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Mindre styrdans  
– mer rock’n roll 
I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på innovationsklimatet i 
kommuner och landsting. Vision har ställt frågor till personalchefer i kommuner och landsting 
om förutsättningarna för att skapa och ta tillvara innovationer i deras organisationer. 

Innovationer är avgörande i verksamheter som möter medborgare, patienter, brukare och 
anhöriga. Vi vet att förväntningarna på offentlig sektor och välfärdstjänsternas kvalitet ökar. 
När allt färre ska försörja fler behöver vi bli mer effektiva och arbeta smartare. Ett sätt att 
göra det är att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och innovationer. Ändå har få offentliga 
verksamheter fångat framtidens utmaningar i en övergripande och långsiktig 
innovationsstrategi. Varför är det så? 

Svaret är ofta kontroll och tillsyn, men Vision ser att det är bara en del av lösningen. Att 
arbeta med förändring och innovationer är nödvändigt för kommuner och landsting för att 
möta dagens – och framför allt morgondagens – förväntningar på välfärdstjänster av hög 
kvalitet.  

Men innovationer handlar också om ett arbetsklimat där man uppmuntrar medarbetare att 
tänka utanför ramarna och bidra till nya arbetssätt. Arbetsgivare som på ett systematiskt sätt 
tar till vara medarbetarnas idéer och kreativitet upplevs ofta som attraktiva. På sikt ökar det 
möjligheterna att locka till sig den bästa arbetskraften. Förutsättningar för innovationer finns i 
alla organisationer, men de kan behöva stöd och uppmuntran för att få genomslag och bidra 
till en positiv utveckling. Därför krävs det en genomtänkt strategi för hur man kan stötta och 
uppmuntra medarbetare som har förslag på innovationer. Likaså att ha en långsiktig 
innovationsstrategi. 

Vår rapport visar att bara två av tio kommuner/landsting har en långsiktig innovationsstrategi. 
Dessutom har bara två av tio chefer riktlinjer, program eller annat stöd för att ta fram och 
utveckla innovationer i sin verksamhet. Forskning visar att chefen är viktig för 
innovationsklimatet på arbetsplatsen. Ett stödjande ledarskap – i kombination med 
genomtänkta innovationsstrategier – kan därför leda väldigt långt.  

Visions medlemmar vill vara med och utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom nya 
idéer och arbetssätt. Jag hoppas att denna rapport och förslag på åtgärder kan vara en del i 
arbetet med att förbättra det innovativa klimatet på våra arbetsplatser.

 
Annika Strandhäll 
Förbundsordförande Vision 
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Sammanfattning 
Rapporten bygger på en enkät till personalchefer/personaldirektörer eller motsvarande inom 
kommuner och landsting som genomfördes i oktober 2013.  

Med innovationer menar Vision processer för att utveckla nya tjänster och metoder som leder 
till bättre kvalitet, effektivitet och användbarhet för både medarbetare och medborgare. Att 
fånga nya perspektiv på gamla problem, förändra utformning och genomförande av tjänster. 
Att hitta nya former för samverkan. Att finna möjligheter i ny teknik och nya arbetssätt. Det 
är en utmaning att se till att innovationer, förändring och utveckling hela tiden finns på 
dagordningen och är en del i det löpande arbetet.  

Resultat 
 Endast två av tio personalchefer uppger att organisationen har en egen övergripande 

strategi. Det går inte urskilja några markanta skillnader mellan större, medelstora eller 
små kommuner.  

 Ungefär fyra av tio personalchefer uppger att kommunen/landstinget saknar metoder 
för att tillvarata och samla in idéer från medarbetare. Så få som två av tio kommuner 
uppger att man har stöd/riktlinjer/program för chefer att leda och utveckla 
innovationer.  

 I nästan fyra av tio kommuner och landsting upplever personalcheferna att det ofta 
kommer fram förbättringsidéer.  

 Hälften av landets kommuner har någon gång uppmärksammat medarbetare som 
kommit med bra idéer, 80 procent av landstingen har uppmärksammat nytänkande 
medarbetare. 

Visions förslag till åtgärder 
 Ha en övergripande strategi 

Ökad innovationsförmåga och förbättrade innovationsprocesser behövs inom offentlig 
sektor, det kommer inte av sig självt.  En innovationsstrategi för verksamheten 
underlättar ett strukturerat innovationsarbete. 

 Skapa stöd för chefer att leda och utveckla innovationer 
För att en verksamhet ska utvecklas krävs öppenhet för förändringar och nytänkande. 
Ledarskapet har en avgörande betydelse för att skapa ett sådant klimat. 

