavsnitt är information från intervjun med Belinda den 16 april 2009. Belinda har 

arbetat på enhet B som undersköterska i 26 år. En dag i veckan har hon administrativa 

arbetsuppgifter, men i övrigt sköter hon de boende. Belinda är på en avdelning för 

korttidsboende. Brukarna på boendet är vid sina sinnens fulla bruk. De boende och personalen 

står varandra nära.  

4.7.1 Enhetschefens ledarskap 
Belinda har bra kontakt med sin chef, kanske bättre än många andra. Personalens reaktioner på 

förändringar är sällan positiv. Det finns en grupp som föredrar stabila arbetsrutiner och ofta 

kommer med klagomål vilket kan leda till att chefen inte lyssnar på dem. Om det i stället är en 

person som inte klagar så ofta som säger ifrån så tror Belinda att det väger tyngre. Belinda tycker 

att hon har en närvarande chef som är på arbetsplatsen mycket och som kan hälsa på dem på 

avdelningarna när som helst. Belinda anser att chefen är mån om sin personal.  

 

Belinda ser det som ett problem att verksamheten inom en snar framtid kommer att dra ner på 

personal. Då kommer de att vara färre anställda, men med samma dagliga arbetsuppgifter som 

före nedskärningarna. 

4.7.2 Innovativt klimat 
Belindas idé kom till efter att Pimm varit på hennes arbetsplats och presenterat sig. Så länge idén 

inte var licensierad fick hon sköta allt i hemlighet. Belinda upplevde sin chef som positiv och 

uppmuntrande. Hon anser att chefen i övrigt är mycket förändringsbenägen och vill testa allt nytt 

som kommer.  
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Pimm mottogs positivt på enheten och Belinda menar att det var flera som började gnugga 

geniknölarna och sedan skickade in idéer. Hon tror dock att tankar kring innovationer har 

minskat sedan dess och att personalen inte längre riktigt tänker i de banorna. Klimatet på 

arbetsplatsen tycker Belinda varierar. Hon anser att det flyter på bra ibland och ibland inte. När 

vi frågade om hon kände att hon kunde påverka sin arbetsmiljö berättar hon att hon har gjort sin 

röst hörd på de morgonmöten de har.  

 

Belinda menar att innovationer kan uppstå utan ett innovativt klimat. Arbetet tillsammans med 

Pimm kan ske utan chefens och övriga på avdelningens medverkan. Hade exempelvis inte chefen 

alls varit intresserade av innovationer menar Belinda att hon hade genomgått processen med 

Pimm ändå. 

4.8 Bodil – en idébärare 

Följande kapitelavsnitt har information från intervjun som gjordes med Bodil den 2 april 2009. 

Bodil har arbetat inom äldreomsorgen i 26 år. 

4.8.1 Enhetschefens ledarskap 
Bodil anser att hennes chef Boss generellt är mycket positiv till förändringar och nya arbetssätt. 

Bodil uppfattar sina arbetskamrater som positiva till idéer då de alltid försöker testa idéer som 

kommer för att sedan utvärdera dem. En bra chef tycker Bodil är en person som är med i 

verksamheten en del och känner av stämningen i den.  

 

De nya rutiner och styrsystem som under det senaste decenniet har införts i äldreomsorgen har 

påverkat också arbetet på Bodils avdelning. Dokumenterandet har ökat och kraven på attest och 

godkännanden likaså, vilket givit chefer nya och utökade roller. Sammantaget tycker Bodil att 

det har medfört att det är svårare och mer tidsödande att få igenom sina idéer än det var för fem 

sex år sedan. De anställdas kompetens underutnyttjas och chefernas position separeras från 

övriga anställdas. De samtidigt deklarerade önskemålen om självständighet och ansvar skapar en 

motsägelsefull kravbild.  

4.8.2 Innovativt klimat 
Första gången Bodil kom i kontakt med Pimm var när Pimm presenterade projektet på ett 

personalmöte. Bodil berättade inte om idén förrän prototypen kommit fram av rädsla för att idén 

kunde stjälas.  Stödet under idéprocessen kom till stor del från Pimm. Bodil menar att utan deras 
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kunnande och envishet hade det inte blivit något av idén. Då processen tog längre tid än hon 

räknat med hade hon kunnat ge upp utan stödet från Pimm. När prototypen var klar prövades den 

på olika avdelningar.  

 

När Pimm introducerades var anställda och chefen på avdelningen positiva till det, och flera idéer 

skickades in. Tyvärr var det inte så många som gick så långt i processen på grund av att idén 

redan fanns. Responsen på Bodils idé har främst märkts från övriga anställda på hennes 

avdelning som har varit positiva efter att produkten offentliggjorts. Även om det är en i grunden 

positiv arbetsplats är ”jantelagen” inte helt frånvarande.  

 

Bodil menar att det på hennes arbetsplats finns viss irritation över hur olika personal arbetar. Hon 

anser att öppenheten skulle kunna vara bättre. Det finns ”proppar” som inte strävar framåt och 

bara är på sitt arbete för att utföra de uppgifter de blivit tilldelade. De är emot förändringar och 

vill ha det så som det alltid har varit. Klimatet på avdelningen tycker hon ändå är bra. Det är okej 

att ta egna initiativ på avdelningen. Då händelser rapporteras får chefen reda på allt som görs. 

Rapporteringen gör enligt Bodil att verksamheten blir lite tungrodd och att hon känner att hennes 

och andras erfarenhet inte utnyttjas.  

 

Klimatet på avdelningen upplever Bodil som positivt och hon menar att de trivs med varandra. 

Det är okej att misslyckas om något nytt testas. Bodil menar att det inte endast ligger på chefens 

axlar att skapa ett öppet klimat, utan att det är allas ansvar.  

4.9 Fokusgrupp Pimm 

Projektet Pimm består av en grupp på fem personer. Vi har valt att genomföra en fokusgrupp 

med fyra13 av dessa och informationen som här följer är från fokusgruppen den 6 april 2009. 

Anita Rosenqvist arbetar inom vård och omsorg i Norrköpings kommun, och har sin arbetsplats 

på Näringslivets hus i Norrköping som idélots för Pimm. Hon har tidigare erfarenhet från 

omsorgen genom att ha arbetat som enhetschef. Inger Janefjord har arbetat som sjuksköterska 

inom landstinget i Linköping och är numera idélots i Pimm. Pimm finns även i Motala och där 

representerar idélots Annika Nordström, sjuksköterska, projektet. Projektledare för Pimm är 

Lillian Carlsson som även arbetar som affärsutvecklare inom ALMI företagspartner. De benämns 

i texten sammantaget som Pimm. 
                                                 
13 Den femte i projektet Pimm, som även arbetar som affärsrådgivare på ALMI företagspartner, hade inte möjlighet 
att medverka i vår fokusgrupp. 
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Pimm främjar innovationer genom att informera via en bred uppsökande verksamhet som riktar 

sig till alla anställda. När Pimm vill komma ut till avdelningar för att informera om sin 

verksamhet tar de först kontakt med enhetschefen. Intresset är, av olika orsaker varierande, men 

den spontana reaktionen är oftast positiv. Begrepp som innovation och innovativt klimat är inte 

sällan nya för de anställda varför presentationerna och samtalen anpassas till de deltagandes 

verksamheter och erfarenheter. Många i verksamheterna är positiva och välkomnar Pimm även 

om det tar tid att processa idéer till färdiga produkter eller tjänster.  

4.9.1 Pimm om anställda 

Många upplever att möjligheten med Pimm är mycket positiv. Att kunna få berätta om sina idéer 

för någon som har tid, intresse och kunskap är något som idélotsarna ofta får höra som positivt. 

Idébäraren behöver inte berätta det för någon annan, utan kan komma helt anonymt till Pimm. 

Går idén vidare till en produkt eller tjänst är det något som den som levererar idén blir mycket 

glad och stolt över.  

 

Medarbetarna har, som regel, ett stort intresse för lösningar som underlättar i verksamheten. 

