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Inledning 

Detta dokument är tänkt att belysa hur innovationskultur kan förstås 
samt att ge stöd i förändringsarbete, och också stimulera medarbetare 
och chefer i detsamma. Förhoppningen är även att detta dokument kan 
ge politiker och andra aktörer en bild av hur det är att arbeta med 
verksamhetsnära projekt. Dokumentet belyser erfarenheter från en 
kunskapscirkel som genomförts inom ramen för projekt Testbed för 
äldreomsorgen, vilket inbegriper samverkan Malmö stad och Mötesplats 
Social Innovation (MSI) vid Malmö Högskola. Detta dokuments 
tillkomst hade inte varit möjlig utan medverkan av deltagarna i 
kunskapscirklarna, chefer, övriga medarbetare och förtroendevalda. 
Varmt tack till alla. Tack också till Vinnova som varit medfinansiär till 
Testbed för äldreomsorgen. Kunskapscirkeln planerades och 
genomfördes av detta dokuments författare. 

 
Magdalena Andersson 
Legitimerad sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap, inriktning 
vårdvetenskap. Anställd som FoU-koordinator i Malmö stad med 
inriktning vård och omsorg. Har framförallt arbetat med hälso- och 
sjukvårdsfrågor inom kommunal vård och omsorg. Forskningen är 
särskilt inriktad på vård och omsorg om äldre personer vid livets slut och 
närståendes situation. 

 
Jonas Christensen 
Doktor i pedagogik, Universitetslektor i socialt arbete med inriktning 
organisation, forskare vid institutionen för socialt arbete, Malmö 
Högskola med fokus mot lärande, organisations- och professionsfrågor. 
Kunskapsutveckling om social innovation och äldrefrågor där lokal 
kunskap möter global intresserar särskilt. Inkludering, delaktighet och 
gränsöverskridande möten utgör nyckelbegrepp i denna forskning. 

 

Per-Anders Hillgren 
Docent i design och social innovation och verksam vid institutionen för 
Konst, Kultur och Kommunikation samt Mötesplats Social Innovation 
vid Malmö Högskola. Forskningen handlar om brukardrivna 
förändringsprocesser inom och på tvärs av olika organisationer i 
offentlig, idéburen och privat sektor med fokus på områden som urban 
utveckling, kultur samt hälso- och sjukvård. 
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Bakgrund 

I Malmö stads personalpolicy står det att Malmö stad som arbetsgivare 
ska ge medarbetarna förutsättningar för delaktighet i förändringsarbete 
och kontinuerlig kompetensutveckling i olika former. Policyn stämmer 
väl överens med de kunskapsprocesser som beskrivs i detta dokument, 
såväl i form som i innehåll. 

Testbed för äldreomsorgen 

Malmö stad har etablerat en testbädd i nära samarbete med Mötesplats 
Social Innovation, Malmö högskola och Medeon AB med finansiellt stöd 
av VINNOVA. Det har skett inom ramen för projektet – ”Testbed för 
äldreomsorgen i Malmö stad”, juni 2013-oktober 2016. Sedan november 
2016 ingår testbädden i ordinarie verksamhet. Testbed för 
äldreomsorgen erbjuder innovatörer att utveckla och testa behovsdrivna 
idéer och lösningar i praktiken, i reell miljö. Idéerna och lösningarna ska 
svara mot behov hos kvinnor och män som är 65 år eller äldre och som 
bor i ordinärt boende. Lösningarna ska bidra till att öka kvaliteten i vård 
och omsorg (Mötesplats Social innovation, 2016; Malmö Stad, 2017). 

En central del av Testbed för äldreomsorgen har varit att försöka 
skapa grundförutsättningar för en innovationskultur inom Malmö stads 
vård- och omsorgsverksamhet. Med innovationskultur avses i 
dokumentet en kultur där personalen har möjlighet att ta initiativ till och 
vidareutveckla idéer och lösningar som på olika sätt kan förbättra den 
dagliga verksamheten. 

Innovations- och förändringsarbete i offentlig förvaltning 

Det finns både möjligheter och hinder som kan avgöra huruvida en 
innovationskultur har förutsättningar att etableras och växa på 
arbetsplatser inom offentlig sektor. Ofta så är praktiker skickliga på att 
fortlöpande hitta lösningar på uppkomna problem i sitt vardagliga arbete 
om de bara ges utrymme att göra det (Schön, 1987; Hillgren, 2006). Ett 
hinder som ofta lyfts fram är styrmodeller inom offentlig sektor som 
bygger på en stark kontroll och styrning av medarbetare, exempelvis det 
som ofta brukar gå under samlingsnamnet New Public Management. 
Under senare år så har dock flera nationella riktlinjer, reformer och 
statliga utredningar pekat på vikten av att frångå dessa styrmodeller. Ett 
exempel är slutrapporten från Innovationsrådet för offentlig sektor som 
kom 2013, ”Att tänka nytt för att göra nytta – Om perspektivskiften i 
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offentlig verksamhet SOU” (2013:40). I rapporten kan går det bland 
annat läsa: 
 

Föreställningen att man i ettåriga cykler kan kontrollera, 
utvärdera och återrapportera sig fram till önskade resultat, 
i en allt mer komplex tillvaro och i frågor som tar lång tid 
att förändra, leder fel. Backspeglarna blir så stora att de 
skymmer sikten framåt. Styrsystem, administrativa rutiner, 
rädslan att göra fel och en offentlig organisering i tusentals 
mer eller mindre separerade enheter på olika nivåer 
hindrar skickliga medarbetare att tillgodose behov i 
samhället utifrån politikens syfte.  
(SOU, 2013:40, s.14) 
 

I linje med detta så har även regeringen 2014 tagit initiativ till en reform 
som ska utveckla en ny styrning bortom New Public Management där 
det i stället ska skapas en större tillit till medarbetarna och där deras 
kunskap, kompetens, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande 
(Regeringen, 2015). Regeringen har också tillsatt en ”Tillitsdelegation” 
under 2016 med syfte att främja medarbetarnas delaktighet i 
verksamhetsutveckling (Regeringen, 2016). En central aspekt för att 
denna slags reformer ska kunna få genomslag är att det finns ett 
ledarskap som stödjer och ger mandat och handlingsutrymme för 
delaktighet samt innovations- och förändringsarbete. Det måste i sin tur 
också finnas incitament för ledare att låta sina anställda arbeta med 
innovations- och förändringsarbete (SOU 2013:40). Det som enligt den 
internationellt ledande innovationsorganisationen NESTA karaktäriserar 
ett innovationsfrämjande ledarskap är bland annat mod, nyfikenhet, 
flexibilitet, ett uppmuntrande förhållningsätt samt en öppenhet för idéer 
och i kommunikationen till medarbetare. En av de mest avgörande 
egenskaperna är att tillåta ett prövande och därmed risktagande bland 
medarbetarna (Patterson et al, 2009). Detta är också något som framhålls 
i Innovationsrådets rapport inte minst med syftet att skapa lärande om 
vilka lösningar och förslag som potentiellt kan fungera (SOU 2013:40). 
Risktagande är normalt något man försöker undvika i offentlig sektor där 
det offentliga ansvaret är stort. Samtidigt så menar allt fler att eftersom 
reformer och förändringar alltid potentiellt medför en risk så kan ett 
småskaligt och prövande arbetssätt vara en väg att testa lösningar i liten 
skala där också riskerna minimeras. Det kan därför ses som ett bättre sätt 
att ta ansvar och att skapa starkare underlag för beslut (Christiansen & 
Bunt, 2012). Ett experimentellt arbetssätt har också börjat få ett allt 
större utrymme inom offentlig sektor, inte minst genom de många 
design- och policy-labb som startat runt om i världen och som ofta är 
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inbäddade i eller verkar i nära relation till offentlig sektor (Szücs 
Johansson & Hillgren, 2015). 

Trots nya reformer och riktlinjer samt ett allt större intresse för att 
arbeta med innovations- och förändringsarbete i offentlig sektor så sker 
inte förändringarna av sig själva. Ett exempel på detta är att New Public 
Management som idag har blivit institutionaliserat och många tjänstemän 
har byggt sin professionella yrkesidentitet med detta fokus (Hillgren, 
2014). 

Gränsöverskridande möten och lärande inom professionen 

För att möta äldres (65+) behov, så bör fokus på möjligheterna att 
organisera arbetet på bästa sätt att uppfylla de äldres behov vara centralt. 
Faktorer som mångfald av möten med unika brukare och kollegialt 
samarbete är mycket viktiga delar i den professionellt upplevda 
meningsfullheten (Hasenfeld & Yeheskel, 2009). Det som i en 
organisation kan vara avgörande är i vilken utsträckning medarbetaren 
kommer att uppleva organisationen som begränsande i den egna 
handlingsmiljön (Hamrefors, 2002), dvs. upplevelsen av den egna 
organisationens förmåga att ha en struktur och öppenhet. Upplevelsen 
påverkas av förmågan att ge och ta emot ny kunskap 
(kunskapsöverföring) som stimulerar till handlingsmiljö, det vill säga vad 
som är möjligt samt de begränsningar som den egna organisationen ger 
(inramande miljö) i förhållande till icke-vardaglig miljö (främmande 
miljö). Dialog blir i detta en viktig komponent i verksamhetsutveckling, 
åtminstone under förutsättning att dialogen bidrar till att verksamheten 
handlar på ett klokt sätt.  

