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1 Bakgrund 
Projektet produktförnyelse inom vård och omsorg (fortsättningsvis PIMM) är ett samarbete 
mellan ALMI företagspartner, Landstinget Östergötland, Norrköpings kommun, Hälsans Nya 
Verktyg samt regionförbundet Östsam. Projektet är knutet till hälsans nya verktyg men har egen 
styrgrupp och egen finansiering.1  
 
Projektet planerades under perioden februari – augusti 2006 och har föregåtts av en förstudie 
”Rapport från förstudie projekt PIMM Produktförnyelse i medicinsk miljö” som genomfördes under 2005 
av Lilian Carlsson, ALMI. I styrgruppen för förstudien ingick representanter för ovanstående 
organisationer. I förstudien har man tagit fasta på de erfarenheter och resurser som redan finns 
och diskuterar detta. Framförallt har man sneglar på Jönköpings motsvarighet, PUMA.2 Man 
konstaterar att det finns ett behov av PIMM och att projektet skall vara 4-årigt och ska ha en 
varaktig påverkan ”i hanteringen av idéer från personal inom vård och omsorg” och inledningsvis 
bedrivas med fokus på Norrköping. Man tar emot idéer från hela regionen men 
informationsansatsen fokuseras på Norrköping. Ansatsen ska vara bred. Man hänvisar även till 
den utarbetade projektplanen. 
 
I september 2006 var alla i projektgruppen på plats. Projektgruppen består av två sk. idélotsar, 
Inger Janefjord från Östergötlands landsting samt Anita Rosenquist från Norrköpings kommun. 
Dessutom ingår Lennart Lidman, affärsutvecklare innovation, ALMI samt projektledare Lilian 
Carlsson, ALMI.  

Syftet med PIMM 
PIMM syftar, enligt projektplanen3 (2006-02-27) till ”…att innovativa idéer från anställda inom 
offentlig vård och omsorg - eller vårdtagare och anhöriga - i Östergötland kommersialiseras och som en följd 
av detta fler arbetstillfällen skapas.” 
 
Syftet med projektet är således att stödja förutsättningarna för kommersialisering av innovativa 
idéer med anknytning till offentlig vård och omsorg i Östergötland. Detta stöd förväntas leda till 
fler arbetstillfällen. 
 
Enligt projektplanen skall PIMM även: 
 
” …stimulera och ta till vara personalens innovationsanda och nytänkande. Projektet ska också långsiktigt 
lägga grunden för varaktiga lösningar för att stödja idé- och produktutveckling inom offentlig vård och 
omsorg.” 
 
Detta syfte är mer övergripande och inkluderar innovationsanda och nytänkande. Senare i 
projektplanen diskuteras detta i termer av innovativt klimat. Tanken är här att PIMM inte enbart 
under en kort period ska stödja framtagandet av produkter utan också att PIMM ska förändra de 

                                                  
1 För mer information om PIMM, se http://www.pimm.se 
2 För mer information om PUMA, se http://www.pumaprojektet.se/ 
3 ”Projektplan för PIMM - Produktförnyelse i medicinsk miljö”. 
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anställdas attityd till innovationer. Detta speglas på ett par ställen i projektplanen, bland annat 
ingår det i målsättningarna att påverka de anställdas attityder på så sätt att de ”Anställda inom 
berörda verksamheter ska uppleva att det innovativa klimatet förbättrats vid projektets slut.”  
  
En förutsättning för att följa upp detta mål är att det innovativa klimatet mäts innan 
informationsinsatserna inleds. Det är också syftet med denna rapport. Syftet med denna rapport 
är sålunda att i möjligaste mån mäta det innovativa klimatet inom de delar av Norrköpings 
kommun och Östergötlands landsting som berörs av projektet PIMM i de inledande faserna. 

Programlogik 
I projektplanen presenteras också hur syftet förväntas uppnås, det vill säga projektets 
programlogik. Programlogiken presenteras i figur 1. 
 

informationsinsatser

Idémottagning

Registrering
Kontakter för precisering

Produkt når marknaden

innovationsrådgivning
Lotsning till annan

instans Idé läggs ner

Licensiering 

Eller annan väg 
till marknaden

 
figur 1. programlogik. 
Källa: omritad från projektplanen sidan 7. 

 
Informationsinsatserna är med andra ord centrala för att uppnå projektets syfte. 
Informationsinsatserna görs av idélotsarna Inger Janefjord (anställd av landstinget Östergötland 
och ansvarar för informationsinsatserna riktade till landstingets personal) samt Anita Rosenquist 
(anställd av Norrköpings kommun och ansvarar för informationsinsatserna riktade till i första 
fasen personal anställd vid Vård och omsorgsförvaltning i Norrköpings kommun). 
 
En förebild för programmet är Produktutveckling med Medicinsk Anknytning (förkortad PUMA) som 
bedrivs i Jönköpings län. Det finns två viktiga skillnader mellan PUMA och PIMM. För det 
första är PUMA enbart inriktad på personal vid landstinget Jönköping (till skillnad från PIMM 
som även tar fasta på kommunal verksamhet och också tar vara på idéer från patienter/anhöriga) 
och för det andra är PUMA enbart riktad mot att stödja framtagandet av 
varuproduktinnovationer till skillnad från PIMM som har ett något vidare syfte. Projekt som 
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liknar PIMM bedrivs även vid exempelvis VIVAN och andra projekt inom nätverket NIVO 
(nätverket för innovationer inom vård och omsorg).4 

2 Rapportens syfte, urval och metod 
I projektplanen framhålls att man vill mäta det innovativa klimatet i organisationerna före och 
efter projektet. Därför genomfördes en mätning av det innovativa klimatet i ett litet antal 
enheter inom Norrköpings kommun och Östergötlands landsting. Syftet med denna rapport är 
därför att undersöka det innovativa klimatet i några enheter inom Norrköpings kommun och 
Östergötlands landsting. Hur detta har gått till, och vad jag menar (och inte menar) med 
begreppet innovativt klimat beskrivs i denna del av rapporten. 

Svårigheter med begreppet innovativt klimat 
Syftet med att mäta det innovativa klimatet är att senare kunna avgöra om projektet har 
förändrat klimatet så att det är lättare att vara innovativ. Det säkerställer också långsiktiga 
effekter av projektet. Tyvärr är det svårt att mäta det innovativa klimatet. Begreppet används 
ofta i policy-sammanhang5 men mindre ofta i vetenskapliga sammanhang.6 En orsak kan vara att 
det är svårt att tala om ett särskilt klimat som skulle vara en förutsättning för innovativitet. 
Innovationer uppstår inte bara i de organisationer som är bra på att fånga upp idéer: de kan också 
frodas i sämre miljöer där det finns ett behov av att tänka annorlunda. Innovationer uppstår för 
att det finns behov av dem – de uppstår inte för att det är roligt (i sig) att innovera.7  
 
Egentligen är det tre olika begrepp (se figur 2) som liknar varandra mycket. Ofta när man 
använder begreppet ”innovativt klimat” menar man egentligen ”organisatorisk miljö”. En bra 
organisatorisk miljö (där man talar med varandra, delar med sig, det är högt i tak och man 
upplever arbetsuppgifterna som lagom utmanande) behöver inte nödvändigtvis vara en bra 
kreativ miljö (där det uppstår mycket idéer eller där man talar mycket om hur man skulle kunna 
förbättra). Ett innovativt klimat (där många idéer realiseras) behöver inte vara en bra innovativ 
miljö eller en bra kreativ miljö. 
 
Vi måste skilja mellan de tre begreppen organisatorisk miljö, kreativ miljö och innovativt klimat 
(se figur 2). De är inte synonymer även om de ofta sammanfaller. Exempelvis uppstår 
innovationer också i miljöer som inte präglas av ett gott klimat. En dålig organisatorisk miljö 
(där de anställda inte trivs och frodas på arbetsplatsen) kan alltså vara en ett bra innovativt klimat 
(eftersom många anställda hittar lösningar för att göra jobbet uthärdligare).  
 