Liksom i alla andra verksamheter händer det att anställda inte välkomnar när nya idéer kommer 

fram. Nya idéer och nya arbetssätt kan upplevas som obekväma eftersom de innebär osäkerhet. 

Något som är positivt för Pimm är när arbetskamrater uppmuntrar varandra att gå till Pimm med 

sina idéer. Då är syftet med projektet uppnått och ett tankesätt kring att finna idéer har skapats. 

När idébäraren kommer till Pimm för ett möte kan idélotsarna ibland märka att idébäraren 

kommer och är förväntansfull men kan vara osäker eftersom situationen är ny. Det har hänt att 

Pimm har fått höra att om de inte funnits och inspirerat idébärarna så hade de aldrig berättat om 

sina idéer. I och med samtal mellan Pimm och en idébärare kan det ofta komma fram fler idéer. 

Därför tycker Pimm att det är viktigt att diskutera idéer personligen. Pimm tror att många 

anställda i vård och omsorg har idéer utan att förstå att fler kan ha nytta av den. Det tillhör på 

något sätt verksamheten att inte tänka kommersiellt. 

 

En del idébärare kommer från bemanningspooler. Det betyder att det har fler arbetsplatser och 

kanske inte samma grupptillhörighet som någon som arbetar på samma avdelning varje dag.  
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4.9.2 Pimm om enhetschefer 
Pimms absoluta uppfattning är att det är avgörande betydelse vilken chef som den anställde har. 

En chef som är positiv till innovationer och förändring ger andra signaler både till de anställda 

och till Pimm än en chef som är negativ.  

 

Cheferna är inte alltid med på möten som Pimm håller. Orsakerna till frånvaro kan naturligtvis 

variera, från andra förpliktelser och att tidigare ha tagit del av informationen till ett svagt intresse 

för frågorna. Chefen närvaro har dock betydelse för hur mötena utvecklas och upplevs. 

Sammantaget lyssnar de anställda bättre på Pimm när chefen är på plats. När chefen medverkar 

på mötet tar den inte någon speciell roll utan sitter mest och lyssnar. Det finns vissa chefer som 

är mer positiva och ställer frågor till medarbetare.  

 

Vi frågade Pimm om de ser någon skillnad på en äldre och en yngre chef vad gäller inställningen 

till idéer men de märker ingen skillnad. Allt handlar om hur säker chefen är i rollen som chef och 

dennes inställning till verksamheten och allt som sker där. Chefen bör ta vara på de anställdas 

idéer, men många chefer är pressade vad gäller ekonomin och då är det lätt att endast fokusera på 

det.  

4.9.3 Pimm om innovativt klimat 
Att säga vem som skapar ett innovativt klimat är svårt för Pimm. Pimm tycker att deras projekt 

uppmuntrar den kreativa tanken hos både anställda och chefer. Ett tillåtande klimat måste finnas 

för att stödja ett kreativt klimat. Vikten av att uppmuntra sina kollegor är betydelsefullt för de 

som är kreativa. Pimm menar att om inte chefen är positiv till att komma med innovativa tankar 

så är det svårt att uppnå ett innovativt klimat. Chefen lägger ribban för vad som är tillåtet på 

avdelningen. De flesta chefer poängterar för Pimm att de välkomnar kreativa idéer om de 

anställda kommer med förslag. Förändringsbenägenheten varierar dock bland chefer likaväl som 

bland anställda. En viss förändringströtthet finns också i stora delar av offentlig sektor vilket kan 

medföra att chefer tvekar att ta egna initiativ, eller uppmuntra andras initiativ, till förändring. 

Stabilitet kan upplevas som mycket eftersträvansvärt.  

 

Innovativt klimat är en del i arbetsklimatet som en helhet och kan vara väldigt olika beroende på 

vad cheferna signalerar om, och hur pass öppna de är till förändringar. Ett innovativt klimat kan 

även påverkas av medarbetarnas inställning om hur de vill ha det på sin arbetsplats.  

Personalmötena, ibland kombinerade med ett besök av Pimm, är arenor där sådana mönster 
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tydliggörs.  På personalmöten delger chefen anställda information om verksamheten. Mötet kan 

bli en envägskommunikation från chefen och det finns sällan tid för att diskutera saker med 

varandra.  

 

Gruppens sammansättning påverkar medlemmarnas inställning till innovationer. Gruppen, 

inklusive chefen, skapar det innovativa klimatet. Liksom då det gäller andra förändringar i 

organisationer tycks det av Pimm som om chefens agerande är av avgörande betydelse – i detta 

fall för att skapa ett innovativt klimat.  Pimm menar att det är bra om det finns en blandning av 

personer i en grupp som ska arbeta tillsammans vad gäller ålder, kunskaper och erfarenheter.  

 

Genom att nya idéer och produkter kommer ut i verksamheter tror Pimm att det innovativa 

klimatet kan förbättras. Pimm önskar att det ska vara något positivt för både individen och 

organisationen att använda nya lösningar.  

4.10 Forskare Nählinder 

Nedan kommer vi att återge den diskussion vi haft med universitetslektor Johanna Nählinder, 

följeforskare om Pimm, efter vår empiriinsamling. Vi har återgett Nählinders tankar från 

diskussionen med henne den 17 april 2009, om vi inte uppger annan källa. Diskussionen gav oss 

nya tankar som kommer att bli värdefulla vid vår analys. Före vår diskussion följer en kort 

biografi om Nählinder.  

 

Nählinder är för närvarande universitetslektor i industriell organisation vid institutionen IEI vid 

Linköpings universitet. Nählinder är verksam vid HELIX research and innovation Centre samt 

vid PIE som står för projekt, innovation och entreprenörskap. Nählinder har en pol.mag. i 

statsvetenskap samt en fil.mag. i kulturgeografi och hennes avhandling behandlar bland annat 

förekomsten av innovationer i tjänsteföretag. Nählinders forskningsprojekt handlar bland annat 

om vardagsinnovationer främst i Pimm där forskningen fokuserar på hur projektet stimulerar 

vardagsinnovationer. (www.liu.se, 2008-10-16) 

 

När vi nämner för Nählinder att Pimm upplevt det svårt att komma ut på vissa avdelningar menar 

hon att det redan finns många pågående projekt i verksamheten, ibland uppåt 20 stycken. 

Projekten kan handla om exempelvis psykisk ohälsa bland de äldre eller arbetsmiljöfrågor. 

Nählinder tror att det kan vara så att enhetschefer upplever att projekt tar alltför mycket tid och 



 41

inte ger speciellt mycket tillbaka. Nählinder har då full förståelse för att de tackar nej. 

Anonymiteten som tillhör Pimms idéprocess menar Nählinder kan ses som negativ då det är 

väldigt sällan idéer är så bra att de inte behövs diskuteras det med någon. Orsaken till att idén 

inte får vara offentlig innan licensiering har att göra med att ingen ska kunna stjäla idén och 

hinna före.  

 

”Jag brukar tänka på atombomben, det är definitivt en innovation, men det är få som 

tycker om den” 

 

Nählinder menar att det är lätt att förutsätta att innovationer är något bra, och att innovativt 

klimat alltid är önskvärt. Innovationer och förändringar behöver inte alltid vara bra. En mindre 

förändringsbenägen anställd eller chef behöver inte vara en sämre anställd. Nählinder ifrågasätter 

förändringsbehovet i verksamheter och om det kan vara så att förändringar ibland genomförs för 

förändringens skull. 

 

Nählinder har genom sina studier sett att anställda i äldreomsorgen inte blir sedda tillräckligt som 

individer och att chefer är osynliga och väldigt långt borta från verksamheten. Det är viktigt att 

de anställda blir sedda och uppskattade. Frågan om huruvida Pimm skapar idébärare eller om de 

redan finns är föremål för debatt, där två helt skilda ståndpunkter kan klargöras. Där antingen 

innovatörer redan finns eller kan skapas.  