Förändring av en verksamhet kan innebära olika saker för den 
enskilde. Verksamheten kan genom bland annat dess chefer bestämma 
sig för att vara förebyggande, reaktiv eller pro-aktiv. Hur medarbetare 
uppfattar en aktuell verklighet får på flera sätt avgörande betydelse för 
hur ett förändringsarbete kommer att gestalta sig som helhet, varför 
medarbetarens uppfattning om ”var jag/vi är” ”varför finns just vår 
verksamhet?”, det vill säga det upplevda nuläget spelar stor roll. Det är 
viktigt att se helheter och förstå processer där medarbetaren är en del av 
en levande kontext. Varje verksamhet kan uppleva dilemman, bestående i 
att den gamla organisationstypen har behov av kontroll och 
förutsägbarhet, medan medarbetaren har behov av att kunna påverka 
och göra sin röst hörd, vilket i sig utgör grunden för en bra arbetsmiljö. 
Detta ställer då även krav på chefskapet att utöva ett ledarskap, där bland 
annat idéer bekräftas (en viktig hälsofaktor), och att utrymme att 
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utveckla idéer ges. Ny kunskap skapas främst genom reflektion, 
förståelse och tolkning av verkligheten som i sin tur ger ett samband.  

Hur vi ser på möjligheter och hur vi tillsammans stimuleras i att se 
möjligheter ställer krav på lärandeprocesser. Om verksamheten betraktas 
som resultatet av dess människor blir organiserandet en process 
(Hamrefors, 2002), en dynamisk interaktion mellan människor samt 
mellan organisation och dess omvärld. Här kan varje organisation sägas 
kunna verka i ett kraftfält – sett utifrån ledarskapets perspektiv; blir 
interaktion och integration med detta synsätt två viktiga perspektiv på 
organiserande och ledarskap. Det behövs olika perspektiv i arbete med 
utveckling och förändring. Helhetsförståelse bör ha ett värde och 
betydelse för medarbetaren, där målsättning med verksamheten behöver 
ges en vidare mening och syfte, innefattande långsiktighet, 
innehållsmässigt, betydelse också för människor utanför organisationen 
och stolthet över den egna arbetsplatsen. Relationen chef och 
medarbetare är viktig, ständigt lärande genom analys av fel och brister, 
ledarutveckling och utbildning bör ses som kontinuerlig och naturlig del i 
verksamheten.  

Används nya idéer med gamla tankemönster uppstår sällan en 
egentlig förändring i utvecklingsprocessen. Ahrenfelt (2001) pekar på att 
om den nya möjligheten däremot tillåts påverka organisatoriska 
tankemönster kan en förändring av det Ahrenfelt benämner andra 
ordningen inträffa. Vems bild är den sanna bilden? Vi har olika nivåer av 
verklighet, vi har vår egen verklighet, medvärlden i mötet med andra och 
omvärlden. Alla tre världar har betydelse i processen av ny kunskap och 
idéer. Lärande kan därför ses som ett kontextberoende fenomen, och 
den kunskapsprocess som beskrivs i detta dokument har utgått ifrån att; 
idéer genereras utifrån användarens behov (om inget behov finns, har idéen 
i grunden inget större värde), möjligheter värderats – hur hållbar är idéen?, 
planering – hur ska vi genomföra idéen?, organisering – i vilken form ska vi 
organisera idén? (projekt? tillväxt   och   hållbarhet   –   hur   ska   vi   få 
projekt-/verksamhetsidén att hålla över tid? 

Medarbetare i serviceorganisationer som äldreomsorgen förväntas 
synliggöra värdena för omsorg, engagemang, tillit och lyhördhet för 
mänskliga behov (Hasenfeld, 2009). Relationerna mellan individer och 
samspelet mellan olika nivåer kan därför sägas vara en del i att förstå ett 
professionellt sammanhang (Christensen & Liveng, 2016). Dessa möten 
kan exemplifieras på grundval av den individuella nivån; äldres möten 
med andra äldre människor, medarbetare som möter äldre och deras 
anhöriga och på organisationsnivå; genom kollegiala möten. 
Meningsfullhet i äldreomsorgsarbetet beror därför bland annat på 
organisationens inramning, kultur och kollegialt stöd. 
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Under de senaste decennierna kan en utveckling mot idéerna om 
New Public Management, som i korthet har lett till en större 
differentiering och komplexitet av äldreomsorgen ses (Meagher & 
Szebehely, 2013). I den typ av relationsarbete, företrädd av vårdarbetet, 
personlig kunskap om brukaren och en relativt hög grad av 
självständighet som gör det möjligt att anpassa vården till individen, är 
mötet med brukarens behov avgörande för att utföra fullgott arbete 
(Kamp & Hvid, 2012,). Samtidigt som upplevd meningsfullhet kan 
förändras till följd av politiska och ekonomiska krafter finns det ett 
dilemma. Yrke inom omsorgen möter många olika krav och 
förväntningar från medborgarna, de agerar som "grindvakter" mellan 
deras yrkesutövning och administration (Terum, 2003). I sitt arbete så 
måste därför relationer balanseras, vilka erbjuder både meningsfullhet 
och stundtals upplevd hopplöshet - detta måste balansera 
relationsarbetet med administrativa uppgifter, såsom planering, 
dokumentation och kunskapsinhämtning (Cossette et al, 2006). 
Äldreomsorgsverksamheter, utgör därför exempel på en speciell typ av 
organisation som kännetecknas av professionella byråkratier där 
relationen mellan kollegial självständighet och kontroll är avgörande. 
Därför kan medarbetaren inom äldreomsorgen ses som en del av ett 
professionellt system baserat på erfarenheter av den egna yrkesrollen; 
dess koder, värderingar, attityder, sociala egenskaper (inklusive 
ekonomiska, ekologiska och kulturella egenskaper) och biologiska 
egenskaper, men också en del av ett icke-professionellt system (Hoffer & 
Piontowski, 2007).   

Samhälleliga krav på kontroll, mätning och inflytande är utmanande 
för medarbetaren inom äldreomsorgen, vilket ger både nya möjligheter 
och problem för professionell utveckling (Christensen, 2010; 2016). 
Faktorer som är avgörande och viktigt för varje organisation att ta hand 
om för att stimulera och utveckla yrkeskompetensen är inte minst 
förmågan att ge erkännande och tillräckligt med utrymme för aktivitet 
och självständighet. Denna förmåga sedd utifrån medarbetarens egen 
potential och drivkraft i att vilja ha inflytande både inom och utanför den 
egna organisationen, det vill säga den professionella autonomin.  

Möjligheten till kunskapsutveckling i äldreomsorgen är tätt 
sammanflätad med den egna arbetsplatsens organisation. När den egna 
omsorgsverksamheten har potential att inse vikten av självständigt 
tänkande och aktiv vårdpersonal, kommer kompetensutveckling 
stimuleras (Argyris & Schön, 1974). I ett teoretiskt perspektiv ses lärande 
av många forskare som en process där kunskap bildas integrerat med 
organisationen, och där inlärning av särskilda kunskaper eller metoder 
går hand i hand och är svåra att skilja från utvecklingen av 
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medarbetarens egen professionella identitet och agerande (Hultman & 
Ellström, 2004). Single- och double loop-lärande är två begrepp som 
beskriver olika slags lärande inom en organisation. Single loop- lärande 
kan ses som ett mer instrumentellt lärande med fokus på effektivitet. Det 
har fokus på huruvida vi uppnår de resultat som vi är tänkta att uppnå 
enligt en ursprunglig plan eller om vi behöver ändra strategier, tekniker 
eller vår problemlösningsförmåga för att kunna göra detta. Double loop- 
lärande handlar om att ta ett steg tillbaka och att ifrågasätta våra 
grundantaganden, värderingar och normer. Är det rätt saker vi strävar 
mot och försöker uppnå? (Argyries & Schön, 1996). Inom ramen för 
denna kunskapscirkel har dessa lärandeformer beskrivits och tydliggjorts 
som relevanta och viktiga. 
 
 

Syfte 

Syftet med dokumentet är att belysa och utveckla förutsättningar för 
delaktighet i kunskapsbildning inom kommunal vård och omsorg samt 
att bidra till ökad handlingskompetens för medarbetare, chefer och 
verksamheter. 
 
