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Sammanfattning 

De ökade samhällsutmaningarna ställer större krav på offentlig sektor att möta medborgarnas            

och samhällets behov. De största utmaningarna som Piteå kommun står inför är den åldrande              

befolkningen och behovet av kompetensförsörjning. Den här uppsatsen har som syfte att            

undersöka arbetet med social innovation i Piteå kommun. Det empiriska materialet har            

samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom Piteå kommun som           

har insyn i innovationsarbetet. Den teoretiska utgångspunkten som utgör grund för analysen            

är Murray, Caulier-Grice och Mulgans (2010) teori om den sociala innovationsprocessen. De            

huvudsakliga resultaten visar att informanterna delar en överensstämmande bild över vad ett            

innovationsvänligt klimat bör innehålla, men att vägen dit är diffus och svårt att beskriva.              

Resultatet visar även att en politiskt styrd organisation har en utmaning då det gäller att satsa                

långsiktigt på social innovation, då systematiska förändringar är beroende av en stabil            

innovationsprocess för att få reell effekt. Bland informanterna och i tidigare forskning finns             

det en bred tolkning av termen social innovation, vilket antingen kan sporra kreativitet och              

idérikedom eller skapa osäkerhet och ovilja att jobba med social innovation i olika             

verksamheter då begreppet är främmande. Förslag till vidare forskning är undersökning och            

jämförelse av andra kommuners arbete med social innovation för att analysera hur den sociala              

innovationsprocessen ser ut i andra kommuners organisationer. Ett annat område som kan            

undersökas ytterligare är hur den sociala innovationsprocessen ser ut i idéburen sektor och             

privata sektorn, för att på så sätt lättare kunna se vilka samverkansmöjligheter som finns              

mellan sektorerna. 

 

Nyckelord: social innovation, offentlig sektor, innovationsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

An increase in societal challenges is creating more pressure for the public service to meet the                

needs of its citizens and from the society in general. The greatest challenges that Piteå               

kommun face are the ageing population and the need of competence provision. This essay              

aims to examine how Piteå kommun utilizes social innovation. The empiric material has been              

collected through a series of semi-structured interviews conducted with key figures in Piteå             

kommun who are well versed in the use of social innovation. The theoretical framework,              

from which the analysis is based on, is based on Murray, Caulier-Grice och Mulgan’s (2010)               

theory of the social innovation process. The main results show that the informants share a               

consistent view of what an innovation friendly climate should consist of, but how to get there                

is blurry and difficult to put in to words. The result also show that a politically governed                 

organization faces a challenge when it comes to long-term efforts of social innovation since              

systematic change is dependent of a stable innovation process to get substantial effect.             

Among the informants, and in earlier research, social innovation is attributed a wide meaning              

which can either lead to boosted creativity and ideas or create uncertainty and a disinclination               

to make use of social innovation in different workplaces since the term seems unfamiliar.              

Suggestions for further research is examining and comparison of the utilization of social             

innovation in other municipalities. Another area that can be researched further is how the              

social innovation process is featured in the nonprofit sector and the private sector, which can               

lead to insights in how the sectors can collaborate between each other more easily.  
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1. Inledning 

Pite� kommun m�ter, liksom alla andra kommuner i Sverige, hela tiden r�dande och             

nytillkomna samh�llsutmaningar som st�ller olika krav p� kommunens verksamheter. En av           

de st�rsta utmaningarna f�r Pite� kommun, tillsammans med resterande kommuner i           

Norrbotten, �r den �ldrande befolkningen. Stora pensionsavg�ngar inom de n�rmaste �ren i            

samband med en mindre andel av befolkningen som �r i arbetsf�r �lder leder till omfattande               

rekryteringsbehov f�r att den sociala servicen i kommunerna ska kunna uppr�tth�llas. En            

rapport fr�n L�nsstyrelsen i Norrbotten (Ejdemo och Parding, 2018) pekar p� att ungef�r 51              

000 anst�llningar beh�ver tills�ttas mellan �ren 2013 och 2030 f�r att t�cka            

rekryteringsbehovet i Norrbotten. V�rd- och omsorgspersonal och socialsekreterare �r         

yrkeskategorier som �r i s�rskilt behov av nyrekryteringar, vilket drabbar Socialtj�nstens           

olika verksamheter. Utbildningsf�rvaltningen har ocks� utmaningar i kompetensf�rs�rjning,        

med sv�righeter att rekrytera f�rskoll�rare, yrkesl�rare och l�rare i allm�nhet. Andra           

f�rvaltningar kan vittna om liknande utmaningar g�llande andra yrkeskategorier (Pite�          

kommun, 2017a). 

Med drygt 42 000 inv�nare �r Pite� p� 61:a plats av Sveriges 290 kommuner i                

befolkningsm�ngd. Befolkningsutvecklingen de senaste tio �ren har varit positiv, med en           

genomsnittlig �kning p� drygt 100 personer varje �r. Antalet utflyttningar har �kat n�got de              

senaste �ren, men tack vare invandringen har Pite� �nd� kunnat beh�lla en positiv �kning i               

befolkningsm�ngd (Statistikdatabasen (SCB), 2017). Denna befolknings�kning kommer dock        

inte att r�cka till f�r att klara kompetensf�rs�rjningsbehoven, utan ytterligare �tg�rder m�ste            

s�ttas in. 

 

 
    Figur 1. Pite� kommuns folk�kning under �ren 2008-2017 (Statistikdatabasen, SCB). 

 

 
   Figur 2. Pite� kommuns befolkningsutveckling under �ren 2008-2017 (Statistikdatabasen, SCB). 
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Ett led i Pite� kommuns strategi f�r att r�da bot p� kompetensf�rs�rjningsbehoven �terfinns i              

de antagna riktlinjerna f�r �ren 2017-2019. D�r beskrivs fem prioriterade omr�den, som            

kallas ledningskonsekvenser, f�r det kommun�vergripande utvecklingsarbetet. En av        

ledningskonsekvenserna beskriver det �kade behovet av att t�nka nytt och �ka           

innovationstakten, vilket indikerar att reella medel faktiskt tilldelas innovationsarbetet och          

g�r det troligare att konkreta resultat kan presenteras. Detta kan ocks� illustreras med Pite�              

kommuns ledord fr�n sin medarbetar- och ledarskapspolicy  

�V�ga - L�ga - F�rm�ga� som syftar till att v�ga sticka ut, prova nya l�sningar och s�tta                 

tilltro till medarbetarna (Pite� kommun, 2017b). 

F�rutom innovation som prioriterat omr�de beskriver �vriga ledningskonsekvenser vikten          

av att unga vuxna ska flytta till kommunen, att de som st�r l�ngt fr�n arbetsmarknaden ska ha                 

m�jlighet att inkluderas i arbetslivet, att civilsamh�llet ska ha ett aktivt ansvarstagande i             

integrationen av nya pitebor, att tilltro till lokalsamh�llet ska st�rkas genom dialoger samt att              

kvinnors h�lsa �r en f�ruts�ttning f�r tillv�xt (Pite� kommun, 2017b). 

!ven Pite� kommuns verksamhetsplan f�r �ren 2018-2020 (Pite� kommun, 2017a)           

beskriver vikten av att ha b�de en struktur och en kultur som st�djer innovationsarbetet samt               

att b�de arbetss�tt och ledningsroller kan komma att f�r�ndras. B�de riktlinjerna och            

verksamhetsplanen beskriver att innovationsarbetet ska ske i n�ra samarbete med          

medborgarna och att tilltro till medarbetare och medborgare �r en grundf�ruts�ttning.  

En f�rdjupad analys �ver Pite� kommuns sociala innovationsarbete har m�jlighet att bidra             

med insikter och l�rdomar till framtidens innovationsarbete. Den h�r studien �mnar vara en             

del i en s�dan satsning och kan bidra med verktyg som kan identifiera vilka specifika               

utmaningar och m�jligheter som Pite� kommun upplever i det sociala innovationsarbetet.  

1.1 Syfte och fr�gest�llningar 

Uppsatsens syfte �r att unders�ka hur processen f�r social innovation ser ut i Pite� kommun               

samt identifiera f�rslag till hur kommunen kan forts�tta att utveckla sitt innovationsarbete.            

Fr�gest�llningarna f�r uppsatsen lyder: 

 

! Vilka m�jligheter och hinder upplever kommunrepresentanter att det finns i det           

sociala innovationsarbetet?  

! Hur samverkar kommunen med andra akt�rer som exempelvis civilsamh�lle och          

n�ringsliv i sociala innovationsfr�gor?  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel d�r en begreppsutredning, den teoretiska referensramen           

samt den sociala innovationsprocessen presenteras. Sedan f�ljer metodkapitel d�r         

intervjumetod, urval, etik, reliabilitet samt validitet beskrivs och diskuteras. Vidare f�ljer           
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resultat- och analyskapitel d�r resultaten av intervjuerna presenteras och analyseras f�r att            

svara p� uppsatsens fr�gest�llningar. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel med          

slutsatser och f�rslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

F�ljande kapitel kommer inledningsvis att beskriva definitioner och reda ut begrepp som �r             

vanligt f�rekommande i forskningen om social innovation. H�r beskrivs �ven skillnaden           

mellan offentlig och privat sektor samt en teoretisk sammanfattning d�r termerna som            

anv�nds i den h�r uppsatsen presenteras och problematiseras. Sedan f�ljer ett avsnitt som             

presenterar en del av den teoretiska referensram som uppsatsen anv�nder sig av. Vidare f�ljer              

ett avsnitt som presenterar den sociala innovationsprocessen, enligt Murray, Caulier-Grice          

och Mulgan (2010), som �r den huvudsakliga teoretiska utg�ngspunkten f�r analysen av            

intervjumaterialet i uppsatsen. Avslutningsvis presenteras ett antal exempel p�         

f�r�ndringsarbete, verksamhetsutveckling och innovationsarbete som �terfinns i Pite�        

kommun. 

2.2 Definitioner och begreppsutredning 

F�ljande avsnitt kommer inledningsvis att presentera olika definitioner av social innovation,           

v�lf�rdsinnovation och innovation i allm�nhet. Sedan f�ljer definition och f�rklaring av           

skillnaden mellan inkrementell och radikal innovation. Vidare presenteras en beskrivning av           

uppdelningen mellan offentlig och privat sektor. Avslutningsvis f�ljer en teoretisk slutsats d�r            

definitionen som den h�r uppsatsen kommer att anv�nda sig av presenteras. !ven det             

problematiska i anv�ndandet av termen �social innovation� beskrivs. 

 

2.2.1 Social innovation 

Europeiska kommissionen �r en politiskt oberoende och verkst�llande institution inom          

Europeiska Unionen (EU). Europeiska kommissionen har som uppgift att arbeta f�r EU:s            

b�sta genom att f�resl� och genomf�ra EU:s lagstiftning och politik (Europeiska           

kommissionen, 2018). Europeiska kommissionen definierar social innovation som utveckling         

av nya idéer, tj�nster och modeller som m�ter samh�llets krav. F�r att det ska kunna ske                

uppmuntras samverkan mellan sektorerna och civilsamh�llet (European Commission, 2018). 

M�tesplats Social Innovation (MSI) beskrivs som den samlande nationella kunskapsnoden           

f�r social innovation och samh�llsentrepren�rskap och utg�r fr�n Malm� universitet          

(M�tesplats Social Innovation, 2018a). MSI definierar social innovation som �innovativa          

tj�nster, produkter, processer, samarbeten och metoder som str�var efter att m�ta samh�llets            

utmaningar�, vilket utg�r fr�n Europeiska kommissionens definition (M�tesplats Social         

Innovation, (2018b). 
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2.2.2 V�lf�rdsinnovation 

En annan term som f�rekommer i innovationslitteraturen �r v�lf�rdsinnovation. Lubanski,          

Kl"s#e och Johns (2015) beskriver i boken �V�lf�rdsinnovation att det som �r centralt i              

begreppet �r att: �V�lf�rdsinnovation �r nya idéer till hur samh�llets v�lf�rd kan utvecklas�             

(Lubanski, Kl"s#e och Johns, 2015, s. 9). Det handlar om att t�nka nytt inom politiken och                

tj�nste- och teknikomr�den som kan gagna medborgarna. Lubanski, Kl"s#e och Johns (2015)            

menar att man m�ste t�nka brett och arbeta systematiskt och m�linriktat f�r att f� till en                

lyckad v�lf�rdsinnovation. 

2.2.3 Innovation i allm�nhet 

$r 1938 lanserade Joseph Schumpeter, som �r allm�nt erk�nd som det moderna            

innovationsbegreppets fader, en definition av innovation som var bredare �n den tidigare            

anv�ndningen som fr�mst hade fokuserat p� tekniska innovationer. Schumpeter (1975          

[1942]), �tergiven i R#nning et al. (2013), menade att innovationer kunde f�rekomma vid             

introduktion av:  

 

! en ny produkt, tj�nst eller produktionsmetod 

! en ny marknad f�r en gammal produkt 

! en ny typ av r�vara eller halvfabrikat 

! en ny organisering inom eller av en n�ring 

 

Nahnfeldt och Lindberg (2013) definierar innovation som den process d�r nya varor och             

tj�nster utvecklas f�r att sedan komma till gagn f�r organisationer och samh�lle. De menar att               

innovation best�r av tv� delar: dels sj�lva processen d� en idé blir till en produkt, tj�nst,                

arbetsmetod eller liknande och dels nyttjandet av produkten, tj�nsten, arbetsmetoden eller vad            

innovationen �n resulterade i. 

Samma tankebanor g�r att hitta i R#nning et al. (2013) som ocks� betonar att all f�r�ndring                 

inte handlar om innovationer. En innovation blir till f�rst n�r idén till innovationen �r              

implementerad. Innovation handlar allts� b�de om ett tankes�tt och konkreta �tg�rder. 

Ett liknande argument beskrivs av Lubanski, Kl"s#e och Johns (2015) n�r de f�rklarar              

skillnaden mellan kreativitet, idérikedom och innovation. De menar att kreativt idéskapande           

blir innovation f�rst n�r idén har blivit implementerad och skapat ett v�rde. 

 

2.2.4 Inkrementell och radikal innovation 

En inkrementell innovation �r en innovation som innoverar p� liten yta. Det handlar ofta om               

flera sm� f�rb�ttringar som p� sikt leder till en st�rre f�r�ndring. Den h�r typen av innovation                

g�r att det �r l�ttare att uppt�cka eventuella negativa konsekvenser av innovationen och             
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justera eftersom. Exempel p� inkrementell innovation i offentlig sektor kan vara leverans av             

tj�nster p� ett nytt s�tt till utsatta grupper (R#nning et al. 2013). 

Motsatsen till inkrementella innovationer �r radikala innovationer. En radikal          

innovationsprocess inneb�r att det sker stora, grundl�ggande f�r�ndringar. R#nning et al.           

(2013) beskriver att ett exempel p� en radikal innovation i offentlig sektor kan vara en               

omfattande omorganisering av tj�nster.  

N�r det g�ller innovation i offentlig sektor menar R#nning et al. (2013) att det kan vara                 

f�rdelaktigt att fokusera p� inkrementell innovation d� det ofta handlar om tj�nster som ber�r              

stora delar av medborgarna. Detta medf�r dock �ven en slags tr�ghet, d� det �r m�nga               

anv�ndargrupper som m�ste l�ra sig och ta till sig de nya f�r�ndringarna innan de kan r�knas                

som fullt implementerade. 

Harris och Albury (2009) h�vdar motsatsen; f�r att kunna m�ta de aldrig tidigare sk�dade               

samh�llsutmaningarna m�ste radikala innovationer uppmuntras i offentlig sektor. De menar          

att inkrementell innovation inte har f�ruts�ttningarna f�r att kunna m�ta          

samh�llsutmaningarna, utan det m�ste ske stora f�r�ndringar i policys och lagstiftningar f�r            

att ha chans att kunna p�verka exempelvis milj�f�r�ndringar eller v�lm�endet hos den            

�ldrande befolkningen. V�rt att notera �r att Harris och Albury (2009) ocks� po�ngterar att              

den lokala kontexten �r viktig, och att deras artikel �r skriven med Storbritannien som              

utg�ngspunkt. Det �r d�rf�r sv�rt att applicera Harris och Alburys (2009) argument utan att              

f�rst s�tta det i en svensk kontext. 