 

”Urtypen för en uppfinnare som aldrig blir entreprenör är en gubbe som sitter och 

knåpar med sin teknik och aldrig vågar berätta om den för någon” 

 

I ett innovativt klimat pratar alla med varandra och det finns en möjlighet att genomföra sina 

idéer. Nählinders uppfattning är att enhetschefer ofta tycker att det är bra med innovitet så länge 

det inte kostar något eller påverkar något negativt. Nählinder menar att arbetet med innovationer 

då blir problematiskt. Innovationer är svåra att skapa utan några extra resurser och det kan leda 

till försämringar i något avseende.  

 

Nählinder menar att alla i en verksamhet tillsammans skapar en god arbetsmiljö. I ett innovativt 

klimat är det viktigt med grupptillhörighet, att våga prata runt fikabordet, vilket alla i 

verksamheten är ansvariga för.  När vi frågar Nählinder hur viktigt hon tror att det är att alla led 
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vill ha ett innovativt klimat menar hon att det är svårt att veta vilka projekt som är viktigast i 

organisationen. Enhetschefer och anställda har inte heller alltid anledning att stödja innovationer. 

 

Ett innovativt klimat innefattar att det i verksamheten finns personal som arbetar kreativt och 

tänker på hur de kan förbättra verksamheten. Chefen måste ge de anställda en möjlighet att arbeta 

med förbättringar och kreativitet för att ett innovativt klimat ska råda, när så är önskvärt. 

Nählinder menar även att ett dåligt innovativt klimat kan leda till innovationer. Det är viktigt att 

chefen inte hindrar nya idéer, samtidigt som en chef inte ska satsa på alla idéer de anställda har. 

En tanke bakom Pimm är att hitta lösningar på problem, kommersialisera dem och sedan få in 

produkter i verksamheten. Tar chefen inte in produkten blir det ett problem som hämmar det 

innovativa klimatet. 



 43

5 Analys 
I följande analysavsnitt kommer vi att koppla samman empirin med de teorier som vi tidigare har 

presenterat, för att kunna förklara chefens roll i hanterandet av innovativt klimat. Vi har använt 

informationen från Pimm14 och diskussionen med forskare Nählinder som ett stöd för att verifiera 

den tolkning vi har gjort av intervjuer med enhetschefer och idébärare. När vi i analysen skriver 

chefer menar vi chefen på enhet A eller B. När vi skriver idébärare menar vi specifikt de tre vi 

har intervjuat. Med anställda menar vi enhetschefens anställda generellt. 

5.1 Chefer 

Chefer betonar varför de är på sin arbetsplats olika. Den ena chefen menar att hon är på sin 

arbetsplats för sina anställdas skull medan den andra menar att hon är där för de brukare som 

finns på avdelningen. Att fokusera på att brukarna ska få god omvårdnad är ett fokus som måste 

finnas, men det är i slutändan de anställda som ska göra så att brukare får bra omvårdnad, med 

stöd och resurser från chefen. När brukarna är främst i fokus kan det vara lätt att missa steget via 

personalen och inte se dem som en viktig del i verksamheten. Tullberg (2006) menar att chefer 

prioriterar sin relation med de anställda framför sin relation med brukare. Vi anser att chefer har 

olika syn på vad som är viktigast för dem i verksamheten, och var fokus främst bör ligga. 

5.1.1 Chefens ledarskap 
Omsorgen beskrivs av Tullberg (2006) vara i ständig förändring. En marknad i ständig 

förändring ställer enligt Wallenberg (1992) krav på att chefen har en god förmåga att kunna driva 

förnyelseprocesser. Om chefen kan hantera förändringar ökar medarbetarnas trivsel och 

motivation. Chefer menar att de på enheterna diskuterar problem och förändringar med de 

anställda och försöker få dem motiverande och delaktiga i beslut. Eftersom många anställda inte 

uppskattar förändringar är det inte så lätt. Cheferna menar att de försöker få de anställda 

delaktiga, men många övertalas inte. Vi har inte tillräcklig information för att kunna uttala oss 

om huruvida enhetscheferna kan driva förnyelseprocesser eller ej, men vi har underlag för att 

säga att de är förändringsbenägna. 

  
De chefer vi studerat vet hur de vill leda sin verksamhet, även om ledarskapet skiljer sig åt. En 

enhetschef ska företräda sin organisation och kunna utveckla och leda verksamheten. 

                                                 
14 I fokusgruppen med Pimm medverkade Carlsson, Janefjord, Nordström och Rosenqvist. 
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Arbetssituationen för enhetschefer kan vara osäker eftersom de är styrda från chefer högre upp i 

organisationen. (Jeffmar & Lindestad, 1985) Chefer upplever vi som goda företrädare för 

organisationen och de vill utveckla verksamheten när de har möjlighet, vilket de i en åtstramad 

ekonomisk situation inte alltid kan. Att inte kunna styra sin verksamhet i den riktning chefen 

själv önskar, utan att leda sin verksamhet som chefer ovan dem vill, har medfört att en av våra 

chefer i studien inte har kunnat stå för sitt arbete och därför sagt upp sig. 

 

Vi har uppfattningen att enhetscheferär uppskattade och uppfyller Wallenbergs (1992) krav på 

hur en chef som kan motivera sina anställda bör vara. Chefer menar att en framgångsfaktor för ett 

bra ledarskap är att vara lyhörd, vilket även idébärare håller med om. Anställda har, av diverse 

skäl, olika syn på sin chef. Chefer vill ha inspirerade anställda som har en vilja att utveckla 

verksamheten. Tyvärr ser chefer ofta att personalen är negativ till förändringar men att de efter en 

liten tid med ett nytt arbetssätt eller liknande kan ändra åsikt. Idébärare har samma uppfattning 

som chefer om att anställda är negativa när något nytt ska introduceras, vilket inte underlättar 

implementeringen av förändringar. Vi stödjer oss på Tullberg (2006) när vi menar att det är 

viktigt att chefer driver igenom förändringsarbete på ett sätt som gör att motstånd från anställda 

minimeras. Enhetschefer själva ser det som att de borde fortsätta ställa rätt frågor och involvera 

de anställda i verksamhetens förändringar. En enhetschef bör kunna behärska olika typer av 

samordning mellan anställda. (Lindestad & Jeffmar, 1985) Att få igenom förändringar kan vara 

en typ av samordning där en chef bör få med sig samtliga anställda i ett nytt arbetssätt, vilket i 

praktiken är en svårighet för chefer. 

 

Chefer anser i Larssons (2008) studie att det är viktigt med delaktighet för att kunna skapa ett bra 

utvecklingsarbete. På enhet B skapades delaktighet genom att anställda fick hjälpa chefen med 

att lösa problem. Anställdas förslag på lösningar bör beaktas. Görs inte det kan det vara ett hinder 

mot ett innovativt klimat och ge de förändringsobenägna ”vatten på sin kvarn”. Ett annat sätt att 

skapa delaktighet på är att ha regelbundna möten om verksamheten(Larsson, 2008). Pimm menar 

att möten kan bli en envägskommunikation från chefen och att det ibland saknas tid för 

personalen att diskutera med varandra. Ett möte med envägskommunikation bör sannolikt inte 

leda till ökad delaktighet och därmed inte ett förbättrat utvecklingsarbete. 
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5.1.2 Utvecklingsstödjande ledarskap för chefer 
Att lyckas klassificera den här studiens enhetschefer endast under en av tre huvudtyper15 av 

ledarskap är problematiskt. Chefer ska enligt Norrköpings kommuns riktlinjer bedriva ett 

situationsanpassat ledarskap. Vi ser dock att enhetschefer bedriver sitt ledarskap som en 

kombination av Larssons (2008)  ledarskapstyper. Ett transformativt ledarskap handlar bland 

annat om att påverka de anställdas moraliska värderingar och få dem att vilja arbeta med 

förändringar på arbetsplatsen(Larsson, 2008). Cheferna menar själva att de försöker vara 

entusiastiska till förändringar som sker för att få de anställda att vilja arbeta med dem. När 

förändringar på enheterna handlar om besparingar som medför negativa konsekvenser för de 

anställda blir det en svårighet att få med sig de anställda i sådant arbete, vilket försvårar det 

transformativa ledarskapet. Avsikten med ett transformativt ledarskap enligt Larsson (2008) är 

att chefen skapar ett tillåtande socialt klimat för de anställda som i sin tur skapar en flexibel 

organisation som ska leda till att verksamheten är öppen för förändringar.  Från chefer fick vi 

uppfattningen att förändringsbenägenhet hos anställda har med ålder att göra där de äldre 

anställda skulle vara mindre förändringsbenägna än de yngre. Vi ser inget samband med det med 

tanke på att idébärarna har arbetat länge inom äldreomsorgen och är förändringsbenägna.  