 Fånga upp förbättringsidéer från medarbetare 
Innovationer börjar med en individs nytänkande. Medarbetare behöver tillåtas att 
tänka utanför ramarna. Ett sätt som kan understödja kreativitetslusten är att 
uppmärksamma den som kommit med bra idéer. 

 Arbeta medvetet med perspektivskiftet 
Ett perspektivskifte innebär större tolerans och nyfikenhet mot att pröva och ompröva. 
Man ska tillåtas att misslyckas. Misslyckandet ska ses som erfarenheter och lärdom. 
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Vad menar Vision med innovationer? 
Det är en utmaning att se till att innovationer, förändring och utveckling hela tiden finns på 
dagordningen och är en del i det löpande arbetet. I den här rapporten resonerar vi om 
innovationer med fokus på innovationsprocesser i offentlig verksamhet som i huvudsak 
handlar om tjänsteutveckling och om utveckling av hela system. 

Med innovationer menar Vision processer för att utveckla nya tjänster och metoder som leder 
till bättre kvalitet, effektivitet och användbarhet för både medarbetare och medborgare. Att 
fånga nya perspektiv på gamla problem, förändra utformning och genomförande av tjänster. 
Att hitta nya former för samverkan. Att finna möjligheter i ny teknik och nya arbetssätt. 

Innovationer i offentlig verksamhet är en väldigt aktuell fråga. Det är en fråga om överlevnad. 
Utvecklandet av välfärdssamhället kan inte avstanna utan måste fortgå för att möta dagens 
och morgondagens brukare, patienter och medborgare. Nu och i framtiden kommer dessa 
grupper att vilja ha service, delaktighet och valfrihet på sina villkor. Vi måste möta krav, 
behov och nya utmaningar inom välfärdssektorn med nytänkande och innovationer. 

Möter offentlig verksamhet detta? Tar man tillvara medarbetares kunskaper och erfarenheter 
som grund för nytänkande och ger dem förutsättningar för att utveckla sin kreativitet? Har 
chefer verktyg för att stödja och uppmuntra medarbetare i nytänkande? Tar politiken sitt 
ansvar genom att skapa och fatta beslut om strategier och ge mandat för innovationer? 

Rapporten heter Mindre styrdans – mer rock ´n roll. Det är ett citat från Angelica Hafström, 
innovationsstrateg. Hon använder citatet i relation till synsättet på ledningens betydelse för 
innovationsarbete. Det är en bra metafor, där rock ´n roll är ett sätt att symbolisera 
förändringsledning. Rock ´n roll är lössläppt och kreativt. Rock ´n roll sågs förr som farligt, 
fult och provocerande. Idag är det etablerat och ingen förfasar sig numera.  

Kan synsättet för innovationer inom offentlig verksamhet gå samma väg?  
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Visions förslag till åtgärder 
Ha en övergripande strategi – låt organisationen rocka loss 
Visions rapport visar att enbart två av tio organisationer har en övergripande 
innovationsstrategi som tar sikte på hur organisationens olika delar långsiktigt ska utvecklas. 
Kommunerna och landstingen måste bli bättre på att fånga upp idéer och ha strategier för 
framtida utveckling. Ökad innovationsförmåga och förbättrade innovationsprocesser är 
avgörande för många delar av den offentliga verksamheten, det kommer inte av sig självt.   

En innovationsstrategi för verksamheten underlättar ett strukturerat innovationsarbete. Man 
behöver inventera behovet av förändring likaväl som man inventerar behovet av exempelvis 
platser inom förskolor och äldreomsorg. Ledningen måste också göra det praktiskt möjligt för 
chefer och medarbetare att arbeta i enlighet med innovationsstrategin. Ett framgångsrikt 
innovationsarbete kräver att man avsätter tid. Strategin måste förmedla den insikten till 
organisationen.   

Högsta ledningen måste visa tilltro och öppenhet för nya idéer. Ledningen måste vara tydlig 
med att skapa utrymme i organisationen för att vara flexibel, kunna ta emot nya idéer eller 
prova nya arbetssätt.  

”Vi har precis byggt upp ett program för innovationsstrategi där följer även IT-stöd… Strategin 
bygger på spridning av innovationer och idétänk i organisationen.” 
 
”Nyligen tagit beslut med att arbeta med ständiga förbättringar. Dock utan att besluta hur.” 
 