 

2.2.5 Offentlig och privat sektor 

Uppdelningen mellan vad som tillh�r offentlig eller privat sektor kan skilja sig avsev�rt             

mellan olika l�nder. Sverige har under en l�ng tid upplevt stor enighet, �ven mellan de               

politiska partiblocken, i vilka institutioner som ska vara offentligt styrda och inte, �ven om              

det naturligtvis alltid finns vissa meningsskiljaktigheter i fr�gan. I Sverige �r d�rf�r bland             

annat r�ttsv�sendet, den sociala omsorgen, polisen, f�rsvaret och stora delar av           

utbildningsv�sendet offentligt styrda (R#nning et al., 2013). Att n�gonting �r offentligt styrt            

inneb�r att det inte finns ett vinstintresse, men att verksamheten m�ste ha tillr�ckligt med              

medel, som i offentliga verksamheters fall �r politiskt beslutat, f�r att f� verksamheten att g�               

runt. J�mf�relsevis inneb�r privat styrning att det finns ett vinstintresse och en konkurrens             

mellan olika verksamheter som erbjuder samma typ av vara eller tj�nst (Arbetsgivarverket,            

2017) 

Det som �r privat styrt �r bland annat varu- och detaljhandeln och turist- och               

upplevelsen�ringen. Det finns offentliga inslag i dessa verksamheter, men R#nning et al.            

(2013) v�ljer att r�kna de som privata n�ringar. Mellan det som �r offentligt och privat               

beskriver R#nning et al. (2013) att det finns en gr�zon d�r det dels r�der politisk oenighet om                 

vad som �r �nskv�rt att styras offentligt eller privat. Exempel p� detta �r bland annat               

kraftproduktion och bostadsf�rmedling. Utifr�n denna gr�zon drar R#nning et al. (2013) en            
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slutsats om att det inte �r v�rdefullt att ha en skarp gr�ns mellan vad som �r offentligt eller                  

privat, vilket �ven g�ller d� man pratar om innovation i offentlig eller privat sektor. Det �r                

mer meningsfullt att utg� fr�n vilken slags verksamhet, och i f�rl�ngningen vilken slags             

innovation, som f�rekommer. Detta �r oberoende om innovationen �b�rjar� i offentlig sektor            

eller inte; om en innovation �r sektor�verskridande och innefattar samverkan mellan olika            

akt�rer och/eller sektorer �r det mer meningsfullt att definiera sj�lva innovationen och hur             

den p�verkar den aktuella verksamheten. 

 

2.2.6 Teoretisk sammanfattning 

Definitionerna som �r listade ovan r�r sig p� olika niv�er och abstraktionsgrad, vilket �r              

naturligt d� de �r skrivna i olika syften. Gemensamt f�r alla definitioner �r att innovation har,                

eller kan ha, en bred betydelse. Det beh�ver allts� inte endast handla om tekniska              

f�rb�ttringar eller konkreta uppfinningar. Social innovation �r i synnerhet vid i sin definition             

d� �social� i social innovation antingen kan syfta till medborgarna, en specifik grupp som ska               

medverka och ta del av innovationen eller bara samh�llet i stort.  

Utm�rkande f�r Nahnfeldt och Lindberg (2013), R#nning et al. (2013) och Lubanski,             

Kl"s#e och Johns (2015) �r att de �ven beskriver att en implementering m�ste ske f�r att det                 

ska handla om innovation. F�r att ha en referenspunkt att utg� fr�n i analys- och               

diskussionskapitlen kommer jag d�rf�r h�danefter att fr�mst utg� fr�n Nahnfeldt och           

Lindbergs (2013) definition som s�rskilt po�ngterar att innovationsprocessen best�r av tv�           

delar: f�rsta delen d�r idén f�rverkligas och den andra delen d�r den f�rverkligade idén              

implementeras och nyttjas. Definitionen behandlar dock innovation i allm�nhet, och allts�           

inte just social innovation. F�r att tillf�ra den sociala dimensionen i definitionen har jag valt               

att anv�nda mig av Europeiska kommissionens definition som menar att social innovation            

handlar om att m�ta samh�llets utmaningar.  

Jag har �ven valt att forts�tta anv�nda social innovation ist�llet f�r v�lf�rdsinnovation just              

p� grund av att undvika att begr�nsa termen till n�gon specifik sektor. !ven om uppsatsen i                

huvudsak unders�ker innovation i den offentliga sektorn, handlar en av fr�gest�llningarna om            

sektors�verskridande samverkan. Anv�ndandet av en sektorspecifik term, som        

v�lf�rdsinnovation �r, anser jag skulle g�ra termen f�r sn�v f�r att vara anv�ndbar i den h�r                

uppsatsen. Forts�ttningsvis kommer idé, innovation och social innovation att figurera d�           

litteraturen jag har valt att anv�nda mig av anv�nder de tre termerna. En idé syftar allts� till                 

stadiet som uppst�r innan innovationen �r implementerad i verksamheten. 

R#nning et al. (2013) problematiserar anv�ndandet av en alltf�r vid definition d� det g�r det                

sv�rt att skilja social innovation fr�n socialt f�r�ndringsarbete, vilket exempelvis kan handla            

om en organisation som genomf�r f�rb�ttringar i syfte att bli mer kostnadseffektiva. Det �r              

d�rf�r min ambition att anv�nda mig av ovan n�mnda definition och social innovation som              

term med R#nnings et al. (2013) argument i �tanke. 
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2.3 Teoretisk referensram 

Avsnittet kommer beskriva en del av den forskning som bedrivits om social innovation. Den              

tidigare forskningen som tas upp i detta avsnitt handlar inte uteslutande om social innovation              

i offentlig sektor, utan kan handla om social innovation oberoende av n�gon specifik sektor.              

Avv�gningen att ta upp social innovation oberoende av en offentligt styrd kontext f�rklarades             

tidigare i avsnittet �offentlig och privat sektor�. 

Social innovation har f�tt st�rre utrymme senaste �ren, men �tminstone fram till 2014 hade               

det �nnu inte �terspeglats i en specifik forskningstrend. Rana et al. (2014) beskriver i deras               

genomg�ng av 105 artiklar skrivna mellan 1991 och 2013 som behandlar social innovation i              

offentlig sektor att endast 27 av studierna anv�nder sig av teoretiska modeller eller teoretiska              

ramverk. Detta visar att studierna som genomf�rs inom social innovation fr�mst �r            

konceptuella i sitt slag. En stor majoritet av artiklarna har en kvalitativ ansats och f�rfattarna               

menar att en kvantitativ ansats ocks� kan vara f�rm�nligt f�r forskningsomr�det. Artikeln            

utmynnar i fem f�rslag som f�rfattarna anser kan hj�lpa forskningsomr�det fram�t. Det f�rsta             

f�rslaget handlar om att framtida forskning kan gagnas av st�rre fokus p� kvantitativa             

metoder. Det andra f�rslaget handlar om att omr�det i sig skulle gagnas av en mer utstr�ckt                

anv�ndning av teoretiska modeller och ramverk. Det tredje f�rslaget handlar om att st�rre             

fokus p� social innovationsforskning b�r prioriteras i utvecklingsl�nder. Det fj�rde f�rslaget           

handlar om att det b�r finnas ett st�rre fokus p� att beskriva forskningens begr�nsningar och               

forskningsinriktning. Slutligen handlar det femte f�rslaget om att det b�r finnas mer            

forskning i offentlig sektor om bland annat socialt entrepren�rskap och f�retags           

samh�llsansvar (CSR).  

F�r att en organisation ska kunna inkorporera social innovation kr�vs det att organisationen              

�r mottaglig f�r f�r�ndring. Linstead, Fulop och Lilley (2009) beskriver att ett            

f�r�ndringsbehov kan uppst� genom externa behov, som exempelvis nya ekonomiska,          

politiska eller samh�lleliga f�ruts�ttningar, och att de behoven st�ller krav p� att            

organisationen har aktiva strategier f�r att hantera f�r�ndring. F�rfattarna beskriver          

f�r�ndring utifr�n olika teoretiska skolor; systemteori, icke-linj�r teori eller kaosteori samt           

olika contingency-teorier. F�r�ndringar i ett �ppet system inneb�r att konstant input fr�n            

omgivningen resulterar i formativa processer inuti organisationen och leder sedan till en            

output tillbaka till omgivningen. Omgivningen f�r�ndras och ger sedan en ny typ av output              

till n�sta formativa process. Kaosteori kan f�renklat beskrivas som teorin som bryter ned och              

arrangerar om enkla, linj�ra system f�r att resultera i n�got mer komplext. N�got som              

kaosteori har b�ttre f�ruts�ttningar att f�rklara �r m�nskligt beteende och fri vilja eftersom             

teorin inte begr�nsas av att allting m�ste f�lja uppsatta ramar p� samma s�tt som systemteori.               

Contingency-teorier fokuserar p� att kartl�gga de betingelser i omgivningen som p�verkar           

organisationen och f�r�ndringen och h�r f�r b�de det m�nskliga beteendet och systemets            

karakt�ristika plats. F�r�ndring kan ses som en naturlig del i en organisations livscykel och              

en lyckad f�r�ndringsprocess med utg�ngspunkt i contingency-teori kan sammanfattas i tv�           
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delar: Den f�rsta delen inneb�r att individernas beteende i organisationen ska anpassas till             

f�r�ndringen. Den andra delen inneb�r att f�rb�ttra organisationens f�rm�ga att hantera           

f�r�ndringar i dess omgivning. 

Denvall och Wright Nielsen (2006) beskriver att syftet i deras rapport            

Innovationsparadoxen �har varit att unders�ka hur innovativa insatser och processer i           

integrationsarbete tolkas, vilken betydelse processerna har f�r m�lgruppen samt hur          

processerna kan f�rst�s i relation till ett innovationsperspektiv. F�rfattarna diskuterar          

begreppet tillit i relation till innovation och menar att innovation vanligtvis f�rknippas med             

tillitsfulla relationer, men att det �ven kan handla om misstillit. Innovationsbegreppet kan inte             

helt enkelt inkorporeras i organisationer eftersom de begr�nsas av sin ideologiska bas och             

sina uppdrag mot omgivningen. Om organisationen utmanar sitt uppdrag och sin ideologiska            

bas p�verkas tilliten mellan organisationen och omgivningen. Rapporten unders�ker f�r vem           

de innovativa processerna �r innovativa tillsammans med fr�gor om innovativa processer           

f�r�ndrar r�dande ordning eller st�djer den. Resultat fr�n unders�kningen visar att           

v�lf�rdsstaten uppvisar h�rdare krav p� klienterna som nyttjar dess tj�nster samtidigt som den             

anv�nder begrepp som empowerment och frig�relse, vilket blir en mots�gelsefull process.           

N�r den offentliga sektorn inkorporerar empowerment blir det med avsikt att inf�ra det i en               

normaliseringsprincip som inneb�r att alla medborgare, oavsett vad som g�r deras           

livssituation utm�rkande, ska ha tillg�ng till st�d f�r att leva ett normalt fungerande liv. I ett                

kritiskt perspektiv kan normaliseringsprincipen uppfattas som ett uttryck f�r en          

undertryckande och disciplinerande makt som uppr�tth�ller normer som �r centrala f�r           

samh�llet. F�rfattarna menar att innovation kan ses som ett verktyg f�r utveckling och             

frig�relse samtidigt som den uppfattas som en v�g f�r att skapa ordning och stabilitet.              

Termen �innovationsparadox� syftar till att en innovation presenteras som n�gonting nytt,           

men i praktiken inneb�r det en �terg�ng till l�sningar som redan har testats, vilket �r det som                 

f�rfattarna har iakttagit i unders�kningen. Himmelstrand (1981), �tergiven i Denvall och           

Wright Nielsen (2006), kritiserar tilltron till att sprida v�sterl�ndska sociala          

f�r�ndringsmetoder till mindre utvecklade omr�den och grupper, med andra ord          

moderniseringstanken. Han menar att forskningen antingen har en positiv och okritisk           

h�llning till f�r�ndring eller en mer kritisk ifr�gas�ttande h�llning till moderniseringstanken           

och att en kontrovers kan urskiljas tack vare dessa tv� vetenskapliga l�ger. Motst�nd �r d�rf�r               

n�gonting som finns naturligt i innovationsprocesser och �r en rationell och legitim reaktion.             

Himmelstrand (1981) menar att man m�ste unders�ka vad innovationen faktiskt har m�jlighet            

att l�sa i samband med dess inf�rande. Innovationer tenderar att oftast uppkomma genom             

centrala initiativ och mer s�llan fr�n periferin med syfte att f�r�ndra organisationens centrum.             

Denvall och Wright Nielsen (2006) avslutar rapporten med tre fr�gor som kan fungera som              

verktyg n�r innovationsbehovet ska fastst�llas: Vilka problem l�ser denna innovation? Vilka           

problem l�ser inte denna innovation? Vilka nya problem skapas av denna innovation? 

Albury (2005) beskriver fyra stadier som innovation i den offentliga sektorn kan anv�nda              

sig av utan inb�rdes ordning f�r att fr�mja innovationsklimatet; m�jlighetsskapande,          
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prototypskapande, �terskapande och uppskalning samt analys och l�rande. Det f�rsta stadiet,           

m�jlighetsskapande, handlar om vilka f�ruts�ttningar som fr�mjar innovation. Det �r l�ngt           

ifr�n sj�lvklart att innovationer skapas i en specifik enhet eller hierarkisk niv� i en              

organisation, och vetskapen om detta m�jligg�r ett mer till�tande klimat d�r kreativitet och             

idérikedom kan frodas. Det andra stadiet, prototypskapande, handlar om att de idéer som g�r              

fr�n att vara till idéer till att testas ska vara utvalda p� grundligt genomt�nkta premisser.               

Offentlig sektor, som finansieras av skattemedel, ska vara s�rskilt f�rsiktiga i vad de v�ljer att               

l�gga medel p� f�r att testa i tidigt skede. Det �r dock sv�rt att formulera exakt vilka krav en                   

innovation ska uppfylla f�r att g� till det andra stadiet, men Albury (2005) menar att det �r                 

viktigt att vara uppm�rksam och noggrann i urvalsprocessen. Det tredje stadiet, �terskapande            

och uppskalning, handlar om hur idén sprids och skalas upp s� att andra kan ta del av den.                  

Spridning i offentlig sektor handlar ofta om att publicera idén och marknadsf�ra den p�              

konferenser eller workshops. Albury (2005) menar att det finns tv� nackdelar med den             

metoden, d�r den f�rsta �r att den framg�ngsrika organisationen som ska sprida sin idé kan               

endast sprida idén till andra framg�ngsrika organisationer eftersom de redan har metoder och             

arbetss�tt f�r att ta till sig innovationer. Organisationer som inte har vana av detta har inte                

f�ruts�ttningarna att ta till sig av framg�ngsrika idéer. Den andra nackdelen handlar om att              

man ska vara f�rsiktig i att sprida n�gonting som beskrivs som en universall�sning. Den              

lokala kontexten �r viktig, och det �r inte s�kert att en innovation som �r framg�ngsrik i en                 

kontext �r lika framg�ngsrik i en annan. Det fj�rde stadiet, analys och l�rande, �r egentligen               

inget isolerat stadium, utan n�gonting som skall ing� l�pande i innovationsprocessen. I            

utv�rdering av innovationsarbetet framg�r vilka l�rdomar man kan ta med sig till n�sta             

innovationsprocess. Albury (2005) po�ngterar att det �r viktigt att st�lla fr�gorna vad som             

fungerar med vilka f�ruts�ttningar och varf�r, f�r det �r d� man kan l�ra sig av b�de                

framg�ngsrika och mindre framg�ngsrika innovationer. Det tj�nar ingenting till att fokusera           

p� vem som gjorde eventuella fel i innovationsarbetet, utan organisationer som jobbar            

framg�ngsrikt med innovationer k�nner till v�rdet med att �terkomma till analys och            

utv�rdering av innovationsprocessen. 