 

Vi ser att chefer till viss del tillämpar ett situationsanpassat ledarskap. Chefen på enhet B verkar 

uppfatta sina anställda olika och när hon har problem med vissa delar i verksamheten väljer hon 

att tillämpa olika ledarskapsstilar beroende på situationen. De anställda på avdelningarna på 

enhet B har dessutom skilda uppfattningar om hennes ledarskap. Ett utvecklingsinriktat ledarskap 

är den ledarskapstyp vi sett minst av i studien. Anledningen till det anser vi beror på att det helt 

enkelt inte finns tid och tillräckligt med resurser att bedriva utveckling. En chef nämnde att hon 

ville få medarbetarna att växa och utvecklas, men något exempel på sådant arbete framkom inte. 

Att utveckla de anställda anser vi skulle kunna ske genom uppmuntran och förtroende, vilket vi 

tror gör att de anställda kan växa i sin roll. Dessa tillsynes enkla förslag stöds av chefers egna 

reflektioner. 

 

Enhetschefer har goda förutsättningar att driva ett effektivt chefskap i den bemärkelsen att chefer 

och idébärare har samma syn på verksamheten och dess mål och syfte. Om de inte har samma 

bild av verksamheten kan ett effektivt chefskap förhindras(Lindestad & Jeffmar, 1985). Både 

                                                 
15 De tre utvecklingsstödjande ledarskapstyperna är transformativt, situationsanpassat och utvecklingsinriktat 
ledarskap. 
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chefer och idébärare som intervjuats är måna om brukarna och vill att de ska ha det så bra som 

möjligt. Samtliga parter verkar vara väl insatta i organisationens syfte.  

5.1.3 Innovativt klimat 
Enhetschefer agerar i två olika arbetsklimat i och med att de dels agerar i verksamheten de är 

chef över och dels i en grupp med andra enhetschefer och områdeschefer. Det ger dem två olika 

innovativa klimat att vara del i. I det ena ska enhetschefer vara ledare och chef och i det andra är 

enhetschefen en i mängden, med en annan person som chef, områdeschefen. I den här studien har 

vi studerat det innovativa klimatet som enhetschefer är chef över. Båda cheferna vi intervjuade 

angav att de kände sig klämda mellan kraven som ställdes från anställda och från områdeschefer. 

Om det utgör ett problem för att hantera ett innovativt klimat i verksamheten de är chef över kan 

vi inte uttala oss om.  

 
Äldreomsorgen beskrivs av Tullberg (2006) som en utsatt verksamhet som ständigt är kritiserad 

och ifrågasatt. Ledningen delegerar riktlinjer för hur enhetschefen ska arbeta, och enhetschefen i 

sin tur agerar chef till sina anställda. Från intervjuerna som gjorts fick vi uppfattningen att det 

finns problem på enheterna. Att handskas med problem är en del i de flesta verksamheter. 

Äldreomsorgen har enligt Tullberg (2006) för lite resurser vilket leder till att verksamheterna ofta 

är underbemannade. Tullbergs (2006) beskrivning stämmer för enheter i vår studie. Från Pimms 

sida upplevs många enhetschefer vara pressade vad gäller ekonomin. Idébärare menar att 

neddragningar skapar en oro då de med färre anställda ska hinna med samma arbete som innan. 

Neddragningar kan göra att enhetschefer behöver arbeta mer för att skapa ett gott arbetsklimat, 

där de ska få anställda att vara fortsatt motiverade i sitt arbete. I och med ett arbete med 

arbetsklimat ges en möjlighet för enhetschefer att även arbeta med det innovativa klimatet som är 

en del av arbetsklimatet. Vi är medvetna om att begränsad ekonomi gör att tid inte alltid kan 

läggas på annat än de viktigaste arbetsuppgifterna. Kommentarer från Nählinder väckte tanken 

hos oss författare att ett innovativt klimat kanske inte alltid är önskvärt. Med underlag från de 

intervjuer med idébärare, enhetschefer och Pimm vi haft fick vi dock uppfattningen att ett 

innovativt klimat är något som är eftertraktat i verksamheten.  

 
När chefer säger sig ha ett innovativt klimat på arbetsplatsen, är vår tolkning att de menar att 

anställda kan komma till dem och diskutera nya idéer och förslag. Att förverkliga idéer och 

förslag som framkommit är inget cheferna arbetar med, eller har berättat för oss om vid 

intervjuerna. Chefer kan, enligt Nählinder, inte ta tillvara på alla idéer som inkommer. Vi 

upplever att chefer kan hindra ett innovativt klimat genom att inte uppfylla de anställdas förslag 
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till förbättringsåtgärder för verksamheten, när de kan vara enkla att uppfylla, som i exemplet med 

tvättkorgarna. Vi anser att chefer kan främja det innovativa klimatet genom att ta tillvara på de 

idéer som är till nytta för verksamheten, inte tar för stora resurser i anspråk och uppskattas av 

många i verksamheten. 

 

Det är viktigt att chefer som vill bedriva utvecklingsarbete själva prioriterar frågan och skapar 

utrymme för ett arbete med det innovativa klimatet(Larsson, 2008). Att arbetet inte prioriteras 

kan ha många orsaker. Det kan bero på projekttrötthet eller/och dålig ekonomi. Pimm önskar att 

enhetscheferna ska arbeta så att de tar tillvara på idéer från de anställda. Men även Pimm säger 

att det är ekonomin som gör det svårt för enheten att lägga tid på ett sådant arbete. Många enkla 

lösningar som de anställda har kostar inte speciellt mycket pengar eller tar så mycket tid i 

anspråk. I vissa fall är det chefens inställning som utgör begränsningar för att utveckla idéer. 

Nählinder menar att det kan vara viktigt att en chef inte hindrar nya idéer utan i stället kan skapa 

möjligheter för de anställda att arbeta med vissa av dem. Att arbeta med idéer, anser Nählinder, 

måste hållas på en rimlig nivå då chefen inte har möjlighet att hantera för många idéer.  

 

Enhetschefer inom äldreomsorgen måste ha stort fokus på att ekonomin ska vara i balans.  Chefer 

kan då se det som riskfullt att spendera resurser på att arbeta med det innovativa klimatet. Det 

stämmer överens med det O´Brien (2008) skriver om att chefer i stor utsträckning vill skydda 

ekonomin i verksamheten och därför minimerar risker. Chefer bör kunna ta sig an förändringar 

för att kunna driva sin verksamhet framåt på ett gynnsamt vis. Från idébärarnas perspektiv 

kommer cheferna med väldigt många förändringar som de vill att de anställda ska genomföra. 

O´Brien (2008) menar att det är upp till cheferna att skapa en arbetsmiljö där antaganden av nya 

processer accepteras. Eftersom chefer och idébärare har uppfattningen att förändringar ibland tas 

emot negativt är arbetsmiljön något cheferna kan arbeta mer med för att underlätta anammandet 

av förändringar. Vi ser det som viktigt att beakta Nählinders kommentar om att de anställda som 

inte är förändringsbenägna inte behöver vara sämre anställda, vilket inte heller är en uppfattning 

vi fått. Pimm menar att det inte är specifikt för äldreomsorgen att det finns anställda som inte 

välkomnar nya idéer, men uttrycker att förändringar kan upplevas som obekväma även där.  
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5.2 Idébärare 

5.2.1 Chefens ledarskap 
Som tidigare nämnts upplever idébärare sin chef på olika sätt. De olika uppfattningarna kan ha 

att göra med att idébärare har olika arbetsuppgifter samt att de arbetar på olika avdelningar på 

enheten. Skillnaden i uppfattningen gäller framförallt avseende hur kontrollerande de upplever 

sin chef i det dagliga arbetet, genom krav på dokumentation som har ökat i verksamheten. Enligt 

Tullberg (2006) väntas personalen outtalat kunna sitt jobb varför de inte behöver kontrolleras av 

chefen. Vi är beredda att hålla med Tullberg (2006) om att personalen outtalat bör kunna sitt 

jobb, men vi kan se att det finns skeden då enhetschefen kontrollerar de anställda och 

verksamheten. Chefen kan inte alltid släppa kontrollen och anta att arbetsrutinerna sköts.  

