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Titel: Arbetsmotivationens påverkan på arbetsplatsinnovation -En kvalitativ studie om hur 
medarbetare motiveras till innovation på arbetsplatsen 
 
Författare: Isaura Reckovic och Emelie Themner 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur en arbetsplats som är inriktad på individer med 
psykiska funktionsnedsättningar arbetar med arbetsplatsinnovationer och hur det kan relateras 
till arbetsmotivationen. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har genomfört åtta 
intervjuer med sju medarbetare samt deras chef. Fokus har legat på följande kategorier: 
arbetsplatsen, kommunikation, motivation och innovation. Utifrån vårt syfte formade vi med 
hjälp av dessa kategorier en intervjuguide med semistrukturerade frågor, en för chefen och en 
för medarbetarna.  
 
Resultatet visade att medarbetarna i stora drag arbetar med omvårdnadsarbete och 
motiveringsarbete. De har variation i sitt arbete och dagarna kan se väldigt olika ut. 
Kommunikationen på arbetsplatsen fungerar bra både mellan de anställda och med chefen. 
Det finns ett öppet klimat och de känner att de kan uttrycka sina åsikter till chefen. 
Det som främst motiverar medarbetarna är stödet från kollegor och av brukarna på 
verksamheten. Återkommande som motivationsfaktorer i resultatet är stödet, uppskattningen 
och den feedback de får från varandra. Resultatet visade att verksamheten i dagsläget är 
innovativ, detta efter att en omorganisation har genomförts vilket i sin tur har lett till ett 
innovativt beteende hos de anställda. 
 
Utifrån vårt resultat kan vi se ett samband mellan motivation och innovation på enheten och 
visar med hjälp av en egen modell detta samband. 
 
 
Nyckelbegrepp: arbetsmotivation, arbetsplatsinnovation, kommunikation, ledarskap, 
arbetsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 
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Title: The influence of work motivation on workplace innovation -A qualitative study of how 
employees are motivated to innovate in the workplace 
 
Authors: Isaura Reckovic and Emelie Themner   
 
Our purpose with the study is to examine how a workplace that focuses on individuals with 
mental disabilities are working with workplace innovations and how it can be related to work 
motivation. We have been using a qualitative approach in which we have conducted eight 
interviews with seven employees and their manager. The focus has been on the following 
categories: workplace, communication, motivation and innovation. Based on our purpose and 
with the help of these categories we shaped an interview-guide with semi-structured 
questions, one for the manager and one for the employees. 
 
The result shows that the employees mainly work with nursing and motivation. They have 
variety in their work and the workingdays can be very different from one day to another. The 
communication on the workplace works well between the employees as well as between 
employees and the manager. There is an open climate at the workplace and they feel that they 
can express their opinions to the manager. What primarily motivates the employees is the 
support from the colleagues and the clients on the unit. Recurring as a motivator is the 
support, appreciation and the feedback they receive from each other. The result showed that 
the workplace currently is very innovative, this after a reorganization has been implemented 
which in turn has led to an innovative behaviour of the employees. 
 
Based on our result we can see a connection between motivation and innovation on the unit 
and by using our own model we present this connection. 
 
Key words: work motivation, workplace innovation, communication, leadership, workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förord 
 
Ett stort tack till verksamheten där undersökningen ägde rum. Tack för ert vänliga bemötande 
och ett deltagande som gjorde vår studie möjlig. 
 
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Henrik Stenberg, som har väglett oss och gett oss goda 
råd under uppsatsens gång. Sist men inte minst vill vi även tacka vänner och familj som har 
funnits där och stöttat oss hela vägen genom vårt uppsatsskrivande. 
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1. Inledning 
Vi kommer under denna del att ge en beskrivning av vårt valda forskningsområde samt vårt 
problemområde. Vi kommer även att definiera de centrala begrepp som vi använder oss av i 
uppsatsen. 
 
1.1 Bakgrund och problemanalys 
På de flesta av dagens arbetsplatser krävs det ständig utveckling och förnyelse av olika 
arbetsprocesser för att klara av att möta omgivningens krav och utveckling. Dock är det inte 
endast omgivningen man behöver anpassa sig till utan de anställdas motivation för att 
utvecklas är minst lika viktig. Att med jämna mellanrum uppmärksamma de anställda och 
hålla vid liv det som uppmuntrar dem i arbetet är av stor vikt. Något som man som ledare bör 
ha i åtanke är att varje individs motivation ser olika ut och att det som motiverar chefen inte 
alltid motiverar dennes anställda (Wiley, 1995). 
 
Att motivera innovation är viktigt när det gäller att utveckla organisationer. Innan en 
innovation har implementerats är det endast en idé eller uppfinning. Mansos (2011) uppsats 
om att motivera innovation visar att engagemang tillsammans med kompetensplan, 
anställningstrygghet, och snabb feedback på prestationer är avgörande för att motivera 
innovation. En avgörande del för att kunna implementera ett incitamentsprogram för att 
motivera innovation är att strukturen bör vara annorlunda än ett vanligt standardsystem som 
vanligen används. Innovation innebär att utforska nya oprövade metoder som utgör en risk för 
att misslyckas. Därför kan vanliga standardmetoder ha negativa effekter på innovationen 
(Manso, 2011). Med tanke på de ständiga förändringarna i samhället har behovet av att bli 
mer effektiva och konkurrenskraftiga blivit större. Målet med innovation är att förbättra 
organisationens kapacitet och det finns många olika sätt att arbeta med innovation inom 
organisationer. Företag kan till exempel utveckla nya produkter, eller införa bättre och 
smartare arbetsprocesser (Hislop, 2009). 
 
Motivation som också kan formuleras som viljan till att förändra är en stor central faktor till 
en bra förändring. Att de anställda känner sig motiverade att förnya och förändra olika 
faktorer är en av de viktigaste förutsättningarna för arbetets utveckling. Motivation kan vara 
olika för olika individer, men en gemensam faktor är att motivation utgör en drivkraft för 
individens handlingar. Angelöw (1991) beskriver motivationen som att eftersträva och 
förverkliga ett visst mål. Dessa mål kan vara av olika slag, men motivation och mål är nära 
sammankopplade med varandra. Han konstaterar att oavsett vad man har för inställning till 
olika mål så innebär motivation en strävan efter att förverkliga något mål/behov. I detta fall 
kan det innebära att förbättra effektivitet, arbetsmiljö, arbetsvillkor och förändringsmetoder 
inom en organisation (Angelöw, 1991). 
 
Vår studie kommer att beröra en arbetsplats inom socialförvaltningen och hur de där arbetar 
med innovativa lösningar när det finns olika begränsningar att ta hänsyn till, så som lagar och 
brukare. Vi kommer att fokusera på medarbetarna och i mindre utsträckning på den högre 
ledningen. Vi vill veta hur de hanterar och utför innovation på verksamheten samt hur 
delaktiga medarbetarna får vara i detta innovationsarbete. Då de anställda har fått en relativ 
ny arbetsplats och arbetar just nu kontinuerligt med att införa nya metoder och rutiner för att 
hitta det bästa sättet att arbeta på undrar vi hur motivationen ser ut i samband med dessa nya 
förändringar. Vi ville undersöka om det finns ett samband mellan arbetsplatsinnovation och 
arbetsmotivation då vi ser det som ett relativt nytt och inte helt utforskat ämne. 
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1.2 Syfte 
Eftersom arbetsplatsinnovation är något som på senaste tid har blivit mer uppmärksammat har 
det även fångat vårt intresse. Innovationer kan vara allt ifrån små till stora förändringar men 
syftet är att förbättra och förnya arbetsprocesser. Arbetsmotivation är ett vanligt 
förekommande ämne i arbetslivet. Därför vill vi undersöka vad dessa två begrepp kan ha för 
samband, och hur de påverkar varandra.   
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur en enhet inom socialförvaltningen arbetar 
med innovationer och hur det kan relateras till arbetsmotivationen. 
 
1.3 Frågeställningar 
Vår huvudfråga är som följer: 
 
Vilket samband har arbetsmotivation och arbetsplatsinnovation för en arbetsgrupp inom 
psykiatrin? 

Utifrån denna huvudfråga har vi skapat fyra underfrågor: 
 

- Hur är arbetsplatsen utformad? 
- Hur fungerar kommunikationen på enheten? 
- Vad motiverar de anställda? 
- Hur arbetar de med innovation på enheten? 
 

Denna verksamhet inte är känd för någon av oss sedan tidigare och vi vill därför först och 
främst veta hur arbetsplatsen är utformad. Genom att ta reda på aktuella arbetsuppgifter, hur 
en arbetsdag kan se ut och om arbetsplatsen erbjuder de anställda eget ansvar kan vi få oss en 
bild av arbetsplatsen. För att kunna dra slutsatser om innovation på arbetsplatsen anser vi att 
vi måste ha insikt och förståelse i det grundläggande arbetet. I efterhand kommer sedan frågor 
om kommunikation, motivation och innovation. Detta för att även här få reda på hur 
kommunikationen ter sig på arbetsplatsen och vad de anställda motiveras av, samt hur arbetet 
med innovation ser ut på enheten för tillfället. 
 
 
1.4 Disposition av uppsatsen 
I uppsatsens inledning ger vi en presentation av studiens bakgrund och problemområde, för att 
sedan definiera centrala begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. Därefter redovisar vi 
teoretiska modeller och tidigare forskning som är relevant för området och analysen av vårt 
resultat. I nästa kapitel presenterar vi de metoder vi har valt att använda för vår studie, för att 
sedan presentera resultatet som vi har valt att dela in i olika teman. Efter resultatkapitlet 
analyserar vi empirin med hjälp av teorier samt tidigare forskning. Till sist presenteras vår 
slutsats och en diskussion som berör resultatets och metodens betydelse för studien med ett 
kritiskt förhållningssätt. 
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2. Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för tidigare forskning som skett inom vårt 
studieområde. 
 
2.1 Motivation 
Forskning om motivation lyfter ofta fram ett eller flera behov som bör uppfyllas för att den 
enskilde ska kunna känna sig motiverad. Dessa behov är inre och yttre motivation där inre 
motivation är förankrat till individen och handlar om individens utveckling och ansvar, medan 
yttre motivation kan vara belöningar i form av lön och befordran. 
 
Frederick Herzberg är en av de mest kända forskare som inriktat sig på arbetsmotivation. 
Herzberg menar att de människor som trivs på sitt arbete kommer att vara mer motiverade att 
utföra ett bra arbete. Herzberg gjorde en studie där han tog reda på vad som gjorde att 
anställda mådde bra respektive dåligt i sitt arbete. Sammanfattningen av denna studie är att 
det finns två kategorier av faktorer som påverkar människans upplevelser av trivsel och 
välbefinnande eller av vantrivsel. Herzberg kunde konstatera att när medarbetare beskrev sig 
som lyckliga på sin arbetsplats var det på grund av faktorer som hade med arbetsuppgifterna 
att göra, exempelvis känslan att man lyckats bra med en uppgift eller att man hade möjligheter 
att lära sig nya saker och utvecklas genom sitt arbete. Tillfredsställelse på arbetet genom 
uppskattning och erkännande för den yrkesroll man har är gynnsamt för välbefinnandet. 
Dessa faktorer kallades av Herzberg för motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1959). Det framkom att om man istället vantrivdes på sin arbetsplats så var det 
oftast på grund av fysiska faktorer, som Herzberg valde att kalla hygienfaktorer, såsom 
arbetsmiljön, ledarskapet, organisationen och lönen. Detta är faktorer som inte är kopplade till 
det direkta arbetet men inte heller bidrog till ökat välbefinnande i den grad som 
arbetsrelaterade faktorer gjorde. Enligt Herzberg är hygienfaktorerna inte något som måste 
uppfyllas på en arbetsplats för att människor ska känna mer motivation att anstränga sig eller 
utvecklas, däremot gör motivationsfaktorerna det då dessa i högre grad ökar 
arbetsmotivationen (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). 
 
Herzberg redogör för något som kom att kallas för arbetsberikning (job enrichment) som 
handlar om att utveckla människans arbetsmiljö genom att bistå individen med frihet, ansvar, 
utmaningar samt möjlighet till att utnyttja och utveckla sin egen förmåga samt få återkoppling 
och feedback på det man har utfört. Hygienfaktorerna måste vara på en acceptabel nivå för att 
det ska löna sig att satsa på motivationsfaktorerna (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). 
 
2.2 Innovation 
Arad et. al (1997) står bakom en av de mest omfattande studierna av samband mellan 
organisationers egenskaper och förmåga till innovation.  Arad et.al (1997) betonar att dagens 
organisationer är verksamma i en snabbt föränderlig, konkurrenskraftig och turbulent 
omgivning. För att dessa organisationer ska behålla lönsamheten menar Arad et.al (1997) att 
organisationerna därför måste vara flexibla, innovativa och snabbt kunna anpassa sig till 
omgivningen. Forskarna ansåg att organisationens struktur ska kunna bidra till integrering av 
organisationens aktiviteter och stödja informationsflödet. Det har visat sig att “platta” 
organisationer med få hierarkiska strukturer, autonomi och tillämpning av arbetsgrupper 
stödjer innovation, men enbart om de anställda tilldelas någon form av autonomi att kunna 
fatta beslut och lösa uppgifter. Organisationer som involverar de anställda istället för att ha 
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kontroll över dem har visat sig vara de organisationer som är mest innovativa. Det finns även 
viktiga beståndsdelar i ledningen som är av särskild betydelse sett till innovation och dessa är: 
utveckling av organisationskultur, riktning och visioner, motivation, utvärdering och 
stärkande av önskat beteende och resultat samt korrigering för prestation och framgång (Arad 
et.al, 1997). 
 
Arad et.al (1997) anser det vara av vikt att man definierar innovation men även skiljer det från 
kreativitet. Man definierar innovation som en kollektiv process där man för fram nya 
problemlösningsidéer och använder dem. Kreativa idéer är byggstenarna för innovation och 
organisationsinnovation är i sin tur ett framgångsrikt genomförande av dessa kreativa idéer. 
För att en organisation ska anses vara innovativ är det därför inte tillräckligt att man enbart 
genererar kreativa idéer. För att det ska anses innovativt ska dessa idéer accepteras och 
implementeras (Arad et.al 1997). 
 
Smith et.al (2008) och De Jong & Kemp (2003) tar i sin forskning upp temat 
medarbetardriven innovation. För att medarbetardriven innovation ska vara möjlig på 
arbetsplatsen finns det fyra faktorer som bör uppfyllas. Dessa faktorer är: stödjande ledning, 
autonomi, samarbete och organisatoriska normer för utforskande. Dessa faktorer har en 
positivt drivande effekt på utvecklingen (Smith et.al 2008, De Jong & Kemp 2003). Smith 
et.al (2008) lyfter fram stödjande ledning som den viktigaste faktorn för medarbetardriven 
innovation. Medarbetarna kommer inte att ta initiativ och framföra idéer som kan resultera i 
innovation om stödet från ledningen inte finns. Faktorn autonomi handlar om att ge 
medarbetarna frihet och kontroll över sin egen situation. Det innebär att de känner att de har 
inflytande och handlingsutrymme på arbetsplatsen för att kunna fatta beslut och utföra sina 
uppgifter utan att känna sig kontrollerade eller övervakade. Genom att de anställda får känna 
att de har frihet och handlingsutrymme resulterar i en positiv effekt på innovativt arbete bland 
de anställda (Smith et.al 2008). Den tredje drivkraften samarbete handlar om att socialt 
inflytande genom interaktion i grupper är en bra förutsättning för kreativitet. Forskarna lyfter 
fram betydelsen och fördelen av olikheter i grupperna, detta har visats öka idéegenereringen 
och idéutbytet. Den fjärde och sista faktorn som är de organisatoriska normerna för 
utforskande innebär att de anställda troligtvis kommer att engagera sig mer i 
utvecklingsarbetet om de uppmuntras till det och stödet från ledningen är tydligt. Smith et.al 
(2008) menar att anställda letar efter signaler för “rätt beteende” för att veta att det man gör 
faktiskt är rätt. Genom att få bekräftat att innovationstänkandet är rätt och viktigt innebär att 
man som anställd engagerar sig i innovationsprocessen. 
 