Liknande tankeg�ngar �terfinns hos Lettice och Parekh (2010) som beskriver att det finns              

en lucka i litteraturen som behandlar vilka m�jligheter och hinder social innovation st�ter p�              

rent processm�ssigt. Innovation som begrepp �r d�remot inte underrepresenterat. Artikeln �r           

inte fokuserad p� offentlig sektor per se, utan inriktar sig endast p� sociala innovationer och               

sociala innovat�rer, det vill s�ga de personer som arbetar med sociala innovationer.            

F�rfattarna har med hj�lp av kvalitativa intervjuer och befintlig forskning kartlagt ett antal             

tekniker som kan underl�tta f�r sociala innovat�rer d�r de anv�nder sig av befintlig forskning              

och tekniker f�r innovation som �terfinns i privat sektor. F�rfattarna sammanfattar sitt            

resultat i fyra teman. F�rsta temat handlar om att �ndra sina �glas�gon� om hur man ser p� en                  

viss situation. N�got som ter sig som ett problem vid en f�rsta anblick kan visa sig vara en                  

m�jlighet fr�n en annan vinkel. Andra temat handlar om att skaffa de broar man beh�ver f�r                

att n� eller hitta befintliga eller nya marknader. Tredje temat handlar om att n� en ny                
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kundbas. Informanterna i studien var �verens om att innovation handlar om att �ndra             

uppfattningar och invanda m�nster hos konsumenterna. Fj�rde temat handlar om          

n�dv�ndigheten f�r sociala innovat�rer att vara medlem i n�tverk eller andra           

sammanslutningar med andra innovat�rer. Ett n�tverk kan bidra med inspiration, idéer och            

erfarenhetsutbyte. En stor utmaning f�r social innovation �r att det ofta inneb�r att normer              

och handlingsvanor bryts, vilket kan uppfattas som hot av omgivningen. F�rfattarna menar            

h�r att det �r viktigt att kunna se potentiella hot och m�jligheter i periferin och handla                

proaktivt d�refter. F�r att f�rb�ttra ens perifera syn menar f�rfattarna att man kan bredda sin               

kunskap om andra discipliner. En av f�rfattarnas slutsatser �r att f�r att sociala innovationer              

ska vara framg�ngsrika m�ste f�r�ndringarna v�ga utmana r�dande normer och status quo.            

!ven h�r dras slutsatsen att m�nga l�rdomar kan komma b�de fr�n lyckade innovationer, men              

�ven fr�n de som anses vara misslyckade.  

Adams (1987), �tergiven i Linstead, Fulop och Lilley (2009), beskriver fem t�nkbara             

barri�rer som kan st�vja ett inf�rande av f�r�ndring, vilket �ven kan �vers�ttas till inf�randet              

av en ny innovation:  

 

! Emotionell blockering: Uppst�r n�r m�nniskor k�nner sig hotade av f�r�ndring och           

den os�kerhet som uppst�r n�r n�gonting nytt ska inf�ras. 

! Kulturell blockering: Uppst�r n�r f�r�ndringen inneb�r kritisk reflektion som riktas          

mot organisationen, vilket inte alltid k�nns bekv�mt f�r de som arbetar i            

organisationen. 

! Kognitiv blockering: Uppst�r n�r kommunikationen kring en f�r�ndring inte fungerar          

tillfredsst�llande. Att kommunicera f�r�ndringsprocessen och vad den inneb�r �r en          

f�ruts�ttning f�r att skapa trygghet kring f�r�ndringen.  

! Perceptuell blockering: Uppst�r n�r m�nniskor ser p� f�r�ndringen endast ur ett           

perspektiv eller har en ovilja att ta till sig nya f�r�ndringar p� grund av negativa               

erfarenheter fr�n tidigare f�r�ndringar. 

! Milj�m�ssig blockering: Uppst�r n�r st�dfunktioner och ledare inte tar till sig kritik.            

M�nniskor �r mer ben�gna att ta till sig f�r�ndring om alla involverade �r �ppna f�r               

kritik som f�r f�r�ndringsarbetet fram�t. 

  

Foucault (1987) presenterar en idé om att �geografin� i en organisation p�verkar de system              

som befinner sig i den. Genom att studera den fysiska milj�n kan man f� information om hur                 

makt har f�rdelats i organisationen. En h�g maktposition inneb�r ofta ett arbetsrum som �r              

h�gre upp i byggnaden �n en l�gre hierarkisk position. En fysisk n�rhet ger ocks� upphov till                

prim�rgrupper, vilket inneb�r att m�nniskorna i gruppen har mer intima, personliga relationer            

till varandra, medan en fysisk distans skapar en polarisering mellan grupper och bidrar till en               

k�nsla av �vi� och �dom�. Giddens (2006) menar att organisationens fysiska milj� ska spegla              

den verksamhet som befinner sig i organisationen. Det finns vissa uppfattningar om hur             
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exempelvis ett sjukhus ska se ut rent arkitektoniskt, vilket �r utformat efter sjukhusets syfte              

och behov som organisation. 

McKeown (2008) beskriver att inkorporeringen av en framg�ngsrik innovation ofta har            

formen av en s-formad kurva. De som f�rst anammar idén �r i minoritet j�mf�rd med de som                 

anammar i ett n�got senare skede. Majoriteten �terfinns bland de som anammar det efter att               

idén har f�rankrats i organisationen, men det finns �ven en del som �r mycket skeptiska och                

anammar idén i ett v�ldigt sent skede. McKeown (2008) beskriver �ven att ledare f�r den               

innovationskraft de f�rtj�nar; om ledaren uppvisar ett uppmuntrande och st�ttande beteende i            

innovationsarbetet har medarbetarna b�ttre f�ruts�ttningar att faktiskt generera nya idéer som           

hj�lper organisationen fram�t. 

2.4 Den sociala innovationsprocessen 

F�ljande avsnitt kommer att beskriva den sociala innovationsprocessen enligt Murray,          

Caulier-Grice och Mulgan (2010). De har samlat hundratals exempel p� social innovation och             

utr�nat ett antal �terkommande m�nster som f�rekommer i m�nga exempel p� social            

innovation oavsett vilken sektor eller organisation som den sociala innovationen har skett i.             

Avsnittet b�rjar med en bakgrund och inledning till varf�r social innovation har f�tt st�rre              

utrymme de senaste �ren och en beskrivning av det som f�rfattarna kallar social ekonomi.              

Sedan f�ljer ett avsnitt d�r metodval som �r f�rdelaktig f�r social innovation diskuteras.             

Vidare f�ljer de sex punkter som Murray, Caulier-Grice och Mulgan har identifierat i den              

sociala innovationsprocessen.  

 

2.4.1 Social ekonomi 

Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) beskriver att huvudanledningen till att social           

innovation har f�tt st�rre utrymme senaste �rtiondet �r p� grund av ett �kat f�r�ndringstryck.              

Nya samh�llsutmaningar har uppkommit och den offentliga sektorn i m�nga l�nder har inte             

haft organisatoriska f�ruts�ttningar att tillfredsst�lla behoven i samh�llet eller verka          

f�rm�nligt f�r utsatta grupper. Liknande situation �terfinns i Sverige, d�r vi m�ste vara             

innovativa om vi vill uppr�tth�lla v�r nordiska v�lf�rdsmodell (Lubanski, Kl"s#e och Johns,            

2015).  

Det som s�rskiljer social innovation fr�n innovation, enligt Murray, Caulier-Grice och            

Mulgan (2010), �r att social innovation �r distinkt annorlunda n�r det g�ller det resultat och               

de samverkansformer som f�ds ur social innovation. Processen, metoden och modellerna som            

anv�nds i socialt innovationsarbete ser d�rf�r annorlunda ut, och kan inte helt l�tt �verf�ras              

till det som f�rfattarna ben�mner som social ekonomi. De menar att den p�g�ende             

innovationsv�gen kan ge upphov till en social ekonomi som skiljer sig fr�n en vanlig              

produktions- och konsumtionsekonomi. Nyckelaspekter av social ekonomi �r: 
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! Nyttjandet av n�tverk som bredband och andra kommunikationsl�sningar f�r att          

fr�mja och bibeh�lla samverkan 

! Diffusa gr�nsdragningar mellan produktion och konsumtion 

! Fokus p� samverkan och upprepade interaktioner mellan akt�rer ist�llet f�r enskilda,           

isolerade interaktioner 

! Stort utrymme f�r v�rdeskapande handlande 

 

Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) menar att tv� teman kan identifieras utifr�n dessa             

kriterier f�r den sociala ekonomin, och att dessa tv� teman ibland st�r i ett motsatsf�rh�llande               

till varandra och ibland samverkar de utan st�rre sv�righeter. Det ena temat handlar om              

teknologi, spridningen av n�tverk och skapandet av en global informationsinfrastruktur. Det           

andra temat handlar om v�rden och kultur, de mellanm�nskliga relationerna, att ge m�nniskor             

en demokratisk r�st och att basera relationer p� m�nsklig interaktion snarare �n system och              

strukturer. Som ett resultat av detta har konsumenten g�tt fr�n en passiv roll till en aktiv.                

Konsumenten �r inte l�ngre endast en konsument i dess traditionella betydelse, utan �r �ven              

en producent i sitt dagliga liv i form av exempelvis f�r�lder, omh�ndertagare, kock,             

tr�dg�rdsm�stare, chauff�r och sjuksk�terska. Hemmets sf�r, som tidigare har st�tt utanf�r           

den ekonomiska sf�ren, har blivit erk�nd som ekonomiskt essentiell och det beh�vs d�rf�r             

strukturer och verktyg som st�ttar detta nya omr�de f�r konsumenten.  

Att m�ta sociala innovationers framg�ng i en social ekonomi �r sv�rt, menar Murray,              

Caulier-Grice och Mulgan (2010). Traditionella marknadsekonomiska m�tt p� framg�ng         

handlar om vinst och marknadsandelar, men hur avg�r man framg�ngsfaktorer om man            

f�rbjuder bilk�rning i st�der? Eller hur avg�r man nyttan av att ers�tta delar av hemtj�nsten               

med volont�rer? Svaret �r aldrig entydigt eller enkelsp�rigt, utan det �r en st�ndig p�g�ende              

process av att kritisera, utv�rdera och reflektera �ver den sociala innovationsprocessen f�r att             

f� s� f�rdelaktigt resultat som m�jligt.  

 

2.4.2 Metoder f�r social innovation 

Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) beskriver att innovation inte uteslutande sker av            

ren h�ndelse eller genom v�ldigt innovativa m�nniskor. Det finns metoder som kan st�tta             

innovativa processer, vilket inneb�r att vem som helst som har viljan kan vara en del av den                 

processen. Om vi t�nker oss en standardiserad organisatorisk pyramidform, s� sker merparten            

av framg�ngsrika sociala f�r�ndringar i samverkan mellan nedersta lagret och �versta, och            

med lagren d�remellan naturligtvis. Det �r allts� s�llan som en social f�r�ndring uteslutande             

sker fr�n toppen ned till botten eller tv�rtom. Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010)             

illustrerar detta med att kalla innovat�rerna med idéerna f�r ett bi (eng. �bees �) och              

institutionerna som har medel att f�rverkliga, sprida och skapa uppskalning av idéen f�r tr�d              

(eng. �trees �). Tanken �r att metaforen ska f�ra tankarna till att en korspollinering �r f�rdelaktig               

f�r innovationsklimatet eftersom mycket tyder p� att m�nga framg�ngsrika innovationer          

 

 

 

19 



 

uppkommer n�r omr�den som vanligtvis inte korsar varandra m�ts. Det �r allts� en variation              

p� den klassiska �t�nka utanf�r boxen-metoden�.  

Organisationsformen �r viktig f�r den sociala innovationsprocessen. Murray, Caulier-Grice          

och Mulgan (2010) beskriver att innovationer kan ske b�de inom etablerade organisationer            

och utanf�r dem. En utmaning i innovationsarbetet �r att inte bli bunden av organisationens              

ramar d� detta h�mmar innovationen i sig som �r menad att vara �ppen, social och kreativ d�r                 

m�nniskor i olika roller kan medverka. Detsamma g�ller f�r innovationer i offentlig sektor;             

det �r viktigt att inte fastna i etablerade f�rvaltningsgr�nser och professionsgr�nser. Lika            

viktigt �r att det finns ett till�tande klimat som m�jligg�r �trial and error�. Utan det finns inte                 

f�ruts�ttningarna f�r den nya sociala ekonomin, menar Murray, Caulier-Grice och Mulgan           

(2010). 

 

2.5 Delmoment i den sociala innovationsprocessen 

Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) beskriver ing�ende de sex delmoment de har            

identifierat i den sociala innovationsprocessen. Delmomenten beh�ver inte n�dv�ndigtvis         

f�rekomma i ordningen listad h�r, och vissa innovationer kan r�ra sig mellan de olika              

delmomenten. Tanken med delmomenten �r att de kan bidra med ett ramverk som i sin tur                

ger f�ruts�ttningar f�r innovat�rer och innovationer att v�xa och g�ra nytta. 

 

2.5.1 Drivande orsaker till social innovation 

Det f�rsta delmomentet inkluderar de faktorer som driver och belyser f�r�ndrings- och            

innovationsbehovet. Innovation kan uppst� p� grund av kriser i organisationen som en budget             

i obalans eller en verksamhet som inte producerar tillfredsst�llande resultat inom n�got            

omr�de. Innovation beh�ver inte grundas i en kris av n�got slag, utan kan ocks� uppst� tack                

vare en kreativ idé.  

I det f�rsta delmomentet ing�r det �ven att diagnostisera problemet och behovet samt att               

identifiera orsaken till problemet, inte endast symtomen som visar sig p� grund av problemet.              

Att formulera r�tt sorts fr�ga g�llande vilket innovationsbehov man har �r halva jobbet,             

menar Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010). 

 

2.5.2 F�rslag och idéer 

Det andra delmomentet handlar om idégenererande, vilket kan involvera olika          

kreativitetsmetoder f�r att fr�mja bredden p� idéerna. Po�ngen �r att idéerna ska kunna             

komma fr�n m�nga olika h�ll, och, f�r att anv�nda Murray, Caulier-Grice och Mulgans             

terminologi, fr�mja samverkan mellan olika bin och tr�d. 
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2.5.3 Prototyper och piloter 

Det tredje delmomentet inneb�r att idén testas i praktiken i mindre skala. Det kan ske genom                

att helt enkelt testa b�ringen direkt i verksamheten eller genom mer formella tester som              

involverar kontrollerade former av pilottester d�r en kontrollgrupp ing�r. Murray,          

Caulier-Grice och Mulgan (2010) menar att testande av idén �r s�rskilt viktig i en social               

ekonomi eftersom det �r genom upprepning och �trial and error� som samverkan mellan olika              

akt�rer st�rks. I det h�r delmomentet kan �ven eventuella konflikter, som intressekonflikter,            

l�sas utan att st�rre f�rluster sker. Genom att man kompromissar i det h�r delmomentet har               

man b�ttre f�ruts�ttningar att kontrollera innovationens framg�ng i ett senare skede. 

 

2.5.4 Uppr�tth�llande av idén 

I det fj�rde delmomentet blir idén inkorporerad i vardagen och ska finslipas och finjusteras. I               

det h�r delmomentet identifieras �ven hur idén ska finansieras l�ngsiktigt, och vem som ska              

ha huvudansvaret f�r att f�rvalta den. I den offentliga sektorn beskriver Murray,            

Caulier-Grice och Mulgan (2010) att det handlar om att fastst�lla en budget och s�kerst�lla att               

politiska beslut och eventuell lagstiftning kan st�dja idén. 

 

2.5.5 Uppskalning och spridning 

Det femte delmomentet inneb�r att idén ska f� st�rre spridning och bli uppskalad. Det finns               

en rad metoder f�r att g�ra det med allt fr�n organisationens tillv�xt, till licensiering och               

patent. Beroende p� hur efterfr�gan ser ut s� p�verkar det spridningen och uppskalningen av              

idén. Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) po�ngterar att sj�lva idén med uppskalning            

h�rstammar fr�n industrialismens massproduktion, och att sociala innovationer inte alltid          

l�ter sig skalas upp p� samma s�tt i den sociala ekonomin. En social innovation har m�jlighet                

att spridas genom att l�ta andra inspireras och ta efter. 