 

En kritik som finns mot äldreomsorgen, vilken kommer från de anställda, är att dess ledarskap 

upplevs som diffust(Tullberg, 2006). Vår studie stämmer inte helt med Tullbergs resonemang.  

Eftersom dokumenterandet har ökat i äldreomsorgen anser vi att ledarskapet inte borde uppfattas 

som speciellt diffust. Idébärarna verkar även ha en tydlig bild av hur deras respektive enhetschef 

agerar i olika situationer. 

5.2.2 Innovativt klimat 
Vår uppfattning är att de anställda gör små problemlösningar varje dag de arbetar, då ingen dag 

är den andra lik. De lösningarna är de anställda inte själva medvetna om att de gör, och inte 

heller att det de åstadkommer är något som fler skulle kunna ha nytta av. Chefer skulle kunna 

arbeta för att få anställda att få en klar uppfattning om att de faktiskt i många fall är 

problemlösare. På så sätt anser vi att ett innovativt klimat kan främjas, och chefens roll i ett 

sådant tydliggörs.  

 

På arbetsplatser finns ibland irritationer över hur andra anställda arbetar, vilket kan skapa 

konflikter. Det måste enligt Björkman & Zika-Viktorsson (2008) finnas ett visst mått av 

risktagande i verksamheter som vill skapa ett innovativt klimat. Det måste vara okej att 

misslyckas. Vi upplever att det finns många anställda som verkar vara rädda för att göra något fel 

inför andra. Det är något som kan hänga samman med att situationen med innovationer i 

äldreomsorgen är så pass ny, vilket bekräftas av Pimm. Om anställda vågar säga sin åsikt, och stå 

för det ger det en signal om att de har ett bra innovativt klimat eftersom öppet klimat är en del i 

det innovativa klimatet. 
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Pimm anser att de genom sina informationsmöten väcker den kreativa tanken på arbetsplatser och 

att det är anställda och chefer som i ett samspel skapar det innovativa klimatet. Nählinder menar 

att den kreativa tanken redan kan finnas hos personalen. Såväl chefer som idébärare menar att 

många börjar tänka i kreativare banor efter Pimms besök på enheten, vilket kan ses som positivt 

eftersom anställda genom Pimm blir uppmuntrade. Pimms uppgift blir att ta tillvara på idéer, om 

det gäller innovationer vill säga. Genom Pimm finns det någonstans för de anställda att vända sig 

och idébärare menar att det hade varit lätt att ge upp utan Pimms stöd. Vid intervjuerna med 

idébärare på enhet B framkom att personalen som arbetade där hade börjat sprudla av idéer efter 

att Pimm varit på enheten.  

5.3 Chefens roll i ett innovativt klimat 
Enligt Björkman & Zika-Viktorsson (2008) är innovationer en av förutsättningarna för 

sysselsättning och utvecklande arbete. Innovationer framställs ofta som positiva och så har även 

vår uppfattning varit. Det kanske inte alltid stämmer då många kan uppleva innovationer som 

jobbigt, när det kommer något nytt som påverkar deras arbete. Enligt Pimm finns en viss 

förändringströtthet i stora delar av offentlig sektor som kan påverka. Det kan vara så att om tid 

läggs på innovationer och arbete med nya idéer tas tid från ordinarie arbete. Det kan leda till att 

verksamheten sköts sämre om inte de idéer som framkommer är så pass lönsamma att de 

kompenserar för förlorad ordinarie arbetstid. Björkman & Zika-Viktorsson (2008) menar att 

organisationen och ledningen måste stödja ett kreativt klimat så att det ges möjlighet att pröva 

idéer. Ett kreativt klimat blir för dem synonymt med ett innovativt klimat. Chefer menar själva 

att det är deras eget ansvar att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen och att de bör arbeta för 

att skapa ett öppet klimat. Pimm menar att om inte chefen ger tillåtelse till de anställda att 

komma med innovativa tankar går det inte att uppnå ett innovativt klimat. Enhetschefen har en 

roll i ett innovativt klimat då chefen har en ledarfunktion som bestämmer vad personalen ska 

lägga sin arbetstid på. De är även chefer som till viss del sätter stämningen på olika avdelningar.  

 

Det krävs enligt Björkman & Zika-Viktorsson (2008) ett konkret arbete för att idéer ska kunna 

realiseras. Pimm kan utföra det konkreta arbetet för att idéer ska kunna realiseras till 

innovationer. Så länge Pimm är ett aktivt projekt behöver enhetschefer inte arbeta konkret för 

idéer som har en potential att bli innovationer. Ett innovativt klimat på en arbetsplats skapas av 

alla anställda tillsammans, helst med stöd från toppen av organisationen. Vi menar därmed att 

även chefen borde vara del i det innovativa klimatet på arbetsplatsen.  
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I begreppet innovativt klimat innefattas enligt vår definition ett kreativt klimat. Vi har valt att 

använda Björkman & Zika-Viktorssons (2008) kriterier som är viktiga för att skapa ett kreativt 

klimat16i analysen, för att se hur enhetschefer hanterar ett innovativt klimat. Från vår empiri 

anser vi oss inte har stöd för att vidare analysera kriteriet utmaningar och kriteriet risktagande har 

beskrivits tidigare i analysen. Vad gäller idéfrihet fick vi uppfattningen att idébärarna kände att 

de kunde komma med idéer och cheferna angav att de uppskattade idéer från personalen. 

Problemet var snarare att de oftast förblev idéer och inte förverkligades. Någon tid att ägna åt 

idéskapande avsätts inte inom äldreomsorgen vad vi förstår, vilket inte är främjande för det 

innovativa klimatet. Vad vi menar är inte att det regelbundet ska avsättas idétid i verksamheten. 

Idéer växer fram under arbetets gång och det bör vid behov vara tillåtet att ägna viss tid åt att 

utveckla sin idé.  

 

För att ett innovativt klimat ska råda krävs att det inte förekommer för mycket 

konflikter(Björkman & Zika-Viktorsson, 2008). De anställdas relation sinsemellan beskriver de 

själva som god. Konflikter, menar idébärarna, uppstår sällan i verksamheterna vilket är en fördel 

för det kreativa klimatet. Konflikter anser vi kan mildras genom att de diskuteras. Chefer anser 

att diskussioner i verksamheten sker för sällan. 

 

Med idéstöd kan ett kreativt klimat främjas, en chef kan då genom att stödja idéer få de anställda 

att arbeta med sina idéer på ett mer fokuserat sätt. De anställda kommer inte med förslag på 

förbättringar till verksamheten så ofta som cheferna önskar, vilket kan grunda sig i att anställda 

inte uppskattar förändringar. Då det inte inkommer så många idéer, blir det svårt för cheferna att 

arbeta med att stödja idéer. 

 

Vidare kan mångfald i verksamheten skapa ett kreativt klimat(Björkman & Zika-Viktorsson, 

2008). En av cheferna försöker anställa manliga undersköterskor till verksamheten då hon tror att 

det skulle göra verksamheten gott. Chefer anger att de har en spridning i ålder bland de anställda 

och såväl chefer som anställda ser det som en positiv influens på arbetsplatsen. 