Bara under de senaste åren har synen på samspelet mellan kunskapsbildning och innovationer 
blivit allt bredare. Ett viktigt resultat av detta är bristen på att beakta arbetsplatsen som en 
plats för lärande och inte endast som en produktionsanläggning uppmärksammats. I forskning 
om innovationer och innovationsprocesser har även lärande blivit ett nyckelbegrepp. Dock 
kritiseras denna forskning för sin brist på en problematisering av det utbildningskoncept som 
används. Innovationsforskning har också till största del fokuserat på det formella lärandet och 
inte så mycket på informellt lärande (Ellström, 2010). Syftet med Ellströms (2010) forskning 
har varit att undersöka hur en arbetsplats kan förstås som en plats för lärande och innovation 
samt vilken roll lärande spelar i innovationsprocesser. Genom detta vill man föreslå ett 
ramverk som kan användas för att konceptualisera och analysera praktikbaserade 
innovationsprocesser i organisationer. Så som praktikbaserad innovation används här avser 
det de anställda eller ledningarna. Förnyelse av sin egen verksamhet sker till exempel genom 
utveckling och användning av nya arbetsmetoder, rutiner, produkter eller tjänster. Denna 
definition fokuserar på arbetslärande som en grundläggande faktor för innovationsprocesser. 
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Ellström (1997) menar att individens samspel med dennes omgivning är en viktig aspekt i 
lärandeprocessen. Det finns enligt Ellström (1997) två olika lärande, anpassnings inriktat 
lärande och utvecklingsinriktat lärande. Med anpassnings inriktat lärande utgår individen från 
presenterade uppgifter, förutsättningar och mål. Utvecklingsinriktat lärande handlar istället 
om att individen tar eget ansvar, tolkar, analyserar, reflekterar kring, identifierar och 
formulerar uppgiften själv (Ellström, 1997). 
 
Enligt Ellström (2010) innebär innovation en förändring som leder till ett bättre bedrivande av 
processen mot ett uppsatt mål. Ellström skiljer på process-innovationer och 
produktinnovation. Process-innovationer har som syfte att förbättra arbetsprocesser medan 
produktinnovationer har som syfte att skapa nya produkter och ny service. Process-
innovationer kan i sin tur vara både tekniska och organisatoriska. Med tekniska process-
innovationer menar man exempelvis ny IT-utrustning och nya produkter. Organisatoriska 
process-innovationer däremot riktar istället in sig på att strukturera upp en arbetsprocess eller 
en viss arbetsmetod (Ellström, 2010). Praktikbaserad innovation presenteras av Ellström 
(2010) i hans artikel. Detta begrepp beskriver hur en verksamhet arbetar för att innovativt 
förbättra och utveckla arbetsuppgifterna. Begreppet innebär att de idéer och innovationer som 
man skapar grundas på det man lärt sig och sett under arbetets gång. 
 
Eftersom de i den tidigare forskningen om motivation benämner faktorer som individen 
motiveras av ser vi en tydlig koppling mellan motivation, kommunikation och innovation. 
Herzberg (1959) nämner feedback som en dimension som skapar motivation. På detta sätt 
kommer vi in på kommunikation och ser en koppling utifrån teorierna. 
 
Forskningen kring innovation visar att ledarskapet och organisationens inställning gentemot 
medarbetarna påverkar innovation på arbetsplatsen. Finns det inte en stödjande ledning och 
autonomi som inger medarbetarna frihet och kontroll så kommer inte detta vara gynnsamt för 
innovation. För att det ska vara möjligt för en ledning att vara stödjande mot medarbetarna 
kan vi här koppla samman detta med kommunikation. Kommunikation är vardaglig och av 
största vikt både bland medarbetare men även från ledningen. Här kopplar vi även in 
Hackman och Oldhams (1979) fem dimensioner då en av dimensionerna; frihet, omfattar just 
det vi ovan nämnt. Att individen känner frihet på sin arbetsplats och kan påverka. Vi anser det 
vara av vikt att det finns inslag av både kommunikation och motivation för att kunna 
möjliggöra innovation på en arbetsplats.  
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3. Teoretisk referensram 
Under denna rubrik kommer vi presentera de teorier som vi anser har varit relevanta för 
forskningen. Först presenteras teorier kring motivation, följt av teori om innovation och 
avslutas sedan med teorier om kommunikation. 
 
3.1 Maslows Behovshierarki 
Abraham Maslow skapade en teori om motivation som innebär att motivation är möjlig 
genom uppfyllandet av specifika behov. Enligt Maslow finns det fem typer av behov: 
fysiologiska behov, trygghet, sociala behov, självkänsla och självförverkligande. Den första 
kategorin i behovshierarkin är fysiologiska. De utgörs av de grundläggande behoven som mat, 
sömn, tillgång till vatten, luft, värme och andra saker som människan behöver för att kunna 
överleva. Trygghetsbehovet omfattar att man som individ ska befinna sig i en miljö som är 
säker och fri från faror, att uppfylla psykologiska behov som stabilitet, skydd, fred och 
struktur i livet. Trygghetsbehovet är i stort att kunna skapa stabilitet i en omvärld som 
förändras. Det sociala behovet innefattar tillhörighet, kärlek och vänskap, att helt enkelt känna 
sig förstådd och behövd av andra samt minimera känslan av ensamhet. Kategorin självkänsla 
innefattar faktorer såsom uppskattning och självförtroende. Att känna självrespekt, få 
bekräftelse och uppmärksamhet av andra kommer att leda till att man känner sig självsäker 
och i sin tur värdefull (Maslow, 1987). Den sista kategorin som kallas för självförverkligande 
handlar om den personliga utvecklingen och att man som individ når sin maximala kapacitet 
och sin potential. Det kan vara allt ifrån att ägna sig åt sådant som utvecklar en själv som 
person såsom studier, välgörenhet eller andra engagemang i samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
Figur 1. Maslows behovshierarki (Maslow, 1987) Egen översättning. 

 
Maslows behovshierarki fungerar som så att de primära behoven först måste vara 
tillfredsställda för att alla de högre målen ska kunna motivera individen. Det är en trappa där 
man måste börja på trappsteg ett för att sedan kunna ta nästa steg till trappsteg två. För att 
kunna skapa en trygg miljö för sig själv (trygghet) så måste man först och främst ha mat, 
värme och sömn. För att sen kunna rikta in sig på de sociala behoven så måste man ha 
uppfyllt stora delar av de fysiologiska behoven samt trygghetsbehoven för att kunna lägga 
energi på de sociala behoven (Maslow, 1987). 
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3.2 Herzbergs motivationsmodell 
Frederick Herzberg konstruerade år 1959 Herzbergs motivationsmodell. Den förklarar vad 
människor vill ha ut av sitt arbete och hans resultat av studien ledde till att det finns två typer 
av faktorer som är relaterade till olika effekter på arbetet. Inom arbetspsykologin har det länge 
varit ett mål att uppenbara skälen till varför personer varierar i deras motivation till arbetet, 
men även hur enskilda skillnader med organisatoriska/situationsfaktorer påverkar enskild 
tillfredsställelse och motivation (Furnham, 2002). 
 
Herzbergs motivationsmodell, som även kallas tvåfaktorteorin, går ut på att tillfredsställelse 
och missnöje inte är två motsatser till varandra. Istället är det två separata enheter som orsakas 
av helt olika faktorer av arbete. Dessa två enheter har han i sin motivationsmodell benämnt 
som hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna kännetecknas som yttre 
faktorer som påverkar arbetets utformning: 
 
• arbetsförhållanden 
• lön 
• sociala relationer 
• företagets policy och status 
• chefen 
• arbetsmiljö  
 
Motivationsfaktorer kännetecknas som inre faktorer och innefattar aspekter som: 
 
• prestation 
• personlig utveckling 
• karriärutveckling 
• ansvar 
• erkännande 
• arbetet i sig 
 
(Furnham et al. 1999). 
 
Enligt Herzberg räcker det inte att förbättra de yttre faktorerna för en organisation som vill 
öka de anställdas motivation. För att de anställda ska uppleva tillfredsställelse måste de inre 
faktorerna finnas, men även de yttre efter som det annars leder till vantrivsel om de inte finns. 
Motivationsfaktorerna kan öka tillfredsställelsen och hygienfaktorerna företräder de faktorer 
som endast kan minska vantrivsel (Furnham et al. 2009). 
 
Själva poängen med Herzbergs modell är att det måste skapas en miljö med anpassade 
arbetsuppgifter i centrum. Arbetsuppgifterna bör formas efter de anställdas främsta intressen, 
ambitioner samt möjligheter till ansvar och utveckling av den anställde. Detta bidrar till att 
människor upplever arbetstillfredsställelse och blir motiverade (Furnham et al. 2009). 
 
3.3 Hackmans och Oldhams modell 
En teori som bygger vidare på Herzbergs tvåfaktorteori är Hackmans och Oldhams (1979) 
modell för arbetsutformning. Till skillnad från Herzbergs modell anser Hackman och Oldham 
att deras teori endast kan användas som grund för praktiskt arbete för dem som är intresserade 
av att utveckla sig, och de medräknar vissa personlighetsfaktorer (Hackman och Oldham 
(1979) i Wolvén 2000). I likhet med Herzberg anser Hackman och Oldham att arbetet i hög 



	   8	  

grad påverkas av hur arbetet är utformat. Arbetet bör därför innehålla en hög grad av fem 
dimensioner för att innehålla en hög motivationspotential. Dessa fem särskilda dimensioner 
är: 
 
1. Variation, att individen bör kunna bruka så många av sina färdigheter som möjligt. 
2. Helhet, att individen helst bör arbeta med tydliga arbetsuppgifter. 
3. Betydelsefullhet, att arbetsuppgifterna bör upplevas som viktiga för individen. 
4. Frihet, att individen bör kunna påverka sina arbetsuppgifter. 
5. Feedback, att individen bör kunna se ett tydligt resultat av sitt eget arbete. 
 
 
Dessa fem dimensioner ska enligt Hackman och Oldham ge upphov till centrala psykologiska 
upplevelser och tillstånd. För att påverka meningsfullheten i arbetet är variationen, helheten 
och viktiga arbetsuppgifter av stor betydelse. Friheten påverkar det upplevda ansvaret, medan 
feedbacken sedan påverkar kunskapen om arbetsresultaten. Detta leder till att dessa 
psykologiska upplevelser påverkar själva resultatet i form av inre arbetsmotivation, kvaliteten 
på arbetsprestationen, arbetstillfredsställelsen samt frånvaro och personalomsättning. Utifrån 
modellen leder höjd motivation till ökade prestationer som därefter blir ett resultat till god 
trivsel och arbetsmiljö (Hackman och Oldham (1979) i Wolvén 2000). 
 
3.4 Tidd´s & Bessant’s Innovationsprocess 
Tidd och Bessant (2010) redogör i boken Managing Innovation en modell av 
innovationsprocessen. Denna modell ger en förenklad beskrivning av hur en innovativ process 
kan ta form (se figur nedan). Tidd och Bessant (2010) menar att innovation är något som drivs 
av förmågan att kunna se samband, att upptäcka nya möjligheter och att dra nytta av dessa. 
Det handlar inte enbart om att skapa nytt utan även att kunna erbjuda nya sätt att hantera och 
serva något redan infört och etablerat. Författarna menar att ljusa och bra idéer inom offentlig 
service som hälsovård, utbildning och social trygghet som är väl genomförda kan leda till 
värdefulla tjänster som i sin tur påverkar livskvaliteten för miljontals människor. Enligt Tidd 
och Bessant (2010) lyckas man med en innovation genom att hitta företagets kärnkompetens, 
se helheten, förstå och förbättra rutinerna samt ha en öppen inlärningsprocess och lära sig av 
sina misstag. 
 
Modellen består av fyra olika faser där den första fasen Finna i innovationsprocessen handlar 
om att man ska leta efter möjligheter för förändringar och upptäcka signaler i miljön där en 
innovation hade varit välbehövlig. Den andra fasen Välja handlar om att välja bland de idéer 
som man har tillgängliga utifrån den sits företaget befinner sig i. Här måste företaget ta 
hänsyn till och se över om det behöver kompletteras med kunskap, resurser, utrustning och 
ställa sig frågan om detta är något som förbättrar och gynnar företaget (Tidd & Bessant, 
2010). Den tredje fasen som kallas för Implementera innebär att man möjliggör 
implementeringen av idén med hjälp av olika kunskaper och binder ihop det till en 
innovation. Ett exempel på detta är att om det är en innovation av teknisk karaktär så finns det 
en anställd tillgänglig med teknisk bakgrund som med sin kunskap finns tillgänglig för att 
avgöra om innovation är tekniskt möjlig. I denna fas utnyttjar man de olika kunskaperna för 
att på det mest effektiva sättet genomföra idén men även upprätthålla den (Tidd & Bessant, 
2010). Den fjärde fasen Bevara handlar om att fånga in och bevara det värde som 
innovationen för med sig, Tidd och Bessant menar att en innovation är ingenting man 
genomför för sakens skull utan för att fånga upp ett värde ur innovationen. Dock så är detta 
inte det lättaste att göra men det finns formella metoder som exempelvis patentering och 
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informell metod som exempelvis tyst kunskap, tanken är att kunskapen sprids och inte går 
förlorad vilket i sin tur resulterar i att man bevarar värdet (Tidd & Bessant,2010). 
 
Tidd och Bessant (2010) påpekar att det är viktigt att tänka på att inte bygga upp strukturer i 
organisationen som hindrar istället för stödjer kreativitet, kommunikation, samarbete eller 
andra processer som hindrar och sätter stopp för goda idéer. De menar att man måste 
balansera införandet av ramar och begränsningar samtidigt som man har en balanserad 
struktur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Figur 2. Modell av innovationsprocessen (Tidd och Bessant, 2010) Egen översättning. 

       
 
 
3.5 Organisationskommunikation 
Sedan 1960-talet har begreppet organisationskommunikation utvecklats som ett självständigt 
forskningsområde. Majoriteten av områdets forskning och teorier handlar om den interna 
kommunikationen i en organisation. De tidigaste teorierna berörde kommunikationen mellan 
medarbetare och chefer med en förenklad syn på kommunikation som överföring mellan 
sändare och mottagare. Nuförtiden handlar området kommunikation även om relationen till 
bland annat organisationers struktur, kultur, ledarskap, identitet, nätverk, omgivning, 
globalisering, teknik, nya medier, makt och deltagande. Områdets tyngdpunkt ligger på intern 
kommunikation, som handlar om organisationsmedlemmars formella och informella 
kommunikation internt i organisationen. Två av de mest centrala teorier som påverkat 
forskningen om organisationskommunikation är systemteori och teorier om meningsskapande 
(Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 
 
Systemteori har haft stor betydelse för forskningen om kommunikation i organisationer. När 
teorin infördes låg fokus på kollektivet och organisationsnivån istället för på individen och 
interpersonella relationer. Enligt Katz och Kahn (1966) är organisationer öppna system där 
kollektiva strukturer skapas utifrån medlemmarnas beteenden. De argumenterade också för att 
organisationer är psykologiska, sociala och symboliska konstruktioner där omgivningen 
påverkar hur individerna uppträder. Regler och normer begränsar individens 
handlingsutrymme inom organisationen och sätter organisationens behov framför individens. 
Kontrollmekanismer utvecklas också för att reducera osäkerheten genom att organisationen 
anpassar sig till omgivningens krav (Heide et.al 2012). 
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Meningsskapande är en annan viktig teori som utvecklades av Karl E. Weick. Den utgår från 
hur organisering sker genom social interaktion och kommunikation. Enligt Weicks teori 
skapar organisationsmedlemmar sin omgivning genom att interagera med varandra. Tre 
centrala begrepp inom teorin är: enactment, selection och retention. Weick menar att 
organisationer har dessa tre processer. Med enactment (antagande) menar Weick att en del 
fenomen som organisationer uppstår bara genom att man pratar om dem. Genom enactment 
agerar organisationer på sin omgivning eller till och med skapar sin omgivning själva. Med 
selection (val) väljer organisationen ut tolkningar av omgivningen för att kunna minska 
tvetydiga uppfattningar om denna. Genom retention (bevara) menar Weick att organisationen 
kommer ihåg de antaganden och val den gjort och sparar detta för vidare antaganden och val. 
Dessa begrepp är relaterade i förhållande till vad medlemmarna i organisationen 
uppmärksammar och hur de agerar samt hur de väljer att tolka omgivningen och hur de 
bevarar tolkningarna (Weick 1979). Weick menar att vi ständigt konstruerar verkligheten som 
vi är en del av genom meningsskapande. Huvudpunkten i den här teorin är kommunikationen 
mellan organisationens medlemmar (Heide et.al 2012). 
 