 

Metod 

Beskrivning av kunskapscirklar 

Kunskapscirklarna har genomförts enligt en Co-Lab modell som kan ses 
som ett lärandeformat för att bygga innovationskapacitet och främja 
samverkansförmåga som utvecklats på Mötesplats Social Innovation. 
Formatet bygger på att samla och regelbundet stödja personer med 
ansvar på olika nivå för förändringsprocesser och utvecklingsarbete, 
både de som arbetar operativt samt chefer och strategiskt ansvariga som 
har förmåga att påverka ramförutsättningarna. Oftast träffas deltagarna 
en gång i månaden där de genom dialog och konkreta övningar får stöd i 
att komma vidare i sitt lokala arbete, men också möjlighet att lära och 
reflektera på tvärs av sina olika konkreta erfarenheter. Ett Co-Lab leds 
vanligtvis av forskare vilka också tar ansvar för att samla upp 
erfarenheter av de hinder och möjligheter för innovation som kartläggs i 
processen. Denna kartläggning kan sedan användas för att initiera olika 
samtal kring möjliga systemförändringar. 
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I det här fallet har kunskapscirklarna fungerat som en arbetsmetod 
för att ge medarbetare stöd i hur man kan prova idéer och lära från 
provande för att kunna utveckla sina idéer vidare. Parallellt har chefer 
getts möjligheter att i liknande former utveckla sitt ledarskap för att 
bättre kunna stödja medarbetarna i detta arbete. Kunskapscirklarna är 
även en form av kompetensutveckling där deltagarna har tillfälle att lära 
sig hur ett problem inom verksamheten kan formuleras och hur man kan 
prova idéer och lösningar på dessa problem i den egna verksamheten. 
Kunskapscirklar är ett sätt att fortlöpande få stöd i sitt utvecklingsarbete 
och en utomståendes perspektiv på processen. Vidare skapar det 
möjlighet att reflektera över och sätta ord på processen och 
uppmärksamma vilka möjligheter, hinder och svårigheter man stöter på 
under processen. 

Beskrivning av start av projekt och deltagare 

Under början av 2015 beslutade Stadsområdesförvaltningen Söder i 
Malmö stad att arbeta med förbättringsarbete genom att involvera 
medarbetarna och deras idéer. Arbetet inleddes med en fråga, kallad 
mirakelfrågan, vars syfte var att hitta goda idéer kring möjliga 
förändringar för vård- och omsorgsverksamhetens organisering. Samtliga 
medarbetare fick i uppgift att svara utifrån följande påstående: 
 

Hej, 
Tänk dig att du vaknar en morgon och ett mirakel har 
skett. När du kommer till din arbetsplats fungerar allt 
perfekt. Beskriv hur det skulle se ut. 

 
Svaren blev omfattande och runt 700 svar inkom om vad som kunde 

bli bättre i verksamheten. Dessa svar pekade kanske inte i så stor 
utsträckning på nya möjligheter utan snarare på saker som medarbetarna 
menade inte fungerade så väl. Därefter hölls idémöten av sex 
medarbetare som frivilligt anmält sig till att vara mötesledare. 
Sektionscheferna fick i uppdrag att välja ut minst fem medarbetare från 
respektive verksamhet som skulle delta vid dessa möten. Det skedde 
genom att medarbetare fick anmäla sitt intresse till att delta. Dessa blev 
de som senare kom att delta i kunskapscirklarna, vilka bestod av 
medarbetare inom särskilt och ordinärt boende och var verksamma som 
undersköterskor, ledsagare och sjuksköterskor. 

Utifrån de idéer som kom fram i mirakelfrågan och vid idémötena 
formerades fyra utvecklingsområden: teamarbete, serviceinsatser, larm 
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inom ordinärt boende och aktiviteter (som senare i processen 
utvecklades till delaktighet i vardagen).  

Under tiden som arbetet med mirakelfrågan startade planerade 
projektet Testbed för äldreomsorgen för att arbeta fördjupat med 
området innovationskultur. Att arbeta med kunskapscirklar var redan 
planerat och ett utskick om intresseanmälan gick ut till alla vård- och 
omsorgsverksamheter i Malmö stad. Då stadsområdeförvaltningen Söder 
var i fas för att arbeta vidare med utifrån mirakelfrågan sammanföll det 
väl att ingå i testbäddens arbete med kunskapscirklar. 

Upplägg av kunskapscirkeln 

Kunskapscirkeln bestod av två sammanflätade processer. Dels en 
process som fokuserade på medarbetarna och deras förutsättningar att 
bedriva idéutveckling. Dels en process som fokuserade på chefernas 
möjlighet att i sin ur stödja medarbetarna. 
 
 

Ledningens roll i förändringsarbetet 

För att medarbetare ska kunna ges relevanta förutsättningar att arbeta 
med innovation och förändringsarbete så krävs ett stöd från ledningen 
(Malmberg 2017; SOU 2013:40). Redan ett par månader innan 
medarbetarna påbörjade sin del av utvecklingsarbetet så hölls två 
inspirationsdagar för alla chefer inom vård och omsorg i stadsområde 
Söder. Där presenterades ett antal forskningsrapporter, offentliga 
riktlinjer och rekommendationer som på olika sätt visade på vikten av ett 
stödjande ledarskap. Cheferna fick också konkreta exempel på hur ett 
stödjande ledarskap skulle kunna utformas, exempelvis hur möten skulle 
kunna utformas mer inkluderande eller hur man som chef tydligare kan 
kommunicera sina kärnvärden. De fick sedan diskutera och identifiera 
möjligheter och svårigheter kring ett ledarskap som på olika sätt skulle 
kunna bidra till delaktighet, tillit och samägande av frågor och där 
medarbetare motiveras att ta initiativ till och prova lösningar. Under 
inspirationsföreläsningen gjordes det också tydligt att ett ledarskap som 
uppmuntrar medarbetare till att prova lösningar och där chefer släpper 
kontroll inte alltid belönas i den större organisationskulturen. De fick 
därför också diskutera hur de som chefer skulle kunna belönas, 
uppmuntras, inges mod och få stöd att våga arbeta för nytänkande och 
delaktighet? Under inspirationsdagarna framträdde ett par tydliga teman 
som både visade på hinder, och också på möjligheter till förbättring. 
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Attityd och förhållningssätt 

De flesta cheferna var överens om att många svårigheter var relaterade 
till arbetskultur, attityder och förhållningssätt.  Det är därför centralt att 
utveckla en kultur och att skapa en ”vi”-känsla där utmaningar adresseras 
tillsammans. Det är viktigt att försöka skapa en känsla av att tänka nytt, 
men detta förutsätter också att chefer är synliga och inspirerar i 
medarbetarnas vardag. Många gånger så faller medarbetarnas frågor och 
initiativ mellan olika ansvarsområden. Då är det viktigt att inte avfärda 
detta utan att försöka leta vidare och försöka hitta en lösning eller i alla 
fall en bättre förklaring till varför något inte fungerar. Det är också 
viktigt att ge ansvar, men då måste det finnas en mottagare. En svårighet 
är att medarbetare har olika preferenser för hur mycket styrning eller 
ansvar som de önskar, varför det är viktigt att vara flexibel. En annan 
central aspekt är hur man ser på varandras professioner. Kring detta 
skulle det behövas mer dialog och utbyte. 

Fysisk organisation 

Ett tydligt hinder för att främja delaktighet är den fysiska organisationen 
och att alla inte sitter tillsammans utan snarare har sin arbetsplats 
placerad i olika administrativa ansvarsområden. Detta bidrar till att frågor 
och uppkomna problem kan ta lång tid att lösa. Vidare trodde många av 
cheferna att medarbetarna känner sig ensamma och övergivna i 
vardagen. Organisationsformerna skulle därför behöva ses över och det 
vore bra att kunna bryta administrativa gränser, så kallade silos, 
åtminstone temporärt. För att kunna vara synlig ledare behövs också 
reflektionstid med medarbetare, liksom möjligheten att ha en 
vardagsnära kontakt, men behövs ett utökat administrativt stöd. 
Cheferna skulle kunna bli bättre på att stödja varandra, men det behöver 
också skapas en bättre förståelse för ansvarsfördelning inom 
organisationen. 

Synliggöra värdeproduktionen  

Det är viktigt att bättre synliggöra vilket värde som produceras i 
verksamheten och varför brukarna måste vara i centrum för att bedöma 
detta värde. Många menade att man som chef är väldigt styrd av 
ekonomin och att få den i balans och man tittar gärna efter det som 
enkelt går att mäta. Som chef belönas man inte av brukarfokus och flera 
menade att de nästan tappat sin ideologiska grund för arbetet. De lyfte 
också upp hur de måste förhålla sig till de politiska besluten, men att de 
också skulle kunna våga vara mer radikala kring hur de ser på ekonomi 



12 

och verksamhetsutveckling samt börja fundera på mer långsiktiga 
lösningar. Kanske kunde de få mer stöd för att tolka policies eller hur 
man skulle kunna räkna ut tid som krävs för olika åtgärder. En central 
slutsats var att det behövs bättre kollegialt stöd och att de kanske skulle 
kunna inrätta ett forum för detta. 