                                                  
4 Se vidare http://www.lftp.se/.  
5 Ett viktigt exempel på detta är departementsskrift 2004:36, Innovativa Sverige, som slår fast Sveriges policy på området. I 
skriften återkommer begreppet ett flertal tillfällen. 
6 Det skall dock tilläggas att det finns konsulter som specialiserar sig på detta: se exempelvis företagets InfoPoll och deras 
innovation climate questionaire. (http://infopoll.net/live/surveys/s27054.htm). Begreppet förekommer också ibland inom 

grenar av tillämpad psykologi och organisatorisk sociologi och då som del av klimatforskningen. 
7 Ekvall, G. & Ryhammar, R. (1999) The creative climate: Its determinants and effects at a Swedish university, Creativity 
Research Journal vol 12:4, s 303-310). 



 6 

Ett annat exempel tas upp i en artikel av Ekvall & Ryhammar.8 De har undersökt det innovativa 
klimatet vid Örebro Universitet. Man fann där till sin förvåning att ett gott organisatoriskt 
klimat ibland ledde till ett dåligt kreativt klimat. 
 
En bra kreativ miljö leder inte heller automatiskt till ett bra organisationsklimat. Det räcker som 
bekant inte med att ha bra idéer för att bli innovativ. Det krävs att man realiserar sina idéer, 
omsätter dem i praktiken. Och det är just här PIMM kommer in genom att man försöker stödja 
medarbetarna att vidareutveckla sina idéer till innovationer. 
 

Innovativt klimat

Kreativt klimat Organisatoriskt klimat

 
figur 2. förhållandet mellan begreppen innovativt klimat, kreativt klimat och organisatoriskt 
klimat 

 
En konsekvens av detta är att det är svårt att mäta det innovativa klimatet. Det är helt enkelt 
svårt att veta vad vi ska mäta. Därför har jag lagt ned stor omsorg på att formulera 
intervjufrågorna och dessutom låtit många i projektet ta del av frågorna i förväg för att de ska 
vara så väl utarbetade som möjligt. En god organisations- eller kreativ miljö är inte alltid 
detsamma som ett klimat som ger upphov till många innovationer. Det blir därför viktigare att 
tydliggöra vad intervjuerna faktiskt fångar. Därför finns intervjuguiderna också inkluderade som 
bilaga 1 och bilaga 2. 

Intervjuguiden 
Intervjuerna är uppdelade i fem moduler som är utarbetade för att fånga upp det innovativa 
klimatet samt olika vilka typer av innovationer. 

                                                  
8 Ekvall, G. & Ryhammar, R.  (1999) The creative climate: Its determinants and effects at a Swedish university, Creativity 
Research Journal vol 12:4, s 303-310) 
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Som framgår ovan går syftet med PIMM utöver kommersialisering av produkter. PIMM vill 
också långsiktigt påverka innovationsandan. Det innebär att det är relevant att beakta inte bara 
den kreativa och organisatoriska miljön utan också de innovationer som faktiskt görs. 
 

Olika sorters innovationer 
Det finns många olika sorters innovationer. Den sort som vi oftast tänker på är nya varor. Men 
det är bara en typ av innovation. Man kan (se figur 3) skilja mellan fyra sorters innovationer. Två 
av innovationerna påverkar hur man producerar produkter. En produkt (en mobiltelefon, eller 
att ge en medicin) kan göras på olika sätt: man kan förändra arbetssättet. Om vi förändrar 
arbetssättet för att producera har vi gjort en processinnovation. Ett enkelt exempel är en 
bilfabrik som inför en ny industrirobot för att förenkla bilmonteringen. Den färdiga bilen ser 
likadan ut, men vi går annorlunda till väga för att producera den. Vi har infört en 
processinnovation. 
 

innovationer

Process-innovationer Produkt-innovationer

Tjänste-
Produkt

innovationer

Teknologiska
Process

innovationer

Organisatoriska
Process

Innovationer

Varu-
Produkt

innovationer

1 2 3 4

 
figur 3. Fyra sorters innovationer.  
Källa: Nählinder, J. (2005) Innovation and employment in services, sidan 28. 

 
Vi kan skilja teknologiska processinnovationer (att införa ny teknik) från organisatoriska 
processinnovationer (att förändra organisationen utan införandet av ny teknik). En 
teknologisk processinnovation är när man inför ny teknik. I bil-exemplet ovan var 
industriroboten en teknologisk process innovation. En teknologisk process innovation kan 
utvecklas av företaget eller köpas in från ett annat företag. 
 
En organisatorisk processinnovation är en förändring i hur produktionsprocessen 
organiseras. Ett bilföretag som väljer att lämna löpande-band principen för montering av bilar 
och istället organisera arbetet runt arbetslag har gjort en radikal organisatorisk innovation. Men 
en organisatorisk innovation kan också vara hur man handhar ny teknik. Många maskiner är 
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komplicerade och kräver såväl kodifierad som tyst kunskap för att kunna användas. Förändringar 
i den erfarenhet eller kunnande som är en viktig del för att produktionsprocessen ska fungera är 
således en organisatorisk processinnovation. Ett konkret exempel på detta är Six Sigma. 
 
Om vi istället gör en förändring i produkten – eller gör en helt ny produkt – har vi gjort en 
produktinnovation. Håller vi oss kvar i bilbranschen skulle en innovation kunna vara en ny 
bilmodell. Produkten blir annorlunda. Här kan vi skilja mellan varuproduktinnovationer och 
tjänsteproduktinnovationer. Begreppet produkter inbegriper alltså såväl varor som tjänster. En 
varuproduktinnovation är alltså en ny eller förändrad vara. Det kan, som i bilexemplet 
ovan, vara en ny bilmodell. Eller en ny sorts bromsvätska.  
 
En tjänsteproduktinnovation är en ny eller en förändrad tjänst. En tjänst är en produkt som 
vi betalar för men som vi inte kan tappa på foten, för att bygga på den definition som brukar 
tillskrivas the Economist. En tjänst kan alltså vara att laga tänder, städa eller rådgivning. Det är 
produkter man tar betalt för.  
 
PIMM syftar till, som jag citerade ovan, att stödja kommersialiserbara idéer och stimulera och ta 
till vara på personalens innovationsanda och nytänkande. Man är alltså intresserade av att stödja 
innovationer i allmänhet och kommersialiserbara innovationer i synnerhet. Det är främst 
produktinnovationer som är kommersialiserbara eftersom de går att sälja. Av olika skäl är det 
också enklare att ta fram och sälja varuproduktinnovationer än tjänsteproduktinnovationer. 
 
PIMM har alltså en tendens att fokusera på varuproduktinnovationer. Men i begreppet 
”innovativt klimat” som vi diskuterat det ovan, ligger även andra aspekter och jag ville i 
intervjuerna även fånga dem. Intervjuerna vill spegla en känsla för möjligheterna och hindren för 
att göra innovationer i det lilla och det stora. Intervjuerna är uppdelade i fem moduler efter en 
inledande del. 
 

Fem moduler 
I den första modulen försöker jag få de intervjuade att prata om vad de gör på arbetsplatsen och 
hur de gör det. Jag lägger särskild tyngdpunkt på hur idéer sprids på arbetsplatsen, eller varför 
de inte sprids. Vi pratar på olika sätt om hur arbetsklimatet ser ut. Den här modulen har ett 
dubbelt syfte. För det första försöker jag få dem att börja tänka på det se gör som något som är 
värt att prata om. För det andra försöker jag komma åt de organisatoriska processinnovationerna 
och hur de sprids. 
 
I den andra modulen, som jag låter ta mycket mindre tid, diskuterar vi hur man introducerar ny 
teknik (”apparater” såväl som hjälpmedel). Vem är det som bestämmer och vem är det som 
utbildar? Hur sprids de här idéerna? Vet man hur man ska göra för att ta initiativ till ett inköp 
och är det något man gör? 
 
I den tredje modulen talar vi mer konkret om PIMM-relaterade frågor (men utan att nämna 
PIMM). Jag försöker hjälpa dem att komma på om de någon gång har fått en idé (varför finns det 
inte en sån här?!) och låter dem tala kring det. Jag låter den intervjuade fundera på varför hon 
eller han inte gått vidare med idén (alltså vilka barriärer som finns). Vi pratar också om de 
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känner någon som gått vidare med en idé. Syftet med denna modul är alltså att förstå hur de 
tänker kring att själva produktutveckla och hur medvetna de är om idéer. 
 