Lubanski, Kl"s#e och Johns (2015) �terger Basons (2007) �tta element som kan st�dja              

uppskalningen och �ka sannolikheten f�r att innovationen kommer till anv�ndning i ett st�rre             

sammanhang:  

 

! Efterfr�gan: L�neincitament eller andra typer av erk�nnande kan stimulera efterfr�gan          

av v�lf�rdsinnovationer. 

! Resultat: En noggrann dokumentation av f�ruts�ttningarna, l�sningen, resultatet        

tillsammans med kvalitativa data �r viktigt 

! Sponsororganisationer: Uppskalning g�r snabbt om det finns sponsororganisationer        

som �r involverade i processen och st�djer uppskalningen.  
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! Turné: De som ska anv�nda sig av innovationen m�ste ges tillf�lle att ha en dialog om                

hur innovationen kan anv�ndas. Dialoger d�r anv�ndarna �ker p� turné och tr�ffar            

kollegor som ocks� kommer anv�nda sig av innovationen �r d�rf�r ett bra verktyg. 

! Yrkesgemenskap: Spridningen fr�mjas av nyttjandet av befintliga funktions- och         

yrkesn�tverk. Det �r l�ttare att ta till sig nya l�sningar om de presenteras av n�gon vi                

har f�rtroende f�r.  

! Offentliga mellanchefer: Mellancheferna �r de som knyter ihop medarbetarnas         

verklighet med ledningens strategiska inriktning, vilket inneb�r att de har god           

kunskap om organisationen. En riktad kommunikationsinsats till mellanchefer om         

innovationen �r d�rf�r ett anv�ndbart verktyg. 

! Fackf�rbund: Fackf�rbundens medlemstidningar eller konferenser kan anv�ndas som        

kanal f�r att informera om nya innovationer. 

! Lokal anpassning: De egenskaper som utm�rker den lokala kontexten m�ste tas           

h�nsyn till, vilket ocks� m�ste kommuniceras till de lokala anv�ndarna n�r man st�r             

inf�r en implementerings- och uppskalningsfas.  

 

2.5.6 Systematiska f�r�ndringar 

Det sj�tte, och sista, delmomentet handlar om det som �r varje social innovations yttersta              

m�l: att f� till en f�r�ndring som �r best�ende. Det involverar ofta interaktion mellan m�nga               

olika omr�den som lagstiftning, sociala f�rehavanden, aff�rsmodeller, infrastruktur och         

informationsteknologi f�r att n�mna n�gra. Sociala innovationer utmanar ofta fastst�llda          

principer och status quo och kan d�rf�r st�ta p� motst�nd. Murray, Caulier-Grice och Mulgan              

(2010) beskriver att det d�rf�r �r viktigt att det m�ste finnas systematiska f�ruts�ttningar f�r              

att utmana r�dande tillv�gag�ngss�tt med nyt�nkande sociala innovationer. F�ruts�ttningarna         

kan exempelvis handla om accepterandet och anv�ndandet av ny teknologi, logistikkedjor           

och skattetekniska ramverk.  

 

2.6 Material i innovationsarbetet 

Under tiden jag har befunnit mig p� min projektplats i en f�rvaltning har jag haft m�jlighet                

att samla in tryckt material fr�n olika verksamheter. Materialet jag har samlat in handlar om               

f�r�ndringsarbete, verksamhetsutveckling eller innovationsarbete. Materialet ger en bredare        

bild av de olika innovationsprocesser som sker runt om i kommunens verksamheter och             

kommer att presenteras i korthet i f�ljande avsnitt.  

 

 

 

 

22 



 

2.6.1 Kompetens f�r alla  

Kompetens f�r alla �r ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Pite�, !lvsbyn och            

Arvidsjaur samt Arbetsf�rmedlingen och Europeiska socialfonden. Projektet ska underl�tta         

f�r personer med funktionsneds�ttning och nyanl�nda utrikesf�dda att komma in p�           

arbetsmarknaden genom att hitta v�gar till arbetsgivare f�r en meningsfull syssels�ttning.           

Projektet erbjuder st�d till b�de projektdeltagare och arbetsgivare och samverkar med Region            

Norrbotten, Vuxenpsykiatrin i Pite�, Samordningsf�rbundet Skellefte�-Norsj�, Activus i        

Pite�, Pite� Entrepren�rerna och Handikappf�reningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Pite�.         

Projektet p�g�r mellan 1 oktober 2015 till 31 augusti 2018. 

 

2.6.2 L�rande rekrytering 

L�rande rekrytering �r ett samarbetsprojekt mellan Pite� kommun och Arbetsf�rmedlingen          

och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Inom kommunen deltar        

Samh�llsbyggnadsf�rvaltningen, Socialf�rvaltningen och Fastighets- och     

servicef�rvaltningen. Projektet har som m�l att hitta metoder och arbetss�tt f�r att underl�tta             

f�r utrikesf�dda att kunna arbeta inom v�lf�rdsyrken. Utbildningsniv� och sv�righeter med           

det svenska spr�ket �r tv� stora utmaningar som utrikesf�dda st�ter p� n�r de ska f�rs�ka ta                

sig in p� den svenska arbetsmarknaden. Projektet arbetar d�rf�r specifikt med           

metodutveckling f�r spr�k och kommunikation p� arbetsplatserna samt att f�rb�ttra          

matchningen mellan projektdeltagare och arbetsplatser. Under projekttiden v�ntas 150         

deltagare prova p� att arbeta i n�gon av de kommunala verksamheterna. M�let �r att              

praktikperioden ska leda till en fortsatt anst�llning eller studier f�r deltagarna. Projektet p�g�r             

mellan 18 april 2017 till 31 december 2019. 

 

2.6.3 Kulturarenan 

Kulturarenan �r ett resultat av ett m�ng�rigt utvecklingsarbete som har drivits av Studio             

Acusticum och Pite� kommun i samarbete med Region Norrbotten och Betaniastiftelsen med            

st�d fr�n Kulturr�det. P� kulturarenan.se kan vem som helst ta del av kultur i form av bland                 

annat konserter, teater och film. Kulturarenan skapades f�r att de som inte kan ta sig till den                 

fysiska platsen f�r evenemang inte skulle g� miste om kulturupplevelser. Genom att konst             

och kultur f�r ta plats digitalt breddas utbudet av det som kallas e-h�lsa, vilket Sverige ska                

vara b�st p� till 2025 enligt Regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings vision. 
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2.6.4 Platsinnovation i Swedish Lapland 

Platsinnovation i Swedish Lapland �r ett projekt som har drivits av Lule� tekniska universitet              

i samarbete med Pite� Science Park, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID),          

destinationsbolag och f�retagare i Norrbotten och V�sterbotten samt en rad kommuner.           

Projektet p�gick mellan 2015 och 2017 och finansierades av bes�ksn�ringens forsknings- och            

utvecklingsfond. Regionen Swedish Lapland omfattar hela Norrbotten och delar av          

V�sterbotten och bed�ms vara i stort behov av �kad attraktionskraft. Platsinnovation �r ett             

begrepp och ett koncept som inneb�r att attraktionskraften i en plats beror p� hur              

v�lkomnande det �r f�r olika sorters m�nniskor. M�let �r att Swedish Lapland ska kunna �ka               

sin attraktionskraft genom platsinnovation och vara en plats f�r alla, oavsett k�n, �lder och              

etnicitet.  
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3. Metod 

Uppsatsen unders�ker hur Pite� kommuns process f�r socialt innovationsarbete ser ut.           

Uppsatsen baseras p� ett antal semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner som har           

insyn i arbetet med social innovation inom kommunen. Under uppsatsskrivandet har jag �ven             

f�tt insyn i kommunens innovationsarbete genom att ha tillg�ng till en projektplats i en              

f�rvaltning tillsammans med en kontaktperson som har fungerat som en d�rr�ppnare. 

Den metodologiska utg�ngspunkten �r deduktiv, vilket inneb�r att min f�rf�rst�else av            

begreppet social innovation har resulterat i formuleringen av fr�gest�llningarna och          

anv�ndandet av Murray, Caulier-Grice och Mulgans (2010) teori om den sociala           

innovationsprocessen som analytisk huvudpunkt. Den teoretiska utg�ngspunkten ska sedan         

underkastas empirisk granskning vilket har genomf�rts genom semi-strukturerade intervjuer.         

Bryman (2008) beskriver att efter en inledande materialinsamling kan forskaren ha behov av             

att samla in ytterligare material f�r att kunna avg�ra om en teori �r h�llbar eller inte, vilket                 

ben�mns som en iterativ strategi. Det huvudsakliga materialet f�r uppsatsen har samlats in             

genom intervjuer, men under arbetets g�ng har material �ven samlats in genom att jag              

dagligen varit n�rvarande p� en projektplats i en f�rvaltning i Pite� kommun. 

 

3.1 Urval 

Informanterna �r utvalda genom ett bekv�mlighetsurval, vilket Bryman (2008) beskriver �r           

de personer som �terfinns i forskarens n�rhet f�r tillf�llet, tillsammans med ett sn�bollsurval             

som Esaiasson et al. (2012) definierar att en informant leder vidare till n�sta informant. D�               

tidsramen inte till�t ett obegr�nsat antal intervjuer fann jag det viktigt att informanterna var              

n�gorlunda insatta i fr�gor som r�r social innovation eller innovationsarbete �ver lag.            

Informanternas befattningar �r dock inte endast kopplade till innovation, utan handlar i stor             

del om andra fr�gor r�rande den dagliga verksamheten de befinner sig i.  

Totalt valdes sju informanter ut f�r intervjuer. Informanterna representerar tre olika            

f�rvaltningar inom kommunen, f�reningslivet samt ett kommun�gt bolag. Antalet intervjuer          

tillsammans med m�jligheten till insyn i verksamheten gjorde att det insamlade materialet            

hade m�jlighet att svara p� uppsatsens fr�gest�llningar. 

Informanterna blev kontaktade p� f�rhand med en f�rfr�gan om att medverka p� intervjun.              

Informanterna fick information om detaljerna kring intervjun och hur intervjun �r utformad            

efter Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer som beskriver att det m�ste finnas en           

medvetenhet och diskussion om hur man b�r handla som forskare och listar fyra huvudkrav              

p� hur de etiska principerna ska uppfyllas (Vetenskapsr�det, 2017). Informationsbrevet till           

informanterna tillsammans med intervjuguiden �terfinns i bilaga 1.  
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3.2 Intervjuer 

Intervjuguiden utformades efter uppsatsens fr�gest�llningar, d�r sex urskiljbara teman         

tydliggjordes; beskrivning av informantens befattning, definition av social innovation, hinder          

f�r social innovation, samverkan med andra akt�rer, m�jligheter f�r social innovation,           

f�rb�ttringsf�rslag samt idéhantering, d�r det sistn�mnda senare tematiseras tillsammans med          

m�jligheter f�r social innovation. Ut�ver de fasta intervjufr�gorna fanns det utrymme f�r            

f�ljdfr�gor i varje tema d�r informanten kunde utveckla tankeg�ngar och uppfattningar. 

   Intervjun skedde p� avskild plats, spelades in och tog i regel ungef�r 45 minuter i anspr�k. 

 

3.3 Analysprocess 

Den metodologiska utg�ngspunkten �r av en deduktiv art, vilket inneb�r att en eller flera              

teoretiska utg�ngspunkter ska underkastas en empirisk granskning (Bryman, 2008). Kodning          

�r en viktig del i analysprocessen och kan g�ras p� flera olika s�tt beroende p� materialets                

utformning. Kodningen f�r den h�r uppsatsen utgick fr�n Brymans (2008) beskrivning av            

kodning f�r ett kvalitativt material. 

Det f�rsta steget av kodningen inneb�r att man l�ser igenom sitt material utan att nedteckna                

n�got. Det andra steget inneb�r en mer koncentrerad l�sning d�r man kan skriva ned              

kontinuerliga notiser. Sedan ska man kritiskt granska sina koder, vilket innebar att vissa             

koder ans�gs on�diga och de transkriberade intervjuerna grupperades utifr�n kategorier. I           

slut�ndan identifierades fyra kategorier i materialet f�r den h�r uppsatsen; definitioner av            

social innovation, samverkan internt och externt, hinder f�r social innovation samt           

m�jligheter f�r social innovation. De fyra temana utg�r fr�n uppsatsens fr�gest�llningar           

�vilka m�jligheter och hinder upplever kommunrepresentanter att det finns i det sociala            

innovationsarbetet?� samt �hur samverkar kommunen med andra akt�rer som exempelvis          

civilsamh�lle och n�ringsliv i sociala innovationsfr�gor?�.  

Det f�rsta temat, definitioner av social innovation, valdes d� alla informanter ombads             

definiera social innovation utifr�n dennes uppfattningar. Det andra temat, samverkan internt           

och externt, valdes d� informanterna beskrev vilka typer av samverkan som fanns mellan             

informantens verksamhet och andra verksamheter. Intern samverkan syftar till samverkan          

inom samma organisation, vilket i det h�r fallet �r Pite� kommun. Extern samverkan syftar              

till samverkan med andra akt�rer som exempelvis n�ringslivet. Det tredje och fj�rde temat,             

hinder f�r social innovation samt m�jligheter f�r social innovation, valdes som direkta            

�tf�ljder av den f�rsta fr�gest�llningens utformning.  
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3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet �r m�ttet f�r hur replikerbar studien �r, om den skulle g�ras p� nytt i en annan                 

social milj� eller utf�ras och/eller av n�gon eller n�gra andra, exempelvis i ett forskarlag.              

Uppsatsen f�rh�ller sig till reliabilitet i enlighet med LeCompte och Goetz (1982) som             

beskriver att extern reliabilitet �r ett m�tt som kvalitativ forskning har sv�rt att uppfylla d�               

den sociala milj�n inte �r konstant och de sociala betingelserna �ndras hela tiden. Det �r               

d�rf�r rimligt att anta att den h�r studien inte skulle landa i samma resultat om den sociala                 

milj�n, det vill s�ga val av kommun och informanter, hade varit annorlunda.  

Intern reliabilitet, enligt LeCompte och Goetz (1982) inneb�r att medlemmarna i ett             

forskarlag �r sinsemellan �verens om hur de ska tolka materialet. Intern reliabilitet �r i detta               

fall inte applicerbart, d� studien endast genomf�rts av en person. Det finns allts� inga andra               

som tolkar materialet, och det g�r d�rf�r inte att veta om en likadan tolkning hade skett om                 

det hade varit fler personer involverade i analysarbetet. 

Extern validitet inneb�r i vilken grad resultatet kan generaliseras till andra situationer. H�r              

menar LeCompte och Goetz (1982) att ett h�gt m�tt av extern validitet �r sv�rt att uppn� f�r                 

kvalitativa studier, d� de ofta anv�nder sig av urval som �r v�ldigt begr�nsade och/eller              

fallstudier. Detta �r �ven fallet i den h�r studien, som har ett mycket begr�nsat urval i en                 

begr�nsad milj�. 

Intern validitet �r d�remot ett m�tt som LeCompte och Goetz (1982) menar kan vara h�gt i                 

en kvalitativ studie. Intern validitet inneb�r att det finns en h�g grad av �verensst�mmelse              

mellan forskarens observationer, begrepp och teorier. Anledningen till att en h�g grad av             

intern validitet g�r att uppn� i kvalitativa studier �r fr�mst att forskaren ofta befinner sig en                

l�ngre tid i den sociala milj�n denne studerar, vilket ger goda f�ruts�ttningar till             

�verensst�mmelse mellan observationer, begrepp och teorier. I den h�r studien har           

f�ruts�ttningarna f�r en relativt h�g grad av intern validitet funnits, d� jag har befunnit mig i                

verksamheten jag unders�ker under n�gra veckors tid och d�rmed f�tt ta del av material,              

uppfattningar och tankar fr�n fler �n bara informanterna. 

 

3.5 Etiska reflektioner 

I enlighet med Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer (Vetenskapsr�det, 2017) har alla          

informanter informerats om sin uppgift i studien, att deras deltagande �r frivilligt samt att de               

hade m�jlighet att n�rsomhelst avbryta sin medverkan i intervjun. Informanterna har gett sitt             

samtycke att delta i studien och att intervjuerna spelades in. Informanterna har f�tt             

information om att ljudfiler och det transkriberade materialet endast behandlas av mig            

personligen f�r att sedan raderas n�r uppsatsen �r f�rdigst�lld. Vidare informerades           

informanterna att yttersta �tg�rder kommer att vidtas f�r att f�rsv�ra identifieringen av            

informanterna och knyta personliga citat till deras personer. Slutligen informerades          

 

 

 

27 



 

informanterna om att uppsatsen kommer att publiceras som en kandidatuppsats vid Lule�            

tekniska universitet. 