Medarbetarnas lär- och 
idéutvecklingsprocess 

Upplägg för medarbetarnas kunskapscirkel 

Upplägget för medarbetarna byggde på sju träffar samt hemarbete mellan 
tillfällena. Vid den första träffen fick medarbetarna i grupp initiera en 
idéutvecklingsprocess med syfte att möta ett problemområde. På de 
följande träffarna fick de stöd av varandra och ledarna för 
kunskapscirkeln (detta dokuments författare) att reflektera över och 
vidareutveckla dessa idéer. Mellan träffarna var skulle medarbetarna 
arbeta vidare med idéutvecklingen, genom att diskutera med brukare och 
kollegor samt om möjligt också prova olika aspekter av idén. Vid tre av 
träffarna arbetade medarbetare och chefer tillsammans för att 
gemensamt vidareutveckla och förankra utvecklingsarbetet. 

Kunskapscirklarna gav medarbetare och chefer möjlighet att 
utveckla sina grundidéer, vilket presenteras i detta avsnitt.  

Första träffen 

Vid den första träffen och diskuterade grupperna vad det egentligen var 
som de ville arbeta med. De uppmanades att utveckla flera olika idéer 
som skulle kunna möta problemområdet samt uppmuntrades att de inte 
skulle skynda för snabbt. Redan efter den första träffen hade alla 
grupperna ett inringat område och tagit fram nyckelord. 

Grupp 1 Aktiviteter 
I gruppen Aktiviteter lyftes nyckelorden; Motivation, 
Individanpassad, Kommunikation samt Tid fram. Det var 
även diskussioner om bland annat kommunikation och bemötande och 
ganska snart även om vad själva begreppet ”aktiviteter” egentligen 
innebar. Dessutom diskuterades anhörigas roll och hur det var att vara 
personal och att möta anhöriga.  
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Samtalet kom också att handla om hur tid och tidspress påverkar 
aktiviteter. De menade att det inte är brist på aktiviteter och att det fanns 
stora krav från anhöriga på att ”göra mycket” när det i själva verket kan 
vara nog så viktigt för en brukare att komma upp och borsta tänderna. 
Ofta är det motivationen som saknas hos brukaren. De 
idéutvecklingsområden identifierades var bland annat hur det går att 
arbeta mer systematiskt med motivation och vara omsorgsfull i samtal 
med brukarna kring olika aktiviteter. Gruppen menade att inställningen 
behövdes vara mer individanpassad och att det var viktigt att fånga 
brukarna i stunden efter deras behov. Detta kräver att medarbetarna lär 
känna brukarna på detaljnivå (Lyssna aktivt, Liten rotation av personal). 
Slutligen diskuterades att begreppet aktivitet behövas omformuleras och 
problematiseras eftersom det är så laddat. Kanske går det att bryta ned 
det och tala om delaktighet i vardagen? Då kan kanske kommunikation 
möjliggöras utan att skapa oro. De kunde också se ett behov av att 
utbilda anhöriga eftersom de har orealistiska förväntningar. 

Grupp 2 Teamarbete 
I gruppen Teamarbete lyfte medarbetarna fram nyckelorden; Respekt, 
Kommunikation, Trygghet, Information, och Delaktighet. Medarbetarna 
menade att det är viktigt för arbetet och för brukarna att man har en 
samlad bild av brukaren vad gäller information och kommunikation. En 
och samma brukare ter sig olika beroende på om det är dag eller kväll, 
när de är ensamma eller med anhöriga, eller på dagverksamhet. Gruppen 
pekade ut tre områden för möjlig idéutveckling. Ett var möjligheten att 
skapa en gemensam kommunikations- och informationsyta 
(dokumentationssystem, individanpassade telefonlistor, SMS-grupp, 
läsplatta i brukarens hem, möten) på tvärs av professioner. En annan var 
att tillfälligt bryta upp organisationsformen eller att bryta ner 
verksamheterna till mindre enheter. Och slutligen var det att kunna 
arbeta med attitydförändringar genom att exempelvis hospitera och gå 
över gränserna och jobba någon annanstans. 

Grupp 3 Larm 
Gruppen som fokuserade på larm valde nyckelorden: Stress, Tid, 
Nycklar, Samarbete samt Avbrott. Medarbetarna menade att det 
nuvarande larmsystemet skapar flera svårigheter. Exempelvis är 
medarbetarna ofta ute hos brukare när larmet går, vilket gör det svårt att 
både fokusera på larm och brukare och samtidigt har de tystnadsplikt 
och får inte nämna andras namn när de är hos brukare. Dessutom förstår 
inte vissa brukare vad larm ska användas till. Exempelvis kan brukare 
larma och säga att de har fallit - fast de inte har gjort det ”ja, det är ju det 
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enda sättet för er att komma”. Gruppen identifierade bland annat 
idéutvecklingsområdena: att starta små larmgrupper, där en person från 
befintliga grupper som skulle kunna fokusera på larm för att avlasta 
kollegor. Men även arbetet med digitala nycklar som skulle kunna 
underlätta larmhanteringen, samt skapandet av nya samarbeten för att 
avlasta larmsituationerna. 

Grupp 4 Service 
Gruppen Service valde att arbeta med nyckelorden; Tvätt, Inköp, Städ, 
Insatser morgon. Denna grupp skapade ett scenario som visade på alla 
de vardagliga svårigheter som uppstår när de försöker hjälpa brukare 
med grundläggande service. Exempelvis är det inte ovanligt att en 
tvättmaskin är sönder eller att tvättstugan är elektroniskt låst om man 
kommer lite sent. Detta gör att tvätten inte hinner bli torr inom utsatt tid 
och man får då lägga ut den i brukarens hem. Ett annat exempel är när 
städutrustning är otillräcklig och dammsugaren kan vara väldigt gammal 
och knappt funktionell. De beskrev också att då brukaren röker och det 
extremt varm i bostaden, tillåts de inte alltid att öppna fönstret. 
Ytterligare ett exempel är vid inköp, då de handlar mat till brukaren kan 
varorna som brukaren önskar vara slut eller att brukarens pengar inte 
räcker, vilket inte är lätt att kommunicera till brukaren. Överlag menade 
gruppen att det är mycket svårt att känna att de gör ett bra arbete, när 
förutsättningarna inte är bättre. Bland de idéutvecklingsområden de 
identifierade var bland annat att inrätta en särskild ”service-grupp” som 
skulle kunna specialisera sig och skaffa bättre förutsättningar. En annan 
möjlighet som diskuterades var huruvida det går att ställa krav på 
brukaren vid vårdplaneringen. Går det att kräva bättre städutrustning? 
Slutligen diskuterades möjligheterna att göra inköp genom de tjänster 
som livsmedelsbutikerna idag erbjuder med hemleveranser. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet 

Vid de följande träffarna fick de fyra arbetsgrupperna utveckla vidare 
och konkretisera sina idéer. De fick också reflektera över och försöka 
titta på sina idéer utifrån olika värdegrunder, bland annat genom en 
vykortsövning, där en slumpvis vald bild fick generera nyckelord som de 
i sin tur fick applicera på sina idéer. Framförallt så fick de reflektera över 
och försöka tydliggöra vilket värde idéerna skulle kunna tillföra både 
utifrån ett brukar- och personalperspektiv samt vilka resurser som skulle 
krävas för att vidareutveckla idéerna. Vid den tredje träffen fick 
personalen välja en idé att utveckla vidare och diskutera vad de saknar 
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för kunskap för att komma vidare samt vilka de första konkreta stegen 
skulle kunna vara för att börja prova eller utveckla idén. 
 
Exempel: Hur Aktivitetstemat vidareutvecklades 
För att exemplifiera med gruppen med temat Aktivitet så kom gruppen 
fram till att en förbättring av brukarnas delaktighet i vardagslivet och en 
ökad aktivitet består av en hel kedja av förberedelser, individanpassat 
arbete samt olika moment. Det är exempelvis centralt att ta reda på vad 
delaktighet/aktivitet innebär för en bestämd brukare, vilket är något som 
kan göras genom att utveckla kontaktmannaskapet samt skapa rotation 
så att alla lär känna brukaren. Vissa kollegor hade också visat sig vara 
skeptiska till idén och menat att de kommer att bli kritiserade för att vara 
passiva och att detta kanske bara är ett sätt att slippa engagera de äldre. 
Denna respons gjorde det tydligt för att det är viktigt att argumentera 
varför förhållningsättet till aktiviteter är viktigt. Därför är ett viktigt 
moment att informera anhöriga om vad aktivitet kan vara samt att 
förklara mer om gerotranscendens1 liksom att även uppmuntra den äldre 
till gerotranscendens (Tornstam, 1998). Personalen skulle också kunna 
stärka sin förmåga att motivera brukarna till ökad delaktighet. Något som 
skulle kunna ske genom kurser i motiverande samtal (MI). De skulle 
också kunna börja skissa på ett informationsmaterial till anhöriga i form 
av en broschyr. Dessa insatser skulle genom ett samlat grepp kunna ge 
brukaren en större trygghet och bekräftelse. De skulle ge brukaren en 
möjlighet att bevara sina funktioner och stärka deras jag-känsla. En ökad 
delaktighet i vardagen skulle ge en ökad känsla av sammanhang, 
självbestämmande och leda till minskad oro. Insatserna skulle ge 
medarbetarna bättre möjligheter att komma nära och lära känna brukaren 
vilket skulle stärka relationen. 
 