I den fjärde modulen talar vi om saker som de gör som borde förbättras. Jag försöker få dem att 
fundera på om de inom yrket skulle kunna erbjuda sina patienter/brukare andra tjänster. Vi 
pratar om vad de uppfattar uppgiften att vara. Denna modul, där jag försöker plocka fram 
potentialen för tjänsteproduktinnovationer, är den svåraste för en är svår att göra konkret. 
 
I den femte modulen försöker jag fånga det organisatoriska (kreativa) klimatet såsom Ekvall och 
Ryhammar presenterar det9. Jag ställer här sex frågor om hur meningsfullt man upplever 
arbetet, om inställningen till egna initiativ, om hur man tar emot en ny idé, om man vågar 
framföra en ny idé, hur man pratar med varandra och om inställningen till att ta risker. Jag 
försöker helt enkelt komma åt vilka förutsättningar som den intervjuade anser att det finns för 
personalen att framföra idéer. I de flesta intervjuer har vi redan kommit in på de flesta av de här 
frågorna innan. 
 
Modulerna kompletterar varandra. Den femte modulen handlar om det organisatoriska klimatet. 
Eftersom, som vi såg ovan, ett gott organisatoriskt klimat inte nödvändigtvis är ett gott 
innovativt klimat, har det kompletterats med modul 1-4. 

Metod och urval 
PIMMs informationsinsatser avser att täcka ett stort antal anställda inom offentlig verksamhet i 
Norrköping. Det är många enheter och många typer av verksamheter.10 Detta gör att det är 
svårt att göra ett urval. 
 
Jag har vid upprepade tillfällen diskuterat projektet och syftet med projektet med projektledare 
Lilian Carlsson, idélotsarna Inger Janefjord och Anita Rosenquist samt med professor Elisabeth 
Sundin. Ofta har vikten av ledarskap kommit upp och då framförallt betydelsen av inställningen 
hos första linjens chefer, det vill säga i detta sammanhang enhetscheferna. Vidare har vid 
återkommande tillfällen nämnts att det finns skillnader mellan personalgrupper. Framförallt har 
det betonats att det är viktigt att fånga upp undersköterskor/vårdbiträden. 
 
Jag har gjort avgränsningen att undersöka fyra enheter med så olika verksamheter som möjligt, 
två från landstinget Östergötland och två från Norrköpings kommun vård och 
omsorgsförvaltningen (såväl handikappomsorg som äldreomsorg). Det finns anledning att anta 
att det organisatoriska klimatet skiljer sig åt inte bara mellan enheter som bedriver olika 
verksamheter men också mellan landsting/kommun. 
 

                                                  
9 Se Ekvall, G. & Ryhammar, R. (1999) The creative climate: Its determinants and effects at a Swedish university, Creativity 
Research Journal vol 12:4, s 303-310). 
10 Inom vård och omsorg i Norrköping finns det 77 enhetschefer (ej inkluderat exempelvis biståndshandläggare eller 
medicinskt ansvariga handläggare) och inom Landstinget Östergötland uppskattningsvis 30-40 verksamhetschefer bara i 
Norrköping (under dessa verksamhetschefer finns sedan ett antal enhetschefer). Presentation från Norrköpings kommuns 
intranät, översikt över vård- och omsorgsnämnden och vård- och omsorgsförvaltningen. 
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figur 4. Översikt över intervjuade 

 
Mot bakgrund av detta intervjuades två medarbetare från två enheter inom Landstinget 
Östergötland i Norrköping och två medarbetare från en äldreomsorgsenhet under vård- och 
omsorgsförvaltningen samt två medarbetare från en handikappsomsorgsenhet(se figur 4). Dessa 
har jag intervjuat enligt intervjuguiden i bilaga 1. Därutöver har jag intervjuat landstinget 
Östergötland respektive Norrköpings kommuns representant i styrgruppen för PIMM. 
Dessutom har jag intervjuat idélotsarna samt projektledaren för PIMM. Skillnaden mellan 
intervjuerna är att när jag intervjuat representanterna har jag försökt få en bättre förståelse för 
hur de tänkt sig att PIMM skall fungera och hur de upplever att personalens innovativa klimat ser 
ut. figur 4 ger en översikt över de intervjuade. Av anonymitetsskäl uppger jag inte namnet på de 
intervjuade informanterna på enheterna, ej heller enheternas namn. 
 
Det har varit svårare att få access till anställda inom Norrköpings kommun än inom Landstinget 
Östergötland. Inledningsvis var det ett problem, men jag anser inte att det har påverkat kvalitén 
på intervjuerna. Med få undantag har de intervjuade tagit sig tid att sitta ned och prata med mig 
och svara på frågorna. Jag bedömer att de allra flesta har varit öppna och uppriktiga i sina svar. 
Vissa intervjuer har också spelats in, framförallt när jag genomfört flera intervjuer samma dag. 
Dessa intervjuer har används som stöd för minnet och för att komplettera mina 
minnesanteckningar och har inte skrivits ut.  
 
I samtliga fall har idélotsarna Inger Janefjord och Anita Rosenquist givit mig access till 
enhetschefer som har samtyckt till att jag intervjuat deras personal. I de flesta fall har jag 
tillsammans med chefen valt ut vilka anställda som ska ingå. Detta har varit ett bra sätt (eftersom 
de anställda har varit positivt inställda till att intervjuas och förberedda). Möjligtvis har det 
medfört att de jag talat med har varit något mer engagerade i verksamheten än sina kollegor. Jag 
har enbart intervjuat medarbetare och inga chefer, ej heller första linjens chefer. 
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Intervjuerna har utgått från intervjuguiden, men jag har inte alltid följt intervjuguiden slaviskt. 
Med andra ord har intervjuerna varit semi-strukturerade. De har tagit ungefär en timme. Jag har 
varit uppmärksam på att alla modulerna i intervjuguiden har inkluderats i intervjun. Jag har varit 
noggrann med att syftet med intervjun (att mäta det innovativa klimatet) inte skulle framgå 
initialt, utan att diskussionen skulle utgå från deras upplevelser och att jag hoppas på detta sätt ha 
styrt de intervjuades svar så lite som möjligt. 
 

Vad innebär det här? 
Jag har, som vi såg i figur 4, intervjuat sammanlagt åtta medarbetare. Jag har försökt ta mig tid 
att lyssna lyhört till vad de har att säga, hur de resonerar och upplever sin arbetsplats. Jag tycker 
mig ha fått en bra bild av hur just de jag har intervjuat funderat. Samtidigt är det ett litet antal 
personer och ett litet antal enheter. Det kan vara så att just de medarbetare jag talat med, eller 
just de enheter jag besökt, inte är representativa. Genom intervjuerna har jag försökt ge en bild, 
ge exempel, på hur det innovativa klimatet fungerar inom vård- och omsorgsförvaltningen i 
Norrköpings kommun samt den del av landstinget Östergötlands verksamhet som ligger på 
Vrinnevisjukhuset. Det innebär inte att denna bild stämmer för alla anställda inom vård- och 
omsorgsförvaltningen i Norrköpings kommun eller Vrinnevisjukhuset. Det är viktigt när man 
läser rapporten att inse att detta är ett nedslag i hur medarbetare uppfattar det innovativa 
klimatet, det är inte hela bilden. 

3 Det innovativa klimatet 
 
Jag har genomfört ett antal intervjuer för att få en bättre förståelse för det innovativa klimatet i 
Östergötlands landsting och Norrköpings kommun. I denna del av rapporten beskriver jag det 
innovativa klimatet utifrån de intervjuer jag gjort. 

Fyra medarbetare vid Vrinnevisjukhuset 
Jag har talat med personal vid två avdelningar på Vrinnevisjukhuset: två sjuksköterskor och två 
undersköterskor (se figur 4). Jag har valt att låta de intervjuade och deras avdelningar vara 
anonyma och kommer endast att tala om dem som avdelning A och avdelning B.  
 