 

Som Ekvall (1990) visar i sin figur kan chefen bygga upp klimatet och styra verksamheten i 

önskvärd riktning och på så sätt påverka kreativitet och innovitet. Idébärare och chefer menar att 

                                                 
16 Kriterierna för ett innovativt klimat är enligt Björkman och Zika-Viktorsson (2008) utmaningar, idéfrihet, tillit, 
idétid, få konflikter, idéstöd, mångfald bland personal och ett visst mått av risktagande. 
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de i stort har ett gott arbetsklimat men att de borde ha ett mer öppet klimat där de kan ventilera 

problem med varandra och våga säga vad de tycker för att utveckla arbetsklimatet. I utvecklandet 

av arbetsklimatet kan en chef utnyttja sin formella roll för att förbättra klimatet och, om det är 

önskvärt, även utveckla det innovativa klimatet. Chefens roll i ett innovativt klimat kan se olika 

ut, beroende på chefens egenskaper, vilka anställda chefen arbetar tillsammans med samt hur 

verksamheten är utformad 

5.4 Innovationer och innovativt klimat 
 
När vi inledde vår studie hade vi som utgångspunkt att det fanns ett innovativt klimat på de 

avdelningar där det hade kommit fram innovationer. I likhet med när vi inledde vår studie ser vi 

att det finns ett innovativt klimat på de enheter vi har studerat. Innovationer behöver dock inte ha 

kommit fram i ett innovativt klimat, vilket Nählinder (2006) stödjer. Det är möjligt för en 

anställd att med hjälp av Pimm göra en innovation av en idé den har, helt utan att den egna 

arbetsplatsen medverkar. Chefer anser däremot att det blir svårt för innovationer att komma fram 

utan att det finns ett innovativt klimat. 

 

I ett innovativt klimat kan det komma fram enkla lösningar och förbättringar som underlättar 

arbetet och de anställda kan känna att de arbetar i en öppen verksamhet där det är tillåtet att 

uttrycka sig. Vi ser det som att resultatet av ett innovativt klimat inte behöver vara innovationer. 

Det är viktigt att anställdas idérikedom aktiveras och tas till vara på. Pimm tar vara på idén och 

även ser till att idérikedomen aktiveras. Chefen behöver därmed inte finnas tillhands för att det 

ska kunna komma fram nya innovationer då arbetet med Pimm kan ske helt utan chefens och 

avdelningens inblandning. Samtidigt ser vi det som en klar fördel om många på enheten är 

positiva till idébärarens innovationsprocess. Brundin et al (2006) menar att det är viktigt att 

chefen visar att den tror på de anställda i pågående projekt, likt Pimm, i verksamheten. 

 

Att det framkommit innovationer ser vi inte som ett resultat av att cheferna arbetat efter att skapa 

ett innovativt klimat. Av cheferna själva framkom det att de inte har den tid som de önskar för att 

arbeta med ett innovativt klimat. Pimm menar att det innovativa klimatet förbättras genom att 

nya idéer och produkter kommer ut i verksamheter. Vi tror att det snarare är så att nya idéer och 

produkter kan vara resultatet av ett bra innovativt klimat, men inte en förutsättning för att ett 

innovativt klimat ska råda.   
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Nählinder menar att det är viktigt med grupptillhörighet i ett innovativt klimat. Att Pimm 

poängterar att relativt många av de idéer som framkommit är från anställda vid 

bemanningspooler finner vi intressant. Enligt Pimm kan det vara så att de som arbetar inom 

bemanningspooler inte har samma grupptillhörighet som de som alltid arbetar på samma 

avdelning har. Att idéer ändå framkommit kan antingen bero på att grupptillhörighet inte är så 

stor del i det innovativa klimatet eller att innovationer inte är ett resultat av ett innovativt klimat. 

5.5 Avslutande diskussion 
Vår studie är avgränsad till äldreomsorgen i Norrköpings kommun. När förhållandena mellan det 

vi studerat och det vi vill generalisera till är snarlika ökar rimligheten att resultaten är 

överförbara(Björklund & Paulsson, 2003). Vi har i vår studie har haft fokus på äldreomsorgen. 

Studien kan även komma att gälla handikappomsorgen och vården, vilka också tillhör 

tjänstesektorn och är offentligt styrda. Våra studieobjekt har haft 40 respektive 46 anställda. Om 

en chef har ett större kontrollspann kan generalisering till den verksamheten bli tveksam. Enligt 

Tullberg (2006) kan äldreomsorgen vara en verksamhet där det är vanligt att chefer har uppemot 

100 anställda. När kontrollspannet för enhetscheferna ökar kan de av förklarliga skäl inte ha 

samma fokus på individerna.  

 

Det går att föra en diskussion om äldreomsorgen är en unik verksamhet eller om det finns 

tjänsteverksamheter med liknande förhållanden som därmed går att generalisera till. Det kan 

handla om tjänster i offentlig eller privat sektor. Om äldreomsorgen är sig lik mellan olika 

kommuner kan studien generaliseras till dem. Det är för oss svårt att säga om äldreomsorgen är 

unik i Norrköpings kommun men vi anser vår studie vara så pass generell att den kan gälla 

enheter i äldreomsorgen även utanför Östergötland. Ju mer likt ett område vi vill generalisera till 

är det vi studerat, desto säkrare generaliseringar kan göras. Viktiga faktorer i vårt studerade fall 

är tjänstesektorn, offentlig verksamhet och storleken på enheterna. Alltså skulle vi kunna 

generalisera vår studie till andra enheter i offentlig verksamhet som sysslar med 

tjänsteproduktion och har cirka 45 anställda. Samt generalisera till äldreboenden inom privata 

tjänsteverksamheter med liknande förutsättningar.  

 

Pimms roll har varit betydelsefull för oss i den här studien då de hjälpte oss komma i kontakt 

med de enheter där idéer blivit innovationer. Vi har fått bekräftat från idébärare och enhetschefer 

att Pimm har haft en viktig roll för att få igång tankar kring kreativitet på enheterna. Pimm 

hjälpte oss finna intressanta studieobjekt. Studieobjekt med vad vi förutsatte hade innovativa 
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klimat.  Det kan vara en svårighet att hitta studieobjekt med ett innovativt klimat om inte projekt 

likt Pimm finns och kan påvisa vart innovationer framkommit.  

 

För att kunna generalisera bör uppsatsen ha gjorts på ett trovärdigt sätt och vara tillförlitlig. 

Intervjuerna som vi gjorde sammanställdes och skickades ut till respondenterna för att få deras 

gödkännande. Eftersom vi hade förstått vissa saker fel vid intervjuerna, gjordes vissa justeringar 

utefter respondenternas önskemål. Därmed ökade trovärdigheten i vårt empirikapitel, vilken i sin 

tur påverkade analysens trovärdighet. I intervjuerna och intervjutolknigarna försökte vi hålla 

borta våra egna värderingar så långt det var möjligt. Det för att ytterligare öka trovärdigheten.   
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6 Slutsats 
I följande kapitel redogörs för de slutsatser som har kunnat dras utifrån den studie vi gjort. Vi 

besvarar här syftet och våra forskningsfrågor. Syftet med uppsatsen är att ta fram och sprida 

kunskap om enhetschefers roll i hanteringen av innovativt klimat i äldreomsorgen och våra 

forskningsfrågor var: 

 

o Vilken roll har enhetschefer i hanteringen av det innovativa klimatet på arbetsplatsen? 

o Är innovativt klimat en förutsättning för att innovationer ska uppstå? 

 

Att effektivisera verksamheter kan göras med flera olika metoder och är i de flesta sammanhang 

något önskvärt. Området vi har studerat, äldreomsorgen i Norrköpings kommun, har haft 

projektet Pimm som en metod för att med hjälp av idéer från personal skapa innovationer vars 

mål är att förbättra och effektivisera verksamheten. Vår utgångspunkt i studien var att 

innovationer var ett resultat av ett innovativt klimat och därför studerades de enheter i 

äldreomsorgen där idéer från anställda blivit innovationer. Vi har genom vår studie sett att chefen 

har en roll i det innovativa klimatet. Genom att chefen uppmuntrar sina anställda att vara kreativa 

och låta dem uttrycka sin syn på hur verksamheten kan förbättras kan det innovativa klimatet på 

enheten främjas. Vi ser att chefer kan förhindra ett innovativt klimat genom att inte genomföra 

enkla idéer som tar lite resurser i anspråk från anställda.  