!ven om intervjufr�gorna inte bed�ms vara k�nsliga kan informanten uppfatta sig s�rskilt             

utsatt d� denne �r utvald f�r att ge just sina utl�tanden och uttrycka uppfattningar som               

kommunrepresentant � kommunens v�gnar, vilket vittnar om vikten av tydlig information p�            

f�rhand till informanten s� denne kan ta st�llning till vad som k�nns rimligt att st�lla upp p�.  
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4. Resultat och analys 

 

Resultatet kommer att presenteras utifr�n fyra teman; definitioner av social innovation,           

samverkan internt och externt, hinder f�r social innovation samt m�jligheter f�r social            

innovation. Temana utg�r fr�n uppsatsens tv� fr�gest�llningar �vilka m�jligheter och hinder           

upplever kommunrepresentanter att det finns i det sociala innovationsarbetet?� samt �hur           

samverkar kommunen med andra akt�rer som exempelvis civilsamh�lle och n�ringsliv i           

sociala innovationsfr�gor?�. Vidare f�ljer en analys av det insamlade materialet kopplat till            

Murray, Caulier-Grice och Mulgans (2010) teori om den sociala innovationsprocessen.          

Avslutningsvis kommer �ven en beskrivning av projektet F�reningspatrullen, som �r ett           

exempel p� ett socialt innovationsprojekt med samverkan mellan f�reningslivet och offentlig           

sektor, presenteras tillsammans med analys baserad p� Murray, Caulier-Grice och Mulgans           

(2010) sociala innovationsprocess. Avsnittet avslutas med en analytisk slutsats av          

F�reningspatrullen som social innovation. 

Efter genomg�ngen av F�reningspatrullen f�ljer ett avsnitt som beskriver en analytisk            

slutsats d�r m�jligheter och hinder f�r social innovation samt samverkan kring social            

innovation st�r i fokus  

4.1 Definitioner av social innovation 

Informanterna fick definiera termen �social innovation� och om de anv�nder sig av termen i              

sin befattning och/eller i sin verksamhet. Majoriteten av informanterna anv�nder sig av            

begreppet social innovation i sin befattning och i sin verksamhet, men det framg�r att de               

flesta �ven talar om verksamhetsutveckling eller innovationsarbete i allm�nhet, snarare �n           

uteslutande om social innovation. En informant beskrev det som att de utvecklar sin             

verksamhet f�r att passa m�lgruppen de jobbar mot: 

 

�Vi pratar v�l egentligen inte om det, som ordet social innovation, utan vi             

pratar ju mer hur kan vi utveckla v!r verksamhet s! att den fr�mst passar den               

m!lgrupp vi jobbar mot och att den f"ljer i tiden n!gonstans.� 
 

Flera av informanterna beskrev termen social innovation som n�gonting som �r �bredare� �n             

definitionen av innovation. Det kan handla om att n� ut till fler m�nniskor eller inkludera               

s�rskilt marginaliserade grupper: 

 

�Social innovation skulle jag s�ga handlar om att man inkluderar olika           

personers perspektiv och kunskap f"r att skapa l"sningar p! utmaningar som           

p!verkar m!nga.� 
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�Ja, men jag skulle nog s�ga att definitionen �r ny tj�nst, vara eller process              

eller n!gonting s!dant d�r som leder till f"rb�ttringar och som ocks!           

involverar grupper som �r utsatta, marginaliserade p! n!got s�tt s!d�r.� 

 

Detta �r i linje med Lubanski, Kl"s#e och Johns (2015) som beskriver att v�lf�rdsinnovation              

�r n�gonting som ska gagna medborgarna i samh�llet. Tydligt �r att informanterna inte             

uttrycker att social innovation �r en tv�delad process, som Nahnfeldt och Lindberg (2013)             

definierar det. Informanterna uttrycker inte heller att en social innovation blir en innovation             

f�rst vid implementeringen, som R#nning et al. (2013) och Lubanski, Kl"s#e och Johns             

(2015) betonar.  

Vid de tillf�llen d�r informanterna anv�nde sig av en annan term �n social innovation i sitt                 

arbete, som exempelvis verksamhetsutveckling eller innovation, fortl�pte intervjun med         

informantens val av term. F�r enkelhetens skull v�ljer jag att forts�tta anv�nda termen social              

innovation i �tergivningen av intervjufr�gorna, men det kan vara v�rt att notera att det ibland               

f�rekommer en annan term i de personliga citaten. 

 

4.2 Samverkan 

Informanterna ombads beskriva om de samverkar med andra akt�rer, antingen interna eller            

externa. Intern samverkan syftar till samverkan inom samma organisation, vilket i det h�r             

fallet �r Pite� kommun. Extern samverkan syftar till samverkan med andra akt�rer som             

exempelvis n�ringslivet.  

 

4.2.1 Intern samverkan 

En av informanterna uttryckte en �nskan om h�gre grad av samverkan mellan            

f�rvaltningarna, men att detta f�rsv�ras genom att f�rvaltningarna fungerar som sj�lvst�ndiga           

linjeorganisationer som �r sv�ra att f�r�ndra i struktur: 

 

�V!r organisation och v!r uppbyggnad �r ju v�ldigt stupr"rs� Vi �r ju            

v�ldigt liksom i v!ra f"rvaltningar och har ganska lite� Vi har ju en del              

liksom "vergripande grupperingar och s!, d�r man jobbar i olika grupper,           

men vi �r ju r�tt mycket i de h�r. Och jag skulle "nska att det vore ett mer                  

"ppet klimat och ett mer d�r man s!g p! d�r man kanske skulle kunna g"ra               

saker mer l�ttare mellan olika delar. Det tror jag skulle fr�mja           

innovationsklimatet.� 
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4.2.2 Extern samverkan 

En informant beskrev att det finns en vilja, men �ven en ovana, att samverka fr�n               

kommunens h�ll med andra akt�rer, kopplad till den verksamhet som informanten verkar i:  

 

�Ja, v!r "nskan �r ju att vi ska f! jobba med andra akt"rer. Det jag t�nker, det                 

�r att !tminstone h�r i Pite! tror jag vi �r ovana att jobba med andra akt"rer.                

Och speciellt d! det g�ller volont�rer, som det man s�ger, p! frivillig basis             

[...] Men vi �r p! r�tt v�g, och jag t�nker att det blir b�ttre och b�ttre, och vi                  

kommer att f! kontakt med andra akt"rer, det t�nker jag.� 

 

En annan informant hoppades att kontakten med civilsamh�llet skulle kunna utvecklas och            

d�r gemensamma m�tesytor l�gger grunden f�r kontakter mellan de olika akt�rerna:  

 

�Jag hoppas ju att det skulle kunna bli, i och med att vi b"rjar jobba mer aktivt                 

med civilsamh�llet och att vi b"rjar jobba mer aktivt utifr!n riktlinjerna, att            

det ocks! skulle kunna bli� Att vi kan hitta m"tesytor d�r jag kommer i              

kontakt med m!nga olika akt"rer s!.� 

 

En informant beskrev en verksamhet d�r kommunen, f�reningslivet och n�ringslivet          

samverkar utifr�n gemensamma fr�gor: 

 

�D�r �r det f"reningslivet, kommunen och n�ringslivet som samverkar. Och          

samverkar p! s! s�tt att det finns arena f"r gemensamma fr!gor. Det finns en              

arena f"r, givetvis att n�ringslivet kan f! in f"rel�sare utifr!n vilka teman man             

har. Och nu senaste !ren har det ju varit ganska mycket integration, m!ngfald             

och s! vidare, teman. S! att man anordnar kv�llar i olika m"tesplatser f"r att              

kunna diskutera det som �r viktiga fr!gor.� 
 

Vikten av ett n�tverk s� att olika verksamheter ska kunna samverka, oavsett om det �r intern                

eller extern samverkan, betonas av Lettice och Parekh (2010) som menar att samverkan             

bidrar till inspiration, idéer och erfarenhetsutbyte. I samverkan med andra akt�rer breddas            

kunskapen om innovationsarbetet och har st�rre m�jligheter att utmana r�dande normer f�r            

att f� st�rre genomslagskraft, vilket ocks� ligger till grund f�r lyckade sociala innovationer             

enligt Lettice och Parekh (2010). 

 

4.3 Hinder f�r social innovation 

Informanterna ombads beskriva de st�rsta utmaningarna de st�tte p� i arbetet med social             

innovation. H�r varierade svaren en del, vilket kan bero p� skillnaderna i verksamheterna som              
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informanterna arbetar i. Tre olika kategorier kan urskiljas i informanternas svar; tidsuttag,            

samverkan och invanda m�nster. Kategorin �tidsuttag� syftar till sv�righeterna med att f�            

folk att tr�ffas, vare sig det �r fysiska m�ten eller elektroniska, och sv�righeterna med att f�                

folk att engagera sig i innovationsarbetet helhj�rtat. Kategorin �samverkan� syftar till           

sv�righeterna att samverka mellan sektorer eller f�rvaltningar inom kommunen. Kategorin          

�invanda m�nster� syftar till sv�righeterna att bryta vanor, f�rest�llningar och status quo. 

 

4.3.1 Tidsuttag 

En av informanterna beskrev sv�righeterna med att f� folk att tr�ffas fysiskt f�r att kunna 

jobba med projekt som innefattar social innovation: 

 

�Ja, en stor utmaning �r att samla folk samtidigt p! plats och att kunna              

genomf"ra intervjuer eller workshops eller n!gonting. Dels �r det fr!n olika           

branscher och dels s! har de sina jobb och sina m"ten och, ja, men m!ste ta                

hand om sitt.� 

 

En annan informant beskrev vikten av att deltagarna i innovationsarbetet g�r med i projektet              

helhj�rtat och testar nya arbetss�tt:  

 

�Ja, hittills i de projekt som vi har haft s! har det blivit bara �n mer tydligt att                  

man m!ste vara v�ldigt, v�ldigt tydlig med att ska vi jobba i det h�r projektet               

och ni �r med i det h�r, d! m!ste ni lova att g! fullt in. [...] N�stan i princip att                    

man m!ste skriva under ett kontrakt.� 

 

H�r framg�r det av informantens citat att det �r �verg�ngen fr�n delmoment tre, prototyper              

och piloter, till delmoment fyra, uppr�tth�llande av idén, fr�n Murray, Caulier-Grice och            

Mulgans (2010) sociala innovationsprocess som inte fungerar tillfredsst�llande. En idé om ett            

projekt har genererats, men engagemanget att testa idén fullt ut finns inte. I det tredje               

delmomentet ing�r det att l�sa eventuella intressekonflikter som uppst�r f�r att idén sedan ska              

kunna inkorporeras i vardagen, vilket �r en grundf�ruts�ttning f�r idéns och innovationens            

l�ngsiktiga �verlevnad. 

 

4.3.2 Samverkan 

En informant beskrev att utmaningen f�r samverkan �r relaterad till tidsuttag, men att det 

�ven �r kopplat till sv�righeter att samverka �ver f�rvaltningarnas gr�nser: 

 

�Vi har en utmaning n�r det g�ller att samverka "ver f"rvaltningsgr�nser, att            

ha tid f"r samverkan, att ha tid f"r att g"ra. S! tid tror jag �r en utmaning i                  
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det, att finna tiden f"r att jobba med de h�r processerna. Och sedan att hitta               

s�tt att "ppna upp.� 

 

D� samverkan inom organisationen inte fungerar optimalt kan det vara sv�rt att            

�verhuvudtaget h�vda att organisationen sysslar med social innovation. Murray, Caulier-Grice          

och Mulgan (2010) menar att det som �r specifikt f�r sociala innovationer, i j�mf�relse med               

innovationer i allm�nhet, �r samverkansformerna som f�ds ur det sociala innovationsarbetet.           

Samverkansformerna kan i sin tur ge upphov till en social ekonomi som utm�rks av mer               

diffusa gr�nsdragningar mellan produktion, konsumtion och mer samverkan mellan olika          

akt�rer. Informantens beskrivning av att Pite� kommun m�ste hitta s�tt f�r att �ppna upp sig               

rent organisatoriskt �r d�rf�r en viktig tanke d� sociala innovationer inte kan ske utan              

f�ruts�ttningar f�r samverkan. 

 

4.3.3 Invanda m�nster 

En informant beskrev att Pite� kommun �r van att ikl�da sig rollen som utf�rare och inneha 

en expertroll i olika omr�den:  

 

�Pite! kommun har alltid varit, eller har varit ganska mycket av utf"rare. Vi             

har ju i princip allting i egen regi. Vi har v�ldigt lite privata initiativ, p! gott                

och ont. Och vi har alltid sett oss som utf"rare, och d! har vi pratat om att g!                  

fr!n att vara utf"rare till att vara m"jligg"rare f"r andra att kanske kunna             

g"ra olika saker. Men det �r ju, tror jag, �r en utmaning. [...] man �r van att                 

vara den som utf"r saker och vara expert p! olika omr!den.� 

 

En annan informant beskrev att utmaningen ligger fr�mst i att omvandla ett nyt�nkande till 

handling: 

 

�Utmaningen �r alltid f"rdomar och f"rest�llningar och gamla invanda         

m"nster, tycker jag alltid en utmaning �r. Och de hinder man bygger f"r sig              

sj�lv. [...] P! pappret vill man prata om m!ngfald och man vill prata om�              

Men det �r sv!rare att omvandla det i realiteten.� 

 

H�r beskriver informanten sv�righeten med att implementera idén s� att den blir en             

innovation, vilket �r det andra steget i Nahnfeldt och Lindbergs (2013) definition av social              

innovation som en tv�delad process samt definitionen som b�de R#nning et al. (2013) och              

Lubanski, Kl"s#e och Johns (2015) anv�nder sig av. De verktyg som Bason (2007) listar,              

�tergivna i Lubanski, Kl"s#e och Johns (2015), kan vara Pite� kommun till gagn f�r att �ka                

sannolikheten att de innovativa idéerna inte stannar p� idéstadiet, utan blir implementerade            

och kan skalas upp och spridas.  
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4.4 M�jligheter f�r social innovation 

Informanterna beskrev l�pande under intervjuerna vilka m�jligheter social innovation kan          

f�ra med sig genom att beskriva vad de anser �r viktigt f�r ett innovationsv�nligt klimat. Det                

kunde r�ra sig om bland annat f�rnyade arbetss�tt, processer, ledarskapsfr�gor och kulturen            

p� arbetsplatsen. En informant beskriver att det �r viktigt med positiv energi, tryggt klimat              

och en tydlig ledare f�r att ett innovationsv�nligt klimat ska ha m�jlighet att uppst�:  

 

�Positiv energi, att vara, ja men lite det h�r att inget �r fel, att det ska vara                 

"ppet och att man v!gar s�ga sin !sikt. S! det m!ste vara tryggt. Tryggt              

klimat. Och man m!ste k�nna sig bekv�m i att v!ga bidra, att k�nna att jag �r                

viktig h�r. [...] Och en tydlig ledare som visar i vilken riktning            

innovationsdiskussioner eller vad det nu kan vara g!r !t r�tt h!ll. Och h"r             

alla.� 

 

En annan informant beskriver vikten av att f� misslyckas utan att det ska l�ggas s� stor vikt                 

vid sj�lva misslyckandet, vilket �r �terkommande tankeg�ngar i flera intervjuer: 

 

�Ett klimat d�r man f!r g"ra fel och misslyckas utan att det �r hela v�rlden.               