Jag har efter intervjuerna jämfört den bild jag fått av verksamheten på avdelningarna och jämfört 
det intryck jag fått av det innovativa klimatet när jag talat med undersköterskan respektive 
sjuksköterskan. Tre av fyra intervjuer var mycket givande: i det fjärde fallet var intervjupersonen 
mycket stressad och satt på helspänn. Det gjorde att frågorna besvarades mycket konkret, som 
om jag vore en elev som ville ha reda på faktauppgifter och jag lyckades inte få intervjupersonen 
att tänka och resonera kring frågorna. 
 
Avdelningarna har olika karaktär och det påverkar också hur arbetet ser ut för sjuksköterskor 
och undersköterskor. På avdelning B är arbetet mer teknikintensivt och där är omvårdnadens 
empatiska sidor också mer poängterade. Man pratar mer om patientens situation. Det är också 
slående att avdelningen har ett intensivt förhållande till de anhöriga som upplevs som mycket 
viktiga i vårdprocessen. På avdelning A är vården mer medicinskt inriktad och en stor del av 
sjuksköterskornas arbete, när det beskrivs, handlar om medicinering. Sårvård tas ofta upp, både 
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av undersköterska och sjuksköterska. Vården/omvårdnaden har alltså olika karaktär på olika 
enheter. 
 
Arbetet uppfattas som givande, och när jag ställer frågan ler alla. Jag upplever också att man är 
tämligen lojal med sin arbetsplats (Vrinnevisjukhuset) framförallt finns en Vi-känsla gentemot 
US. Jag har också en känsla av att man genomgått ett flertal nedskärningar och att man är lite 
desillusionerad. 
 
Jag ber dem prata om vad de gör och om något svårt eller krångligt som hände när de arbetade 
sist. De har svårt att svara på frågan. Jag får lirka ett tag innan de berättar om udda händelser, 
händelser som inte är rutin. Mitt starka intryck efter samtliga fyra intervjuer är att problemlösning 
är rutin: man ser inte att det man gör är (för att använda ett stort ord) innovativt eller, och detta 
är väsentligt, att det är något som är värt att dela med sig av. Det är ovanligt att man pratar om 
de udda händelserna efteråt och hur man löst problemet. Här tycks informationsspridningen 
fungera dåligt och det är värt att reflektera över. Är sådan kommunikation överflödig, eller finns 
det ett klimat där användbar information inte sprids? I så fall varför?  
 
I några av intervjuerna tar jag upp hur man bemöter kollegor som har kommit på något bra. Jag 
ber dem exemplifiera vad det är som gör att de är så bra och om de får bekräftelse på det (”har 
du någon gång sagt till x att du tycker att han eller hon gör det bra?”) Man uppfattar inte att det 
finns strukturer eller en miljö där man belönar individer som gjort något bra. Man tar det bara 
för givet. Här finns utrymme för förbättring. 
 
Jag lyssnar under intervjuerna efter hur man pratar om sina kollegor och i synnerhet efter hur 
man pratar om ledningen (inklusive första linjens chefer). Om jag inte tar upp chefens roll tar 
inte de intervjuade heller upp det, annat än i undantagsfall. Jag frågar en intervjuperson om hon 
vet hur hon skulle göra om hon fick en idé som hon ville gå vidare med, och då nämner hon 
chefen. I ett annat fall pratar vi om chefens roll vad gäller inköp av teknik. Annars är det 
frapperande att chefen, ledningen, är osynliga i intervjun när jag ställer frågor om arbetsmiljö 
och innovationer. Detta kan också vara värt att fundera över och jag vet inte om det ska tolkas 
som positivt eller negativt. Ingen har nämnt en uppmuntran uppifrån att lösa problem, utan det 
är en osynlig del av arbetet. Man löser problem allt eftersom de dyker upp (med andra ord på 
ad-hoc basis). Man bara gör det. 
 
Introduktionen av ny teknik tycks överlag uppfattas som oproblematisk. Framförallt när vi talar 
om nya dyra maskiner. De redogör för hur processen för införskaffning och utbildning går till. 
Bilden är delvis en annan när vi talar om inköp av hjälpmedel, handtag till sängar eller Tina 
Törner11, små saker som underlättar för vårdpersonalen i omvårdnaden. Detta kanske engagerar 
personalen mer? Här har jag en känsla av att enskilda anställda kan få impulser till hjälpmedel 
som skulle kunna underlätta omvårdnaden och jag undrar hur det går till när dessa impulser tas 
till vara. Hur mycket engagemang krävs för att man ska köpa in ett nytt hjälpmedel? Hur sprids 
kunskapen om hur man kan använda det inom personalgruppen? 
 
Alla intervjupersoner utom en svarade spontant att de hade tankar om ”varför-finns-inte-det-
prylar” och kunde ge exempel på det. Ibland hade de bara tänkt det, ibland hade de sagt det till 

                                                  
11 En platta som patienten kan använda för att ställa sig upp. 
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någon kollega. Men de hade inte gått vidare med någon idé (däremot kunde de nämna andra, se 
nedan, som hade gjort det – det finns förebilder). Vi resonerade lite grann kring varför och ett 
par olika anledningar kom upp. För det första visste man inte om det redan fanns utvecklat (se 
resonemang om inköp av hjälpmedel ovan). För det andra upplevde jag ett ointresse att själva 
utveckla och ta kontakter: någon hänvisade till att tala med chefen om det. Barriären upplevde 
inte jag var att man inte visste hur man skulle göra det, utan varför man skulle göra det. Min 
uppfattning är att man inte kunde tänka sig att ta av sin fritid för att utveckla det men möjligtvis 
om det fanns utrymme inom tjänsten för det. Man pratade inte heller egentligen om sådana 
saker. 
 
Man klagar (framförallt från sjuksköterskehåll) på att de administrativa rutinerna tar för lång tid 
även om det på den ena avdelningen har blivit bättre. Den teknik man tycker sämst om, som det 
uttrycks i intervjuerna, är datorerna. Man nämner exempelvis att det krävs många olika 
inloggningar för olika program. Det är här man upplever att man har behov av förändringar 
(förändringar är annars ett negativt laddat ord). Den delen av arbetet och den tekniken upplevs 
inte ha så mycket med vården att göra och att man inte kan påverka det. De har svårt att 
uppskatta hur mycket av arbetstiden som går till det, bara att det är för lång tid och att det borde 
kunna göras bättre. 
 
Det mest slående under intervjuerna var att personalen verkade ha jobbat länge med varandra på 
samma arbetsplats. Både på avdelning A och avdelning B var man också mycket medveten om att 
man var på Vrinnevisjukhuset och inte på universitetssjukhuset US. Det fanns en känsla hos 
samtliga intervjuade av att vara lite förfördelade, lite satta på undantag, jämfört med 
motsvarande avdelning på US, både vad gäller materiella resurser och personal. Vidare tycktes 
det på de intervjuade som om det fanns ett mycket begränsat erfarenhetsutbyte mellan US och 
Vrinnevi: man hade sällan kontakt och ringde sällan upp kollegor där: det tycks inte finnas några 
naturliga mötespunkter på grästrotsnivå där man på ett enkelt sätt kan utbyta tips och råd på hur 
man löser problem som uppstår. 
 
På båda avdelningarna fanns det en tydlig hierarki. Jag har inte talat med läkare utan enbart med 
sjuksköterskor och undersköterskor, men från deras samtal tycks det uppenbart att det är 
sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar tillsammans och att läkarna inte har en naturlig 
del i samvaron. Det får också konsekvenser för informationsspridningen och 
kunskapsöverföringen: det är svårt för en undersköterska att sprida information till en läkare, 
utan att gå via sjuksköterskan. Det är också mycket uppenbart att undersköterskor och 
sjuksköterskor definierar att de har ett annat ansvarsområde än läkarna (även om läkarna inte 
alltid tycks se det som ett ansvarsområde). En sjuksköterska pekade på att läkarna är sämre på att 
använda teknik (eftersom det inte är deras ansvarsområde). En undersköterska svarade på frågan 
om vad läkarna gör hela dagarna att ”de går rond… och sen… ja, de har nog att göra”. En annan 
sa att ju högre utbildning man har, desto sämre social kompetens verkar man ha. Det tycks alltså 
finnas en klyfta, även om den inte ska överdrivas, mellan undersköterskor och sjuksköterskor å 
ena sidan och läkare å andra sidan. 
 