 

I de fall vi studerat har innovationer kommit fram och det såg vi till en början som ett resultat av 

ett innovativt klimat. Efter de intervjuer som gjorts har vi konstaterat att så inte behöver vara 

fallet. Innovationer kan framkomma utan ett innovativt klimat. En annan slutsats vi kunnat dra är 

att ett innovativt klimat kan finnas utan att resultatet av det behöver vara innovationer. Att hitta 

en enklare lösning på ett problem behöver inte vara en innovation, men kan ha skapats i ett 

innovativt klimat. Hur chefen förhåller sig till att personal lägger ner tid på att hitta lösningar, är 

avgörande för det innovativa klimatet på avdelningen de arbetar. Chefen har en styrande roll och 

befogenheter att se till vad övrig personal lägger tid på och chefen kan ta emot idéer som 

framkommer på olika sätt. Genom att hjälpa till att förverkliga idéer uppmuntras den innovativa 

förmågan hos personalen och det innovativa klimatet främjas. Chefen kan också se till att 

diskussioner kring förbättringar ständigt är igång, att klimatet på arbetsplatsen är tillåtande och 

att ingen är rädd för att misslyckas.  
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7 Förslag till vidare forskning 
Det finns en rad förslag på uppsatsämnen för att ytterligare belysa det område vi valt att studera. 

Vi tycker att det hade varit intressant att se en studie likt den vi gjort, fast från 

tillverkningsindustrin. Likaså hade en studie kunnat göras med fokus högre upp i hierarkin i 

kommuner för att se chefens roll i en verksamhets innovativa klimat. Det hade vidare varit 

intressant att studera hur chefer, på olika nivåer, kan arbeta för att förbättra det innovativa 

klimatet om ett sådant är önskvärt.  
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Intervju Ansvarig 2009-04-15 Näringslivets hus Norrköping 
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Intervju Belinda 2009-04-16 Näringslivets hus Norrköping 
 
Intervju Bodil 2009-04-02 Näringslivets hus Norrköping 
 
Möte Lillian Carlsson & Anita Rosenqvist 2009-02-02 Näringslivets hus Norrköping 
 
Nählinder, Johanna 2009-04-17 Nählinders hem 
 
Fokusgrupp Pimm 2009-04-06 Almi Företagspartner 
 

Bilaga 1 Intervjuguide enhetschef 
Bakgrund 
1. Hur länge har du jobbat inom äldreomsorgen? 
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2. Hur länge har du arbetat som chef? 
3. Vad arbetade du med innan du blev chef? 
4. Hur kommer det sig att du jobbar inom just äldreomsorgen? 
5. Varför blev just du chef`? 
6. Berätta om ditt arbete som chef? 
7. Hur många anställda har du under dig?  
8. Vad är medelådern på dina anställda samt hur ser könsfördelningen ut? 
Ledarskap 
9. Har du någon utbildning inom ledarskap?  
10. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
11. Hur fungerar din verksamhet i dag? 
12. Hur upplever du din roll i verksamheten? 
13. Vilka förväntningar upplever du finns på dig som chef? 
14. Hur hanterar du dessa förväntningar? 
15. Hur är en bra gruppchef, enligt dig? 
16. Vilka är dina framgångsfaktorer i ditt ledarskap? 
17. Vilka sidor i ditt ledarskap vill du utveckla mer? 
18. Finns det någon problematik i hur organisationen är utformad sett ur ditt perspektiv som 

chef?  
19. Hur ser dina anställa på förändringar? 
20. Hur ser du på att ha kontroll på det som sker i verksamheten? 
21. Är det ”du” mot de anställda eller är ni tillsamman ett? 

 
Om Pimm och innovativt klimat 
22. Hur fick du höra talas om Pimm? 
23. Vad känner du för projektet Pimm? 
24. Vilken var din första tanke om Pimm? 
25. När introducerades Pimm på avdelningen? 
26. Hur mottogs Pimm av personalen? 
27. Hur har ni pratat om innovationer innan Pimm kom in i bilden? 
28. Ser du dig själv som innovativ? 
29. Vilken typ av innovationer är du som chef intresserad av? 
30. Hur arbetar du för att de anställda ska känna sig motiverade att komma med nya idéer? 
31. Ligger det i ditt intresse att främja innovationer? 
32. Anser du att ni behöver innovationer inom omsorgen? 
33. Vilka typer av idéer har framkommit från personalen före och efter Pimm? 
34. På vilken/vilkas ansvar tycker du det ligger att det kommer fram idéer? 
35. Kan de anställda ha ett innovativt klimat utan att du som chef är inblandad? 
36. Hur tror du att det innovativa klimatet skulle kunna bli bättre? 

 
 Avslutande fråga: har du något du vill tillägga? 
Är det OK om vi kontaktar dig om det är något ytterligare vi undrar? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Idébärare 
Om idén 
1. Berätta om processen som inleddes med din idé och hur den sedan blev en färdig produkt!  
2. Vad fick dig att komma på idén? 
3. Hur mottogs din idé av arbetskamrater? 
4. Hur mottogs den av chefer? 
5. Hur mottogs den av brukare? 
6. Hur produceras den nu? 
 
Arbetslivserfarenhet 
7. På vilken avdelning arbetar/arbetade du?  
8. Hur länge har du arbetat där? 
9. Vad har du haft för andra arbetsplatser? 
10. Om de bara arbetat på ett ställe: hur har avdelningen förändrats under tiden du arbetat där? 
11. Hur har arbetsplatser skilt sig åt? 
12. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
13. Vilka förväntningar finns på dig som anställd? 
 
Om enhetschefen och arbetsplatsen 
14. Vilken roll tog din chef i samband med Pimm-processen? Vad fungerade bra och dåligt? 
15. Upplever du att din chef stöttade dig i ditt arbete med din idé? 
16. Hur ser din chef på förändringar i allmänhet? 
17. Hur ser relationen ut er anställda emellan? 
18. Upplever du att dina arbetskamrater uppskattar förändringar och nya lösningar? 
19. Är det ”ni” mot chefen eller är ni tillsamman ett? 
20. Tror du din chef uppskattar förändring och nya lösningar?  
21. Vilka egenskaper har en bra chef enligt dig? 
 
Pimm och innovativt klimat 
22. Hur kom du i kontakt med Pimm? 
23. Hur mottogs Pimm av chefer och anställda på din avdelning? 
24. Uppskattar din chef att nya idéer till förändring diskuteras? 
25. Vilken typ av innovationer tror du din chef skulle uppskatta? 
26. Har du kommit på andra uppfinningar? Före/efter Pimm-idén? 
27. Har det kommit fram fler idéer än din från din avdelning? Såväl före som efter Pimm 

introducerades. 
28. Finns det en vilja hos de anställda att förbättra verksamheten? 
29. Hur skulle du beskriva klimatet/arbetsmiljön på din avdelning? 
30. Hur skulle det innovativa klimatet kunna förbättras?  
31. Vilka förändringar har du sett i det innovativa klimatet på din avdelning under de senaste 

åren? 
32. Hur skulle det innovativa klimatet kunna bli bättre på din avdelning? 