Det �r bara att konstatera; vad bra att du gjorde det nu. Uppmuntran. Att det               

finns ett forum d�r det finns de som lyssnar p! id#erna eller tankarna.� 

 

Ytterligare en informant beskriver behovet av att f� testa i liten skala och att organisationen 

har nytta av att vara modiga i sitt innovationsarbete: 

 

�Att det ska finnas m"jligheter att testa i mindre skala. Att det ska finnas ett               

mod att prova olika, ett mod p! n!got s�tt att prova olika saker och ett               

tankes�tt att �ven saker som inte blir s! lyckade kan leda till f"rb�ttringar.� 

 

4.4.1 Idéhantering 

Ytterligare en dimension i m�jligheterna f�r social innovation kan visa sig i verksamhetens             

arbete med att f�nga upp idéer fr�n medarbetare. Informanterna ombads d�rf�r beskriva hur             

eller om de f�ngar upp idéer i verksamheten samt hur idéer vidaref�rmedlas inom             

verksamheten. Eftersom informanternas verksamheter skiljer sig mycket �t varierade svaren          

d�refter. Vissa av informanterna hade ingen s�rskild utformad metod f�r att f�nga upp idéer,              

utan beskrev att det �r n�gonting som sker i det vardagliga:  
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�Om vi har n!got medveten, n!gon metod, d�r vi antecknar ned och s!d�r, n�,              

det har vi inte. D�remot s! t�nker jag att id#er �r helt okej att komma med.� 

 

En informant beskriver att det �r bra om det ing�r i en tj�nst, skild fr�n den dagliga                 

verksamheten, att samla in idéer d� det annars �r l�tt att det gl�ms bort i vardagens brus.                 

Tj�nsten kan fortfarande ing� i Pite� kommuns organisation, men vara skild fr�n den             

idégenererande verksamheten:  

 

�Jag t�nker att det �r bra att man t�nker p! det mer konkret och att det finns                 

en m�nniska som jobbar med det och samlar in och g"r n!gonting fint och bra               

av det s! det sprids p! ett bra s�tt, f"r annars blir det som bara n!got                

dokument eller n!gon id#. [...] Det ligger ju p! mig sj�lv ocks! att hitta rutiner               

och formen f"r att faktiskt� Men det blir som litegrann i det h�r vardagliga              

bruset, jag gl"mmer bort det.� 

 

R#nning et al. (2013) beskriver att studier fr�n innovationst�vlingar genomf�rda i USA visar             

att innovationerna oftast var svar p� interna problem och f�rb�ttringsm�jligheter, och att            

initiativ till innovation oftast kom fr�n mellanchefer och arbetsledare �n fr�n den politiska             

niv�n. Detta illustrerar vikten av en fungerande idéhantering d�r mellanchefer och           

arbetsledare har m�jligheter att samla in och f�nga upp idéer fr�n medarbetare f�r att f�ra dem                

vidare i organisationen. Informanterna beskriver dock att det �r sv�rt att hitta tid och rutiner               

f�r att det ska ske p� ett effektivt s�tt. Om insamlandet av idéer ist�llet skulle ing� i en tj�nst                   

som inte befinner sig i den idégenererande verksamheten, utan ist�llet har en insamlande roll,              

f�r Pite� kommun st�rre m�jligheter att skapa en god rutin f�r idéhantering och d�rmed ocks�               

f�rb�ttra utsikterna f�r medarbetardriven innovation. 

 

4.5 Analys av den sociala innovationsprocessen 

F�ljande avsnitt kommer att presentera en analys av det insamlade materialet kopplat till             

Murray, Caulier-Grice och Mulgans (2010) teori om den sociala innovationsprocessen f�r att            

svara p� uppsatsens fr�gest�llningar: �vilka m�jligheter och hinder upplever         

kommunrepresentanter att det finns i det sociala innovationsarbetet?� och �hur samverkar           

kommunen med andra akt�rer som exempelvis civilsamh�lle och n�ringsliv i sociala           

innovationsfr�gor?� Analysen kommer inledningsvis att ske utifr�n de sex steg som Murray,            

Caulier-Grice och Mulgan (2010) identifierade som delmoment i den sociala          

innovationsprocessen. Eftersom delmomenten i den sociala innovationsprocessen kan        

f�rekomma utan inb�rdes ordning eller vara cyklisk i sin utformning anv�nds h�r ofta idé              

som term. Innovation och social innovation figurerar ocks�, men i n�got mindre utstr�ckning. 
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4.5.1 Drivande orsaker till social innovation 

H�r beskriver Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) att bakomliggande faktorer till en            

social innovationsprocess ofta �r en kris eller andra p�tr�ngande utmaningar f�r den            

offentliga sektorn. Det finns tydliga exempel p� att innovationsarbetet i Pite� kommun �r             

baserat just p� att stora utmaningar �terfinns i kommunen, bland annat genom den �ldrande              

befolkningen och behovet av att s�kra kompetensf�rs�rjningen. Majoriteten av kommunens          

verksamheter st�r inf�r utmaningar som de aldrig tidigare har beh�vt m�ta, vilket leder till att               

vissa verksamheter inte hanterar utmaningarna p� ett tillfredsst�llande s�tt. Resultatet av den            

situationen har bland annat lett till kommunens satsning p� en starkare innovationskultur.            

Ingen av informanterna beskrev att innovationer eller verksamhetsutveckling hade skett          

endast p� grund av att de i verksamheten k�nde sig inspirerade eller hade chans att h�mta in                 

en innovation fr�n exempelvis en annan kommun, vilket ocks� kan vara en f�ranledning till              

innovation enligt Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010). 

I det f�rsta delmomentet ing�r det �ven att identifiera den bakomliggande orsaken till det               

problem som man vill komma till r�tta med genom innovation. En informant uttryckte att              

behovsformulering �r n�got som de beh�ver bli b�ttre p�: 

 

�Sedan tror jag att vi beh"ver bli duktigare p! att formulera vilka utmaningar             

vi vill� Vi beh"ver bli bra p! att formulera utmaningar. Om vi ska g! ut och                

prata med civilsamh�llet kring social innovation s! beh"ver vi ju formulera en            

utmaning och vara ganska konkreta, det h�r �r utmaningen.� 

 

Detta �r en god ambition d� Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) menar att en korrekt               

formulerad fr�ga g�llande innovationsbehovet �r halva jobbet. 

 

4.5.2 F�rslag och idéer 

Det andra delmomentet handlar om att generera idéer fr�n flera olika h�ll genom olika              

metoder. H�r beskriver informanterna olika tillv�gag�ngss�tt f�r idéhantering, d�r en          

informant beskriver ett tillv�gag�ngss�tt f�r idégenerering genom workshops. Informanten         

beskriver att i de workshops som verksamheten anordnar f�rs�ker de g�ra en s� kallad              

�brainstorm� f�r att hitta nya v�gar, som vanligtvis inte skulle ha utforskats, till innovativa              

idéer: 

 

�...en workshop om konceptutveckling, s! det �r som det stora steget till n�sta             

fas att vad kan vi konkret komma fram till f"r konkreta synergier [...] genom              

att brainstorma och workshopa fram nya koncept som skulle kunna appliceras           

om det blir n!gonting bra och tillr�cklig kreativ h"jd p! det�.� 
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En annan informant beskriver att de f�rs�ker f�nga upp idéer genom att vara lyh�rda f�r               

f�rslag och idéer som kan f�rekomma i respektive verksamheter: 

 

�Sedan pratar jag v�ldigt mycket med personalen, jag uppmuntrar dem till att            

ta kontakt med mig. Jag s�ger ring !t mig, kom hit, sl�ng iv�g ett mejl om det                 

�r n!got.� 

 

Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) menar att en effektiv idégenerering inneb�r att            

idéerna kan komma fr�n m�nga olika h�ll, vilket inte alltid blir fallet om de med en                

idésamlande roll alltid v�nder sig till samma personer f�r att f�nga upp idéer, �ven om den                

gruppen naturligtvis kan komma med viktiga inspel. Det kan dock �ven finnas ett v�rde i att                

samla idéer fr�n grupper som har lite att g�ra med den dagliga verksamheten eftersom de               

grupperna kan komma med ov�ntade f�rslag och synpunkter.  

 

4.5.3 Prototyper och piloter 

Det tredje delmomentet handlar om att testa idén i mindre skala, vilket kan ske p� olika s�tt.                 

En informant beskriver vikten av att faktiskt f� testa i liten skala f�r att se b�ringen i idén. F�r                   

att det ska g� m�ste organisationen vara modig och avs�tta tid och medel f�r att genomf�ra                

ett pilottest. Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) po�ngterar att pilottester �r s�rskilt            

viktiga i det som de kallar f�r den sociala ekonomin, och f�r att tester i offentlig sektor ska                  

bli lyckade kr�vs det att politiska beslut st�djer b�de idén och pr�vningen av idén. Till viss                

del kan detta sk�njas genom Pite� kommuns satsning p� innovation som en av fem              

ledningskonsekvenser. Reella medel har avsatts och vikten av innovation po�ngteras i b�de            

strategidokument och verksamhetsplaner. Hur anv�ndandet och utfallet av satsningen sedan          

ser ut i praktiken framg�r inte av de dokument som jag har kunnat ta del av. D�r kan man                   

t�nka att ett l�pande utv�rderingsarbete skulle gagna verksamheten f�r att konkret kunna se             

hur/om satsningen �r gynnsam f�r innovationsklimatet.  

Vissa verksamheter inom kommunen, bland annat �ldreomsorgen, inom kommunen har           

st�rre vana �n andra att jobba med projekt i liten skala f�r att testa b�ringen. Murray,                

Caulier-Grice och Mulgan (2010) menar att detta �r en styrka d� m�nga av de n�dv�ndiga               

kompromisserna kan ske i detta skede utan att det skulle inneb�ra st�rre f�rluster. Om man               

d�remot inte �r grundlig i utv�rderingen av ett pilottest blir konsekvenserna allvarligare n�r             

innovationen ska testas i stor skala, och leder d�rf�r till st�rre omkostnader i form av tid och                 

medel.  

 

4.5.4 Uppr�tth�llande av idén 

Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) beskriver att det fj�rde delmomentet handlar om            

att idén ska bli inkorporerad i vardagen samt hur den ska finansieras. I den offentliga sektorn                
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inneb�r det att idén m�ste ha en politiskt f�rankrad budget tillsammans med en l�ngsiktig              

plan om hur idén ska f�rvaltas n�r det �r en realiserad innovation. !ven h�r har Pite�                

kommun en f�rdel d� innovation �r ett prioriterat omr�de i strategidokument och            

verksamhetsplan.  

En informant uttrycker sin �nskan om att Pite� kommun ska g� fr�n att inneha en expertroll                 

n�r det g�ller samverkan till att vara en m�jligg�rare: 

 

�Eftersom det finns en kultur att man ska, att kommunen ska g"ra v�ldigt             

mycket olika saker, och det tror jag inte bara �r f"r Pite! kommun, det tror jag                

�r f"r alla. [...] men jag tror att vi beh"ver g! fr!n att vara utf"rare till att                 

vara m"jligg"rare. P! s! s�tt tror jag att vi skulle kunna fr�mja            

innovationsarbetet ut!t ocks!.� 

 

I f�rl�ngningen kan det inneb�ra att Pite� kommun inte ska vara huvud�gare eller f�rvaltare               

av de innovationsprojekt som man �r involverad i. Bara f�r att Pite� kommun inte �r �gare av                 

en innovation betyder inte det att kommunen inte kan dra lika stor nytta av den, utan det                 

inneb�r snarare att innovationen �r �ppnare f�r andra akt�rer att ta del av. Detta skulle i                

s�dana fall b�de underl�tta och fr�mja samverkan mellan kommunen, som representerar den            

offentliga sektorn, n�ringslivet och civilsamh�llet. 

McKeown (2008) beskriver att inkorporeringen av en framg�ngsrik innovation ofta har            

formen av en s-formad kurva. De som f�rst anammar idén �r i minoritet j�mf�rd med de som                 

anammar i ett n�got senare skede. Sedan �terfinns det �ven de som �r mycket skeptiska och                

anammar idén i ett v�ldigt sent skede. Pite� kommun har m�jlighet att locka fler till att                

anamma idén i ett tidigt skede om den �r politiskt f�rankrad och har en stabil finansiering.  

 

4.5.5 Uppskalning och spridning 

Det femte delmomentet handlar om hur idén ska f� spridning, vilket kan g�ras med hj�lp av                

flera olika metoder. Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) menar att alla idéer inte �r              

l�mpade att bli uppskalade sociala innovationer, d� den lokala kontexten �r s� betydelsefull.             

En informant beskrev en ambition att kunna sprida en metod f�r innovation nationellt, vilket              

naturligtvis kan generera m�nga goda exempel runt om i landet: 

 

�Och tanken �r v�l just att hitta det h�r unika, en USP eller ett koncept eller                

en metod eller vad det nu blir, det beror p! vad vi nu landar i, som man ska                  

kunna applicera. B!de i Kiruna eller i Malm", det ska liksom inte spela n!gon              

roll. Det ska inte vara s! platsbundet specifikt.� 

 

Det som �r viktigt att komma ih�g �r att en uppskalning och spridning baseras p�               

massproduktionens ideologi om att kommersialisera varor till en bred massa, och det som en              
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social innovation kan g�ra framg�ngsrikt i en kontext �r inte en sj�lvklarhet i en annan               

kontext. Med det i �tanke betyder det inte att en verksamhet ska avh�lla sig fr�n att sprida                 

sina sociala innovationer, men det b�r ske med en medvetenhet om vilka f�ruts�ttningar             

innovationen har att anpassa sig efter andra kontexter. 

 

4.5.6 Systematiska f�r�ndringar 

Det sj�tte delmomentet handlar om att f� till best�ende, systematiska f�r�ndringar genom den             

sociala innovationen. Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) beskriver att f�r att f�            

igenom en systematisk f�r�ndring kr�vs det en acceptans av nya tankes�tt, teknologi,            

arbetss�tt och andra ramverk i organisationen och, n�r det g�ller offentlig sektor, politiskt.             

Det h�r �r den springande punkten i den sociala innovationsprocessen, d� l�ngsiktiga m�l �r              

det som varje organisation rimligtvis b�r ha i �tanke n�r de initierar en innovationsprocess f�r               

att m�ta samh�llets utmaningar.  

Informanterna beskriver att de innovationsprocesser som b�rjar som projekt ibland har som             

m�l att bli inkorporerade i den ordinarie verksamheten. H�r �r fr�gan hur den �verg�ngen              

sker och om det blir en framg�ngsrik �verg�ng eller inte. En informant po�ngterar vikten av               

att satsa helhj�rtat i ett projekt, vilket �r viktigt i alla delmomenten i innovationsprocessen              

enligt Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010), men det g�ller �ven n�r projektet tar slut              

och har resulterat i n�gonting konkret. Hur tas det resultatet om hand i verksamheten? Om               

den sociala innovationen utmanar r�dande f�ruts�ttningar �r det rimligt att anta att ett visst              

motst�nd kommer att finnas b�de bland medarbetare och i verksamhetens struktur. Det m�ste             

d�rf�r finnas strategier och verktyg som verksamheten kan anv�nda sig av f�r att underl�tta              

en systematisk f�r�ndring. Adams (1987), �tergiven i Linstead, Fulop och Lilley (2009),            

beskriver olika bakomliggande orsaker till motst�nd mot f�r�ndring, vilket bland annat kan            

handla om r�dsla f�r nya arbetss�tt eller otillr�cklig kommunikation om vad f�r�ndringen            

inneb�r. Genom att kartl�gga vilket typ av motst�nd innovationsarbetet m�ter har Pite�            

kommun b�ttre f�ruts�ttningar att skapa en framg�ngsrik implementering och f� till en            

l�ngsiktig f�r�ndring i organisationen. Dessa m�jliga former av motst�nd kan �ven vara en             

anledning till att fokusera mer p� inkrementell innovation �n radikal innovation d� det �r mer               

troligt att mindre f�r�ndringar st�ter p� mindre motst�nd. 