Jag nämnde ovan att de flesta arbetat länge på avdelningarna. Det innebär också att 
ålderfördelningen är skev med få yngre anställda. Detta gällde i synnerhet avdelning B. När jag 
insåg detta började jag ställa frågor kring hur man ser på kunskap från nyanställda och 
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kunskapsöverföring mellan yngre och äldre. Det tycks finnas en kultur, på båda avdelningarna 
och hos båda personalgrupperna, att man ska lyssna och lära hur det fungerar på avdelningen 
innan man frågar. Detta kan vara ett hinder för informationsspridning och en barriär för att våga 
pröva något som är nytt för avdelningen. Det tycks som om personalrörligheten också har en 
negativ inverkan på hur man tar emot nya idéer från nyanställda. 
 
Det var uppenbart att man på den ena avdelningen upplevde sig ha ett mycket gott klimat, något 
bättre på avdelning A än på avdelning B, och att man trivdes på jobbet och med kollegorna. I 
bägge fallen togs det upp spontant. På den andra avdelningen var intrycket mer blandat. Ingen av 
de intervjuade ansåg att det egentligen var ett problem, men att det fanns personkonflikter som 
låg dolda och ibland försvårade kommunikationen. 

Fyra medarbetare vid vård‐ och omsorgsförvaltningen 
Jag har talat med fyra personer som arbetar inom vård och omsorg, i Norrköpings kommun. Två 
av dessa jobbar vid ett boende för handikappade och två jobbar inom hemtjänsten. Samtliga är 
kvinnor och jag har träffat dem på deras arbetsplats. Varje intervju har tagit drygt en timme och 
jag genomförde samtliga intervjuer under två dagar. 
 
Efter intervjuerna jämförde jag den bild jag fått av arbetet på de båda arbetsplatserna. Jag har 
försökt jämföra det intryck jag fått av de två intervjuade på arbetsplatsen och jämfört 
arbetsplatserna med varandra. En av intervjuerna skiljde sig påtagligt från de andra tre.  
 
De flesta av de jag talade med uttryckte spontant en stolthet över det arbete de utförde. De 
brann för sitt jobb, var engagerade och var måna om att göra ett bra jobb. De hade reflekterat 
över hur de skulle förhålla sig till jobbet, till exempel hur mycket av jobbet man ska ta med sig 
hem eller hur man ska hantera anhöriga. Jag var mycket imponerad av de jag intervjuade. 
 
Alla trivdes med jobbet – alltså arbetet med brukarna/de boende men inte fullt lika många 
trivdes på arbetsplatsen. Det som gör att de inte trivs är personalgruppen. De känner att det inte 
är en öppen, tillåtande miljö där det är OK att framföra åsikter. Mer än en nämnde Jantelagen 
och när jag bad dem ge exempel på en kollega som gör något bra kunde bara en person göra det. 
När jag bad om exempel på jargong var den mycket negativ. När man skulle säga till någon att 
han/hon var duktig kunde man ex säga ”jag vill inte jobba med dig för du är så…” och 
intervjupersonen påpekade också att det tar ett tag på en arbetsplats att lära sig läsa av de där 
koderna, att det är sånt man lär sig när man kommer ny. Det är viktigt att inte sticka upp och 
man kunde skicka ut lite trevare först. 
 
De flesta av de jag talade med uttryckte spontant en stolthet över det arbete de utförde. 
Reglerna och ekonomin var inte det viktigaste, utan att det blir bra för brukarna. Jag kunde ana 
ett tänkande kring (och frustration över) att uppfylla det som var vårdens syfte, att det var det 
som var viktigast, inte att följa instruktionen och hur man fick handskas med det. Flera visade en 
frustration över att inte kunna erbjuda sina brukare saker de visste att de skulle må bra av. Alla 
utom en kände sig inte lyssnade på och tog spontant upp flera saker i organisationen som skulle 
kunna bli bättre men de kände inte att det fanns någon som lyssnade. Samtidigt nämndes flera 
gånger försök som hade gjorts att lyssna till dem men som hade runnit ut i sanden.  
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Det var viktigt att chefen var synlig. De medarbetare jag intervjuade inom vård- och 
omsrogsförvaltningen i Norrköpings kommun pratade om chefen mycket mer naturligt än de 
medarbetare jag intervjuat inom Landstinget Östergötland. En bra chef kommenterades och man 
kunde också se att även en bra chef måste fatta obekväma beslut. En del av intervjupersonerna 
uppfattade sig som ”obekväma” och kände ändå att de hade förtroende för chefen. De 
intervjupersoner som uppfattade sig som obekväma ställde ofta krav på hur brukarna skulle ha 
det och föreslog sätt att göra saker annorlunda. 
 
Många av de intervjuade hade behov av reflektion och pedagogik. En av de intervjuade uttryckte 
det väldigt bra:  
 

”Jag önskar mig en chef som kom in och sa: förklara varför du gör så här!” 
 
De intervjuade längtade efter ledarskap. De ville ha en chef som frågade dem hur de gjorde, och 
varför de gjorde som de gjorde. De ville ha en chef som var närvarande på arbetsplatsen, i alla 
fall ibland. De ville ha en chef som öppnade upp för att de skulle vara med och bestämma. 
Samtidigt framkom flera gånger under intervjun att det hade förekommit försök att involvera 
medarbetarna. 
 
Samtliga intervjupersoner tog upp det här och hur det hanterades. Det fanns på båda 
arbetsplatser forum för informationsspridning, men i praktiken kunde det vara svårt att få dem 
att fungera. Det uppfattades ofta förmätet att komma med initiativ men två personer i samma 
arbetsgrupp kunde uppfatta situationen olika. Jag tror att den som var mer initiativbenägen 
upplevde personalmötena mer frustrerande. 
 
Ibland vågade man inte riktigt ta plats och komma med förslag av rädsla för vad 
arbetskamraterna skulle säga om man ”blev tyken”. Andra gånger hade man för stor respekt för 
andra yrkesgrupper (framförallt biståndshandläggare och arbetsterapeuter). En mycket stor del 
av intervjuerna handlade om detta och det låg ”i vägen” för att kunna diskutera frågor om 
innovationer. De här ”stora” organisationsfrågorna tog upp för mycket engagemang och det var 
uppenbart att det var viktigt för dem att få prata om detta. 
 
Det var svårt att få de intervjuade att prata om utveckling av produktinnovationer, inköp av 
hjälpmedel eller små organisationsinnovationer. Trots att jag upprepade tillfällen försökte leda in 
samtalet på hjälpmedel och utveckling av hjälpmedel var det andra dimensioner som engagerade 
dem. De flesta av dem var mycket engagerade i sitt jobb och samtliga hade reflekterat över hur 
mycket av jobbet de skulle ta med sig hem. Det är slående att man har svårt att följa mina 
tankegångar och att man har ett mycket stort behov av någon som lyssnar. 
 
Det var mycket svårt att få intervjupersonerna att börja tänka i termer av organisatoriska 
innovationer i det lilla eller varuproduktinnovationer. Man är ofta irriterad på hur 
organisationen eller snarare förutsättningarna ser ut men man har svårt att se vad man skulle 
kunna göra för att göra det bättre. De talade ofta om det som engagerade dem. 
 
De jag intervjuat upplever inte att de kan påverka sin arbetsmiljö. De flesta upplever inte så 
mycket problem med sin fysiska arbetsmiljö. Det var framförallt organisatoriska problem som 
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togs upp och förhållandet till chefer. Överlag är det en markant skillnad i  attityden till ledarskap 
hos de medarbetare jag intervjuat på Vrinnevisjukhuset och de jag intervjuat inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Kollegorna är också viktiga, till och med mycket viktiga, och det märks 
framförallt hos de som inte trivs på jobbet.  
 
Det finns en tämligen stor tolerans för att göra saker på olika sätt. En person förklarade som att 
vi är olika personer, och därför gör vi på olika sätt. Här fanns det en stor skillnad mellan enheterna. 
På den ena enheten var arbetet mycket strukturerat eftersom verksamheten som bedrevs där 
förutsatte det. Mindre organisation skulle påverka brukarna negativt. Dokumentationen var 
rutiniserad och ingick på ett naturligt sätt i arbetet. Man upplevde sig också ha nytta av 
dokumentationen, det fyllde ett syfte. Baksidan av detta är att det kan vara svårt att göra 
annorlunda. En person hade på eget initiativ bedrivit ett långsiktigt utvecklingsarbete och var 
stolt över detta. Hon var frustrerad över att det var så svårt att ”sälja in” nya idéer hos 
kollegorna. 
 