Vid den fjärde träffen möttes medarbetare och cheferna. 
Medarbetarna fick då feedback på idéerna samt hade möjlighet att 
diskutera vad som krävdes för att komma vidare med idéerna och hur 
cheferna skulle kunna stötta detta. Generellt var cheferna mycket 
positiva till processerna och flera av de idéer som utvecklats. Flera av 
dem uttryckte tydligt att en stolthet över medarbetarna och att de kunde 
se hur de växte genom sitt engagemang i utvecklingsarbetet. 
Diskussionerna genererade också flera viktiga saker att prioritera i det 
fortsatta arbetet.  
 

                                                 
1 Gerotranscendens beskrivs som en naturlig utvecklingsprocess som medför en 
förändrad uppfattning av sig själv och omgivningen (Tornstam, 1998). 
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En sektionschef sa: 
 

Det är viktigt att medarbetare får utrycka vad de ser som 
förbättringsområde, oftast kommer det uppifrån. Det är 
medarbetare som ser brukarna, bra att det kommer 
nedifrån. Också bra med gemensamt beslut att det är 
dessa områden som ska förbättras. 

 
Och en annan sektionschef uttryckte: 
 

Viktigt för chefer att vi stöttar våra medarbetare för att 
öppna upp kreativeten, öppna upp, mötas i detta och att 
ni vågar prova och utmana oss. Inspirerande att 
medarbetare utmanar. Att ni ges utrymme på 
arbetsplatsträffar och verksamhetsträffar så att det 
kommer fram. Att ni får gehör av era kollegor. 

 
Under den femte träffen fick grupperna diskutera sina idéer med olika 
stödfunktioner exempelvis Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
Socialt ansvarig samordnare (SAS), samt utvecklingssekreterare. En 
koppling som skulle visa sig central för det fortsatta arbetet. 
Medarbetarna fick också möjlighet att reflektera över vad de lärt sig som 
individer av arbetsprocessen och vilka möjligheter de sett i denna form 
av förändringsarbete. Detta beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt. 

Vid den sjätte träffen deltog både medarbetare och chefer. Detta 
tillfälle syftade till att ”knyta ihop säcken” och ”lämna över” ansvaret för 
det fortsatta arbetet med de olika idéerna till verksamheten. Alla 
teamgrupper presenterade sitt arbete och upplevelsen av det. 

Temagruppen Aktivitet kallade nu projektet för Delaktighet i vardagen 
och lyfte fram att i delaktighet i vardagen utgick ifrån att möta brukarens 
behov och att fånga stunden exempelvis uppstigning på morgonen. Det 
vill säga, det behövde inte innebära organiserad underhållning. Vidare 
berättades det att om att ha ett stödjande förhållningssätt och att 
brukaren ska få kontroll efter vilken situation de befinner sig i samt att 
brukarna är medverkande. Gruppen beskrev att värde och förväntade 
effekter av arbetet var bland annat att kommunikation och relation till 
brukaren påverkar delaktighet. Dilemma som gruppen upplevde under 
kunskapscirkelns gång var bland annat att alla medarbetarna i gruppen 
hade sin egen definition av aktivitet, vilket blev en utmaning för dem 
som grupp. I figur 1-3 kan gruppens presentation av sitt arbete vid den 
sjätte träffen ses. Aktiviteter är här ett sammansatt begrepp där 
delaktighet i vardagen utgör grundfundamentet som sedan kan byggas 
på. 
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                Figur 1-3. Aktivitetsgruppens presentation vid den sjätte träffen. 
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Figur 3. 

 

Träff med politiker 

Två månader efter avslutad kunskapscirkel var det en träff där politiker 
från stadsområdesnämnden och ansvarigt kommunalråd var inbjudna till 
att lyssna på alla gruppernas presentationer och ha en gemensam 
diskussion. Grupperna presenterade sina projekt och flera olika 
diskussioner kom igång med politikerna. Bland annat berättade cheferna 
att många chefer har varit involverade och att de kände oerhörd stolthet 
över medarbetarnas kreativitet. Cheferna menade också att idéerna var 
realistiska och redo att sjösättas och att det finns massa idéer och att 
krafter finns underifrån. 
 

Vi ska inte ta all plats själva utan lyfta fram medarbetarna. 

 
Vidare reflekterade politikerna och menade att de har att lära utifrån en 
organisatorisk nivå. Politikerna upplevde presentationerna som nyttigt 
och att de fick ta del av många konkreta förslag. Politikerna gör besök i 
verksamheterna, men som en politikerrepresentant sa: 
 

För mig öppnar det upp tankarna - vad innebär det i 
praktiken (tvätt inköp)? Det kommer igång en process. 

 
Politikerna uttryckte även vikten av att fortlöpande vara med i en 
diskussion med medarbetare. Att gemensamt utforska möjligheterna 
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bland annat genom att bygga kunskapsallianser, det vill säga hur vi kan 
diskutera och fortlöpande lära tillammans på tvärs av ansvarsområden 
och professioner i samhället. Både tjänstemän och politiker ansåg att det 
är viktigt att samarbeta kring utvecklingen. Men vem är det som bjuder 
upp till dans? Politikerna menade också att det inte finns någon ovilja till 
att vara med i utvecklingssammanhang, men för en fritidspolitiker är det 
inte så lätt att veta vad de kan efterfråga, utan att det känner 
tjänstemännen till bättre. Det vill säga att detta var ett bra tillfälle att få 
höra vad som pågår i den vardagliga verksamheten. 
 
 

Vad har medarbetare och chefer lärt sig? 

Syftet med kunskapscirklarna har inte primärt varit att utveckla lösningar 
eller idéer, utan att stimulera medarbetare och chefer i att arbeta med 
förändringsarbete som drivs med ett underifrån-perspektiv. När 
deltagarna mer explicit fick reflektera över vad de lärt sig, lyfte flera 
medarbetare fram att de fått bättre kunskap om varandras perspektiv och 
vardagliga sammanhang. De har också utvecklat en förståelse för 
komplexiteten i ett förändringsarbete där de fått möjlighet att följa 
idéutvecklingsprocessen under en längre tid. Den kanske viktigaste 
lärdomen är dock att det faktiskt går att förändra saker då arbetet görs 
tillsammans och på tvärs av professioner, och det finns förtroende från 
ledningen. 
 

Jag har lärt mig hur man tillsammans kan bygga upp en 
idé och att med hjälp av varandra kommer vi på 
intressanta lösningar. 

 
Positivt att ledningen tar oss på allvar. 

 
Jag har lärt mig att utvecklingsarbete inte alltid behöver 
vara en linjär process. 

 
Förändringsarbete tar tid och att det krävs en hel del för 
att få till en förändring. 

Möjligheter och svårigheter med att arbeta med förändringarbete 

Deltagarna beskrev vilka möjligheter de hade sett i denna form av 
förändringsarbete. Flertalet beskrev att det var ett sätt att påverka och 
förändra, men också att denna form skapade en känsla av att allt var 
möjligt. 
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Det skapar en känsla att allt är möjligt. Det finns många 
tankar, idéer, känslor hos anställda som jobbar närmast 
brukaren, men de tankarna är oftast så nertrycka och 
svåråtkomliga. Det krävs lite tid innan tankar börjar 
formas till vettiga idéer. 

 
Vidare gav tydlig strukturerat arbete och stöd från både forskarna, chefer 
och andra resurser möjligheter med denna form av förändringsarbete. 
En uttryckte det som: 

 
Att det finns oändliga möjligheter i denna form av 
förändringsarbete. Tillgången till erfarna ”projektledare” 
har gjort det möjligt för oss att lyfta våra idéer. Genom att 
ha chefer på plats och i omlott fått en tråd genom det. 
Möjlighet att byta erfarenhet/idéer genom att träffas från 
olika arbetsplatser. 

 
Deltagarna beskrev även vilka svårigheter som uppstått i processen. En 
svårighet var inom grupparbetet, nämligen att skapa ett gemensamt mål 
för arbetet. Inom vissa grupper så tolkades ”problemet” olika och därav 
fanns det en lite längre väg för gruppen att nå fram till det gemensamma 
målet. 

 
Även inom gruppen visade detta sig och att få till en 
samsyn och sätta denna på pränt har krävt en del 
diskussioner. 