 
3.6 Effektiva team 
Forskning om högpresterande arbetsteam har under de senaste decennierna ökat markant. I 
dagens samhälle är det viktigt för alla organisationer att ha ett bra teamarbete för att öka 
produktiviteten och för att nå framgång. Många låter deras anställda gå på olika kurser för hur 
man ska lära sig arbeta i team. Susan Wheelan (2010) har gjort en modell utifrån aktuell 
forskning som sammanfattar andra modeller inom området grupputveckling. Det finns fyra 
utvecklingsstadier i alla arbetsgrupper enligt Wheelan. De fyra första faserna handlar om 
gruppers utveckling och sen ett sista stadium för att förtydliga gruppens upplösande. 
 
FAS 1 - Tillhörighet och trygghet 
FAS 2 - Opposition och konflikt 
FAS 3 - Tillit och struktur 
FAS 4 - Arbete och produktivitet 
 
Wheelan (2010) beskriver att grupper utvecklas med tiden, precis som vi människor. Först har 
vi barndomen som kännetecknas av tillhörighet och beroende. Ungdomsperioden innehåller 
sedan vanligtvis opposition och konflikter. Som unga vuxna ägnar människor ofta tid åt att 
utveckla relationer av tillit och att förbereda sig för sin yrkeskarriär. Den vuxne i sin tur ägnar 
mycket av sin tid till arbete, och till sist på äldre dagar brukar människor ha intresse för annat 
än endast arbete. Dessa fem faser finns i alla arbetsgrupper enligt Wheelan (2010). Respektive 
fas har sitt sätt att manifestera sig på. Fas 1 kännetecknas av att medlemmarna strävar efter att 
känna tillhörighet och trygghet i arbetsgruppen. Denna fas utmärker sig i arbetsgrupper 
genom att medlemmarna är mer angelägna om att bli accepterade och få tillhöra gruppen. I fas 
2 försöker medlemmarna komma överens om enhetliga mål och värderingar vilket ofta skapar 
konflikter. Denna fas kännetecknas av konflikter och meningsskiljaktigheter i grupperna kring 
mål och uppgifter. Den trygghet medlemmarna skapat i fas 1 tillåter dem att komma med 
avvikande åsikter i fas 2. I den tredje fasen har kommunikationen mellan medlemmarna blivit 
mer öppen och uppgiftsorienterad. Medlemmarna arbetar i denna fas med att skapa samt 
stärka arbetsrelationerna med varandra. Sammanhållning, tillit och tillfredsställelse bland 
medlemmarna ökar i fas 3. I den fjärde utvecklingsfasen är gruppen mer produktiv och 
effektiv. Som medlem är man medveten om och delar gruppens mål. 
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Kommunikationsstrukturen i denna fas är öppen och tillåter alla medlemmar att delta och göra 
sin röst hörd. 
 
Grupper genomgår också perioder av tillhörighet, konflikter, tillit, och struktur, samt arbete 
och avkoppling. Med andra ord har gruppers utveckling och människors utveckling mycket 
gemensamt (Wheelan, 2010). 
 

3.7 Sammanfattning av teorier 
De teorier som vi har utgått från i vår studie fokuserar på innovation, motivation och 
kommunikation. Maslows och Herzbergs teorier har en utgångspunkt i att individens behov 
ska tillgodoses för att individen ska känna motivation. Maslows behovshierarki är inriktad på 
individen och de basala behoven på ett vardagligt plan medan Herzberg fokuserar på 
individens behov i organisationen. 
 
Hackman och Oldham (1979) har en teori för hur arbetets utformning ska se ut för att 
individen ska känna motivation. Deras modell innefattar fem dimensioner varav två av 
respektive fem dimensioner är individinriktade och de andra tre dimensionerna är fokuserade 
på organisationsnivå. Då modellen fokuserar på arbetsplatsen och individen på arbetsplatsen 
så kan den till största del sägas inrikta sig på organisationen. 
 
Tidd och Bessant (2010) presenterar en modell över en innovationsprocess och hur dessa kan 
se ut i organisationer. De lyfter upp vikten av att organisationen bör tänka på att inte bygga 
upp strukturer som hindrar istället för stödjer kreativitet, kommunikation och samarbete som i 
sin tur kommer leda till innovation.  
 
Organisationskommunikation handlar om den interna kommunikationen mellan medarbetare 
och chefer i en organisation. Fokus här har lagts på organisationen istället för på individen. 
Individen begränsas av regler och normer inom organisationen och omgivningen i sin tur 
skapas genom att medlemmarna i organisationen integrerar med varandra. Detta går hand i 
hand med de faser som Wheelan (2010) menar att en grupp har under sin utveckling. I de 
olika faserna arbetar gruppen sig uppåt i utvecklingen och stöter på olika hinder och 
konflikter. Även Wheelan lyfter upp vikten av kommunikation och samarbete i grupper för att 
kunna stärka arbetsrelationer och sammanhållningen. Wheelan (2010) lägger fokus på 
individen i gruppen men detta fokus är även detta kopplat till organisationen och grupper i 
organisationerna och på arbetsplatser. 
 
 
4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den metod vi valt att använda i vår undersökning 
samt hur vi har gått tillväga. 
 
4.1 Val av vetenskaplig ansats och metod 
Vi ansåg att en kvalitativ undersökningsmetod var bäst lämpad för undersökningen utifrån 
vårt syfte. Eftersom vi ville få insikt i människors åsikter, synpunkter, uppfattningar och 
känslor var intervjuer den bästa metoden för att kunna få ut så detaljerad och ingående data 
som möjligt. Vi genomförde därför personliga intervjuer med semistrukturerade frågor för att 
låta respondenterna uttrycka sina personliga åsikter och känslor, och på så sätt få en ingående 
förståelse för intervjupersonernas tankar om området. Vi utformade en semistrukturerad 
intervjuguide som innebär att vi formulerat en rad tematiska frågor och var öppna för 
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följdfrågor och ytterligare diskussion från respondenterna gällande svaren på frågorna. Vårt 
fokus låg därmed på den intervjuade och dennes synpunkter och åsikter (Denscombe, 2009). 
 
Vi har valt att göra personliga intervjuer med varje enskild respondent, som inneburit att det 
har varit ett möte mellan endast oss forskare och en respondent i taget. Det finns flera fördelar 
med personliga intervjuer och anledningen till att vi valde det var att vi ville ha varje individs 
egna personliga tankar och åsikter och att vi kunde följa upp deras svar med ytterligare frågor. 
En annan fördel var även att respondenten fick möjlighet att reflektera och betona sina egna 
tankar och åsikter på ett mer personligt och utvecklande plan (Denscombe, 2009). 
 
4.2 Presentation av verksamheten 
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur en verksamhet inom socialförvaltningen hanterar 
nytänkande och utveckling av arbetsplatsen och om detta kan ha någon påverkan på 
motivationen hos de anställda. Anledningen till att det blev just socialförvaltningen berodde 
på att vi såg det som intressant med en verksamhet som vi trodde skulle ha vissa 
begränsningar när det gäller innovation och måste ta hänsyn till hur andra människor påverkas 
av innovationen. 
 
Socialförvaltningen har som ansvar att satsa på barn, ungdomar, familjer samt personer med 
funktionsnedsättning eller någon typ av beroende. Den berörda socialförvaltningen har fem 
olika avdelningar med totalt 740 anställda. Vi fick kontakt med ett LSS-boende under en av 
avdelningarna för att genomföra vår undersökning på där det finns totalt 10 anställda samt en 
enhetschef. Ett LSS- boende är en bostad som tillförsäkrar personer med funktionshinder 
goda levnadsvillkor och syftet med LSS är att hjälpa och erbjuda dessa personer denna typ av 
bostad (Socialstyrelsen, 2007). 
 
4.3 Urval 
Vi har gjort ett så kallat bekvämlighetsurval för vår undersökning. Urvalet bygger kort och 
gott på forskarens bekvämlighet, att välja de respondenter som finns till hands. Med tanke på 
våra resurser som bland annat begränsad tid valde vi detta urvalssätt (Denscombe, 2009). 
 
De personer som denna undersökning har omfattat är sju stycken anställda på ett LSS-boende 
i Halmstad kommun, motsvarande alla i dagpersonalen. Enhetschefen har också ingått i vårt 
urval vilket resulterade i åtta enskilda intervjuer med samtliga anställda samt enhetschefen. 
Respondenterna var både män och kvinnor. Fem av respondenterna är utbildade 
undersköterskor och två har ingen formell utbildning. Anledningen till att vi valde att 
intervjua enhetschefen före övriga respondenter var för att få en helhetsbild av arbetsplatsen 
och för att kunna jämföra enhetschefens upplevelser med de anställdas för att se likheter samt 
skillnader. 
 
4.4 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis kontaktade vi chefen på verksamheten för att diskutera vår undersökning och få 
tillträde till organisationen. Av denne fick vi en helhetsbild av hur verksamheten i dagsläget 
ser ut och en inblick i organisationsstrukturen. Vi gick tillsammans med chefen igenom hur 
vår undersökning skulle gå till samt vilka ämnen som skulle vara i fokus. Vi bestämde sedan 
en dag för att komma ut till enheten och presentera oss och vår undersökning för alla anställda 
på enheten. Vidare valde vi att först skapa en intervjuguide för intervjun med chefen och 
frågor riktade till honom. Vi utgick från några teorier vi valt ut när vi formade intervjuguiden 
för att lättare kunna analysera resultatet. Efter den genomförda intervjun med chefen 
transkriberade vi denna och i nästa steg utarbetade vi en ny intervjuguide utifrån chefens svar 
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för intervjuerna med de övriga anställda. Fokus på båda intervjuguiderna låg på samma fyra 
teman, arbetsplats, motivation, innovation och kommunikation med tillägget ledarskap i 
chefens intervjuguide. 
 
Alla medarbetare kontaktades innan intervjuerna via mail och tillfrågades om de ville ställa 
upp på en intervju. Vi förklarade vad undersökningen skulle gå ut på och bifogade även ett 
brev med syftet med undersökningen och att alla svar kommer behandlas konfidentiellt. Alla 
de tillfrågade tackade ja och intervjuerna bokades in. Efter det att alla intervjuer genomförts 
transkriberades varje intervju var för sig. Enligt Denscombe (2009) innebär en transkribering 
att inspelningen från intervjun antecknas ner ordagrant. När transkriberingarna var 
genomförda valde vi att maila ut dessa till var och en respondent för att öka validiteten i vår 
data. De kunde på så sätt försäkra sig om att vi uppfattat dem rätt och komma med 
korrigeringar ifall något inte stämde. Genom detta kan forskarna säkerställa att de har 
uppfattat respondenternas svar på rätt sätt och komma med synpunkter ifall något inte 
stämmer (Denscombe, 2009). 
 
4.5 Datainsamlingsmetoder och analysmetod 
När vi utförde samtliga intervjuer satt vi i ett rum avskilt från andra anställda att inte bli 
störda. Vi delade upp våra roller så att en av oss ställde frågorna och den andre förde 
anteckningar och observerade. Vi inledde intervjuerna med att förklara syftet med 
undersökningen och tog upp eventuella frågor samt förklarade vissa begrepp. Respondenterna 
blev också tillfrågade om att bli inspelade under intervjun och informerade om att inspelad 
data kommer behandlas konfidentiellt (Denscombe, 2009). Alla utom en person accepterade 
att bli inspelade, under denna intervju närvarade vi båda vilket gjorde att båda antecknade för 
att så lite som möjligt skulle missas under intervjun. Det kan ha påverkat vårt resultat på det 
sätt att vi ändå missat någonting och i efterhand inte kunde verifiera det med hjälp av 
inspelningen som vi kunde med de andra intervjuerna som var inspelade. En nackdel med att 
vi spelade in intervjuerna kan ha varit att våra deltagare kände sig begränsade av 
inspelningsapparaten. De flesta brukar glömma inspelningen efter ett tag och slappna av. Vi 
ansåg att en bandinspelning har fler fördelar än nackdelar, då de bland annat fångar upp allt 
den intervjuade säger och att vi därför kan gå tillbaka flera gånger till samtalet och bearbeta 
intervjun (Denscombe, 2009). 
 
Varje intervju tog mellan 30-50 minuter. Alla intervjuer transkriberades så att vi kunde få 
detaljerad beskrivning av materialet. Först analyserade vi de transkriberade intervjuerna 
enskilt, med undersökningens syfte i åtanke, och jämförde sedan alla intervjuer och 
identifierade liknande begrepp och ämnen, men även det unika som vi tyckte stack ut från 
gruppen. Dock var det svårare att hitta många olikheter då våra respondenter hade väldigt lika 
uppfattningar. 
 
Denscombe (2009) beskriver fem olika steg som analysen av kvalitativ data bör innehålla. 
Dessa fem steg är förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av 
data, presentation av data. Kvalitativ forskning kan generera många olika former av 
information, vi hade fältanteckningar och intervjuutskrifter som vi förberedde genom att 
transkribera materialet från alla åtta intervjuer och fick på så sätt en helhetsbild av detta. 
 
Vi valde sedan att analysera materialet med hjälp av meningskategorisering, som innebär att 
vi kategoriserade materialet med hjälp av teman (Kvale, 1997). Vi läste var och en för sig 
igenom transkriberingarna upprepade gånger och sorterade sedan intervjuinnehållet i olika 
teman. 
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4.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
När vi talar om kvalitativ forsknings trovärdighet handlar det om i vilken utsträckning 
forskaren kan visa att deras data är korrekta och träffsäkra. Det är inte helt lätt för kvalitativa 
forskare att visa att de har fått forskningen “exakt rätt”. Inom kvalitativ forskning finns det 
några åtgärder som kan stödja forskningen och att dess data i alla fall med någorlunda 
sannolikhet är trovärdig även om detta inte är någon garanti. Det viktiga är att forskaren har 
hanterat kvalitativa data i överrensstämmelse med god praxis. Vi har använt oss av 
respondentvalidering för att öka trovärdigheten i vår studie. Det innebär att forskaren kan 
återkomma med data till dess deltagare och på så sätt kontrollera förekomsternas validitet 
(Denscome, 2009). Vi skickade ut bearbetad data till deltagarna för att på så sätt bekräfta 
deras åsikter och synpunkter. 
 
När det gäller pålitlighet i forskningen är det svårt att mäta i vår undersökning eftersom andra 
forskare kanske inte hade fått exakt samma resultat om de utfört samma undersökning vid ett 
annat tillfälle i tiden. Det handlar om hur respondenterna känner just där och då, och hur 
organisationen förändras med tiden. Huvudsakligen handlar kvalitativ pålitlighet om att kunna 
visa att forskningen återspeglar förfaranden och beslut som andra forskare kan uppskatta och 
bedöma. Enligt Denscombe (2009) innebär pålitlighet att en annan forskare med samma 
mätinstrument kommer fram till jämförbar data. För att detta ska vara möjligt krävs en 
redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande för att kunna visa läsaren vad som ledde 
fram till de slutsatser som fastställts. 
 
Denscombe (2009) menar att generaliserbarhet (överförbarhet) innebär att resultatet och all 
data från undersökningen ska kunna tillämpas på andra liknande fall. Eftersom antalet 
anställda på verksamheten där undersökningen ägde rum har varit litet och att vår 
undersökning varit begränsad i omfattning är det svårt att generalisera vårt resultat. Vi har 
sammanfattat och analyserat det våra intervjupersoner har sagt och kopplat det till relevanta 
teorier på ett relevant sätt. Vårt resultat skulle därför kunna användas för utveckling av vidare 
forskning. 
 