 
 

Avslutande frågor: har du något du vill tillägga? 
Är det OK om vi kontaktar dig om det är något ytterligare vi undrar? 
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Bilaga 3 Intervjuguide Pimm 
 

1. Berätta lite om ditt arbete med Pimm 
2. Berätta hur ni går tillväga för att kontakta en avdelning? 
3. Vad är den spontana reaktioner ni möter från en chef när ni kontaktat dem? 
4. Hur bibehåller ni kontakten med avdelningar efter möten? 
5. Hur viktig är chefen roll med tanke på att ert projekt ska bli framgångsrikt? 
6. Hur arbetar ni för att påverka chefernas attityder? 
7. Hur skulle ni beskriva en typisk chef i omsorgen? 
8. Viken typ av chef är det som är positiv respektive negativ till Pimm? 
9. Hur viktig anser ni chefens roll är med tanke på de anställdas intresse för innovationer? 
10. Vilka roller brukar cheferna ta när ni håller ett introduktionsmöte? 
11. Hur tror du att cheferna uppmuntrar/motiverar de anställda? 

a. Vad tror ni annars motiverar anställda till att komma med innovationer? 
12. Försvårar det för innovationsarbetet att sådant arbete som Pimm gör inte har några 

traditioner? (Med det menas att det inte är har varit så vanligt att fokusera på att ta fram 
innovationer i äldreomsorgen) 

13. Hur tror ni chefer ser på förnyelseprocesser i allmänhet? 
14. På vilket sätt behövs chefer i innovationsarbetet?  

 
Avslutande frågor: har ni något ni vill tillägga? 
Är det OK om vi kontaktar dig om det är något ytterligare vi undrar? 
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 Bilaga 4 

Kommunens syn på chefsrollen 

Chef i Norrköpings kommun 
Norrköpings kommun är, i alla sina verksamheter, beroende av bra chefer/goda ledare. Du som 
chef har en särskilt viktig roll i styrning och utveckling av kommunens verksamhet. 
 
Med ditt uppdrag som utgångspunkt ska du tillsammans med dina medarbetare åstadkomma 
verksamhet. Din förmåga att utöva ledarskap och skapa medarbetarskap påverkar i hög grad 
möjligheterna att nå uppsatta mål för verksamheten. Ledarskap är därför en strategisk 
arbetsgivarfråga för Norrköpings kommun. 
 
Syftet med detta dokument är att skapa en gemensam syn på chefskapet i Norrköpings kommun. 
Dokumentet uttrycker vilka förväntningar kommunen har på dig som chef och vad du som chef 
kan förvänta dig av kommunen. Avsikten är att dokumentet ska vara ett stöd vid rekrytering och 
utveckling av chefer och vid uppföljning av chefsuppdraget. 

Att vara chef i Norrköpings kommun 
Kommunen har höga krav på sina chefer men erbjuder samtidigt i chefskapet ett stimulerande 
uppdrag med många utmaningar. Att vara chef i en politiskt styrd organisation ställer krav när 
det gäller att skapa förtroende hos såväl politiker och kommunmedborgare som medarbetare 
inom egen och annan verksamhet. Du arbetar nära den politiska ledningen och har ett 
sammanhållet ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, som ger dig möjlighet att påverka i 
olika frågor och få respons i ditt ledarskap.  
 
Inom kommunen finns tre chefsnivåer: förvaltningschefer, områdeschefer/avdelningschefer och 
enhetschefer.    

Viktiga förutsättningar för att nå verksamhetsmålen 

Vara en god ledare 
För att utöva ett bra ledarskap är det viktigt att du kan skapa förutsättningar för medarbetarna att 
göra ett bra arbete. Förutom att du själv förstår och accepterar ditt chefsuppdrag måste du som 
chef kunna kommunicera uppdraget med dina medarbetare. Det goda ledarskapet bygger på att 
du ger medarbetarna självständighet genom att skapa förståelse för den egna uppgiften, 
motivation för det man gör och ansvar för att ta egna initiativ. Ett tydligt och trovärdigt ledarskap 
kräver också att du genom god auktoritet vid behov styr verksamheten. Det innebär att 
ledarskapet alltid utgår från verksamhetsuppdraget och är situationsanpassat. 
 
I din roll som arbetsgivare har du fått särskilda befogenheter, t ex i frågor som att lönesätta eller 
bevilja ledigheter för din personal. Det är viktigt att du tar sådana beslut utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, är prestigelös och använder makten på rätt sätt. I det goda ledarskapet är 
det också viktigt att balansera individens behov mot verksamhetens krav.  
 
Som chef är du förebild och normsättare vilket innebär att vad du säger och framför allt vad du 
gör påverkar din omgivning och dina medarbetares sätt att handla. Du lyssnar och litar på dina 
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medarbetare, du visar respekt för allas lika värde, ser värdet av och verkar för mångfald i 
verksamheten.  
 
Det är viktigt att du som chef arbetar med din egen utveckling. Du har ett eget ansvar för ditt 
behov av kompetensutveckling och personlig utveckling. I det ryms även att du försöker skapa en 
bra balans mellan arbete och fritid.  
 
Som chef samverkar du med de fackliga organisationerna i enlighet med kommunens 
samverkansavtal. 

Förstå och acceptera ditt uppdrag 
Alla anställda, chef eller annan medarbetare, har genom sin anställning i kommunen åtagit sig ett 
uppdrag. Ansvar och befogenhet varierar i olika uppdrag. 
 
Förvaltningschef får sitt chefsuppdrag av kommunstyrelsen. I chefsuppdraget ingår dels ett 
verksamhetsuppdrag (vision, program, uppdragsplan och budget), som förvaltningschefen får och 
kommunicerar med berörd nämnd, dels ett uppdrag att företräda kommunen som arbetsgivare. 
Arbetsgivaruppdraget utgår direkt från kommunstyrelsen (personalutskottet), som är 
anställningsmyndighet för all kommunal personal.  
 
På motsvarande sätt erhåller områdeschef/avdelningschef och enhetschef sitt chefsuppdrag, både 
verksamhetsuppdraget och uppdraget som arbetsgivarföreträdare, av förvaltningschef respektive 
områdeschef/avdelningschef. 
 
Den enskilde medarbetaren får i sin tur sitt uppdrag – att ansvara för vissa arbetsuppgifter – av 
berörd chef.    
 
Det är viktigt att du som chef förstår, accepterar och är motiverad av ditt chefsuppdrag. Det är 
också viktigt att du vet vem du ska diskutera uppdraget med om något är oklart antingen det rör 
själva verksamhetsuppdraget eller arbetsgivaruppdraget. Att som chef inte förstå hela sitt 
uppdrag eller inte acceptera delar av det försvårar möjligheterna att ge ett tydligt uppdrag till 
underställd chef eller annan medarbetare. 

Förstå och acceptera systemet du verkar i 
Kommunen är en politiskt styrd organisation där olika system med olika logik samverkar. Det är 
därför viktigt att du har kunskap om och respekt för den demokratiska process som styr den 
kommunala organisationen. Medborgarperspektivet är grundläggande. 
 
Du måste också förstå hur den del av verksamheten som du ansvarar för är relaterad till hela 
kommunen, till övriga delsystem inom kommunen och system utanför den kommunala 
organisationen. Som chef är det nödvändigt att du förmedlar systemförståelse till dina 
medarbetare 
 
Du har som chef ett särskilt ansvar att bevaka och analysera förändringar i omvärlden som kan 
påverka förutsättningarna för ditt uppdrag.  

Kommunens stöd till dig som chef 
Chefsuppdrag i kommunen ska vara tydliga. Du ska veta hur ditt uppdrag ser ut, d v s vad du 
förväntas åstadkomma och vilka befogenheter du har.  
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Din chef ger dig stöd och regelbunden återkoppling om hur du utför ditt chefsuppdrag. Du 
planerar tillsammans med din chef hur ditt behov av kompetensutveckling, såväl inom ditt 
verksamhetsområde som inom ditt personliga ledarskap, ska tillgodoses.  
 
Kommunen stödjer nätverksbyggande med andra chefer inom och utom den kommunala 
organisationen. Vissa kompetensutvecklingsinsatser genomförs över verksamhetsgränserna eller 
tillsammans med andra arbetsgivare, bl a med syftet att skapa nätverk. 
 
Kommunen ger dig specialiststöd bl a inom personal-, ekonomi-, IT- och juridikområdena.  
 
Kommunen formar sin organisation så att det är möjligt att utöva ett bra chefskap.  
 
När du avslutar ditt chefsuppdrag medverkar kommunen, vid behov, till att du ska kunna gå 
vidare till andra kvalificerade uppgifter inom eller utom kommunen. Din karriärplanering är en 
stående punkt i dialogen med din chef. 
 
Senast ändrad den 20 maj 2005 
Sidansvarig: Kerstin Arwenhed  
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