 

Skapa stöd för att leda och utveckla innovationer – låt cheferna ta ton  
Endast två av tio organisationer har stöd/riktlinjer/program för chefer att leda och utveckla 
innovationer i sina verksamheter. Att leda förändringsarbete och arbetssättsinnovationer 
kräver chefer med en specifik kompetens. Chefer behöver få möjlighet och tid till egen 
kompetensutveckling för att bli bättre på att stödja innovationsarbete.  

Att leda innovationsutveckling är att stödja den enskilde medarbetaren i att ta egna initiativ. 
Chefer har idag alltför mycket administration. Administrativa uppgifter måste utföras men tar 
mycket tid. Tid som skulle kunna användas för idéskapande. Chefer måste få tid och utrymme 
för att utveckla, pröva och ompröva. Arbetet måste organiseras så att det ger utrymme för 
ifrågasättande av arbetsmetoder och ges möjligheter till att pröva nya idéer. Att misslyckas 
måste vara tillåtet.  

För att en verksamhet ska utvecklas krävs öppenhet för förändringar och nytänkande. I ett 
kreativt klimat stimuleras människors nytänkande och initiativ och nya idéer skapas. 
Ledarskapet har en avgörande betydelse för att skapa ett sådant klimat.  

”Vi arbetar strukturerat med att utveckla medarbetarskapet. Ledarskap och medarbetarskap i 
symbios.” 
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Fånga upp förbättringsidéer – låt medarbetarna spela solo ibland 
Visions rapport visar att knappt hälften av organisationerna har metoder för att ta tillvara och 
samla in idéer från medarbetare. Organisationen måste ha ett strukturerat sätt att ta emot 
idéerna, utvärdera och vidareutveckla dem. En tydlig metod som är väl känd hos 
medarbetarna. Att uppmärksamma den som kommit med goda idéer är ett sätt understödja 
kreativiteten.   

Innovationer börjar med en individs nytänkande.  Det är viktigt att man gör klart att den som 
har en idé kring något som behöver förbättras inte också måste ha lösningen. Medarbetare 
måste få utrymme för att vara kreativa på i sitt arbete.  En kreativ arbetsmiljö där kompetens 
utvecklas och tas tillvara ger ett bättre och roligare jobb. Medarbetare behöver uppmuntras 
och tillåtas att tänka utanför ramarna. Påfyllnad av kompetens behövs kontinuerligt. 
Kompetens tillsammans med en kreativ arbetsmiljö är grogrunden för nya innovationer. 

”Vi arbetar med förslagsverksamhet men den kan bli mycket tydligare.” 

 

Arbeta medvetet med perspektivskiftet – låt orden stämma upp till dans 
Enligt Innovationsrådets slutbetänkande menar de att ett perspektivskifte behövs för att främja 
innovation och förnyelse i offentlig verksamhet. 1 Det behövs en mer Ja!-sägande kultur, där 
man är positiv till dem som vill förstå komplexa verkligheter och utveckla olika former för 
samarbete med andra. I samarbetet kan man utifrån sina olika perspektiv försöka göra världen 
lite bättre. 

Chefer som lyckas införa innovativa lösningar och nya arbetssätt kan på sin höjd få en dunk 
på axeln. ”Bra jobbat!” I de fall där nytänkande inte har gett goda resultat kan en chef riskera 
att få avsluta sitt arbete inom snar framtid. Ibland i sällskap med en politiker. Ett 
perspektivskifte innebär större tolerans och nyfikenhet mot att pröva och ompröva. Man ska 
tillåtas att misslyckas. Misslyckandet ska ses som erfarenheter och lärdom.  

”Begreppet innovation är ofta synonymt med uppfinningar. Inom vår verksamhet arbetar vi med 
utveckling.” 

                                                                            
1 SOU 2013:40 ”Att tänka nytt för att göra nytta” 
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Kort om undersökningen 
Undersökningen genomfördes under perioden 10 oktober – 25 oktober 2013. Alla 
personalchefer/personaldirektörer eller motsvarande i kommuner och landsting ingår i urvalet. 
Totalt har 204 personalchefer/personaldirektörer från landets 290 kommuner samt 9 
personaldirektörer från landsting/regioner besvarat enkäten. Det ger totalt en svarsfrekvens på 
69 procent (72 procent i kommuner och 45 procent i landsting/regioner). Undersökningen 
genomfördes med en enkät som sändes ut via e-post.  