4.7 Etik 
Det är viktigt att visa att forskningen är trovärdig och forskningsetik handlar om forskarnas 
relation till deras deltagare. I forskning är det viktigt att respektera deltagarnas integritet och 
att ta hänsyn till deras rättigheter (Denscombe, 2009). Detta gjorde vi genom att informera 
våra respondenter innan intervjuerna tog vid att det är helt frivilligt att delta och att materialet 
kommer behandlas konfidentiellt. 
 
Det finns fyra forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet tagit fram som vi tagit hänsyn till. 
De fyra reglerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 
nyttjandekravet. Dessa fyra regler handlar om att deltagarna själva bestämmer över sin över 
sin medverkan och att forskaren är noga med att informera syftet med studien. Forskaren ska 
också kunna intyga om att all data kommer behandlas konfidentiellt och bara användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2014). Vi tog hänsyn till detta i vår undersökning genom att 
förklara för deltagarna att vi är de enda som kommer hantera materialet samt att de är helt 
anonyma i undersökningen. Innan varje intervju påbörjades upprepade vi återigen för 
deltagarna att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vi 
förklarade att vi har tystnadsplikt och att vi är de enda som kommer behandla materialet.   
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4.8 Metoddiskussion 
Vi ansåg att en kvalitativ metod var mest lämpad för den här undersökningen utifrån vårt 
syfte. En kvantitativ undersökning hade inte gett oss det djup och den komplexa bild av 
området som kvalitativ metod kan ge. Kvalitativ metod möjliggjorde för oss att införskaffa så 
riklig och detaljerad information som möjligt. Det gav oss möjlighet att komma med 
följdfrågor för att fördjupa oss i respondentens svar och även ge respondenten tillfälle att 
vidareutveckla sina svar. Genom att vi valde en kvalitativ metod fick vi en mer detaljerad och 
djupgående studie till vårt begränsade område. Kvalitativ forskning är som i vårt fall bra när 
undersökningen handlar om att hantera komplexa sociala relationer (Denscombe, 2009). 
 
Det positiva med att göra intervjuerna på deras arbetsplats var att vi fick inblick i hur miljön 
och lokalerna såg ut. På så sätt fick vi ett helhetsintryck av arbetsplatsen som kan vara en 
värdefull information både för intervjuerna och efterföljande resultat och analys. Detta gav 
oss en inblick i hur deras vardag ser ut på arbetsplatsen. Däremot var vi medvetna om att det 
även kan vara negativt att intervjua dem på arbetsplatsen. Eftersom vi intervjuade på arbetstid 
och det bara fanns två personal på plats vid tillfällena kändes det som att de var lite stressade 
och att vi fick göra intervjuerna så snabbt som möjligt (Widerberg, 2002). Detta kan ha 
påverkat vårt resultat på det sätt att respondenterna som kände sig stressade inte ville gå in för 
djupt i intervjuerna utan höll svaren korta. Det kan även ha påverkat resultatet på det sätt att vi 
på grund av denna stress inte kunde ställa många följdfrågor då respondenterna i vissa fall 
svarade kort och konkret.  
 
Anledningen till att vi valde personliga intervjuer var att vi ville få fram en mer djupgående 
och detaljerad data. Med hänsyn till både vår undersökning och verksamheten tyckte vi att 
personliga intervjuer lämpade sig bäst och fungerade bäst för att få tid till. Genom att ha 
personliga intervjuer menar vi att vi kunde få ut den bästa informationen från var och en och 
att de kunde vara mer ärliga än om vi genomfört gruppintervjuer. Inför undersökningen 
delade vi in intervjuguiden i fyra olika kategorier inom de områden som vi ansåg var 
relevanta för vår forskning. Under dessa kategorier formade vi sedan frågorna med hjälp av 
litteratur och tidigare forskning. 
 
Vi har valt att kategorisera vårt resultat i de teman som framkom mest under intervjuerna. 
Detta kan ha bidragit till att kvaliteten på data blivit lidande av att vi har utgått från vad 
majoriteten tyckte när vi skapade teman. Det kan leda till att det kritiska synsättet uteblir och 
att vi på så sätt blir förblindade av det majoriteten säger. Vi tycker dock att vi har lyckats 
undvika det genom att vi valt att läsa igenom insamlat material var och en för sig och har på 
så vis bildat två olika uppfattningar, som vi sedan har valt att skapa viktiga teman efter. 
Eftersom de anställda till stor del hade liknande synsätt och åsikter tyckte vi att det passade 
bäst med att göra upp teman efter det som belystes mest. Det betyder ändå att vi har haft ett 
kritiskt synsätt och lagt märke till det som har stuckit ut. Dock har vi från början använt oss 
av våra egna teman från intervjuguiden och har sedan under dessa skapat relevanta 
kategorier.   
 
Vi tror att vårt val av att intervjua enhetschefen först och sen utgå från hans svar när vi 
formade de anställdas intervjuguide kan ha påverkat vårt resultat negativt. Detta kan ha 
påverkat oss mer än vi varit medvetna om och enhetschefen kan på så vis ha lett oss till det 
han själv anser vara viktigt. Vi har försökt att vara kritiskt inställda till de svar enhetschefen 
bidragit med och har därför velat verifiera dessa svar med de anställda. Vi anser att vi på detta 
vis har minskat enhetschefens möjlighet att leda oss genom att inte nöja oss med det svar vi 
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har fått utan även velat bekräfta det med de anställda. Vi tror även att resultatet hade kunnat 
bli annorlunda om vi hade haft fler deltagare i vår forskning eller en till verksamhet med i 
studien. Med tanke på att analysen tar längre tid vid kvalitativ metod var vi tvungna att 
begränsa oss med hänsyn till den tid vi har haft till förfogande. Datamängden är 
omfångsrikare och därför mer tidskrävande i ett kvalitativt arbete (Denscombe, 2009). 
 
 
5. Resultat 
Under denna del redovisar vi den empiri vi har fått från de åtta intervjuer vi har genomfört. 
Intervjupersonerna kommer vi att benämna som IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7 och IP8, 
där IP1 är enhetschefen och resterande är medarbetarna. Vi har valt att kategorisera 
resultatet efter fyra teman som vi använt oss av i båda våra intervjuguider: arbetsplats, 
kommunikation, motivation och innovation. Resultatet utgör en grund för analysen och vidare 
diskussion. 
 
5.1 Arbetsplatsen 
 
5.1.1 Arbetets utformning 
När vi intervjuar IP1berättar han att arbetsplatsen är inriktad på individer med psykiska 
funktionsnedsättningar. De är tio anställda på avdelningen och arbetet omfattar i det stora hela 
omvårdnadsarbete samt motiveringsarbete. För IP1 omfattar arbetet mest olika personalfrågor 
och ekonomi. När han inte är inbokad på möten så jobbar han med olika problemlösningar. 
IP1 har även en enhet till utöver den här som han är chef på, men anser att han är mycket 
tillgänglig på den berörda arbetsplatsen. IP1 beskriver det som ett arbete där han måste vara 
flexibel och att han på det stora hela försöker tillbringa så mycket tid som möjligt på alla sina 
enheter för att ha nära kontakt med medarbetarna. Är han inte tillgänglig på plats så är han det 
alltid på telefon. 
 
I intervjuerna med medarbetarna berättar de att deras arbetsuppgifter omfattar omvårdnad, 
olika typ av motivationsarbete och stöd. Medarbetarna berättar att en arbetsdag kan se väldigt 
varierande ut. Sammanfattningsvis berättar medarbetarna att en arbetsdag oftast ser ut som 
följer: de kommer till arbetet och får rapport från nattpersonalen om hur natten har varit och 
om det är något speciellt som hänt. Medicinutdelning sker till de brukare som har 
morgonmedicin i form av tabletter eller insulin. När medicinutdelningen är klar så utför 
personalen dubbelt omvårdnadsarbete. Detta innebär att de måste vara två stycken för att 
kunna hjälpa en brukare med hygien och påklädning samt att komma upp ur sängen med en 
lift. När omvårdnadsarbetet är utfört och medicinutdelning är klar så serverar personalen 
frukost i den gemensamma matsalen till de brukare som vill äta. Efter att frukosten är 
serverad så sker motivations arbete med klienterna. De flesta brukare har ett inplanerat 
veckoschema som de följer vilket innebär att vissa dagar kan respektive brukare ha en 
inplanerad insats i form av t.ex. städ, tvätt, dusch, promenad med mera. Personalens uppgift 
blir då att motivera samt stötta brukaren till att genomföra insatsen. Detta motiveringsarbete 
är något som man ständigt arbetar med på arbetsplatsen för att behålla och träna brukarens 
egna förmågor och styrkor. Även lunchen serveras i den gemensamma matsalen. På 
eftermiddagen serverar personalen fika till de brukare som känner för detta. Eftermiddagen 
innehåller även insatser i form av samtal och motiveringsarbete med brukarna. Under hela 
arbetspasset finns det ett aktivt vak där det måste finnas personal dygnet runt hela veckan, här 
skiftar personalen sinsemellan och man sitter en timme var innan det blir ens tur igen. 
Arbetspasset avslutas med medicinutdelning till brukarna samt det dubbla omvårdnadsarbetet. 
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Innan personalen går hem så överrapporterar de till den personal som kommer att sitta med 
vaket under natten. 
 
Några av dem har sedan lite mer ansvarsområden i form av medicinering, beställningar, 
administration med mera. De har även uteklienter som de åker hem till. Uteklienter är klienter 
som behöver stöd och hjälp i sina egna hem. Personalen besöker utifrån behov och beviljad 
insats av Socialförvaltningens handläggare dessa klienter i deras hem. Antal besök och 
besökslängden hos dessa ute-klienter kan variera och detta styrs av klientens behov och 
insats.  Under intervjuerna framgår det att verksamheten så nyligen som i början på januari 
flyttade till nya lokaler. Verksamheten var innan flytten etablerad ca tio km utanför Halmstad. 
Personalgruppen bestod då av sex stycken fastanställda och samma verksamhetschef som nu. 
Verksamheten hade då fem tillgängliga lägenheter för brukare och alla fem lägenheter var 
upptagna. Personalgruppen var på denna verksamhet en väl inarbetad grupp som tillsammans 
hade skapat och upprätthållit alla rutiner på arbetsplatsen. Anledningen till att denna flytt blev 
aktuell var på grund av att behovet på verksamheten ändrades. Målgruppen av brukare blev 
äldre och med det ökade deras behov men även kraven på verksamheten och personalens antal 
ökade i takt med detta. Man insåg genom en inventering av arbetsplatsen att man behövde en 
miljö och lokaler som var mer anpassade efter målgruppen och som underlättade för 
målgruppen men även för personal. När det blev aktuellt med att flytta verksamheten till 
Halmstad så fick personalen vara delaktiga i denna omorganisation. Personalen fick en inblick 
i ritningarna på de nya lokalerna och kommunikation mellan enhetschefen och personalen om 
flytten var öppen. Personalen fick vara delaktig genom att komma med synpunkter och åsikter 
om den nya verksamheten, allt ifrån ritningar till tapeter på väggarna. Trots denna tanke om 
kommunikation under omorganisationens gång och under flytten så framkommer det att det 
har skett missar i kommunikationen. 
 
Enligt samtliga deltagare arbetar de nu med att hitta nya rutiner och att finna lösningar som 
gynnar både deras arbetssätt samt tillvaron för brukarna. Alla anställda utom IP2 och IP4 har 
valt den inriktning mot psykiska funktionsnedsättningar som de arbetar med, medan de övriga 
två har blivit överflyttade från ett annat boende där de arbetade med handikappade individer. 
Alla utom en av våra intervjuade har arbetat tillsammans sedan tidigare, medan IP2 är ny 
sedan januari när de flyttade till den nya lokalen. 
 
5.1.2 Trivsel 
Samtliga intervjuade berättar att de trivs på sin arbetsplats, men påpekar att flytten till det nya 
boendet och att hitta nya bra rutiner har medfört lite stress och lite sämre trivsel. Detta är dock 
något som håller på att gå i rätt riktning när saker och ting börjar lägga sig på plats. De 
intervjuade känner sig tillfredsställda med sitt arbete, dock påpekar ett par stycken att det står 
lite stilla och stampar just nu, att de skulle vilja utvecklas lite mer.  Med detta menar de 
anställda att det inte händer så mycket, att det för tillfället inte sker särskilt mycket utveckling 
både i förhållande till trivsel på arbetsplatsen men även i förhållande till innovationer. 
 
5.1.3 Variation 
Under intervjuerna så framkommer det att medarbetarna över lag tycker att det är ett 
varierande arbete och ingen dag är den andra lik, trots fasta rutiner. Eftersom de arbetar med 
människor så styrs arbetet av dessa individers mående väldigt mycket. Då arbetsuppgifterna 
varierar och man får utföra diverse insatser i form av städning, medicinutdelning, 
matservering, samtal, omvårdnad med mera så är det vanligt att de ibland stöter på hinder där 
de i stunden får komma med en lösning. Det är inte alla gånger dessa lösningar är de bästa 
eller att just den lösningen införs. 
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5.1.4 Frihet under ansvar 
Vi undrar om “frihet under ansvar” är något de har på arbetsplatsen. Samtliga intervjuade 
anser att de har så kallad “frihet under ansvar” på sin arbetsplats. 
 
“Ja det har vi. Så känns det. Vi har rutiner, men händer det något får vi se till att lösa det, vi 
har rätt stor frihet. Sen tar man upp på personalmötet om det funkade eller inte funkade. Så vi 
har stor frihet tycker jag, till problemlösning och sådär.” -IP5 
 

Trots att de har fasta rutiner som de måste följa så får de mycket ansvar från chefen, och 
dagligen uppstår de situationer som de där och då måste fatta egna beslut om. Ibland måste de 
bryta en rutin och då finns det alltid en anledning eftersom det inte går att göra på annat sätt. 
Oavsett om man fattar ett bra eller dåligt beslut så tas det alltid upp på ett personalmöte om 
det fungerade bra eller inte. 
 
5.2 Kommunikation 
 
5.2.1 Kommunikation mellan chef och medarbetare 
IP1 berättar att kommunikationen mellan han och de anställda fungerar mycket bra. Han 
berättar att det är av vikt att han som chef ger sina anställda förutsättningar och möjligheter att 
kunna utföra uppgifterna, men han betonar vikten av att man ska veta sina roller. 
 
När vi frågar personalen hur de upplever kommunikationen mellan sig själva och chefen så 
svarar samtliga att den är bra. Personalgruppen känner att de kan säga vad de tycker och 
tänker till chefen. Detta bekräftar IP1 när han berättar att han anser att man ska kunna prata 
om saker och ting utan att ”dumförklara” varandra och att det är tack vare deras 
kommunikation som de rott den nya verksamheten i land. 
 
När vi frågar IP1 hur han upplever kommunikationen på enheten så får vi som svar att flytten 
till den nya verksamheten har varit tung och tagit mycket energi men tack vare 
kommunikationen sinsemellan har de gått i land med förändringarna och flytten av 
verksamheten. IP1 anser att kommunikation är a och o men att det är viktigt att tänka på samt 
lära sig att uttrycka saker på ett konstruktivt sätt och inte vara kritiserande. 
 

5.2.2 Kommunikation i arbetsgruppen 
Samtliga medarbetare berättar att de upplever att kommunikationen i arbetsgruppen fungerar 
mycket bra. Samtliga intervjuade tycker att kommunikationen är viktig och att 
kommunikation underlättar arbetet. Under en intervju berättar en medarbetare att 
kommunikation för denne är allt. 
 