Offentlig sektor �r ofta mer utsatta �n andra f�r en slags tr�ghet i f�r�ndringsprocesser,               

vilket �r naturligt d� det ofta handlar om inkrementell innovation som inneb�r flera mindre              

f�r�ndringar ist�llet f�r en radikal och omv�lvande f�r�ndring. R#nning et al. (2013) menar             

att det �r f�rdelaktigt f�r offentlig sektor att satsa p� inkrementell innovation d� det �r mindre                

risker involverade och det �r st�rre chans att innovationen faktiskt leder till en systematisk              

f�r�ndring i f�rl�ngningen. Den offentliga sektorn har �ven ett ansvar att v�rna om den              

demokratiska processen, vilket i sig kan leda till l�ngre beslutsg�ngar och l�ngre tid f�r              

systematiska f�r�ndringar att etablera sig. Pite� kommun visar prov p� just detta d� alla              

informanter beskriver olika exempel p� inkrementell innovation. Innovationerna bygger         
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vidare p� framtagna koncept och idéer f�r att gradvis bygga p� kunskap, f�r�ndra arbetss�tt,              

effektivisera verksamheten eller vad innovationen �n m� handla om. Huruvida Pite� kommun            

�r snabbare eller l�ngsammare att inkorporera systematiska f�r�ndringar �n andra kommuner           

�r sv�rt att avg�ra. H�r kan man t�nka att erfarenhetsutbyten med kommuner som har visat p�                

framg�ngsrikt systematiskt f�r�ndringsarbete kan vara gynnsamt att ta del av. 

En annan anledning till att tr�ghet i organisationen kan uppst� �r tack vare den politiska                

styrningen. Var fj�rde �r �r det nytt val�r vilket kan inneb�ra stora f�r�ndringar i              

mandatf�rdelningen p� kommun-, region-, och riksdagsniv�. Detta p�verkar vilka omr�den          

som prioriteras budgetm�ssigt, och s�ledes �ven vilka medel som tilldelas innovation och            

verksamhetsutveckling. Invanda strukturer i organisationen blir d�rf�r �n mer solidifierade p�           

grund av den h�r sortens styrning och maktstruktur. 

 

4.6 F�reningspatrullen 

Pite� kommun �r �lagd att tillhandah�lla m�jlighet till daglig verksamhet f�r personer som             

har beslut om daglig verksamhet eller daglig syssels�ttning enligt Lagen om st�d och service              

till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtj�nstlagen (SOL). F�reningspatrullen �terfinns         

organisatoriskt inom f�reningsservice som �r en verksamhet f�reningar kan anv�nda sig av            

f�r k�p av tj�nster inom bland annat administration, tryckeri, vaktm�startj�nster och bakning.            

F�reningsservice har n�stan 190 medlemmar, och beroende p� vad f�reningarna har f�r            

behov, kan f�reningsservice tillhandah�lla ett brett utbud av tj�nster. F�reningsservice �r inte            

vinstdrivande och konkurrerar d�rf�r inte med andra f�retag p� marknaden. 

F�reningspatrullen startade som ett komplement till de befintliga dagliga verksamheterna           

som finns i kommunens regi d� det under en tid dels inte funnits tillr�ckligt med platser i de                  

dagliga verksamheterna, och dels f�r att det fanns ett behov av andra typer av platser och                

arbetsuppgifter �n de som fanns tillg�ngliga.  

F�reningspatrullen drivs som ett projekt med medel fr�n Arvsfonden och �r beviljat ungef�r              

3.7 miljoner kronor fr�n december 2017 �ver tre �r. Projektets syfte �r att skapa en ny modell                 

f�r daglig verksamhet med meningsfulla syssels�ttningar f�r deltagarna. Efter projektets slut           

kommer den nya modellen att presenteras f�r Socialn�mnden som har m�jlighet att inf�ra             

modellen i ordinarie verksamhet om projektet faller v�l ut. Projektets styrgrupp �r liten, vilket              

ska hj�lpa till att motverka l�ngdragna beslutsprocesser. 

Alla deltagare i F�reningspatrullen kommer att f� individuellt anpassade arbetsuppgifter           

med tillg�ng till handledare. Ett m�l i projektet �r att 10 % av deltagarna ska kunna g� fr�n                  

beslut om daglig syssels�ttning till att utf�ra jobb p� den �ppna arbetsmarknaden utifr�n den              

individuella f�rm�gan. Ytterligare ett m�l �r att jobba med former f�r socialisering och h�lsa.              

Deltagarna har m�jlighet att prova p� olika aktiviteter som innefattar exempelvis friskv�rd            

eller intresseomr�den. Tanken �r att deltagarna f�r prova p�, skapa kunskap som leder till ett               

intresse och senare ett eget ansvar f�r aktiviteten.  
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D� projektet fortfarande �r i startgroparna �terst�r det att se hur m�nga deltagare det               

kommer att vara under projektets g�ng, men det finns en f�rhoppning om att ungef�r 15               

deltagare ska finns parallellt i projektet. Total genomstr�mning under projekttiden f�rv�ntas           

vara ungef�r 40 deltagare. F�reningspatrullens uppbyggnad, med samarbete mellan         

civilsamh�lle, f�reningsliv och kommun, �r ovanlig, vilket �r ett av sk�len till att projektet              

blev beviljat medel fr�n Arvsfonden och �ven ett av sk�len till att projektet betraktas som en                

social innovation. 

F�reningspatrullen f�regicks av ett projekt som hette Boendepatrullen d�r deltagarna gjorde            

enklare arbetsuppgifter p� kommunens s�rskilda boenden f�r �ldre. Detta frigjorde arbetstid           

f�r andra arbetsgrupper, som undersk�terskor och v�rdbitr�den, och kunde d�rf�r vara ett            

steg i att h�ja v�rdkvaliteten. F�reningspatrullen kan ge liknande effekter, d� f�reningarna            

inte sj�lva beh�ver utf�ra alla arbetsuppgifter i f�reningen, utan kan ist�llet �gna sig �t fr�gor               

som annars vanligtvis hamnar i skymundan f�r den dagliga driften av f�reningen. 

 

4.6.1 F�reningspatrullen som social innovation 

F�ljande avsnitt kommer att analysera F�reningspatrullen som exempel p� en social           

innovation utifr�n Murray, Caulier-Grice och Mulgans (2010) sociala innovationsprocess.         

F�reningspatrullen �r ett gott exempel p� en social innovation d� projektet dels samverkar             

�ver sektorerna; f�reningslivet, civilsamh�llet och offentlig sektor, och dels f�r att den skapar             

nytta f�r marginaliserade grupper som annars kan ha sv�rt att f� sina r�ster h�rda.  

 

4.6.1.1 Drivande orsaker till social innovation 

Projektet initierades tack vare behovet av ett komplement till de befintliga           

dagverksamheterna som Pite� kommun tillhandah�ller f�r personer som har beslut om daglig            

verksamhet eller daglig syssels�ttning enligt Lagen om st�d och service till vissa            

funktionshindrade eller Socialtj�nstlagen. Kommunens befintliga dagverksamheter      

producerade inte ett tillfredsst�llande resultat d� det fanns f�r f� platser p�            

dagverksamheterna tillsammans med det faktum att de platser som tillhandah�lles inte alltid            

�r s�dana platser som deltagarna �r intresserade av. Murray, Caulier-Grice och Mulgan            

(2010) betonar vikten av r�tt fr�ga g�llande innovationsbehovet, vilket F�reningspatrullen          

visar prov p� att uppfylla d� de har f�r avsikt att komma till r�tta med sj�lva orsaken till                  

innovationsbehovet, och inte endast avser att l�sa ett av symtomen som har uppkommit p�              

grund av innovationsbehovet. F�reningspatrullen avser allts� att komma till r�tta med dels att             

det finns f�r f� platser samt att variera utbudet av platser f�r att tillgodose och v�rna om                 

deltagarnas intressen.  
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4.6.1.2 F�rslag och idéer 

Det �r sv�rt att utl�sa hur F�reningspatrullen har jobbat med idégenerering, men en ambition              

f�r projektet �r att n� en stor m�lgrupp som har olika, individuella behov, vilket kan tolkas                

som en idé- och kreativitetsbredd. F�r att utr�na hur F�reningspatrullen har jobbat ytterligare             

med f�rslag och idéer skulle en f�rdjupad studie beh�va g�ras.  

 

4.6.1.3 Prototyper och piloter 

Projektet �r det f�rsta i sitt slag som Pite� kommun har varit involverad i, vilket g�r                

F�reningspatrullen till ett slags pilotprojekt. F�reg�ngaren Boendepatrullen liknade        

F�reningspatrullen d� det handlade om att ungef�r samma m�lgrupp fick meningsfulla           

arbetsuppgifter p� �ldreboenden i Pite� kommun, men sj�lva samverkansformen mellan          

f�reningslivet, civilsamh�llet och Pite� kommun �r nytt f�r F�reningspatrullen. Under          

F�reningspatrullens projekttid kommer l�pande utv�rdering och justeringar att g�ras f�r att           

sedan f�rbereda en �verg�ng fr�n projektform till ordinarie verksamhet, om Socialn�mnden           

beslutar att inf�ra F�reningspatrullen som ordinarie verksamhet. 

 

4.6.1.4 Uppr�tth�llande av idén 

Huruvida F�reningspatrullen blir inkorporerad i ordinarie verksamhet �terst�r att se, vilket           

�ven inneb�r att den l�ngsiktiga finansieringen inte �nnu �r l�st eller vem som ska ha               

huvudansvaret f�r att f�rvalta F�reningspatrullen.  

 

4.6.1.5 Uppskalning och spridning 

Den totala genomstr�mningen av deltagare i projektet v�ntas vara ungef�r 40 personer, och             

det finns inga planer i dagsl�get att �ka den siffran. Projektet har haft viss spridning i l�net                 

genom en konferens d�r projektet presenterades, vilket kan leda till �kat intresse fr�n andra              

kommuner som upplever liknande situationer med brister i de kommunala dagliga           

verksamheterna. 

 

4.6.1.6 Systematiska f�r�ndringar 

En viktig f�ruts�ttning f�r att F�reningspatrullen ska kunna genomf�ra en systematisk           

f�r�ndring �r att �verg�ngen fr�n projekt till ordinarie verksamhet sker p� ett bra s�tt. H�r               

m�ste det finnas klara riktlinjer �ver hur F�reningspatrullen ska drivas i forts�ttningen samt             

vem eller vilka som ska vara huvudf�rvaltare.  
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Det �r v�ldigt tydligt att projektet har som ambition att skapa en systematisk och best�ende                

f�r�ndring. Att det �r individen som deltagare som st�r i centrum och ska ha m�jlighet att                

erh�lla en meningsfull syssels�ttning genomsyrar projektbeskrivningen. Projektet g�r �ven         

konkret samh�llsnytta genom att bist� f�reningslivet med de arbetstimmar de beh�ver, vilket            

g�r att projektet har goda f�ruts�ttningar f�r att lyckas med att skapa en h�llbar och best�ende                

f�r�ndring. 

 

4.6.1.7 Analytisk slutsats av F�reningspatrullen som social innovation 

F�reningspatrullen som projekt visar en bredd som �r typisk och vanlig f�r sociala             

innovationer. Projektet �r ocks� ovanligt d� det finns tid och resurser att l�gga p� en h�g grad                 

av personlig anpassning. Alla deltagare genomg�r en personlig kartl�ggning f�r att skapa            

b�sta m�jliga f�ruts�ttningar f�r att hitta en trivsam och meningsfull syssels�ttning f�r            

deltagaren.  

F�reningspatrullen som projekt beskriver inte sig sj�lva som en social innovation, vilket �r              

genomg�ende �ven bland informanterna�. Att klassa sig som innovat�r �r kanske en term man              

inte k�nner sig helt bekv�m med, vilket bidrar till att ordvalet inte k�nns naturligt att               

f�rknippas med. Det som framg�r av alla olika definitioner p� social innovation som             

forskningen har bidragit med �r att social innovation kan inneb�ra i stort sett vad som helst,                

s� l�nge det inneb�r ett slags nyt�nkande och en till�mpning av den nya idén. Det finns allts�                 

ingen gr�ns �ver hur m�nga personer som m�ste bli ber�rda av idén eller hur stor budget en                 

idé m�ste ha f�r att r�knas som innovation. Det som �r nytt f�r verksamheten r�knas som en                 

innovation, vilket antingen kan vara detaljer i vardagen eller omv�lvande          

organisationsf�r�ndringar. 
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5. Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att unders�ka hur processen f�r det sociala innovationsarbetet ser             

ut i Pite� kommun. F�r att operationalisera syftet har uppsatsen utg�tt fr�n tv�             

fr�gest�llningar: �vilka m�jligheter och hinder upplever kommunrepresentanter att det finns i           

det sociala innovationsarbetet?� samt �hur samverkar kommunen med andra akt�rer som           

exempelvis civilsamh�lle och n�ringsliv i sociala innovationsfr�gor?�. Informanterna beskrev         

en �verensst�mmande bild om att en m�jlighet f�r social innovation �r processen f�r             

idéhantering och ledarens betydelse f�r innovation. Om processen f�r idéhantering och           

ledaren arbetar med tydligt uppsatta strukturer har det sociala innovationsarbetet st�rre           

m�jlighet att ge goda effekter. Ledaren har en viktig roll i att skapa en till�tande kultur d�r                 

medarbetarna k�nner att de f�r komma till tals och p�tala nya idéer, utan att k�nna sig utanf�r                 

eller utsatta p� n�got s�tt. Informanterna beskrev vad de anser beh�vs f�r ett             

innovationsv�nligt klimat, vilket �r v�rdefull kunskap som Pite� kommun kan ta tillvara p�.             

Intervjuer med ledare hade dock kunnat ge en annan bild av vad ett innovationsv�nligt klimat               

b�r inneh�lla, vilket �r n�got att ta i beaktning.  

Ett stort hinder f�r innovationsprocessen �r kravet p� en budget i balans tillsammans med               

sn�va tidsramar i verksamheterna. Det finns inte tid till att unders�ka samverkansm�jligheter            

samtidigt som nya idéer kan ha sv�rt att f� loss medel f�r att genomf�ra idéerna. !ven                

lokalernas fysiska utformning p�verkar innovationskraften i organisationen, d� verksamheter         

som vill samverka kan befinna sig p� olika geografiska platser i kommunen och har sv�rt att                

hitta b�de lokal och tid f�r ett fysiskt m�te. De verksamheter som d�remot �r i n�rheten av                 

varandra geografiskt, exempelvis de som �r i stadshuset i Pite�, f�r d�rf�r en relativ f�rdel n�r                

det g�ller enkelheten att m�tas. Informella m�ten som sker i f�rbifarten eller i lunchrum kan               

vara till stor f�rdel n�r det g�ller att skapa relationer mellan olika roller som har               

samverkansm�jligheter. Samma situation uppst�r n�r det handlar om extern samverkan,          

eftersom vissa verksamheter har mer etablerade kontakter med n�ringsliv och andra sektorer.            

De verksamheter som inte har de naturliga ing�ngarna till andra sektorer har d�rf�r sv�rare att               

inleda samverkan med de parterna, och beh�ver f� tillg�ng till kontakter som kan fungera              

som d�rr�ppnare. Det kan ocks� r�ra sig om att de verksamheter som har en fungerande               

intern och/eller extern samverkan har det tack vare en duktig medarbetare eller ledare som              

har god k�nsla f�r relationsskapande och samverkansm�jligheter, men det �r viktigt att en             

fungerande samverkan inte �r avh�ngigt detta eftersom det skapar en s�rbar verksamhet om             

den personen skulle f�rsvinna. 

Detta sista och avslutande kapitel kommer att diskutera de faktorer som kan ha p�verkat               

uppsatsens resultat och vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Kapitlet kommer �ven             

diskutera potentiella v�gar Pite� kommun kan ta i kommande innovationsprocesser samt ge            

f�rslag till vidare forskning inom omr�det.  
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5.1 P�verkande faktorer 

Resultatet hade med all s�kerhet sett annorlunda ut om jag �ven hade intervjuat representanter              

fr�n civilsamh�llet och n�ringslivet. Informanter fr�n civilsamh�llet och n�ringslivet hade          

kunnat ge en b�ttre bild av hur kommunen fungerar som samverkanspart. De informanter jag              

intervjuade hade liten insikt i hur kommunen uppfattades som samverkanspart utifr�n, vilket            

�r f�rst�eligt d� det �r sv�rt att se sin egen organisation som en utomst�ende. En problematik                

som informanter fr�n civilsamh�llet och n�ringslivet skulle ha bidragit till �r ett skevt urval.              