 
En annan återkommande svårighet var att få tid och utrymme att arbeta 
med idéutveckling. Det gällde både i de sammanhang där grupperna 
behövde träffas mellan träffarna, men också tid för att ha möjlighet att 
diskutera sina idéer med andra kollegor. 
 

Svårigheter kanske att man inte kunna prata med sina 
kollegor. För att man inte hade tillräckligt med tid. 

 

Det ”goda” förändringsarbetet 

Ett antal faktorer framförs av deltagarna som viktigare än andra i strävan 
efter gott förändringsarbete. Att mötas kollegialt och lära känna 
varandras olikheter i arbetsuppgifter utgör en bärande del i ett 
stimulerande förändringsarbete. Trygghet inifrån och känsla av 
samhörighet, där kunskap och lyhördhet om varandras roller synliggörs 
utgör en annan viktig del. 
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När vi känner trygghet och säkerhet i det vi gör och att 
kunskapen om hur denna arbetsprocess och metod kan 
användas finns hos alla i gruppen och att avsätta resurser i 
tid och pengar för förändringsarbete är centralt. Fler och 
tätare träffar och att varje projektidé haft sina egna träffar 
hade varit önskvärt. Att man får tid att träffas i gruppen 
och ges möjlighet till återkoppling har särskild betydelse. 

 
Flera lyfte fram att det goda förändringsarbetet dessutom handlar om att 
ge legitimitet åt förändringsidéer, synliggöra arbetsuppgifter, och 
därigenom se sig själv i ett tydligare sammanhang, vilket också bidrar till 
att resurser i tid och kunskap används på klokare sätt. 

 
En av Er som kursledare skulle kanske en period kunna gå 
in som arbetsledare i vardagen och fungera som förebild 
för oss som medarbetare. Mer tid för en brukare i taget, 
där alla boende i stadsdelen möts av samma policy, 
innebärande mindre stress för personalen är i hög grad 
önskvärt. Exempelvis skulle en städ- och larmgrupp 
kunna komma till, så att undersköterskor kan rikta in sig 
på vårdarbetet. 

 
Att chefer ger utrymme att konkretisera och förankra 
idéer och att medarbetare ges tid för att kunna starta 
förändringsarbete är mycket viktigt. Medarbetares röst 
måste också bli hörd. Att medarbetare och chefer, 
eventuellt också politiker samarbetar och är med i hela 
processen är viktigt. Tillvaratagande av resurser som finns 
i verksamheter och hos medarbetare, där aktivt lyssnande 
är en förutsättning behöver lyftas fram. 

Deltagande som del av personlig utveckling 

Deltagande i kunskapscirklarna har på flera sätt utvecklat medarbetarna i 
att se och förstå sig själva ut ett bredare perspektiv jämfört med tidigare. 
Att bli hörd och sedd för idéer som framförs ger bekräftelse i vardagen. 
Att då våga framföra förslag, möta utmaningar och söka lösningar känns 
lättare än tidigare. 
 

Deltagande i kunskapscirkeln har gjort att jag förstår 
helheter i min vardag på nytt sätt och ser möjligheter, där 
jag tydligare kan se vilka behov som finns. 

 
En stolthet och stärkt känsla av delaktighet i vardagen underlättas 
dessutom av chefer som upplevs vara mer engagerade än tidigare. 
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Möjligheten till deltagande och att påverka har betytt 
mycket i min personliga utveckling – jag känner stolthet 
och arbetsglädje. 

 
Den upplevda personliga känslan av att då bli sedd och hörd av såväl 
kolleger som chefer på delvis nytt sätt blir därmed en mycket viktig del 
den egna utvecklingen, inte minst gentemot brukaren. 
 

Genom stöd av chefen i deltagande i kunskapscirkeln har 
jag gjort framsteg i mitt dagliga arbete att vi är på rätt väg, 
och kunna koncentrera min tid på brukaren. 

 
Känslan av att växa med sina arbetsuppgifter genom att våga pröva 
tankar och idéer på delvis nya sätt framförs som väsentligt. Vidare har 
den kollegiala öppenheten stärkts och därigenom bidragit till att stärka 
den egna personliga utvecklingen. 
 

Jag har fått bekräftelse för mina tankar och idéer, där jag 
växer och får vara med och arbeta med ett problem eller 
fråga som funnits länge. 

 
Möjligheten till deltagande och att påverka har betytt 
mycket i min personliga utveckling – jag känner stolthet 
och arbetsglädje. 

 
Att bli sedd och hörd för den man är och inte i första hand för det man 
gör, är något flera deltagare lyfter fram som något mycket positivt för 
den egna personliga utvecklingen. 

 
Deltagandet har givit förståelse av att man kan starta 
förändring var som helst i arbetsmiljön som innebär något 
bra för brukare/vårdtagare. Det är en ny erfarenhet att 
sitta med och berätta hur det är i verksamheten, hur 
arbetslaget upplever sin situation och att kunna träffa 
arbetsledare, enhetschefer och andra inblandade i att 
sätta ord på hur vi upplever och att vad/hur det finns 
möjlighet till förbättring – fantastiskt. 

 
 



23 
 

Uppföljning med gruppen ”Delaktighet i 
vardagen” 

Cirka ett halvt år efter avslutad kunskapscirkel träffades forskare, chefer 
och medarbetarna i gruppen ”Delaktighet i vardagen”. Syftet var att 
diskutera hur det fortsatta arbetet hade fungerat och vad de ansåg att 
kunskapscirklarna hade gett för resultat och hur det hade gått med deras 
fortsatta arbete med idén. Fokus var både på idéutvecklingsarbetet och 
på upplevelsen av innovationskultur. 

Deltagarna i gruppen har fortsatt att arbeta med sitt projekt genom 
att prata om aktiviteter i vardagen - delaktighet i vardagen. De menar att 
begreppet aktiviteter kommer att finnas kvar, och att det inte går att ta 
bort. Men begreppet kan omformuleras, för det betyder olika för olika 
personer och professioner. Än så länge har gruppen utarbetat en plan, 
plansch, checklista för ankomstsamtal och utbildning för vård- och 
omsorgspersonalen. 

Spridning 

Gruppen har planer på att delge resultat och erfarenheter av processen 
för andra medarbetare. Syftet är att sprida tanken kring att aktivitet är så 
mycket mer än underhållning/samvaro och därmed försöka få en samsyn 
kring delaktighet i vardagen bland övriga medarbetare. Redan nu har de 
vid några tillfällen träffat andra medarbetare på arbetsplatsträffar (APT) 
för att berätta om sitt arbete. 

Kontakt med brukare och anhöriga 

Gruppen berättade också hur de förmedlade sitt arbetssätt till den 
enskilde brukaren. Detta har de gjort genom att stödja brukaren i ”detta 
kan du”. Några i gruppen har också provat att samtala om detta med 
anhöriga och kände att anhöriga ”var på vår sida”. 

En viktig drivkraft 

Gruppen berättar att trots processen inte har gått så fort som de önskat, 
så har de ändå ”hållit lågan uppe”. Emellanåt har det varit lite svårt att 
hålla motiveringen uppe, men när de ser resultatet av sitt dagliga arbete 
så vet de varför de jobbar ihärdigt med det. De menar att ”gör man rätt 
på morgonen, så ser man resultatet i slutet av dagen”. Det är alltså bland 
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annat den direkta återkopplingen som motiverar gruppen att fortsätta 
arbeta med detta. 
 

Man ser vinsten direkt på dagen, det är en otrolig 
belöning. 

Stöd i arbetet 

Som stöd i sitt arbete har gruppen haft både utvecklingssekreterare och 
kulturpedagog. Dessa har stöttat genom ge hjälp att formulera och att 
strukturera arbetet. Kulturpedagogen har hjälpt till med hur man kan 
förmedla engagemanget vidare i organisationen. Gruppen berättar också 
att enhetschefen har uttryckt att ”jag tror på det ni gör och jag stödjer 
er” när de har träffat henne. 

Reflektioner över processen och chefernas reflektion 

Arbete med spridning av arbetet har inte gått lika snabbt som 
medarbetarna skulle önskat. Gruppen menar att verksamheten inte levt 
upp till förväntningarna som de hade. Cheferna höll med om att 
verksamheterna ”inte hållit samma tempo” som gruppen. Trots detta 
anser cheferna att det är ett viktigt arbete och hoppas på att gruppen kan 
arbeta vidare med detta i större omfattning snart. Cheferna nämner att 
detta arbete hör ihop med värdegrundsfrågor och därför är mycket 
viktigt och grundläggande. Arbetet är förankrat i ledningsgruppen för 
vård och omsorg och är därmed brett förankrat. Cheferna berättar också 
att de har tänkt att gruppen kan utgöra en referensgrupp som de kan 
”stöta och blöta tankar” tillsammans med samt i andra arbeten/projekt. 
Slutligen diskuterades framgångsfaktorer både gällande utvecklingen och 
genomförande av idéer och kring innovationskultur. Cheferna menade 
att det var viktigt med att ha mandat och legitimitet, känna delaktighet, 
ha förankring, men också hur man var organiserad. 
 