“Den betyder allting. Kan inte köra mitt eget race, måste kolla av med mina kollegor hela 
tiden”. -IP4 
 
Alla intervjuade anser att det är ett öppet och tillåtande klimat i arbetsgruppen. Majoriteten 
berättar att de kan säga vad de tycker och tänker. En medarbetare som berättar att de kan säga 
och tycka vad de vill på arbetsplatsen svarar som följande: 
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“Alltså, vi kan säga och tycka vad vi vill här, vi har en väldigt go stämning och högt i tak”. - 
IP8 
Ännu en medarbetare bekräftar detta och berättar även att man respekterar varandras olika 
åsikter, att man kan skämta med varandra med tanke på att man känner varandra så pass väl så 
man vet när man skämtar och vice versa. Klimatet i arbetsgruppen på det stora hela visar sig 
vara öppet och tillåtande då man arbetat med varandra under en lång period och har lärt känna 
varandra vilket underlättar arbetet. Att personalen har detta öppna och tillåtande klimat i 
gruppen är en bra förutsättning för kommunikation.  
 
Då detta är en grupp som arbetat ihop länge och känner varandra så har de inte några problem 
med att föra diskussioner både på möten och i det vardagliga arbetet. Personalen arbetar ihop 
under långa arbetspass vilket innebär att kommunikationen under dagen är omfattande och 
sker kontinuerligt.  
 
5.3 Motivation 
 
5.3.1 Kollegor 
Vi undrar vad på arbetet det är som motiverar dem. Det framkommer under intervjuernas 
gång att de intervjuade till största delen motiveras av sina kollegor. En mindre del av 
intervjupersonerna motiveras även de av sina kollegor men framförallt av brukarna som de 
arbetar med. En medarbetare uttrycker att kollegorna är den största motivationen och att utan 
bra kollegor har man ingen motivation alls. Denne berättar även att hon inte hade varit kvar 
på arbetsplatsen om det inte vore för kollegorna. En annan av de intervjuade uttrycker likaså 
och svarar att utan sina kollegor hade man säkerligen inte orkat med alla saker som ska göras 
på arbetsplatsen. En medarbetare uttrycker att arbetskollegorna motiverar henne till att 
komma till sin arbetsplats varje dag och att det är detta som gör att hon tycker om sin 
arbetsplats men även brukarna är något som motiverar dem, att se deras framgångar och veta 
att man har åstadkommit något bra för någon annan och på så sätt själv har uppnått någonting. 
 
Skulle det uppstå ett problem under ett arbetspass löser de som arbetar problemet på bästa 
möjliga sätt om inte en handlingsplan för detta finns tillgänglig. Ett exempel på en sådan 
situation kan vara att en brukare vill ha en insats på en dag som denne egentligen inte har sin 
insats inplanerad. Personal diskuterar möjligheter kring detta och kommer tillsammans 
överens om ett beslut som gynnar brukaren och ger denne det stöd den behöver och som är 
möjligt för personalen att genomföra. På så vis stöttar personalen varandra i det vardagliga 
arbetet och detta i sin tur resulterar i att man känner stöd och motivation från sina kollegor. 
 
Anledningen till att kollegorna är så motiverande för samtliga intervjuade är att de kan lyssna 
på varandra och alla respekterar varandras åsikter. Personalmöten som de har varannan vecka 
ger också möjlighet till att diskutera vad man tycker och skapar på så sätt bättre 
sammanhållning. 
 
“Absolut kollegorna, jag älskar mina kollegor. Utan dem hade man nog inte orkat med alla 
saker. Vår grupp är “outstanding”! -IP8 
 

5.3.2 Feedback 
Under intervjuerna har det även lyfts fram hur chefens positiva feedback och återkoppling är 
en drivkraft som motiverar medarbetarna. En medarbetare uttrycker att denne känner sig 
motiverad av den feedback hen får från chefen och av att få veta att chefen litar på och stöttar 
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denne. Att chefen uppmärksammar samt lyfter upp det som medarbetarna är bra på är något 
som motiverar en av medarbetarna. Detta är något som överensstämmer med IP1’s svar under 
intervjun då han menar att man ska arbeta med människors styrkor och det som man är bra på 
istället för att fokusera på det man är mindre bra på. IP1 berättar att han motiverar sina 
anställda genom att ge dem feedback. Han berättar även att det är av vikt att man håller igång 
en dialog om vad man gör bra respektive mindre bra. IP1 berättar vidare om ett personalmöte 
där varje medarbetare fick berätta något bra den gjort under veckan och något som denne 
blivit stolt över, detta för att plocka bort all negativitet och lyfta fram det positiva istället. 
 
Majoriteten av de intervjuade anser att feedbacken från chefen hade kunnat bli mycket bättre 
än vad den är, vissa anser att de inte får feedback överhuvudtaget och hade därför velat ha 
mer. 
 
“Lite upp och ner med feedbacken. Beroende på hur tillgänglig han är, ibland glömmer han 
bort.” - IP4 
 
Andra berättar att chefen oftast uppmärksammar när de gjort något bra och ger feedback på 
det och att chefen även ger konstruktiv kritik. 
 
Positiv feedback och stöd även från arbetskollegorna berättar en medarbetare är något som 
motiverar denne. En annan medarbetare bekräftar detta genom att berätta hur hen anser att 
gruppen är viktig på att uppmärksamma och lyfta upp varandras starka sidor och dela med sig 
av detta. När vi ställer frågan om medarbetarna anser att de själva bidrar till motivation i 
arbetsgruppen så svarar samtliga ja. Flera medarbetare uttrycker även att de försöker tänka på 
att ge positiv feedback och beröm till sina kollegor för att på så vis bidra med motivation. 
 
5.3.3 Utveckling 
Samtliga av medarbetarna anser att de hela tiden utvecklas på arbetsplatsen och ständigt lär 
sig nya saker. De berättar att de ofta ställs inför nya arbetsuppgifter i nya situationer, med nya 
brukare och nya kollegor. IP4 menar att denna sorts utveckling är på gott och ont. En annan 
medarbetare berättar att hon fann det mycket utvecklande när de fick uteklienter till sig och 
att detta gjorde att hon kände sig både mer motiverad och ansåg det som utvecklande då detta 
var nytt för denne. Dock så tycker medarbetarna att utvecklingen på arbetsplatsen för tillfället 
har stagnerat och att det inte sker särskilt mycket kompetensutveckling för medarbetarnas del. 
Kompetensutveckling på arbetsplatsen visar sig vara något som medarbetarna anser det finnas 
för lite av för tillfället och flera medarbetare anser inte att de blir erbjudna någon form av 
kompetensutveckling på arbetsplatsen. IP7 understryker också att de inte erbjudits någon 
kompetensutveckling och att hon anser att hade gruppen fått någon form av 
kompetensutveckling så hade detta varit bättre för deras motivation. Utbudet av kurser och 
föredrag som personalen har till sitt förfogande finns tillgängligt på kommunens hemsida i en 
elektronisk kurskatalog. De flesta kurser är kostnadsfria och personalen får timmar 
tillgodoräknade för de utbildningar de medverkar i. Utbildningarna och kurserna kan 
personalen anmäla sig till själva på hemsidan men även chefen kan anmäla personalen. 
Kurskatalogen innehåller allt ifrån läkemedelsutbildning, brandutbildning, 
handledarutbildning, datakurser och dokumentationsutbildningar. Dock kan utbudet variera 
beroende på vad kommunen anordnar. Det finns kurser som är kommungemensamma och 
kurser som enbart är inriktade på personal inom Socialförvaltningen. Detta ger även en 
helhetskänsla för medarbetarna, att veta att alla anställda kommer att gå på t.ex. samma 
läkemedelsutbildning och samma handledarutbildning för att sedan arbeta efter samma 
riktlinjer och bestämmelser. Syftet med utbildningarna och kurserna som erbjuds är att först 
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och främst förse all personal i kommunen och de olika förvaltningarna med samma 
utbildningar och erbjuda samma möjligheter men även för att kompetensutveckla personalen. 
Eftersom de arbetar med människor så utvecklas och förändras förutsättningarna men även 
arbetssätt och de metoder de arbetar utefter och därför behöver personalen ibland även gå 
kurser för att uppfriska minnet men även ta in det nya. 
 
Resterande intervjuade berättar att det finns en del utbildningar som man kan gå på och att 
chefen oftast godkänner de utbildningar man vill gå på, dock så berättar en annan intervjuad 
att det finns mer utbildningar på denna arbetsplats än på hens tidigare arbetsplats, men att det 
inte funnits tillfälle till att gå utbildningarna på grund av att det varit så rörigt med flytten. 
 
När vi frågar IP1 hur han hade kunnat bli bättre på att motivera de anställda så får vi som svar 
att han hade kunnat ägna sig mer åt utvecklingsarbete om han fått mer utrymme och 
förutsättningar till detta. 
 
5.3.4 Stress 
En del av medarbetarna berättar att flytten till den nya verksamheten varit stressig då detta 
inneburit att man varit tvungen att hitta nya rutiner som ska införas och att det har varit 
mycket att göra på arbetsplatsen sedan inflyttningen. Stora delar av den stressen har lagt sig 
men än känner medarbetarna att de inte är helt klara med verksamheten och en hel del stress 
finns fortfarande kvar. En medarbetare uttrycker att de är “överallt och ingenstans” och att det 
har varit ostrukturerat på arbetsplatsen på grund av allt det nya och att man ständigt letar efter 
nya arbetsformer och rutiner som ska förbättra och förenkla arbetet. Medarbetarna uttrycker 
att arbetsdagarna flyter på och går i ett, att dagarna fylls med olika arbetsuppgifter, men de ser 
fram emot att finna den trygghet i rutinerna som ska minska stressen. 
 
5.4 Innovation 
 
5.4.1 Innovation på enheten 
Vi vill veta mer om innovation på arbetsplatsen och hur de arbetar med innovation just där. Vi 
undrar hur IP1 ser på innovation och vad det är för honom. Han menar att det är viktigt att 
vara innovativ för det är då man kan göra förbättringar. Man ska komma med idéer och prova 
olika lösningar för att se om det fungerar. Sedan utvärderar de efter fjorton dagar idéer och 
lösningar för att se om det fungerar bra eller kanske det inte fungerar alls. Innovation är en ny 
idé som sedan leder till en konkret slutprodukt som håller i längden. IP1 poängterar att 
innovation är en förutsättning för att kunna gå vidare, och för att verksamheten inte ska stå 
stilla, utan att utvecklas. Det måste vara innovation som bygger på rimliga förutsättningar 
utifrån verksamheten eftersom de arbetar med människor. IP1 menar att inga idéer är dumma 
men man får hålla sig inom rimliga gränser och det ska vara möjligt att genomföra. 
Vi undrar hur IP1 tror att medarbetarna ser på innovation och han tror att de kanske inte alltid 
är medvetna om att de har innovativa idéer. Han tror att det är mer vanligt att när man talar 
om innovation över lag så tror man att det är mer tekniska lösningar det handlar om, men att 
det faktiskt finns “mjuka” värden också. 
 
Under intervjuerna med medarbetarna är vi nyfikna på om deras reflektioner och tankar kring 
innovation på arbetsplatsen överensstämmer med IP1s svar. Vid tillfället för intervjuerna 
arbetar de hårt med att hitta rutiner och lösningar eftersom boendet är relativt nytt. Därför 
behöver de i hög utsträckning ägna sig åt innovationstänkande vilket alla håller med om. De 
provar många olika idéer för att hitta det bästa arbetssättet. Nya rutiner och nyskapande är 
något som står i fokus på arbetsplatsen för att underlätta och effektivisera arbetet. Eftersom en 
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arbetsdag i hög grad kan vara varierande men samtidigt påverkas av måendet hos brukarna så 
är det inte ovanligt att man ställs inför situationer där man får fatta snabba beslut och 
genomföra snabba lösningar. Det kan även vara innovationer och nya lösningar på en redan 
befintlig rutin som man har önskemål om att förbättra, utveckla eller hantera på ett nytt sätt. 
Ett exempel på innovationstänkande som kan uppstå spontant är när personalen hjälper en 
brukare att komma upp ur sängen och under arbetets gång kommer på ett annat sätt som hade 
varit mer effektivt och smidigt. Det kan vara så att de i det vardagliga arbetet kommer på en 
annan sorts tekniskt hjälpmedel som hade underlättat eller fungerat bättre. Denna sortens 
innovation genomförs inte på plats utan detta är något som man tar med sig till 
nästkommande personalmöte för att ta upp det med övriga kollegor. På personalmötet 
diskuterar de möjligheterna och utbudet av lösningar som finns till hands och när 
personalgruppen är överens om vilken lösning som är mest passande väljer de att prova 
denna. Är det så att man anser denna lösning vara passande och långsiktig så väljer man att 
implementera den för att efter fjorton dagar utvärdera den. Var lösningen däremot inte alls 
som man tänkt sig så provar man något annat. 
 
Det framkommer under intervjuerna att det är samtliga medarbetare som avgör om en 
förändring skall träda i kraft eller provas. Sammanfattat innebär det att det är de faktiska 
förutsättningarna som avgör vad som införs och bestäms på arbetsplatsen. Även om 
majoriteten är den som avgör vilka beslut som ska implementeras och vilka beslut som inte 
ska det så är detta respekterat av hela gruppen och tack vare den goda kommunikationen är 
det något man ändå kommer fram till gemensamt. 
 
Samma innovationsprocess sker med de “mjuka” värdena som IP1 berättar om, alla 
innovationer är inte av teknisk karaktär utan det kan även vara innovationer i form av nya 
rutiner och arbetssätt. Även dessa innovationer måste tas upp på ett personalmöte innan man 
implementerar dem i verksamheten. Dock så är det vanligt att situationen just då kräver att 
man gör annorlunda och ändrar om en rutin och om det då visar sig att denna rutin var mycket 
bättre och mer passande sett till brukarens behov och personalens uppfattning. 
 
Något som både chef och medarbetare är eniga om är att de jobbar till 80 procent med 
problemlösning, istället för att fokusera på problemen. 
 
“Vi har kämpat med nya rutiner och jobbat häcken av oss för att hitta nya bra lösningar, 
istället för problem. Enkelt har det inte varit, men vi har varit väldigt lösningsfokuserade 
istället för att hitta problem.” -IP7 
 
Några av medarbetarna tror dock det kanske hade varit bra att andra ögon utifrån får se på det 
som sker i verksamheten, för ibland blir de blinda för hur de arbetar på arbetsplatsen. 
Eftersom arbetsplatsen är relativt ny så är hela arbetsplatsen innovativ menar 
intervjupersonerna. Vi frågar vad som skulle kunna göra arbetsplatsen ännu mer innovativ. 
Som svar på det får vi veta att mer utbildningar hade varit bra, så att de får lära sig nya saker 
och utveckla nya kompetenser. På svar om det finns några begränsningar för att vara 
innovativa poängterar vissa att ekonomin är ett hinder. Det finns saker som medarbetarna 
skulle vilja förändra och införa men de ekonomiska resurserna sätter stopp. Mer personal är 
något som de också skulle önska. 
 
“Ja egentligen så krävs det ju mer personal då med för att man ska kunna göra mycket mer. 
För ska man göra saker som inte kostar så mycket pengar och man kanske får med sig tre 
stycken åt gången så får det ju vara mer personal och eftersom budgeten är som den är nu i 
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hela socialförvaltningen så kommer det inte gå. Sen har vi pratat lite om att vi ska börja spela 
bingo någon dag kanske varannan vecka eller något sådant.” -IP3 
5.4.2 Delaktighet 
IP1 anser att medarbetarna får vara med i beslut som påverkar dem, då menar han att de får 
vara delaktiga och säga sin mening och sen får han se om det går att genomföra dessa idéer 
som de kommer med. Eftersom det är en politiskt styrd verksamhet så har de även en 
budgetram de måste utgå ifrån. Så ibland blir det tyvärr att han måste säga nej till förslag som 
verkar bra. De anställda är alltså alltid med hela tiden i processen från IP1s sida men sen är 
det inte alltid de kan få som de vill. 
 
När vi intervjuar medarbetarna om delaktighet kring innovation på arbetsplatsen anser de 
flesta av dem att IP1 är öppen och tillåtande kring innovation och nya idéer. Han låter dem 
prova sig fram med nya idéer och rutiner och är inte den som säger nej. De anser att IP1 är 
positiv till nya lösningar och utveckling, och anses det som bra lösningar av personalen så 
backar inte chefen för det eftersom det är de som ska arbeta med det. Alla idéer som de får 
skriver de ner och tar sedan upp på personalmötet. Oftast är det då majoriteten av 
medarbetarna som avgör om man ska prova eller införa något nytt. Allt det nya provas också 
alltid utifrån patienternas behov, då man har dem att ta hänsyn till. Genom att personalen får 
lov att vara delaktiga blir det en innovativ arbetsplats och det görs alltid utvärderingar av nya 
idéer som införs. Det enda som skulle kunna vara en begränsning för innovation är de 
ekonomiska resurserna samt dem själva. 
 