Om informanter fr�n civilsamh�llet och n�ringslivet hade intervjuats tillsammans med          

representanter fr�n kommunens olika verksamheter hade det lett till samma antal intervjuer,            

men f�rre informanter fr�n varje sektor. Med tanke p� den begr�nsade tidsperioden som             

uppsatsen f�rfogar �ver �r det min uppfattning att det var b�ttre att fokusera p� informanter               

fr�n Pite� kommun som kunde ge en f�rdjupad bild av kommunens verksamheter och             

innovationsarbetet som sker d�r. I en st�rre studie hade det varit mer f�rdelaktigt att              

genomf�ra fler intervjuer och p� s� s�tt f� med civilsamh�llets och n�ringslivets tankar och              

upplevelser.  

Den andra fr�gest�llningen som uppsatsen anv�nder sig av, �hur samverkar kommunen            

med andra akt�rer som exempelvis civilsamh�lle och n�ringsliv i sociala innovationsfr�gor?�,           

hade kunnat formuleras p� ett mer �ppet och tydligt s�tt f�r att klarg�ra att det kan handla om                  

b�de intern och extern samverkan. Det framgick efter ungef�r h�lften av intervjuerna var             

genomf�rda att informanterna automatiskt associerade fr�gor om samverkan till endast extern           

samverkan, allts� samverkan som sker mellan Pite� kommun och andra organisationer och            

inte internt mellan f�rvaltningar. Detta beror p� fr�gest�llningens och intervjufr�gornas          

utformning, vilket borde ha formulerats p� ett annat s�tt. 

Vidare faktorer som kan ha p�verkat resultatet visar sig i att det �r f�r f� informanter f�r att                   

s�ga att en viss f�rvaltning, hyser en mer positiv eller mer negativ bild av innovation. Det                

som g�r att utr�na �r att vissa f�rvaltningar har mer eller mindre spelutrymme att syssla med                

innovation, vilket rimligtvis borde ge utslag p� innovationstakten. Man kan t�nka sig att en              

h�gre grad av kontroll, bidrar med mindre utrymme att testa nya idéer, vilket i sin tur �ven                 

borde spilla �ver i kreativitetsniv�n. Det �r sv�rt att frambringa kreativa idéer om ramarna f�r               

vad som �r genomf�rbart �r v�ldigt sn�va. Pite� kommun visar dock prov p�, vilket              

s�kerligen �terfinns i m�nga andra kommuner ocks�, att ett pressat utg�ngsl�ge inte inneb�r             

att all kreativitet och idérikedom f�rsvinner. Ett mindre pressat utg�ngsl�ge b�r rimligtvis            

resultera i b�ttre f�ruts�ttningar att vara kreativ och innovera i verksamheten. 

Urvalet kunde ha skett med en annan inriktning, utan en f�rf�rst�else given av min               

kontaktperson fr�n kommunen. Detta hade resulterat i andra informanter till intervjuerna, och            

s�ledes eventuellt resulterat i andra slutsatser. Jag finner det dock mer troligt att jag inte hade                

uppn�tt lika stor insyn i innovationsarbetet eller verksamheterna utan hj�lp av min            

kontaktperson. 
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Med tanke p� att jag har befunnit mig i organisationen som �r f�rem�l f�r min studie                 

dagligen under flera veckors tid �r det oundvikligt att inte till viss del bli en medlem av det                  

jag har studerat. Bryman (2008) beskriver att begreppet �going native� anv�nds d� forskaren             

f�rlorar sin forskarroll d� denne �r inblandad i den kontext som unders�ks. Jag har utvecklat               

kollegiala relationer med en del som jobbar i Pite� kommun, vilket kan ha bidragit till en mer                 

subjektiv tolkning av mitt material. Jag har tolkat materialet med en medvetenhet om att min               

objektivitet �r p�verkad, men i hur stor utstr�ckning resultatet hade varit annorlunda om jag              

inte hade befunnit mig dagligen i organisationen �r sv�rt att s�ga. 

 

5.2 Element f�r Pite� kommun att jobba vidare med 

F�ljande avsnitt beskriver ett antal f�rslag jag menar att Pite� kommun har m�jlighet att              

jobba vidare med f�r att st�rka den sociala innovationskraften i organisationen.  

Gemensamt f�r m�nga av definitionerna av social innovation �r att de l�gger vikt vid att de                 

ska implementeras (Nahnfeldt och Lindberg, 2013; R#nning et al. 2013 och Lubanski,            

Kl"s#e och Johns 2015), vilket ingen av informanterna uttryckligen n�mnde. H�r �r det min              

uppfattning att Pite� kommun b�r f�rtydliga en kommun�vergripande definition av �vad social            

innovation inneb�r och �hur en innovationsprocess ser ut. Om det �r upp till varje enhet att                

definiera social innovation kan det skapa en os�kerhet i organisationen om vad som �r en               

innovation eller inte. Os�kerheten i sin tur skulle kunna leda till att m�nniskor i              

organisationen avh�ller sig fr�n att arbeta med social innovation d� kommunikationen kring            

begreppet inte �r enhetlig. Linstead, Fulop och Lilley (2009) menar att tapp i innovationskraft              

�r risken d� det finns en bristf�llig kommunikation kring f�r�ndringar. Om det r�der ett              

tolkningsf�retr�de av social innovation bland vissa grupper i organisationen kan det leda till             

att andra k�nner sig exkluderade fr�n begreppet, vilket inte �r en �nskv�rd situation att hamna               

i d� det p�verkar hela innovationsprocessen fr�n idégenerering till implementering och           

l�ngsiktig f�r�ndring samt bidrar till polariserade enheter inom organisationen. I          

f�rl�ngningen blir begreppsf�rvirringen �ven ett slags motst�nd mot den inneboende          

innovationskraften d� den indirekt motarbetar Pite� kommuns vision om att vara en kommun             

som har ett v�lfungerande innovationsarbete.  

Pite� kommuns v�rdeord �V�ga - L�ga - F�rm�ga� kan knytas an till innovationsarbetet i               

kommunen. Jag finner att termen �V�ga� �r viktigast i innovationsarbetet, d� det �r modet              

hos innovat�rerna som �r avg�rande f�r om det skapas idéer i organisationen. H�r kan Pite�               

kommun fungera som st�ttepelare och arbeta f�r att synligg�ra och m�jligg�ra f�r de som              

v�gar tala om sina idéer och hur de kan bli verklighet. Det st�ttande arbetet st�ller h�ga krav                 

p� en lyh�rd ledare som b�r skapa forum f�r diskussioner d�r det kan vara h�gt i tak och d�r                   

individer med idéer inte k�nner sig utel�mnade f�r att de har en avvikande �sikt. Det m�ste                

finnas tid, utrymme och ett till�tande klimat d�r innovationer kan diskuteras. H�r blir             

tillitsbegreppet som Denvall och Wright Nielsen (2006) diskuterar tydligt. Pite� kommun           

�nskar vara mer innovativa, vilket inneb�r att de utmanar sig sj�lva ideologiskt och de              
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uppdrag kommunen ansvarar �ver. Resultatet blir en f�r�ndring i tillitsrelationen mellan Pite�            

kommun och omgivningen, vilket kan syfta till b�de intern och extern omgivning, d�             

kommunen �mnar utf�ra sina uppdrag p� ett nytt s�tt. En mindre detalj �r att sj�lva               

definitionerna av v�rdeorden �terfinns p� Pite� kommuns hemsida, men de har inte blivit             

uppdaterade sedan 2014. Om v�rdeorden �r n�gonting som kommunen vill ska finnas med i              

den dagliga verksamheten skulle en �versyn kunna vara p� sin plats.  

G�llande spridning av innovationer �r det viktigt att synligg�ra det som sker i              

verksamheterna, vilket kan r�ra sig om innovationer i olika omfattningar. Allt fr�n stora             

organisationsf�r�ndringar till ett nytt s�tt att vika �rngott p� ett �ldreboende. Det som har              

framg�tt under mina intervjuer �r att den lokala kontexten f�r innovationen ofta �r v�ldigt              

avg�rande f�r om en innovation �r lyckad eller inte. D�rmed inte sagt att innovationer inte               

g�r att sprida till andra kontexter, men om man funderar �ver den metod som g�r               

innovationen framg�ngsrik, ist�llet f�r situationsbetingelserna, anser jag att f�ruts�ttningarna         

�r b�ttre att ��vers�tta� innovationen till andra kontexter. Det kan vara anv�ndbart att h�lla              

Himmelstrand (1981) i �tanke som menar att motst�ndet mot inf�randet av innovationer �r             

fullt naturligt och legitimt. 

5.3 Avslutande diskussion 

Murray, Caulier-Grice och Mulgan (2010) analogi om bin och tr�d handlar om hur             

innovat�rer samverkar med verksamheter eller organisationer som har medel att f�rverkliga           

idéerna. Ingen av informanterna beskriver att innovationer kommer fr�n en enskild individ,            

utan det �r snarare en arbetsgrupp eller en annan enhet som �r upphovsperson. Detta kan bero                

p� att det �r en offentlig verksamhet d�r det finns en kultur och f�rv�ntan p� att                

innovationsfr�gor �r av en kollektiv art, ist�llet f�r individuell som kanske �r mer prominent i               

den privata sektorn.  

M�nga verktyg f�r att skapa en framg�ngsrik innovationsprocess �r lika varandra i sin              

utformning, vilket inneb�r att verksamhetens val av verktyg inte spelar en avg�rande roll. Det              

som �r viktigare �r att verksamheten f�rst�r hur verktyget ska nyttigg�ras och att             

organisationen kan tillhandah�lla st�d i innovationsprocessen. Den senaste tiden har det           

uppst�tt en trend att jobba med innovation med hj�lp av �crowdsourcing� eller tj�nstedesign,             

vilket �r verktyg som ofta anv�nds i privat sektor (Lubanski, Kl"s#e och Johns, 2015). Om               

man vill anv�nda sig av exempelvis tj�nstedesign, vilket inneb�r att anv�ndarens upplevelse            

av tj�nsten �r i centrum och alla kringliggande faktorer som infrastruktur, kommunikation            

och organisationen anpassas f�r detta �ndam�l, f�r innovation f�ruts�tter det att det verktyget             

�r anpassningsbart f�r den offentliga sektorn och inte bara anv�nds f�r att organisationen ska              

kunna vara i tiden och anv�nda det som f�r tillf�llet �r popul�rt. $terigen �r det den enskilda                 

verksamhetens kontext som spelar roll f�r hur ett s�dant st�d skall se ut, och det �r sv�rt att                  

ge en precis steg-f�r-steg-metod f�r hur b�st effekt uppn�s med ett specifikt verktyg. Precis              

som titeln antyder �r social innovation �r n�gonting som m�ste operationaliseras p� ett             

praktiskt s�tt f�r att vara en m�jligg�rare f�r organisationen att m�ta samh�llsutmaningar,            
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vilket kan uppfattas som en sv�r eller abstrakt process f�r verksamheterna. Verktygen f�r att              

jobba med innovation och f� st�d i innovationsprocesser �r d�rf�r otroligt viktiga. 

Att arbeta i en politiskt styrd organisation inneb�r att f�r�ndringar i den politiska ledningen               

kan inneb�ra att innovation som prioriteringsomr�de tilldelas mindre medel att r�ra sig med             

om andra omr�den anses vara viktigare. R#nning et al (2013) po�ngterar att det politiska              

styret inte kan bortses fr�n n�r innovation i den offentliga sektorn diskuteras.            

Innovationskraften �r aldrig oberoende fr�n de r�dande maktf�rh�llandena i kommunen.          

Beroende p� vilken politisk makt som figurerar i kommunen kommer typen av innovationer             

som sker att p�verkas, liksom effekten av innovationerna f�r olika grupper. Det h�r �r              

n�gonting som verksamheterna m�ste f�rh�lla sig till, och det p�verkar givetvis hela            

innovationsprocessen; fr�n idégenerering till implementering och uppr�tth�llande av        

innovationen. Pite� kommun har haft ett socialdemokratiskt styre under m�nga �r, vilket            

ocks� har p�verkat innovationsarbetet i en viss riktning d� innovationsomr�det har           

prioriterats politiskt utifr�n en socialdemokratisk majoritet. Jag hyser en djup �vertygelse om            

att satsning p� social innovation i offentlig sektor �r en viktig nyckel f�r att m�ta               

medborgarnas behov och samh�llets utmaningar f�r att skapa en h�llbar och trygg framtid f�r              

alla. 

Villigheten och hur enkelt det �r att samverka b�de internt och externt �r ocks� beroende av                 

de r�dande maktf�rh�llandena. Informanterna beskriver en vilja att samverka mer, men att det             

saknas b�de tid och metod f�r att det ska kunna ske p� ett enkelt s�tt. Det bidrar till en                   

frustration hos medarbetarna och i f�rl�ngningen �ven ett minskat m�tt av innovation i             

kommunens organisation d� samverkan �r en s�dan vital del i socialt innovationsarbete. F�r             

varf�r vill man arbeta med social innovation? Min uppfattning �r att det dels handlar om att                

m�ta samh�llsutmaningar och dels att vara i tiden och arbeta med ett begrepp som har f�tt                

st�rre medieutrymme de senaste �ren och d�rf�r blivit mer tillg�ngligt f�r organisationer att             

skapa mer konkreta strategier kring. Det kan vara viktigt att h�lla fr�gan om �Vad f�rm�r den                

h�r innovationen l�sa?� i �tanke, som Himmelstrand (1981) f�respr�kar, eftersom det b�r            

ligga som grund innan en innovationsprocess inleds. 

Ett intressant omr�de att unders�ka vidare �r andra kommuners sociala innovationsarbete.            

Det beh�ver inte vara en kommun som n�dv�ndigtvis �r j�mf�rbar med Pite� kommun, utan              

det �r fr�mst metod och arbetss�tt i den sociala innovationsprocessen jag anser �r viktiga att               

unders�ka. Metoder och arbetss�tt som �r mindre beroende av den lokala kontexten kan             

t�nkas vara l�ttare att sprida till andra kontexter, vilket annars �r en stor utmaning f�r sociala                

innovationer. Ett annat omr�de att unders�ka kan vara den sociala innovationsprocessen i en             

annan sektor d�r idéburen sektor eller n�ringsliv ligger n�ra till hands. Kunskap om hur den               

sociala innovationsprocessen ser ut beroende p� vilken sektor den anv�nds i kan anv�ndas f�r              

att underl�tta samverkan mellan sektorerna. 
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Bilaga 1 

Information till informant: 

 

Uppsatsens syfte �r att unders�ka hur det sociala innovationsarbetet ser ut i Pite� kommun. 

Fr�msta intresseomr�det �r villkor f�r innovation och processen kring innovation.  

Din medverkan �r frivillig och du har n�rsomhelst m�jlighet att avbryta intervjun.  

Intervjun kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. Inspelningen kommer endast att 

avlyssnas av mig och kommer raderas efter att studien �r klar.  

Uppsatsen kommer att publiceras som en kandidatuppsats och den �r knuten till Lule� 

tekniska universitet.  

Jag kommer att vidta �tg�rder f�r att s� l�ngt som m�jligt f�rsv�ra f�r utomst�ende l�sare att 

knyta citat till enskilda intervjupersoner. Du har m�jlighet att kontakta mig i efterhand om du 

skulle vilja l�gga till eller �ndra n�got som vi pratade om under intervjun. 

 

Intervjuguide: 

 

Beskriv ditt dagliga arbete.  

 

Hur definierar du social innovation? 

Talar ni om social innovation p� arbetsplatsen? 

 

Vilka utmaningar uppfattar du finns i din verksamhet?  

P� vilket s�tt �r de typiska f�r f�rvaltningen/f�retaget?  

Hur ser metoden ut f�r att �l�sa� utmaningarna?  

Vilka hj�lpmedel/metoder/modeller anv�nder ni er av i innovationsarbetet?  

Hur skulle ert innovationsarbete kunna f�rb�ttras enligt dig? 

 

Samarbetar ni med andra akt�rer?  

 

Vad tror du �r viktigt f�r ett innovationsv�nligt klimat?  

 

Vad upplever du saknas fr�n kommunens h�ll f�r att st�tta ett innovationsv�nligt klimat?  

Hur skulle kommunens roll kunna f�rb�ttras?  

 

Hur f�ngas idéer upp i din verksamhet?  

Hur vidaref�rmedlas idéer till organisationen?  
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