 

Slutdiskussion 

Vi som står som författare har intagit olika roller som medaktörer i att 
följa kunskapscirklarna, dels som forskare, men också som aktiva 
deltagare i diskussioner och observationer. Vårt empiriska material har 
samlats in, dels i form av data som deltagarna i kunskapscirklarna 
genererat, dels genom våra observationer och anteckningar som 
författare. Vi har som forskare haft kontinuerliga möten med deltagare 
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och all dokumentation har gåtts igenom av författarna individuellt, 
därefter gemensamt. Efter det att kunskapscirklarna formellt avslutats 
har uppföljningsmöten ägt rum, vilka innefattat såväl återkoppling från 
deltagare som dialog med författarna. Ambitionen med detta dokument 
har varit att belysa och utveckla förutsättningar för delaktighet i 
kunskapsbildning inom kommunal vård och omsorg. Målet har varit att 
stimulera till innovativa lärandemiljöer, bidra till ökad 
handlingskompetens för medarbetare, chefer och verksamheter inom 
äldreomsorgen. Vi har vidare eftersträvat att ge bidrag till kunskap om 
ledarskap och medarbetarskap. Sammanfattningsvis kan vi se att i arbetet 
med kunskapscirklar och uppföljningarna, så kan vi utgå ifrån tre centrala 
perspektiv i hur medarbetarvärde, verksamhetsvärde i mötet med 
brukarvärde kan förstås (Christensen & Liveng, 2016). Vårdperspektivet, 
det vill säga det perspektiv som knyter an till när deltagaren reflekterar 
över hur omsorgsarbetet känns mer meningsfullt och utvecklande, som 
del av vad kunskapscirklarna bidragit till. 
 

Det har varit mycket stimulerande… känner att 
samverkan med kolleger blivit bättre som gör att jag 
känner mig tryggare i min yrkesroll. 

 
Lärandeperspektivet som kan ses som dubbelt; möten mellan medarbetare i 
hemtjänsten, med brukare, mellan chefer och mellan chefer och 
medarbetare, där ett samspel för potentiellt lärande genom deltagande i 
kunskapscirklarna har stimulerats. 

 
Detta sätt att jobba har gjort att jag känner mig tryggare i 
att våga ställa frågor, bli mer kritisk… upplever att jag 
reflekterar mer… steget till min chef har blivit kortare.  

 
Det politiska perspektivet - den professionella vård- och omsorgspersonalen 
kan ses som en oberoende aktör i ett politiskt beroende kontext 
(Christensen & Liveng, 2016). Detta perspektiv behövs för att å ena 
sidan se att den enskildes handlingsutrymme ökat genom deltagande i 
kunskapscirklarna, den professionella autonomin kan sägas ha stärkts, 
samtidigt är denna autonomi villkorad politiska beslut. 

 
Politikerna prioriterar brukarvärde och kan vi som chefer 
tillsammans med medarbetare bidra till en 
innovationskultur som skapar ett förhållningssätt som 
underlättar i vårt utvecklingsarbete så är det positivt. 

 



26 
 

Kunskapscirklarna har inneburit olika slag av utmaningar, och ett 
förhållningssätt som präglat den pedagogiska processen har i hög grad 
genomsyrats av ett kollaborativt lärande, där gränsöverskridande 
samverkan och mötets roll utgjort en bärande del i lärandet. Deltagare i 
kunskapscirklarna har på basis av idéer utgått ifrån verkliga utmaningar 
som verksamheten står inför, "problem" som ska förhandlas i samspelet 
mellan chefer och medarbetare (men även med brukare). Lärandet har 
skett genom handling och aktivitet. Möten har överbryggat och 
stimulerat till meningsskapande i reflektioner genom olika slags övningar. 
Lärandet i kunskapscirklarna har till stor del handlat om att förvärva 
kunskap mellan en redan känd kunskap och en okänd sådan. Det är när 
redan känd kunskap i kombination med det okända som ett 
utmaningsbaserat lärande sker (Christensen & Lelinge, 2016). Det 
handlar till stor del om hur det går att kan minska interna 
verksamhetsmässiga hinder, som vi har inbyggda mer eller mindre som 
individer. Det är i mötet mellan medarbetare med olika bakgrund, kultur 
och ramverk som vi utmanas i våra föreställningar, inte minst i 
utbildningssammanhang. En grundläggande utmaning för deltagarna 
utgjordes i hög grad av att se "bortom" sina egna hinder - och viljan att 
våga. Kunskapscirklarna har gett möjligheter till att utveckla kunskap och 
handlingsberedskap för förändring och ger ett stöd i att etablera 
innovativa miljöer. 

Kunskapscirklarna har visat att det finns mycket som talar för att 
vård och omsorg skulle kunna bli bättre på ett internt förändringsarbete 
som drivs utifrån de möjligheter till förbättringar som personal och 
brukare kan identifiera. Medarbetarna befinner sig nära brukarna och 
dess vardag. De har därför bra förutsättningar att kunna förstå vilka slags 
förbättringar som skulle kunna göras. Samtliga arbetsgrupper i denna 
process pekade ut viktiga förbättringsområden och började utveckla 
relevanta idéer som på olika sätt skulle kunna möta dessa områden. 

Vissa av idéerna/lösningsförslagen visade sig ligga bortom vad 
enskilda medarbetare skulle kunna hantera, t.ex. hur service, inklusive 
inköp av mat skulle kunna förbättras i framtiden. Detta kom inte som en 
överraskning, utan är något man måste förvänta sig eftersom det kan 
vara svårt att i förväg förutse vilken komplexitet som omgärdar 
förbättringsområdet. Även om medarbetarna i dessa situationer varken 
har mandat eller kompetens att själva utveckla lösningsförslaget till en 
fungerande lösning så de kan fylla en viktig roll som referenspersoner i 
en arbetsgrupp som får möjlighet att arbeta långsiktigt med ett utpekat 
förbättringsområde. 



27 
 

Det visade sig också viktigt av att ta vara på interna stödfunktioner 
där exempelvis utvecklingssekreterare och kulturpedagog fick stödja 
grupperna och hjälpa medarbetarna att komma vidare i sina processer. 

Det var också tydligt att som medarbetare var det svårt att vara 
ensam representant från sin vardagliga verksamhet när man är engagerad 
i ett förändringsarbete. Det är centralt att ha en nära kollega att dela 
erfarenheter med, liksom att ha med sig sin närmaste chef. 

Flera av medarbetarna beskrev processen som en berg- och dalbana. 
Det är därför viktigt att skapa en medvetenhet om och att förbereda 
personalen på, att processen både kommer att innebära lustfyllda 
perioder där man som medarbetare känner att man kan förändra, men 
också mer krävande perioder av svårigheter och motgångar. 

Denna process liksom tidigare forskning har visat på vikten av att få 
med sig ledningen i förändringsarbetet, där inte minst mellanchefer har 
en central roll. Ett centralt element i denna process har därför varit att 
alla chefer har varit med i workshops. I separata workshops för chefer 
har de fått reflektera över svårigheter och möjligheter med ett ledarskap 
som främjar förändringsarbete. Cheferna har också varit med på flera av 
medarbetarnas workshops för ett ge feedback och lära gemensamt. En 
sådan modell där man ägnar speciell tid åt att utveckla bättre 
förutsättningar för chefer att kunna stödja sina medarbetare är troligen 
viktig för att få igenom en mer permanent innovationskultur. Att vara 
chef kan vara otacksamt, man är mer styrd av ekonomin än av ett 
kvalitets- eller brukarfokus (Malmberg, 2017). Cheferna pekade på vikten 
av att stödja varandra och initierade också ett regelbundet möte med 
syfte att kunna göra detta. Det finns också många svårigheter att driva 
förändringsarbete. Det är viktigt att detta arbetssätt genomsyrar hela 
organisationen, det räcker inte med att ett fåtal medarbetare får möjlighet 
att delta, och personer på olika nivåer i verksamheten behöver 
involveras. 
 
 

Slutsatser 

Kunskapscirkeln har för deltagare inneburit en möjlighet att mötas över 
olika slags gränser; kollegiala, sociala och verksamhetsmässiga. 
Medarbetaren har getts möjligheter att möta kolleger och chefer från 
andra verksamhetsområden. Möten som kan sägas ha haft både vertikala 
och horisontella dimensioner; för individen, verksamheten men även 
samhälleligt i att möta brukares (medborgares) krav. Att mötas på det sätt 
som medarbetare i sina grupper gjort har även medfört utmaningar i att 
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processa och producera konkreta utvecklingsidéer. En process som 
inneburit att våga ta steg som man inte trodde var möjliga, att utmana sig 
själv i diskussioner och upptäcka att egna och andras erfarenheter har 
betydelse i att förbättra och utveckla idéer. När de egna ”glasögonen” 
möter andra ”glasögon” så sker ett reflekterande som bidrar till den egna 
utvecklingen av föreställningsramar (Christensen & Lelinge, 2016). 
Parallellt med att processa egen kunskap har det även funnits krav på att 
kommunicera och presentera idéer ur kunskapscirklarna för chefer och 
politiker, vilket bidragit till god förankring av kunskapsprocessen. 
 