5.4.3 Ledarskap 
Vi vill veta mer om ledarskapet i verksamheten och vad IP1 anser själv om sitt eget ledarskap. 
Han menar att i denna verksamhet växer de som arbetar där med åren, lär sig nya saker och 
utvecklas. IP1 förväntar sig lojalitet och att man ska göra det man blir tillsagd att göra. Vi 
frågar om IP1 upplever sig som en ledare som vill styra eller är mer demokratiskt inriktad och 
vill få med gruppen. Detta beror på hur gruppen ser ut, om gruppen är spretig och 
verksamhetsmålen inte uppfylls, då kan han vara styrande. Om gruppen däremot gör det som 
verksamhetsmålen kräver kan han vara mindre styrande och ge mycket frihet under vissa 
ramar. Utöver verksamhetens målsättningar som IP1 har ansvar för att de ska genomföra, har 
IP1 även arbetsmiljöansvar och att se till att det blir en dräglig arbetsmiljö. Det är en politiskt 
styrd verksamhet med politiska mål.   
 
 

6. Analys 
Analysen har vi valt att dela upp efter de kategorier vi har i resultatet. Vi kommer i analysen 
att analysera resultatet med stöd av teorier och tidigare forskning. 
 
6.1 Arbetsplatsen 
De anställdas arbetsuppgifter är varierande. Arbetet omfattar allt ifrån medicinhantering, 
omvårdnadsarbete, motivationsarbete, matservering med mera. För tillfället sker det en stor 
förändring och omfattande utveckling av arbetsplatsen på grund av den flytt som tog plats i 
början på året. Personalgruppen uttrycker att de till stora delar trivs på arbetsplatsen och att 
enhetschefen ger dem mycket ansvar och frihet i arbetet. 
 
Enligt Hackman & Oldham (1979) påverkas arbetet av dess utformning. Vi upplever att de 
anställdas arbete på LSS-boendet till stor del uppfyller de fem dimensionerna (variation, 
helhet, betydelsefullhet, frihet och feedback) som Hackman och Oldham tar upp i sin modell 
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för arbetsutformning. De anställda lyfter fram att deras arbetsdag till stor del kan se 
varierande ut och att det finns variation i arbetsuppgifterna trots flera fasta rutiner. Eftersom 
man arbetar med en utsatt grupp människor så styrs vardagen av dessa individers mående och 
därför kan man aldrig riktigt veta exakt hur en arbetsdag blir. Man försöker på enheten att 
planera in och schemalägga så många insatser som möjligt för att samtidigt känna kontroll 
som personal som också förmedlas till brukarna. Denna variation i arbetsuppgifterna 
möjliggör för de anställda att använda sina olika förmågor och färdigheter som Hackman och 
Oldham (1979) menar utmärker en bra arbetsplats. De anställdas förmågor fångas upp av både 
enhetschefen och kollegorna och blir i vissa fall ett ansvarsområde där den anställda får utföra 
och ansvara för uppgifter inom området. Detta uttryckte flera av respondenterna som mycket 
uppskattande. För att kunna utföra dessa uppgifter på rätt sätt enligt Hackman och Oldham 
(1979) bör uppgiften gå att utföra från grunden och avslutas med ett tydligt resultat och det 
upplever vi att de anställda på boendet gör. Arbetsuppgifterna i sig är för personalen inget nytt 
utan något man redan kan och uppgifterna görs från grunden tills man har uppnått ett resultat. 
Att man som anställd får veta att man är bra på det man gör och uppmärksammas för sina 
förmågor kommer att resultera i att motivationen ökar. Vi uppfattar att de anställda uppskattar 
när enhetschefen uppmärksammar deras starka sidor och förmågor vilket leder till att de 
anställda känner att arbetet de utför är betydelsefullt. Denna bekräftelse, uppskattning och 
uppmärksamhet gör att de anställda känner sig självsäkra i sina arbetsuppgifter och i sin tur 
värdefulla (Maslow, 1987). Självkänsla och trygghet är två av Maslows fem behov som han 
anser är utgångspunkten för motivation. Det har tydligt visat sig att de anställda finner detta 
engagemang och uppskattning från chef och kollegor motiverande. Enligt Maslow så finns det 
inre och yttre självkänsla, den inre självkänslan är att man själv är medveten om och vet att 
man har kompetens för uppgiften. Den yttre självkänslan är när detta bekräftas av andra och 
man får uppmärksamhet. I enlighet med Maslow så är det till fördel att personalen 
sinsemellan bekräftar och uppmärksammar varandra (Maslow, 1987). 
 
En annan dimension som Hackman och Oldham (1979) använder i sin modell för 
arbetsutformning är frihet. Det innebär i vilken utsträckning en individ har ansvar, kontroll 
och frihet över sitt eget arbete och sina arbetsuppgifter. När vi ställt frågor om arbetet och om 
frihet på arbetsplatsen så är det tydligt att de anställda känner att de trots de fasta rutinerna på 
arbetsplatsen har stor frihet och handlingsutrymme på arbetet. Detta bekräftas av enhetschefen 
som vi uppfattar är mån om att ge de anställda ”frihet under ansvar” så länge 
verksamhetsmålen uppnås. I enlighet med Hackman & Oldham (1979) så kommer denna 
frihet att resultera i att personalen upplever ansvar för sitt arbete vilket de gör. Denna 
upplevelse av ansvar är en faktor som kan leda till hög arbetstillfredsställelse. 
 
6.2 Kommunikation 
De anställda berättar att kommunikationen på enheten fungerar bra, både medarbetare emellan 
men även kommunikationen mellan enhetschef och medarbetare. Klimatet på arbetsplatsen är 
öppet och tillåtande och samtliga ser kommunikation som något viktigt och nödvändigt i det 
vardagliga arbetet. Deras åsikter och tankar respekteras på arbetsplatsen och i arbetsgruppen. 
Positiv feedback är något som de anställda anser som viktigt. Både att ge till varandra och få 
utan chefen. Utifrån Maslows teori så har individen ett socialt behov genom att man vill 
känna sig förstådd och behövd. Genom den goda kommunikationen och det öppna klimatet på 
enheten uppfylls detta behov. 
 
I enlighet med Wheelans teori om karakteristiska drag hos högpresterande team är dessa drag 
något vi även finner hos personalgruppen på verksamheten. Medarbetarna berättar under 
intervjuerna att klimatet på arbetsplatsen och inom gruppen är mycket öppet och tillåtande. En 
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öppen kommunikationsstruktur av denna sort som tillåter alla medlemmar att delta och 
komma med synpunkter är ett av de karakteristiska dragen hos dessa högpresterande team. 
Detta i sin tur kommer att vara en faktor för att produktiviteten positivt då alla förslag och 
idéer kommer fram och accepteras oavsett ålder, kön, ras eller andra statusegenskaper i 
gruppen. Att medarbetarna även sinsemellan kommunicerar och är lösningsfokuserade istället 
för problemfokuserade är likaså ett av dragen hos högpresterande team (Wheelan, 2013). 
Detta är något som bekräftas både av enhetschefen och av medarbetarna, att man fokuserar på 
lösningen istället för på problemen. 
 
Det framkommer att personalgruppen uppskattar den positiva feedback som kollegorna 
sinsemellan utdelar. Flertalet av medarbetarna uttrycker även att de försöker tänka på att ge 
sina kollegor positiv feedback för att på detta vis bidra med motivation i arbetsgruppen. Även 
detta är något som Wheelan (2013) menar att högpresterande team gör, uppskattar sitt teams 
effektivitet, produktivitet och ger feedback. Konstruktiv feedback på individuella prestationer 
är en annan faktor som bidrar till individuell utveckling och förbättring. Syftet med denna 
feedback är att förse individen med information som kan leda till effektivisering men även 
förbättra individens ansträngningar till att uppnå uppsatta mål (Wheelan, 2013). Detta visar 
sig vara allt ifrån att uppmärksamma mindre ansträngningar till att påpeka och lyfta upp 
positiva sidor hos sin kollega för att på så vis uppmuntra dessa sidor. Eftersom man oftast 
arbetar med samma kollega/kollegor under de långa arbetspassen så är det av vikt att man 
tänker på kommunikationen och har i åtanke att ge varandra feedback under arbetsdagen. 
Detta rimmar med det som Hackman och Oldham’s (1979) femte dimension feedback går ut 
på; att individen känner och ser ett tydligt resultat av sitt arbete och sin insats. 
 
Feedbacken från enhetschefen är dock något som hade kunnat bli bättre. Vissa av de anställda 
anser att de inte får någon feedback överhuvudtaget från chefen och önskar sig mer. Att få 
feedback från chefen är i enlighet med Herzberg även en inre motivationsfaktor. Att individen 
får veta att den har gjort ett bra arbete. 
Stora delar av denna personalgrupp känner varandra väl då alla förutom en anställd har arbetat 
ihop på det förra boendet. Vi uppfattar det som att gruppen på det förra boendet haft tid att 
lära känna varandra och utveckla tillit och förtroende till varandra sedan tidigare. Genom att 
samma personalgrupp har varit delaktiga och påverkat bland annat hur den nya enheten skulle 
utformas under flytten av verksamheten, så har de kommit varandra närmre. 
 
I enlighet med Katz och Kahn’s (1966) systemteori som har fokus på organisationsnivå och 
inte på individen i organisationen påverkas personalen av regler och normer inom 
verksamheten. Trots den goda kommunikationen och samspelet i arbetsgruppen så måste 
hänsyn tas till verksamheten och till brukarna och deras behov prioriteras framför den 
enskilde anställde (Heide et.al 2012). 
 
6.3 Motivation 
De anställda motiveras först och främst av varandra. De motiveras av sina kollegor och av 
brukarna. Att känna att det man gör resulterar i en positiv utveckling hos en annan individ och 
ger synliga resultat är en stor motivationsfaktor för personalen. Utveckling på arbetsplatsen 
sker kontinuerligt med tanke på de nya arbetsuppgifter och situationer man ställs inför 
dagligen. Dock så hade personalen behövt mer kompetensutveckling för att öka motivationen. 
 
I vårt resultat ser vi tydligt att det som främst motiverar de anställda på verksamheten är 
kollegorna och att de känner att de uppnår något genom att brukarna gör framsteg och att de 
själva utvecklas. Detta står i linje med vad som Herzberg, Mausner & Snyderman (1959) kom 
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fram till i sin studie, att de människor som trivdes på sin arbetsplats var det på grund av 
arbetsuppgifterna. De delar känslan av att lyckats bra med en arbetsuppgift eller att de får 
uppskattning för sin egen yrkesroll, vilket vi uppfattar att de anställda får genom varandra och 
brukarna. Det framkom att de anställda känner sig motiverade när de ser att deras insats har 
hjälpt brukaren att nå framgång och utveckling. Detta för att de ser tydliga resultat av de 
arbetsuppgifter man utför och på så vis känner att ens prestation lönar sig. Vi ser även att de 
anställda känner att de har någon form av ansvar över arbetet och även får detta ansvar utdelat 
till sig från chefen. Även detta ansvar är något som påverkar motivationen och motiverar 
personalen. Det ger personalen utrymme att fatta beslut själv utifrån situationen man befinner 
sig i och personalen får möjlighet till att utveckla sitt lösningstänkande. Precis som Hackman 
och Oldham (1979) har en dimension som de kallar för frihet har Herzberg en 
motivationsfaktor som han väljer att kalla för ansvar. Detta går tydligt att koppla till 
personalens upplevelse om ansvarstagandet på arbetsplatsen. Personalen känner stor 
motivation av att få ta ansvar på sin arbetsplats och i sin tur få vara med och påverka i allra 
största utsträckning. 
 
När Herzberg talar om de yttre faktorerna (hygienfaktorer) som t.ex. lön och arbetsmiljön kan 
vi även koppla detta till vårt resultat. Några av dem nämner att lönen inte är särskilt 
motiverande eftersom den är för låg. Det är även för tillfället rörigt och lite stressigt på 
arbetsplatsen på grund av flytten, vilket då påverkar arbetsmiljön. Vi kan dock utifrån 
Herzbergs inre motivationsfaktorer som vi anser att de anställda har, bedöma att de yttre 
faktorerna trots detta minskar vantrivsel på arbetsplatsen. Genom att de känner 
arbetstillfredsställelse samt får erkännande från kollegor leder detta till att hygienfaktorerna 
påverkar positivt istället för negativt. På grund av att alla medarbetare har de inre 
motivationsfaktorerna så minskar det vantrivsel på arbetet. Det är bara den inre motivationen 
som kan öka arbetstillfredsställelse och de yttre faktorerna kan endast minska vantrivsel. 
 
6.4 Innovation 
Arbetsplatsen är under ständig utveckling och strävan efter förbättring och effektivitet. Med 
tanke på att det efter flytten tillkom både ny personal och nya brukare ställdes andra krav på 
verksamheten och de anställda. Verksamheten befinner sig för tillfället i en period där man 
försöker utveckla och förbättra nya rutiner och arbetssätt. Inte alla idéer och förslag som man 
kommer med visar sig vara de rätta och de mest lämpliga men personalgruppen provar sig 
fram och är öppen för nya idéer. Enhetschefen uppmuntrar personalen att vara innovativ 
genom att ge dem frihet och stöttar dem i de idéer de själva tror på. Enhetschefen och 
personalgruppen är eniga om att man på arbetsplatsen är lösningsfokuserade och lägger ner 80 
procent på problemlösning och enbart 20 procent på problemdefiniering. 
 
Medarbetarna lyfter fram och berättar hur arbetsplatsen är innovativ och lösningsfokuserad 
och detta stora delar är på grund av flytten av verksamheten. De berättar hur de är i den 
situationen där de provar sig fram till olika lösningar för att sedan kunna applicera den rätta 
och mest passande lösningen. Enligt Tidd och Bessant (2010) handlar inte innovation enbart 
om att skapa något nytt utan även om att förnya och erbjuda nya sätt att hantera och serva 
något redan etablerat och infört. Vi upplever att de anställda på boendet är i hög grad 
lösningsfokuserade och innovativa och känner en stor uppmuntran från enhetschefen. I 
enlighet med Tidd & Bessants påstående om att vissa idéer inom den offentliga sektorn kan 
påverka livskvalitén markant för miljontals människor, är detta en tanke som även de 
anställda arbetar utefter. I detta fall kan det handla om ett nytt förslag som underlättar 
vardagen för brukarna. Vi uppfattar att de anställda är angelägna om att utveckla arbetsplatsen 
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till det positiva men till största delen är de angelägna om att utveckla och förbättra brukarnas 
vardag. 
 
Enhetschefen berättar att det är viktigt för honom att de anställda kommer med idéer och 
provar olika lösningar för att se om dessa fungerar. Han är också medveten om att alla idéer 
och förslag inte alltid kommer att bli som man förväntade sig, inga idéer är dumma enligt 
honom men att det är viktigt att idéer kommer upp på bordet. Vi upplever i enlighet med 
medarbetarna att chefen är uppmuntrande och stöttande till de innovationer som sker på 
arbetsplatsen. Han ser dock gärna att innovationerna bygger på förutsättningar utifrån 
verksamheten de befinner sig i och att de innovationer som lyfts upp är inom rimliga gränser. 
Enligt Tidd & Bessant (2010) är det en förutsättning att se helheten för att lyckas med 
innovation. Detta anser vi att de anställda gör i stor utsträckning då de är väl medvetna om att 
det är många faktorer i omgivningen som påverkar det dagliga arbetet. Personalen nämner ett 
flertal gånger att det finns begränsningar för att vara innovativ och en av dessa begränsningar 
som personalen återkommer till är ekonomin. Även detta är en del av helheten som är viktig 
att förstå och ta hänsyn till under innovationsprocessen. Tidd och Bessant’s (2010) 
innovationsprocess består av fyra faser där den första fasen, finna, handlar om att hitta 
möjligheter för förändring. De anställda på enheten berättar att de befinner sig i en fas där de 
ständigt utvecklar och letar efter rutiner och lösningar. Det är vanligast att dessa möjligheter 
till innovation stöts på i det vardagliga arbetet för att sedan i enlighet med Tidd och Bessants 
modell över innovationsprocessen sker det ett urval bland idéerna. Smith et.al (2008) och De 
Jong & Kemp (2013) uppmärksammar även begreppet medarbetardriven innovation i deras 
forskning. Detta anser vi även är något som tydligt går att koppla till medarbetarna som vi har 
intervjuat. Vi ser klart och tydligt att medarbetardriven innovation är i fokus på enheten. De 
innovationer och processer som tar form på verksamheten drivs till största del av de anställda 
med enhetschefens stöd och uppmuntran. De anställda på verksamheten uttrycker och vi 
upplever att de i stor grad har mandat att kunna fatta beslut och lösa uppgifter på 
arbetsplatsen. Detta ska i enlighet med Arad et.al (1997) främja och stödja innovation på 
arbetsplatsen.   
 