Vi har valt att vända oss till personalchefer/personaldirektörer med de här frågorna. Inte helt 
självklart men vi menar att förmågan att utveckla och tillvarata innovationslust till stor del är 
en övergripande personalstrategisk fråga. Ungefär nio av tio i undersökningen svarar att 
personalens innovationslust är en ganska eller mycket viktig fråga ur ett 
HR/personalperspektiv.  
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Resultatredovisning 

 
Innovationsarbetets struktur 
Fråga: Har din organisation en övergripande innovationsstrategi som tar sikte på hur 
organisationens olika delar långsiktigt ska utvecklas?  

Innovationsförmåga och förbättrade innovationsprocesser är avgörande för stora delar av den 
offentliga verksamheten. 2 Inom kommun och landsting saknar många en övergripande 
innovationsstrategi. Endast två av tio personalchefer uppger att organisationen har en egen 
övergripande strategi, något fler om man inkluderar de organisationer som är del av en 
regional/länsvis strategi. Det går inte urskilja några markanta skillnader mellan större, 
medelstora eller små kommuner.  

När det gäller var det övergripande ansvaret för implementering/uppföljning av 
innovationsarbete i organisationen ligger så spretar resultat. Vanligast är att det ligger hos 
respektive förvaltning/verksamhet (46 procent inom kommuner, 33 procent inom landsting). 
Ansvaret kan emellertid vara fördelat på ett otydligt sätt i många organisationer, 
sammanräknat uppger två av tio personalchefer att man inte vet vem som har det 
övergripande ansvaret. Dessutom uppger lika många att inget innovationsarbete pågår. 

  

                                                                            
2 VINNOVA; Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer, 2011 
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Stöd och metoder 
Fråga: Finns det stöd/riktlinjer/program för chefer att leda och utveckla innovationer i sina 
verksamheter?

 

Fråga: Har ni metoder för att ta tillvara och samla in idéer från medarbetare?

 

Bra ledarskap och metoder betonas när VINNOVA konstaterar att det finns behov av att öka 
förståelsen för tjänsteinnovationer och dess betydelse inom offentlig sektor. 3 Här finns en 
stor utvecklingspotential. Ungefär fyra av tio personalchefer uppger att 
kommunen/landstinget saknar metoder för att tillvarata och samla in idéer från medarbetare. 
Två av tio kommuner uppger att man har stöd/riktlinjer/program för chefer att leda och 
utveckla innovationer. Något bättre är det inom landstingen, där uppger en fjärdedel att man 
har stöd/riktlinjer/program.   

  

                                                                            
3 VINNOVA; Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer, 2011 
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Klimat och förhållningsätt 
Fråga: Upplever du att det kommer förbättringsidéer för verksamheten från medarbetare? 

  

Klimatet på arbetsplatsen är en viktig faktor som påverkar om det kommer förbättringsidéer 
eller inte.  I nästan fyra av tio kommuner och landsting upplever personalcheferna att det ofta 
kommer fram förbättringsidéer.  

Fråga: Bedömer du att cheferna stimulerar till nytänkande genom att ta tillvara medarbetares 
förbättringsidéer?

   

Chefernas förhållningsätt och ledarstil kan skapa mer eller mindre utrymme för kreativitet. 
Inom kommunerna bedömer bara 15 procent att cheferna stimulerar till nytänkande genom att 
tillvarata idéer, motsvarande andel inom landstingen är 25 procent. Skillnaderna mellan 
större, medelstora och små kommuner är marginella. Inom landstingen finns en förhållandevis 
stor osäkerhet kring hur det förhåller sig, en fjärdedel svarar att man inte vet om cheferna 
tillvaratar idéer.   
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Stimulans och inspiration 
Fråga: Har ni någon gång särskilt uppmärksammat medarbetare som kommit med bra idéer?

 

Alla har behov av att bli bekräftade. Ett sätt som kan understödja kreativitetslusten är att 
uppmärksamma den som kommit med bra idéer. Hälften av landets kommuner har någon 
gång uppmärksammat medarbetare som kommit med bra idéer. Det tycks något mindre 
vanligt att någon blivit uppmärksammad i riktigt små kommunerna än i de större. Inom 
landstingen har mer 80 procent någon gång särskilt uppmärksammat medarbetare som 
kommit med bra idéer. 
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För frågor om rapporten, kontakta:

Jonas Karlsson, chef- och ledarskapsfrågor
jonas.karlsson@vision.se
08 789 63 93

Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg
anneli.hagberg@vision.se
08 789 63 30

eller Visions förbundsordförande 

Annika Strandhäll
annika.strandhall@vision.se
08 789 63 19

Presskontakter

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48

Mindre styrdans  
– mer rock’n roll

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar 
välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, lands-
ting eller kyrkan. Våra 160000 medlemmar finns inom 
tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värde-
fullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO. 
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