De anhöriga var i stort sett osynliga i intervjupersonernas beskrivning av sin arbetssituation. Jag 
upplevde att de anhöriga mest upplevdes som att vara i vägen, att vara kravmaskiner, det var 
några man skulle handskas med, inte få hjälp av. 
 
Alla antydde att de hade kollegor som inte gjorde vad de skulle. Det var uppenbart att de jag 
talade med brann mycket för sitt jobb, att de var måna om att göra ett bra jobb. Under alla 
intervjuer satt jag och funderade på om man inte kunde dra mer nytta av deras erfarenhet och 
idéer. Jag funderar därför på om jag fått ett skevt urval. Jag tror att de jag har intervjuat främst 
är de som är engagerade i sitt arbete, som vill påverka och förändra och som är entusiastiska över 
det jobb de utför. Jag tror, på grundval av de intervjuer jag genomfört, att det finns andra 
anställda som inte engagerar sig lika mycket i sina arbetsuppgifter. 
 
En mycket viktig dimension var att man hade behov av att känna att chefen litade på en. Att 
chefen hade förtroende för hur man utförde sitt jobb. Det kanske beror på att chefen ofta 
upplevdes som mycket frånvarande. Detta var mycket starkt hos de jag intervjuade. Det finns 
med andra ord en stor potential hos de anställda för att vara innovativa, men bristen på 
innovativt klimat gör att man istället fokuserar på att klaga på hur dåligt organiserad 
verksamheten är och hur dåligt arbetskamraterna är. 

4 Tentativ bedömning av det innovativa klimatet 
Inför mätningen av det innovativa klimatet har jag gjort sammanlagt tretton intervjuer. Av dessa 
tretton intervjuer var åttaintervjuer med medarbetare, en intervju med Landstinget 
Östergötlands representant i PIMMs styrgrupp, en intervju med Norrköpings kommuns 
representant i PIMMs styrgrupp respektive Norrköpings kommuns representant i PIMMs 
styrgrupp, intervjuer med de två idélotsarna samt med projektledaren. 
 
Jag upplevde att den bild av det innovativa klimatet jag fick efter samtalen med medarbetarna på 
Vrinnevisjukhuset var ganska klar, eftersom de bilder jag fick var samstämmiga. Jag fick inte 
samma klara bild efter intervjuerna med medarbetarna inom Norrköpings kommuns vård- och 
omsorgsförvaltning, varken i enheten inom handikappsomsorg eller i enheten för äldreomsorg. I 
bägge fallen talade jag med två olika personer och i bägge fallen fick jag olika bilder beroende på 
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vem jag talade med.12 Jag har funderat en del på vad detta innebär. Är det en annan kultur på 
dessa arbetsplatser där det är mer accepterat att prata om vad som skulle kunna vara bättre? En 
större trötthet eller uppgivenhet? 
 
Jag har talat med åtta medarbetare. De har varit utbildade till förskollärare, undersköterska, 
personlig assistent och sjuksköterska. Det är ganska få och det måste man ha i åtanke när man 
läser denna sammanfattning. Det är vanskligt att dra några långtgående slutsatser om hur det är 
på Vrinnevisjukhuset (än mindre inom hela Landstinget Östergötland) respektive inom vård och 
omsorg-området i Norrköpings kommun. Det följande ska bara betraktas som en ögonblicksbild 
och det är inte säkert att detta är giltigt på alla arbetsplatser, för alla anställda. 
 
Vidare är det viktigt att påminna sig om resonemanget om hur vanskligt det är att mäta 
innovativt klimat.  
 

Översikt fyra typer av innovationer 
I figur 5 har jag i ett par rader försökt sammanfatta mitt intryck av hur de personer jag talat med 
ser på olika typer av innovationer i verksamheterna. Skillnaderna mellan de intervjuade på 
Vrinnevisjukhuset och de intervjuade på vård- och omsorgsförvaltningen är tämligen stora. 
 
Teknologiska processinnovationer, införandet av ny teknik och hjälpmedel, var den typ av innovativ 
verksamhet som upplevdes som minst problematisk. Medarbetarna jag talat med i vård- och 
omsorgsförvaltningen reflekterade inte mycket över hjälpmedel utan upplevde att de hjälpmedel 
de behövde redan fanns. Däremot kunde jag ana en vanmakt av att man inte i tillräckligt stor 
grad fick vara med och påverka. Medarbetarna vid Vrinnevisjukhuset jag talat med kunde 
redogöra för hur inköpsprocessen såg ut och den upplevdes som oproblematisk vad gällde stora 
investeringar. Mindre inköp av hjälpmedel var däremot inte riktigt lika självklara. Och det var 
inte heller självklart att ett inköpt hjälpmedel användes av flera i personalen.  
 
De mindre organisatoriska processinnovationerna var i båda miljöerna vanligt förekommande. Jag 
skulle här vilja tala om rutiniserad problemlösning. Alla anställda löste problem dagligen men de 
var inte medvetna om sin problemlösning. De delade inte heller med sig av den till sina 
kollegor. Här fanns det en stor skillnad de medarbetare jag talat med inom vård- och 
omsorgsförvaltningen och de jag talat med på Vrinnevisjukhuset: medarbetarna på 
Vrinnevisjukhuset började ett bit in i intervjun att bli medvetna om sin problemlösning. De jag 
talat med inom vård- och omsorgsförvaltningen var (med ett undantag) inte intresserade av att 
se sitt arbete som problemlösning. Fokus låg för dem på ett annat plan. 
 
Medarbetarna vid vård- och omsorgsförvaltningen diskuterade mycket de stora organisatoriska 
problemen. De återkom också till dessa frågor gång på gång. Fast jag höll längre intervjuer med 
dem än med medarbetarna på Vrinnevisjukhuset hade jag ytterst svårt att få dem att tala om 
något annat än stora organisatoriska problem (eller personalgruppen). När jag tog upp en annan 
fråga svarade de kort på den, men halkade sedan snabbt över till att tala om organisatoriska 
problem.  

                                                  
12 I den ena verksamheten var en anställd tämligen ointresserad av sin arbetsplats. I den andra verksamheten uppfattade jag att 
personerna hade mycket olika ställning i arbetsgruppen. 
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figur 5. Översikt över de intervjuade medarbetarnas attityd till olika typer av innovationer. 

 
De flesta av de intervjuade medarbetarna på Vrinnevisjukhuset kunde identifiera en eller flera 
idéer (som skulle kunna bli varuproduktinnovationer) de haft om hur man skulle kunna få 
verksamheten att fungera smidigare. Tanken var alltså inte främmande för dem. Däremot 
förverkligade man aldrig eller sällan idén, man diskuterade den sällan med sina kollegor och man 
spred inte idén. När jag frågade om varför man inte går vidare med idén handlar det om att det 
redan finns så mycket produkter: man ser ingen anledning till varför man ska gå vidare med 
idén. Man poängterar ofta tidsbristen på avdelningen: det finns inte tid för eftertanke eller för 
att skriva ner en bra idé utan man går vidare med sin verksamhet. Nästa barriär verkar vara 
tiden: det är svårt att tänka sig att man skulle ta av sin fritid för att utveckla en idé. På så sätt har 
de medarbetare jag intervjuat saknat incitament att utveckla sina idéer. 
 
Jag hade väntat mig ungefär samma attityd till att utveckla egna idéer hos de intervjuade inom 
vård- och omsorgsförvaltningen. Attityden till varuproduktinnovationer är markant annorlunda 
hos de intervjuade i vård- och omsorgsförvaltningen i Norrköpings kommun. De jag intervjuat 
ville inte prata om ”en bra idé jag fick en gång” eller ”varför finns inte det”. Jag gav näraliggande 
exempel, och trots det verkade frågan främmande för dem. Däremot, när jag bad dem lösa ett 
praktiskt problem hittade de lösningar som inte involverade teknik. Jag bad exempelvis en 
medarbetare jag intervjuade att berätta hur hon skulle lösa följande situation: du ska titta till en 
brukare och har lite tid avsatt och finner att brukaren har blivit sjuk och att det är kaos. Hur 
löser du problemet? Medarbetaren löste problemet, men på ett organisatoriskt sätt.13 Det råder 
alltså ingen brist på problemlösningsförmåga, men man ser inte till hjälpmedel i första hand. 