Smith et.al (2008) menar att medarbetardriven innovation enbart är möjlig om alla fyra 
faktorer är uppfyllda. Det vill säga stödjande ledning, autonomi, samarbete och 
organisatoriska normer för utforskande. Det som vi uppmärksammat som en stor fördel för 
personalgruppen är det öppna klimatet på arbetsplatsen. Precis som Smith et.al (2008) betonar 
vikten av samarbete och interaktioner i grupper som en bra förutsättning för kreativitet och 
medarbetardriven innovation ser vi även detta hos personalgruppen. Vi ser tydligt att det 
öppna och tillåtande klimatet gynnar samt ökar idéegenereringen och idéutbytet vilket 
kommer att ge gruppen ett större utbud av förslag och lösningar. Hade inte enhetschefen varit 
stödjande och accepterande så hade dessa idéer och lösningar aldrig tagit sig uttryck. 
Personalen hade inte yttrat sig i den utsträckning som de gör och känt frihet till att komma 
med olika idéer och förslag om inte ledningen hade stöttat personalen. Hand i hand med 
stödet från ledningen går även autonomin, att personalen får frihet och kontroll över 
situationen. Att de har inflytande och handlingsutrymme på sin arbetsplats och detta bekräftas 
både av chef och personal. 
 
Vi ser att verksamheten har en strukturerad innovationsprocess som kan liknas vid Tidd och 
Bessant’s modell. Skulle vi jämföra personalgruppens innovationsprocess med Tidd och 
Bessant’s modell så menar vi att gruppen spenderar mycket tid på de första tre faserna i 
modellen; finna, välja och implementera. Sett till att det är en nystartad verksamhet med andra 
förutsättningar i form av mer personal, fler brukare, samt nya lokaler så är det inte konstigt 
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och ovanligt att man i en början oftast befinner sig i dessa tre faser innan man hittat den bästa 
lösningen. Både personalgruppen och enhetschefen är öppna med att man ibland provar 
förslag och lösningar som sedan visar sig vara helt opassande. Man väljer att prova sig fram 
för att sedan utvärdera och jämföra för- och nackdelarna. Vi upplever att när personalgruppen 
väl nått fram till fasen bevara så har det varit innovationer som gynnat både brukare och 
personal. Detta kan vara allt ifrån lösningar kring personalfördelningen, nya tekniska 
hjälpmedel eller nya rutiner. Tidd och Bessant (2010) menar att det är viktigt att fånga upp ett 
värde ur den genomförda innovationen och inte enbart genomföra den för sakens egen skull. 
Vi ser stora likheter i personalens tankar och funderingar kring innovationer på arbetsplatsen. 
Trots stressen och den ofullständiga verksamheten så är personalen angelägna om att de 
lösningar som införs medför något värde för verksamheten och resulterar i en positiv 
utveckling (Tidd och Bessant 2010). Eftersom personalgruppen provar ett förslag för att sedan 
utvärdera det så visar det tydligt att man vill ha ett värde i det man implementerar. Detta var 
för oss enkelt att konstatera i och med att personalen enhetligt uttrycker att de provar sig fram 
och skulle lösningen eller idén inte vara passande så letar man vidare. Personalen inför inte 
lösningar och idéer för sakens skull utan ser till att det finns fördelar och värde att fånga upp 
och bevara. 
 
6.5 Samband mellan motivation och innovation 
Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att det finns ett samband mellan motivation och 
innovation på arbetsplatsen. Då det är tydligt att respondenterna motiveras av sina kollegor 
och klimatet på arbetsplatsen är öppet och tillåtande är detta en av förutsättningarna till 
innovation på arbetsplatsen. Att i arbetsgruppen känna att man blir lyssnad på och att man 
respekterar varandras åsikter som respondenterna nämner under intervjuerna, är något som 
motiverar personalen till arbete och att våga vara innovativa. Det är även något som gynnar 
innovation på arbetsplatsen då de känner tilltro och vågar komma med idéer som de annars 
inte hade vågat yttra i rädsla för att inte blir mottagna på rätt sätt av övriga kollegor. Precis 
som Maslow i sin behovshierarki tar upp trygghet som ett behov som måste tillfredsställas för 
att man ska känna sig motiverad är det ett behov som personalen på verksamheten har 
(Maslow 1987). Detta behov blir uppfyllt när personal som nämnts känner tryggheten i 
arbetsgruppen och en trygghet i att kunna yttra sig. 
 
Enhetschefens inställning till innovation och hans grundtanke att det är viktigt att vara 
innovativ för att kunna göra förbättringar styrker vår tanke att han som ledare är stöttande. 
Detta bekräftas och styrks även av medarbetarna som betonar att enhetschefen oftast 
accepterar och tillåter alla idéer och förslag som personalen kommer med, inom rimliga 
gränser utifrån verksamhetsmålen. Respondenterna motiveras av den feedback och 
återkoppling som kretsar på arbetsplatsen, både från kollegor men även från enhetschefen. 
Arad et.al (1997) betonar vikten av att involvera de anställda och tar upp beståndsdelar i 
ledningen som är av särskild betydelse för innovation. En av dessa beståndsdelar är 
motivation men även utvärdering och stärkande av önskat beteende (Arad et.al (1997). Inom 
arbetsgruppen lyfter man upp och uppmärksammar varandras starka sidor och delar med sig 
av dessa. Att som anställd och individ få veta att någon uppskattar en och att få någon form av 
bekräftelse på att det man gör är rätt kommer i sin tur leda till att man fortsätter och vill 
utvecklas (Herzberg, Mausner & Snyderman 1959). I enlighet med Smith et.al (2008) men 
även Arad et.al (1997) nämner de att de anställda letar efter signaler för “rätt beteende” och 
när man får det så kommer man att engagera sig ännu mer. Får personalen feedback och 
signaler på att det man gör är bra och “rätt” så kommer motivationen öka och innovationer 
likaså. 
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Det framkommer från samtliga intervjuade att de motiveras av brukarna och av brukarnas 
framgång och utveckling. Om man som anställd motiveras av att utvecklas och når framgång 
så anstränger man sig som anställd att hitta sätt och rutiner som passar brukaren på bästa 
möjliga sätt för att kunna nå denna framgång och utveckling. Vi upplever att eftersom 
personalen på boendet motiveras av brukarna så kommer detta i sin tur resultera i att 
personalen är innovativ vilket det har visat sig att de är. Enligt tidigare forskning ska 
betydelsefullhet av uppgifterna även vara något som är motiverande, och arbetsuppgifterna 
blir betydelsefulla när personalen motiveras att utveckla brukarna och arbetsuppgifterna syftar 
till detta (Hackman & Oldham, 1979).  Hade inte personalen motiverats av exempelvis 
brukarna i detta fall så hade inte innovationen gentemot brukarna funnits i lika stor 
utsträckning. Vi tror också att genom att ha personalmöten varannan vecka där de anställda 
får ta upp sina åsikter och tankar bidrar till en stor motivationsfaktor där de känner sig 
delaktiga i verksamhetens utveckling. Genom att de får delta i verksamheten på detta vis 
påverkas även här ansvaret och den personliga utvecklingen samt prestationen. på så sätt kan 
vi se ett tydligt samband mellan motivationen och innovationen (Furnham et al. 1999;. Warr, 
1987). Även kommunikationen mellan anställda och enhetschef ökar då alla får säga sitt och 
bidra till bättre klimat på arbetsplatsen. Något som skulle kunna ge ett ännu större samband är 
om de anställda hade gått på fler kompetensutbildningar, då de har möjligheten, och på så sätt 
öka motivationen genom att få inspiration att) kunna komma med fler innovativa idéer. I 
enlighet med Herzbergs inre motivationsfaktorer så är karriärutveckling och personutveckling 
viktigt. Kompetensutveckling hade kunnat ge personalen mer kunskap och kompetens inom 
deras yrkesområde och på så vis bidra till mer utvecklade idéer och förslag vilket hade kunnat 
leda till att man motiveras av att vara mer innovativ. Frågan vi också ställer oss utifrån vår 
insamlade empiri är om arbetsplatsen är innovativ endast på grund av flytten som ägt rum och 
kommer att fortsätta vara lika innovativ efter att nya rutiner och roller kommit på plats efter 
arbetet med flytten. Detta tror vi då det är en komplex verksamhet som ständigt arbetar med 
människor och med att utveckla nya arbetssätt utifrån olika individer. Med detta kan vi utifrån 
Ellströms (2010) forskning se att verksamheten använder sig av praktikbaserad innovation. 
Det innebär att den kunskap och inblick som personalen får under arbetsgången är det som 
kommer att ligga till grund för de innovativa idéerna som lyfts upp. Ett exempel på detta är 
om personalen under ett arbetspass uppmärksammar att en brukare är i behov av ett 
hjälpmedel. För att underlätta för både brukaren och personalen skapas en innovativ idé 
utifrån den kunskap man införskaffat i arbetet. 
 
Enligt Maslow (1987) är självförverkligande ett behov som kommer leda till motivation hos 
individer. Självförverkligande kopplat till innovation på verksamheten handlar om den 
personliga utvecklingen hos personalen, att man utvecklas och som individ når sin potential 
och maximala kapacitet. Utifrån individens önskemål av den personliga utvecklingen kan det 
för många vara självförverkligande att de känner sig innovativa. 
 
Vi ser tydliga samband mellan motivation och innovation och kan med hjälp av en egen 
modell konstruera upp hur vi ser sambandet på arbetsplatsen. Utifrån den empiri vi har samlat 
in uppfattar vi att personalen på verksamheten är motiverade till innovation av kollegor, 
(feedback från och tryggheten i kollegorna), ledningen (chefens tillåtande ledarskap), samt 
verksamheten (brukarna och deras framgång samt utveckling). Samtidigt kan vi även se att 
den stora motivationen som ligger i grund för innovationen på arbetsplatsen är flytten som 
ägde rum i början på året. Vi kommer att visa de samband vi ser med hjälp av de teorier och 
modeller som vi har om motivation och likaså med den modell som vi har utvecklat om 
innovationsprocessen i våra slutsatser. Vi utgår ifrån modellen över innovationsprocessen av 
Tidd och Bessant (2010), vi har därefter med hjälp av motivationsteorierna placerat ut 
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motivationsfaktorerna där vi anser att de bäst gör sig gällande utifrån det resultat vi kommit 
fram till. Med hjälp av denna modell önskar vi på vårt sätt visa sambandet mellan motivation 
och innovation med stöd i de teorier vi använt oss av. Vi har i denna modell valt att ha 
innovationsprocessen som en grund för att på denna sedan applicera vad som motiverar 
personalen. Vår önskan är att med hjälp av vårt resultat dela upp personalens 
motivationsfaktorer i innovationsprocessens olika faser för att ge en översiktlig bild av vårt 
samband. Vissa motivationsfaktorer kommer eventuellt att finnas med mer än en gång, i flera 
faser. 
 
7. Slutsats 
I denna del kommer vi att redovisa våra slutsatser av studien och besvara vårt syfte och vår 
frågeställning. Vi kommer även att diskutera vad vår studie tillfört och vad arbetsplatsen kan 
dra för nytta av det vi kommer fram till. 
 
7.1 Syfte & Resultat 
I denna undersökning var syftet att undersöka hur den valda verksamheten arbetar med och 
hanterar innovation och hur detta i sin tur kan relateras till arbetsmotivationen. För att kunna 
besvara det bestämda syftet valde vi att ha en central frågeställning med fyra underfrågor som 
i sin tur bidrar till att ge oss svaret på den centrala frågan. Vi ville få en helhetsbild över hur 
arbetsplatsen är utformad, hur kommunikationen på enheten fungerar, vad de anställda 
motiveras av samt hur arbetet med innovation ser ut på enheten. 
 
Vi kan med hjälp av resultatet av denna undersökning konstatera att arbetets utformning på 
enheten är väldigt varierande och ingen dag är den andra lik i de anställdas arbete. 
Enhetschefen beskriver arbetet på arbetsplatsen som ett arbete där man behöver vara flexibel. 
Denna flexibilitet är nödvändig sett till att arbetet omfattar individer vars mående varierar och 
därför ofta påverkar arbetet och upplägget. Arbetsuppgifterna på enheten omfattar allt från 
omvårdnadsarbete, motivationsarbete, medicindelning till stöttning och samtal med brukarna. 
Vi har funnit att denna variation i enlighet med Hackman och Oldham (1979) är något som 
påverkar personalen positivt, att personalen får möjlighet att använda och utveckla sina olika 
förmågor och färdigheter bidrar till känslan av meningsfullhet. Resultatet visar även att 
personalgruppen har fått tilldelat sig ett stort ansvar och frihet från enhetschefen och detta är 
något som Herzberg betraktar som viktigt för motivationen. Att få känna ansvar och 
möjligheter att påverka sin arbetsplats kommer att leda till att de inre motivationsfaktorerna 
ökar och arbetstillfredsställelsen likaså (Furnham et al. 2009). Vi kan även utifrån resultatet 
dra slutsatsen att samtliga anställda trivs på enheten och den största anledningen till denna 
trivsel är kollegorna på arbetsplatsen. 
 
Det mest betydelsefulla resultatet för denna studie är att vi ser ett samband mellan 
arbetsplatsinnovation och arbetsmotivation. Vi ser att personalen på verksamheten motiveras 
av kollegor, organisation och ledning men det framkommer från respondenterna att 
omorganiseringen är det som för tillfället gör arbetsplatsen innovativ. Nedan presenterar vi en 
modell som redogör för hur vi ser ett samband mellan motivation och innovation. Vi har valt 
att använda oss av Tidd och Bessant’s innovations process för att sedan koppla på de faktorer 
som personalen motiveras av. Dessa faktorer kopplas in i respektive fas i 
innovationsprocessen där vi ser inslag av motivation och faktorer som motiverar personalen. 



	   31	  

  
  
  
  

 

 

 

  
  
 

Figur 3. Egenkonstruerad modell som visar sambandet mellan innovation & motivation (Themner & 
Reckovic, 2015) 

 
Modellen som vi konstruerat för att visa sambandet mellan innovation och motivation har 
som tidigare nämnt Tidd och Bessant’s innovationsprocess som utgångspunkt. Anledningen 
till att vi valt att använda den som en grund för vår egen modell är för vi anser modellen vara 
bra konstruerad och passar för verksamheten och dess hantering av innovation. I den första 
fasen i innovationsprocessen, finna, ser vi att personalen uppfyller flera av 
motivationsfaktorerna. Då man i denna process letar efter möjligheter till förändring så menar 
vi att personalen i denna fas även får en stor frihet i att leta efter dessa möjligheter själva. Vi 
ser att det är ett öppet tillåtande klimat i arbetsgruppen som gör att man vågar yttra sig. Att 
man lägger fram de idéer och förslag som man har och får bekräftelse i gruppen kommer även 
leda till självkänsla och självförtroende när man känner att gruppen uppskattar de idéer man 
framför. Självförverkligande bland personalen visar sig när de faktiskt är innovativa och 
kommer med idéer som utvecklar både verksamheten men även dem själva som personer. Att 
man som individ känner att den personliga utvecklingen går framåt och att man når sin fulla 
potentialitet. I denna fas ser vi att personalen i hög utsträckning får vara delaktiga och får stor 
frihet. Denna fas utspelar sig till stor del i det vardagliga arbetet kollegor emellan, när man 
upptäcker under en insats att möjlighet till positiv förändring eller att behov av förändring 
finns. Vi ser och uppmärksammar att kompetensutveckling hos personalen hade gynnat 
verksamheten i denna fas. 
 