                                                  
13 Ett annat exempel som jag tycker är talande: vi diskuterade hur mycket man ska hjälpa en gammal människa som har svårt 
att knäppa knappar. Personalen får veta att de inte ska knäppa knappar för då riskerar de arbetsskador. Och det är bra om 
gamla människor får behålla de förmågor de har. Personen jag talade med redogjorde för dilemmat och hur hon löser det: 
genom att ibland när hon inser att det är för jobbigt att den gamla att knäppa själv hjälper hon till med det – fast hon inte får. 
Men hon tänker inte i termer av ”tänk om det funnits en knapp-knäppningsmaskin!”  
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Och, det måste betonas, den mesta energin tycks läggas på att vara frustrerad över 
organisatoriska problem man faktiskt inte kan lösa. 
 
Tjänsteproduktinnovationerna var svårast att diskutera helt enkelt för att det var svårt att göra 
det konkret. En tjänsteproduktinnovation är exempelvis att man förutom det man gör idag även 
skulle erbjuda sina brukare andra tjänster, till exempel taktil massage, hjälp-till-självhjälp-
handledning, eller aktivt stöd till anhöriga. Jag har funderat mycket på vad detta beror på. En 
anledning kan vara att detta är beslut som inte den enskilda medarbetaren kan ta14 och att kanske 
kommunen saknar incitament att erbjuda nya tjänster om man inte kan få kostnadstäckning för 
det. 

Översikt organisatoriskt klimat 
Mitt intryck av det organisatoriska klimatet från de intervjuer jag genomfört skiljer sig mycket åt 
bland de anställda på Vrinnevisjukhuset och bland de anställda i vård- och omsorgsförvaltningen. 
I figur 6 sammanfattar jag mina slutsatser utifrån de intervjuer jag gjort. 
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figur 6. Sammanfattning av de intervjuades uppfattning av det organisatoriska klimatet i 
undersökta enheter. 

 
Arbetet – vården och omvårdnaden – uppfattar alla intervjuade som meningsfullt. Frågan verkar 
vara så överflödig när man ställer den. Ofta ler de intervjuade. Alla intervjuade medarbetare vid 
Vrinnevisjukhuset är också nöjda med sin arbetsplats och det finns en tydlig vi-känsla (vi på 
                                                  
14 Vissa sådana här beslut tar den enskilda medarbetaren de facto. Problemet är att när en anställd ger en brukare mer eller 
annat än vad biståndshandläggaren beslutat kan man inte ta betalt för det och det är inte säkert att chefen alltid känner till det. 
Ett exempel som en av medarbetaren gav var hur hon hade hanterat brukaren som kommit tillbaka förvirrad från sjukhuset 
samma morgon. Medarbetaren hade ägnat omsorgstiden till att ge brukaren det han behövde då (uppackning, lugna ned 
brukaren etc) istället för det som stod på medarbetarens lista att hon skulle göra. Medarbetaren erbjöd då brukaren en annan 
tjänst, men en tjänst kommunen inte hade betalt för. Detta är viktigt och jag har, efter de intervjuer jag genomfört, en känsla 
av att arbetet inte skulle kunna bedrivas om medarbetarna enbart gjorde det de hade betalt för. 
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Vrinnevi) och dom-känsla (dom på US). Det finns en del av arbetet som nästan alla klagar på och 
det är den administrativa delen som tar för mycket tid och är för krånglig. Många säjer spontant 
att de inte valde arbetet för att sitta bakom ett skrivbord eller vide en dator. De upplever vården 
som det viktiga och de trivs med den delen av arbetet. De jag talat med på vård- och 
omsorgsförvaltningen upplever arbetet som meningsfullt. Man trivs att jobba med brukarna. 
Däremot verkar man inte trivas på arbetsplatsen. Man pratar intervjuerna mycket mer om 
chefen och om arbetskamraterna och om hur man önskar att det vore. 
 
Jag frågar dem om det är OK att ta initiativ på arbetsplatsen, om det är OK att samla information 
eller att ha kontakter med andra utanför verksamheten. Frågan är svår att förstå och jag får få 
exempel. Kontakter mellan verksamheter verkar försiggå ovanför medarbetarnivå. Det går, 
framförallt hos de intervjuade på Vrinnevi, att snegla på andra avdelningar och hur man gör där. 
Men det är inget som de lyfter upp i intervjuerna. 
 
Arbetsgruppens attityd mot den person som presenterar en ny idé har också betydelse för det 
organisatoriska klimatet. Om man tror att man kommer att bli väl emottagen kanske man också 
har lättare för att presentera nya idéer. Jag bad dem prata om hur de skulle ta emot en kollega 
som kom med en ny idé. Det var viktigt (bland de jag talade med på Vrinnevi) att först lyssna 
och lära hur det fungerar på den här arbetsplatsen innan man kommer med förslag på andra sätt 
att göra jobbet på. Bland de jag intervjuade inom vård- och omsorgsförvaltningen var det mer 
accepterat att fråga och ifrågasätta. Det sågs som självklart. Däremot var det viktigt, sa en 
medarbetare, att man tänkte på vad man sa inne hos brukaren. Frågor kan man ta efteråt. Det 
handlar om att respektera kollegans professionalitet. 
 
Vi pratade också om man kände sig trygg i arbetsgruppen. På de arbetsplatser inom Landstinget 
Östergötland som jag besökte var det viktigt att man först lärde sig hur man gjorde på den här 
arbetsplatsen innan man förde fram nya idéer. Och man förde fram idéer främst inom den egna 
yrkesgruppen. När vi talade om det här blev det mest i hypotetiska termer (om jag skulle föra fram 
en idé… jo, det skulle jag nog våga). Å andra sidan upplevde man inte heller att man uppmuntrad 
när man kom med nya idéer eller gjorde något på ett nytt sätt. Man var trygg i att våga föra fram 
idéer men man hade på känn hur och var och med vem man skulle göra det. I de enheter i vård- 
och omsorgsförvaltningen jag besökte var attityden mer restriktiv. Det var inte OK att föra fram 
nya idéer inför arbetsgruppen och många poängterade att man lagt ner mycket tid på att förstå 
hur man skulle tolka signaler från arbetsgruppen. Även om många nog trodde att chefen gärna 
ville att man skulle komma med fler idéer vågade man inte med tanke på arbetsgruppen. 
Framförde man nya idéer riskerade man alltså att bli socialt bestraffad. Däremot var det en 
större frihet i hur man utförde sina arbetsuppgifter och en acceptans för att man kunde utföra 
dem på lite olika sätt. 
 
Fikarummet är inte den enda eller ens den viktigaste arenan för samvaro med kollegorna. Man 
pratar med varandra på olika sätt på olika ställen. Innovationer eller nya idéer är inget man 
diskuterar i fikarummet. Prestigen och samtalstonen kollegor emellan tycktes vara lite olika på de 
olika arbetsplatserna. Det fanns personliga konflikter, mest uttalat på den ena av avdelningarna 
på Vrinnevi och en av enheterna på vård- och omsorgsförvaltningen, men i vilken mån detta 
påverkade samtalet på arbetsplatserna vågar jag inte dra några slutsatser om. 
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Jag tog också upp hur man såg på att experimentera, på att göra lite annorlunda än man brukar 
göra. Det finns rent medicinska anledningar att inte ta risker, inte minst på avdelningarna på 
Vrinnevi. Det var alltså lite svårt att diskutera frågan med medarbetarna på Vrinnevi. Inom vård- 
och omsorgsförvaltningen var det OK att göra annorlunda, så länge man inte behövde involvera 
någon annan i det. Några resonerade som så att om jag kan reda upp det på egen hand om det 
inte går bra kan jag också tänka mig att göra annorlunda. 

5 Ett helikopterperspektiv på det innovativa klimatet 
I denna rapport har jag redogjort för ett nedslag i hur medarbetare vid ett litet antal arbetsplatser 
inom hälsosektorn ser på sin arbetsplats och hur man ser på innovationer. Enheterna har olika 
huvudmän och är dessa är organiserade på olika sätt. Utifrån detta begränsade urval är det 
förmätet att uttala sig generellt vilka av de skillnader som uppkommit i intervjuerna som beror 
på olika faktorer. Ett flertal olikheter kan påtalas, exempelvis att landstinget skulle vara mer 
professionsfyllt. 
 
Vad som är av vikt här är att skillnaderna kan ha betydelse för medarbetarnas innovativitet. Det 
kan vara värt att tänka över hur medarbetarna ser på sin egen innovativitet (exempelvis om den 
egna rutiniserade problemlösningen är innovativ). Det kan vara givande att fundera på hur 
nytänkande sprids och tas om hand i organisationen. Det kan vara viktigt att fundera på vilka 
flaskhalsar som finns i den egna organisationen. Att få idéer och förslag till förbättringar kommer 
till chefens kännedom kan handla om andra saker än brist på initiativförmåga. 
 
Under de intervjuer jag gjort har jag blivit övertygad om att det finns en stor potential för 
innovativitet inom de personer jag talat med. Av olika orsaker kommer inte alltid detta till 
uttryck i framförda idéer eller produkter. 

Allmänt omdöme 
Min främsta reflektion är att de medarbetare jag intervjuat är problemlösare men att de inte ser 
sina lösningar som viktiga. Innovationerna är alltså osynliga. Under samtalen har de intervjuade 
blivit medvetna om sin egen problemlösning och att problemlösningen kan ha ett värde. Att 
problemlösningen är osynlig är ett hinder för att informationen om dem ska spridas mellan 
kollegor. Att synliggöra problemlösningen, inte bara för möjliga produkter, men också för 
mindre organisatoriska innovationer, tror jag är viktigt både för att förbättra kommunikationen 
och för att öka stoltheten med jobbet. 
 
De intervjuade uppfattar själva att man är dåliga på att stödja varandra. Det viktigaste stödet 
tycks inte ligga i lönekuvertet eller i beröm från chefen utan i uppskattningen från kollegorna. 
Detta har också det goda med sig att om man upplever att man kommer att få stöd (eller i alla 
fall inte skitsnackad) vågar man också dela med sig av idéer man har. 
 
Jag upplever tydligt att arbetsplatslärandet är viktigt. Det här är inte jobb som man kan lära sig 
på kurs. Jag tror att det också är därför man är så mån om att ha bra kollegor. På samtliga 
arbetsplatser finns en kultur av att man ska lyssna innan man pratar. Att man ska vara försiktig 
med att ifrågasätta hur kollegor som jobbat längre jobbar, varför de gör som de gör. Flera har 
beskrivit hur man gör taktiskt för att föra fram en idé och hur man ska vänta innan man framför 
sina ”varför”. Insocialiseringen måste vara klar innan man får ifrågasätta. Detta är mest påtagligt 
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på arbetsplatserna med låg personalomsättning. Jag tror att detta är viktigt eftersom det hindrar 
att man prövar något nytt, att man ifrågasätter. 
 
Jag diskuterar här dels hur arbetsklimatet på arbetsplatsen ser ut, dels hur medvetna de är om sin 
problemlösning. Det innebär inte att en arbetsplats med sämre arbetsplatsklimat nödvändigtvis 
skulle vara mindre innovativt eftersom även där kan man komma på bra idéer: kanske för att 
man måste. 
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide använd vid intervjuer med personal 
 
0.  
presentera mig själv. Småprat. Berätta om ditt jobb! 
Berätta om din arbetsplats! Vad gör du för något? (försök göra konkret) Vilka jobbar du med? 
Brukare? Anhöriga? Vad är roligt med ditt jobb? Vad är mindre roligt med ditt jobb? (försök 
komma åt problem, ansvarskännande) 
 
1.  
Gräsrotsidéer: organisatoriska processinnovationer. 
Du pratade om hur du gör. Titta lite mer på det. Berätta något svårt som hände förra veckan. 
Vad hände? Vilka? Ur löste ni det? (Händer det ofta?) Vad hände sen? Pratade ni om det? Med 
vem? Lyft händelsen: skiljer sig detta från hur det brukar gå till? Vilka typer av problem brukar 
uppstå? Uppmuntran? 
 
Spridning av idéer – inom arbetsplats, arbetsgrupp, personalgrupp, organisation. Var finns 
barriärerna? (utgå från ex ovan)Samarbete andra organisationer 
 
2. 
Att introducera teknik och hjälpmedel: teknologiska processinnovationer 
(försök knyta till konkreta exempel) 
Vilken roll spelar chefen (chef på vilken nivå) hur ofta? Vilken typ av teknik? Varför 
introducerades den? Av vem? Varför introducerades det – upplevs det som meningsfullt? 
Utbildning/fortbildning – användning i realitet – vad beror det på? Vem tar initiativ till 
introducerade av teknik? Uppmuntran? Varför är det så? 
 
3. 
Hjälpmedel: varuproduktinnovationer 
Vi har pratat om vardagsproblem och hur ni gör när ni löser den, hur man kan göra för att lösa 
det. har ni någon idé för någon pryl som skulle kunna göra ditt jobb lättare? Någon sån där 
”varför-finns-inte-det” –idé? (fångar finns det idéer) Har du pratat med någon om det? Har du 
gått vidare med det? Varför (om dålig idé – hur vet du det?) vet du hur du skulle göra? Pratar ni 
om sånt? Vet du någon som har gått vidare med en idé? 
 
4. 
Saker vi gör som borde förbättras: tjänsteproduktinnovationer 
Vi har pratat utifrån ditt jobb. Vad uppfattar du att din uppgift är. Varför gör du som du gör – 
vad är det övergripande målet med din verksamhet. Händer det att du tänker på om du kan 
uppfylla målet på ett annat sätt? Göra en bättre produkt. Vem arbetar du för? Brukarna? 
Anhöriga? 
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5. 
Organisatorisk/kreativ miljö 
Följande sex punkter anses ofta vara bra för en kreativ miljö – men det stämmer inte alltid. 
Frågorna måste skrivas om så de blir mer applicerbara. I bästa fall måste jag inte ställa de raka 
frågorna men kan få dem att prata kring det spontant. 
 

1. Är arbetet meningsfullt? Är utveckling och överlevnad av organisationen viktigt för dej 
som anställd? Man är mer kreativ om jobbet känns som en utmaning (i positiv 
bemärkelse). 

2. är det OK att ta initiativ? Att samla info, interagera utanför organisationen? 
3. Hur tar vi emot en ny idé? Stödjer vi den? Hur ser vi på den som vill göra något på ett 

nytt sätt? Känner man sig uppmuntrad att komma med nya idéer? 
4. vågar man framföra nya idéer? Känner man sig tillräckligt trygg (i gruppen) för det? 
5. hur pratar vi med varandra? Prestige? Smittas debatterna av personliga konflikter? 
6. är det OK att ta risker? 
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Bilaga 2: Intervjuguide använd vid intervjuer med policymakers 
 
Frågebatteri semistrukturerade intervjuer m Monica Hjern, Agneta Westerdahl 
 
(försnack: tacka. hur mycket tid? Ok ställa allmänna frågor? Mitt syfte är att förstå hur ni ser på 
PIMM) 
 

• Komma åt programlogiken 
• Gå igenom innovationsklimatsvariablerna – mest för att förankra 
• Från kommunens/lio:s sida: vad är meningen med PIMM? (hur ser det ut om 10 år om 

PIMM lyckats väldigt bra?) 
• Hur länge varit engagerad och framförallt hur mycket 
• Styrning av Anita respektive Inger: hur funkar det? Samarbete? Samverkan? Relationer 

och politisk struktur 
• Vad vill du med PIMM? 
• Vad är det bästa som kan hända? 
• Samverkan Norrköpings kommun – Landtinget Östergötland 
• Behövs egentligen mer teknik 
• Möjligheterna för tjänsteproduktinnovationer? (jfr kvinnor vill starta nya tjänster) 