I den andra fasen, välja, har personalen även här stor frihet att fritt välja bland de idéer och 
förslag på innovation som framkommit i första fasen. Enhetschefens roll i denna fas blir att 
vara den som sorterar bland idéerna och tillåter respektive avslår idéer utifrån verksamhetsmål 
och andra begränsningar. Till skillnad mot fas ett så tillkommer här även motivationsfaktorer 
som ansvar, helhet och betydelsefullhet. Detta motsvarar vad Herzberg (1959) redogör för 
arbetsberikning och om att man ska utveckla individens arbetsmiljö genom att bistå denne 
med frihet, ansvar och utmaningar samt möjligheten till att utnyttja och utveckla de förmågor 
man har.  Likaså nämner Hackman och Oldham (1979) att det är av vikt att en individ 
upplever att denne har frihet, ansvar och kontroll över det egna arbetet. Samtliga anställda på 
arbetsplatsen uttrycker ett flertal gånger att de får mycket ansvar från chefen. Faktorn ansvar 
kommer in i bilden när personalen känner att de är delaktiga och själva i stor utsträckning kan 
kontrollera de rutiner som införs och används. I denna fas är det även av vikt att man ser till 
helheten och att de rutiner och förslag som genomförs är tydliga och strukturerade. Även detta 
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är av vikt för personalens motivation, att få arbeta med tydliga och klara arbetsuppgifter. Att 
arbetsuppgifterna även är betydelsefulla för personalen blir detta något man tar hänsyn till när 
man väljer bland idéer och förslag. 
 
I den tredje fasen, införa, får personalen även ett stort ansvar och man ser till att utnyttja 
personalens olika kompetenser beroende på vad för typ av innovation det gäller. Här ser vi att 
personalens olika ansvarsområden kan komma till användning beroende på vilken karaktär 
innovationen har. Ansvaret kommer att visa sig när personalen på sitt sätt får införa idén och 
utifrån sina yrkeskompetenser. Det är till stor del personalen som får avgöra på vilket sätt idén 
ska implementeras och genomföras i praktiken. 
 
Den sista och fjärde fasen, bevara, ägs även denna av personalen. Personalgruppen och 
enhetschefen berättar och är eniga om att man inte inför och implementerar de idéer och 
lösningar som inte visar sig vara lämpliga. Man tar hänsyn till betydelsen och värdet av 
implementeringen. Visar det sig att förändringen inte alls påverkade eller förbättrade i den 
utsträckning som man räknat med så börjar man om från noll igen. Då personalen är de som 
arbetar ute på “fältet” så är det de som till största del ser om implementeringen bär på någon 
funktion och ett värde för att sedan avgöra om det är värt att behålla i verksamheten. Det som 
i relation till denna fas är värt att diskutera är hur mycket av dessa idéer och förslag 
personalen egentligen bevarar i verksamheten. 
 

8. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi föra en diskussion om undersökningens resultat, samt svårigheter 
med genomförandet. Sedan följer en diskussion om och reflektioner kring metodens betydelse 
och tidigare forskning, samt förslag till vidare forskning. 
 
När vi påbörjade intervjuerna hade verksamheten nyligen gjort en omorganisation och de 
anställda var mitt uppe i att hitta nya rutiner och att finna sina roller. En fördel med detta var 
att alla utom en hade arbetat tillsammans tidigare, vilket förmodligen har gett lite mer 
trygghet för de anställda mitt uppe i flyttkaoset. Det var svårt att få tillräckligt med tid till 
intervjuerna vilket ledde till att vi uppfattade intervjuerna som något påskyndade. Relaterat 
till vårt syfte som var ett nytt område för både oss forskare så väl som för de anställda ledde 
detta även till lite förvirring kring ämnet samt gav lite osäkra svar från de intervjuade. 
Samtidigt uppfattade vi att enhetschefen gör sitt bästa för att vara tillgänglig så mycket som 
möjligt för sina anställda, trots att det finns en enhet till som han är chef över. Det kan ha 
upplevts av personalen att han har varit mindre tillgänglig just på grund av den ökade 
arbetsbelastning som omorganisationen har medfört och att de för tillfället känner sig 
stressade över det nya. Som många av deltagandra nämner under intervjuerna så har de 
överlag en bra kommunikation med chefen vilket är en stor fördel. När allt det nya lagt sig på 
plats tror vi även att tillgängligheten från chefen kommer uppfattas som mer positiv då de 
förhoppningsvis har funnit en trygghet på arbetsplatsen. Det vi tyckte var intressant med just 
den här verksamheten var att de arbetar med att motivera och utveckla andra individer. Till 
skillnad från andra organisationer som har som mål att motivera de anställda för att uppnå 
verksamhetsmålen. 
 
Utifrån den empiri vi fick fram kan vi se brister i hur verksamheten ska kunna nå sitt mål med 
att få in nya rutiner och arbetssätt. En tydlig arbetsbeskrivning för detta saknas och de 
anställda provar sig idag fram med olika egna lösningar. Detta är något som kan skapa oro 
och stress bland de anställda. Utifrån vårt syfte kunde vi dock få fram ett tydligt samband 
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mellan arbetsmotivation och arbetsplatsinnovation. De anställda är tillfredsställda när de 
lyckas motivera brukarna till att göra framsteg samtidigt som detta hänger samman med att 
utveckla nya praktiska arbetssätt. En annan åtgärd för att nå sina mål tror vi är om det skulle 
finnas fler utbildningar och kompetensutvecklingar, då personalen efterfrågar detta. Andra 
svårigheter var att det är ett relativt nytt och outforskat område, enligt tidigare forskning. 
 
Något som försvårade studien för oss var att de flesta teorier var mer inriktade på individen 
och inte på organisationen som helhet. Detta gjorde det svårare för oss att koppla teorier till 
de resultat som framkom. Det är först i Hackman och Oldhams (1979) teori som de mer riktar 
in sig på arbetsplatsens betydelse och på organisationen. Herzberg (1959) pratar även han om 
arbetsplatsen och vad som motiverar individen på arbetsplatsen. Dessa två motivationsteorier 
gjorde det lätt för oss att koppla resultat till teorier då vi både hade fokus på organisationen 
samtidigt som fokus på individen fanns med. Teorierna om kommunikation var inte i alla 
lägen mest lämpliga men utifrån det resultat som framkom kunde vissa kopplingar även till 
dessa teorier göras.  
 
Innovationsprocessen som kom att ha stort fokus i vår studie och som även var 
utgångspunkten till vår egenkonstruerade modell gjorde det lätt för oss att kunna koppla till. 
Dock är det av vikt och relevans att diskutera utifall denna process ens är i närheten av de 
innovationsprocesser som sker i det verkliga livet ute på organisationerna. Den verksamhet 
där vi utförde vår studie på var vid detta tillfälle inne i en fas där kreativitet och lösningsfokus 
var ett krav på grund av en nystart av verksamheten. Utifrån det resultat som framkom ser vi 
att verksamheten och dess anställda vare sig det är medvetet eller omedvetet följer denna 
process. Sedan kan man ställa sig frågan om verksamheten och de anställda kommer vara lika 
innovativa när denna omorganisation har lagt sig och hur kommer då innovationsprocessen se 
ut jämfört med Tidd och Bessants (2010) modell?  
 
Det var det inte helt lätt att kunna särskilja på kreativitet och innovation bland de anställda då 
detta var något som framkom under bearbetningen av resultatet. Resultatet visar tydligt på att 
de anställda är innovativa men även vi ställer oss kritiska till om det enbart är 
omorganisationen som har gjort medarbetarna innovativa eller om det är en blandad påverkan 
från både de sociala relationerna som finns på arbetsplatsen samt omorganisationen. Vår 
tanke kring detta är att vi tydligt ser att omorganisationen har påverkat de anställda och 
arbetsplatsen i hög grad och att detta är en stor orsak till innovation. Vi ser även tydligt att de 
anställda uppmuntras och motiveras av varandra vilket även detta gör att de anställda är mer 
innovativa då klimatet är öppet, tillåtet och de vågar ta för sig. Vi ser att en stor del av det 
innovativa tänket och de innovativa idéerna kommer fortsätta efter omorganisationen just på 
grund av de sociala relationerna. Vi ansåg att Tidd och Bessants (2010) modell var väldigt 
enkelt konstruerad och lättförståelig. På så vis var den lätt att anpassa till i princip alla 
organisationer och verksamheter.  
 
Något som vi hade kunnat göra bättre är att fokusera på de faktorer som Smith et.al (2008) 
och De Jong & Kemp (2003) tar upp i sin forskning. Dessa faktorer visar sig vara väldigt 
lämpliga till vår studie och resultat, och för att få en mer forskningsgrundad studie hade vi 
kunnat utgå från dessa faktorer (stödjande ledning, autonomi, samarbete och organisatoriska 
normer) som en bas för vårt arbete men även för att i bearbetningsskedet med mer styrka 
koppla det till tidigare forskning.  
 
Det var därför svårt att finna en röd tråd samt inspiration om hur vi skulle kunna genomföra 
studien. Vi valde efter mycket inläsning på området och tidigare forskning hur vi skulle gå 
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tillväga med studien. Samtidigt visste vi inte ifall vi skulle kunna hitta ett samband mellan 
arbetsmotivation och arbetsplatsinnovation och därmed kunna svara på vårt syfte. Att vi valde 
att koncentrera oss på enbart de anställda och deras chef och inte gå upp till den högre 
ledningen kan ha påverkat vårt resultat och vilken riktning det fick. 
 
Något annat som vi hade kunnat göra före det att vi påbörjade intervjuerna är att ha hållit ett 
kort informationsmöte om de olika begrepp vi använt oss av, främst arbetsplatsinnovation, då 
det var oklart för de anställda vad det egentligen innebär. Detta hade kunnat ge dem mer tid 
att reflektera över begreppen innan de fick frågor om detta i intervjuerna. Genom att 
genomföra denna undersökning precis efter en pågående omorganisation och flytt kan detta ha 
påverkat svaren annorlunda än om vi hade gjort undersökningen vid ett senare tillfälle. Vi 
hade inte räknat med att flytten skulle ha så stort fokus i vårt resultat. 
I och med att det är en komplex verksamhet som arbetar med utsatta människor såg vi en 
kvalitativ undersökning som bästa metoden för att kunna få fram detaljer och känslor hos 
intervjupersonerna. Genom personliga intervjuer fick vi ett omfattande material med 
personliga uppfattningar och åsikter. Utifrån tidigare forskning och teorier kring vårt 
uppsatsområde och att vi kunnat tillämpa dessa på vår studie ökar studiens tillförlitlighet. Vi 
kan också se viss trovärdighet i vårt resultat men i och med att studien har ett mindre urval är 
det svårt att generalisera resultatet med andra studier inom samma område. Dock försöker vi 
ge en detaljerande beskrivning av vårt undersökningsområde och bidra till en djupare 
förståelse kring just denna situation och verksamhet. 
 
Vår undersökning skulle kunna ses som en pilotstudie för ett större projekt/studie om 
sambandet mellan motivation och innovation på arbetsplatsen. Man hade eventuellt på detta 
sätt kunnat hitta en nystartad verksamhet för att från början till slut följa innovationsprocessen 
och personalgruppen. Vi upplevde att vi kom in under slutfasen av denna omorganisation och 
att det varit en turbulent tid fram till nu. Hade man anpassat sin tid och studie utefter 
verksamheten och infunnit sig där när omorganisationen tagit form så hade man kunnat vara 
delaktig under hela processen för att få flera infallsvinklar men även mer material. 
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Bilaga 1: Intervjuguide till enhetschefen 

 
Namn: 
Ålder: 
Kön: 
Befattning: 
 
Arbetsplatsen 
Kan du beskriva din enhet lite kort för oss? (antal anställda, arbetsuppgifter, arbetstider 
verksamhetsmål) 
Hur länge har du varit på den här arbetsplatsen? 
Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
Hur ofta finns du tillgänglig för personalen på arbetsplatsen?   
 
Ledarskap 
Hur ser du på ditt ledarskap? 
Upplever du dig som en ledare som vill styra eller mer demokratiskt inriktad och vill få med 
gruppen? 
Vad har ledningen över dig för roll? 
Vilka initiativ tar du själv? 
På vilket sätt bjuder du in personalen att vara delaktiga? 
Vad gör du som ledare för att stötta och främja innovations-tänk? 
 
Motivation 
Vad är motivation för dig? 
Vad motiverar dig i arbetet? (kollegor, lön, arbetsmiljö, resurser, arbetsuppgifter) 
Finns det något hinder för din motivation? 
Vad gör ledningen över dig för att motivera dig? 
Hur motiverar du dina anställda? 
Hur kan du bli bättre på att motivera dina anställda? 
Ser du motivation som något nödvändigt för att kunna utföra ett bra arbete?                           
                                                                                   
Innovation 
Vad är innovation för dig? 
Hur ser du på innovation? 
Hur innovativ får man vara pga omständigheterna man har att ta hänsyn till? (brukare, lagar) 
Finns det begränsningar? 
Vilken typ av innovativt arbete har skett på enheten? 
Hur upplever du att personalen ser på innovation? 
Upplever du att personalen tänker innovativt? 
 
Kommunikation 
Vad är kommunikation för dig? 
Varför anser du kommunikation vara viktig? 
Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och dina anställda fungerar? 
Hur upplever du att kommunikationen fungerar på enheten? 
Skulle kommunikationen kunna bli bättre än vad den är?                 
Bilaga 2: Intervjuguide till anställd 
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Namn: 
Ålder: 
Kön: 
Befattning: 
 
Arbetsplatsen 
Hur länge har du arbetat här? 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
Varför har du inriktat dig på detta arbete? 
Finns det variation i arbetsuppgifterna? 
Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
Vad tycker du om din arbetsplats? 
Trivs du på din arbetsplats? 
Vad tänker du när vi säger “Frihet under ansvar”, är detta något ni har på arbetsplatsen? 
Känner du dig tillfredsställd med ditt arbete? 
 
Motivation 
Vad är motivation för dig? 
Vad motiverar dig i arbetet? (kollegor, lön, arbetsmiljö, resurser, arbetsuppgifter) 
Finns det något hinder för din motivation? 
Vad gör din chef för att motivera dig? 
Hur kan din chef bli bättre på att motivera dig? 
Motiveras du i arbetsgruppen? 
Bidrar du själv till motivation i arbetsgruppen? 
Känner du att du utvecklas på din arbetsplats? (På vilka sätt?) 
Erbjuds ni någon form av kompetensutveckling? (Vad innehåller den? Hur påverkar den 
motivationen?) 
 
Innovation 
Vad är innovation för dig? 
Hur ser du på innovation? (i förhållande till din arbetsplats) 
Anser du att det finns begränsningar i att vara innovativ på denna arbetsplats/en/? 
Vad gör din chef för att uppmuntra innovation på arbetsplatsen? 
Upplever du att ni arbetar innovativt på den här arbetsplatsen? 
Hur kan ni bidra till idéer och förändring? 
Vad skulle du vilja förändra på arbetsplatsen? 
Hur kan det bli en mer innovativ arbetsplats? 
Hur ser innovation ut i relation till patienterna? 
 
Kommunikation 
Vad är kommunikation för dig? 
Hur upplever du att kommunikationen i arbetsgruppen fungerar? 
Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och din chef fungerar? 
Skulle kommunikationen kunna bli bättre än vad den är? 
Hur upplever du att feedbacken från din chef fungerar? 
Är det ett öppet/tillåtande klimat på arbetsplatsen? (utveckla) 
Vad betyder kommunikationen för motivationen och möjligheter att vara innovativ?
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