Detta arbete belyser att: 

 Genom kunskapscirklarna utvecklar deltagarna ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt och förståelse för 
processens roll i idéskapandet. 

 Kunskapscirklarna har gett möjligheter till utvecklad kunskap 
och handlingsberedskap för förändring och ger ett stöd i att 
etablera innovativa miljöer. 

 Som medarbetare är det uppenbart svårt att vara ensam 
representant från sin vardagliga arbetsgrupp när man är 
engagerad i ett förändringsarbete, varför det är viktigt att 
förbereda personalen på att processen både kommer att 
innebära perioder där man som medarbetare känner att man 
kan förändra, men också mer krävande perioder av 
svårigheter och motgångar. 

 En förändringsprocess där man ägnar speciell tid åt att 
utveckla bättre förutsättningar för chefer att kunna stödja 
sina medarbetare är troligen viktig för att få igenom en mer 
permanent innovationskultur. 

 Det är viktigt att processen i kunskapscirklarna genomsyrar 
hela organisationen, detta då det inte räcker med att ett fåtal 
medarbetare får möjlighet att delta. Personer på olika nivåer i 
verksamheten behöver involveras. 

 Personliga möten är centrala – det är dialog och samspel som 
möjliggör lärandeprocesser och kunskapsbildning. 

 När skärningspunkter skapas i mötet mellan medarbetare 
från olika verksamheter och ett tillåtande klimat medges, där 
några ”sanningar” inte står i fokus så etableras en mångfald 
kunskaper, en kunskapsallians, som ej hade kommit till stånd 
utan det fysiska mötet. 

 När gränsöverskridande samverkan sker kan motstånd rätt 
hanterat utgöra en viktig drivkraft i att få människor att se 
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nya möjligheter. Ett nej gentemot förändringar behöver 
därför ges samma legitimitet som ett ja till förändringar. 

 Att finna och se nyttan i att människor med olika 
erfarenheter, referensramar möts i nya konstellationer är ett 
viktigt bidrag i kunskapsbildning, oavsett om forskare eller 
praktiker möts. 
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Delaktighet i vardagslivet – ett case 

För att kunna följa processen i kunskapscirklarna mer ingående 
exemplifieras en grupps arbete och material i denna bilaga.  Vi har valt 
att redogöra för gruppen ”Delaktighet i vardagen” då vi menar att det 
tydligt går att följa deras utveckling med sin ursprungsidé. Materialet är 
direkt hämtade från gruppens anteckningar. 

Upplägg för medarbetarnas kunskapscirkel 

Upplägget för kunskapscirklarna för medarbetarna var sex träffar med 
hemarbete mellan tillfällena. De olika träffarnas syfte var: 
 
Träff 1: Introduktion. Kunskapscirklar och process.  
Hemläxa: Grupperna fick i uppgift att tänka över sina teman/idéer och 
diskutera dem med kollegor och chefer inför träff 2. 
 
Träff 2: Konkretisering av idéer. 
 
Träff 3: Vidareutveckling av idéer och val av idé att arbeta vidare med 
samt identifiering av vilka resurser och kunskaper som krävs för att gå 
vidare. 
 
Träff 4: Projektidéer presenteras för chefer. Gemensamma diskussioner 
om vad som behövs för att gå vidare med idéerna. 
 
Träff 5: Stödfunktioner som MAS och SAS är inbjudna för att arbeta 
med grupperna och deras idéer. Dessutom skriver medarbetarna ”min 
resa” som är deras individuella och gruppens reflektioner. 
 
Träff 6. Alla grupper presenterade sina utvecklade idéer för varandra och 
för cheferna. 
 
Träff 7: Presentation av idéer för politiker. 

 

BILAGA 1 
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Delaktighet i vardagslivet 

Träff 1 

Introduktion. Kunskapscirklar och process.  
 
Vid träff 1 behövde grupperna lära känna varandra och diskutera vad det 
egentligen var som de ville arbeta med. Detta innebar att grupperna hade 
flera idéer. De uppmuntrades att de inte skulle skynda för snabbt.   

I temagruppen Aktiviteter fördes diskussioner om bland annat 
kommunikation och bemötande. Och ganska snart även om vad själva 
begreppet aktiviteter egentligen innebar. Dessutom pratade de om 
anhörigas roll och hur det var att vara personal och att möta anhöriga. 
Samtalet kom också att handla om hur tid och tidspress påverkar 
aktiviteter.  Efter grupparbete presenterade grupperna nyckelord som de 
hade kommit fram till och som var viktiga för deras fortsatta arbete. 
 
Gruppen Aktiviteter presenterade nyckelorden: 

 Motivation 

 Individanpassad 

 Kommunikation 

 Tid 
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Träff 2 

Konkretisering av idéer. 
 
Vid träff 2 skulle grupperna komma vidare och konkretisera sina idéer. 
Men inför detta arbete fick varje grupp berätta hur de idag såg på sina 
idéer.  

Temagruppen Aktiviteter hade arbetat vidare och omformulerat 
teamat Aktivitet till Delaktighet i vardagslivet. 
Vid träff 2 fick alla medarbetare vars sitt vykort med unik bild på. Alla 
fick studera sitt vykort och se hur de koppla bilden till sitt tema. 
Dessutom fick de skriva två nyckelord till respektive bild. Därefter 
samlades temagrupperna sig kring sina bilder och valde ut en bild som 
kändes gemensam. Temagrupp Delaktighet i vardagslivet valde en bild av 
färgkritor och beskrev det som att det var deras process, där var och en 
hade en tanke och som de sedan presenterade och hittade gemensamma 
faktorer. De kom fram till att aktiviteter är en hel kedja av förberedelser, 
individanpassningar. Bilden av kritor valde de för att det var olika 
nyanser av samma färg.  

 

 
 
Grupperna arbetade även med att konkretisera sina idéer utifrån 
nedanstående punkter: 

 Hur fungerar den? 

 Värdet av denna idé från ett brukarperspektiv? 

 Värdet av denna idé från ett personalperspektiv? 

 Vad krävs för att genomföra den? Resurser etc. 
 
Vid denna tidpunkt uppmanades grupperna att arbeta med flera (max 3) 
idéer och inte förkasta någon idé i för tidigt skede. 
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Temagrupp Delaktighet i vardagslivet konkretiserade sina idéer. 
 

Namn på idén: INDIVIDUELLANPASSAD DELAKTIGHET 

Konkretisera idén: Hur fungerar den: 
Ta reda på vad är delaktighet/aktivitet just för dig? Detta görs 
genom att utveckla kontaktmannaskapet. Lite rotation så vi lär 
känna brukaren. 

Värdet av denna idé från ett brukarperspektiv 
Skapar trygghet och bekräftelse. Stärker jag-känsla. Bevarar sina 
funktioner. 

Värdet av denna idé från ett personalperspektiv 
Lugnare brukare 
Lättare att se individen 

Vad krävs för att genomföra den? Resurser etc 
Organisering 
Förståelse av vinsten 

 
 

Namn på idén: KOMMUNIKATION OCH BEMÖTANDE 

Konkretisera idén: Hur fungerar den: 
- Bryta ner ordet aktivitet; Delaktighet i vardagen. 

Kommunicera och bemöta utifrån brukarens förutsättningar. 
Informera anhöriga om vad aktivitet kan vara och 
gerotranscendens. Även uppmuntra den äldre till 
gerotranscendens 

Värdet av denna idé från ett brukarperspektiv 
Skapar mindre oro, högre kvalitet i vardagen. Känsla av 
sammanhang. 

Värdet av denna idé från ett personalperspektiv 
Nöjdare brukare, nöjdare anhöriga, mindre konflikter. 

Vad krävs för att genomföra den? Resurser etc 
Hålla anhörigmöte/träff 
Hänvisa till anhörigkonsult 
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Namn på idén: MOTIVATION TILL DELAKTIGHET 

Konkretisera idén: Hur fungerar den: 
Idén fungera på följande sätt: 

- Motivera brukare/personal till delaktighet/aktivitet genom att inför 
MI. Även ta/försöka reda på varför brukaren inte vill vara med 

Värdet av denna idé från ett brukarperspektiv 
Brukaren blir mer delaktig i vardagen. Ökar självbestämandet, förstärker 
självkänslan. 

Värdet av denna idé från ett personalperspektiv 
Känner sig tillfredsställd om brukaren är nöjd. Kommer närmre 
brukare/stärker samhörigheten. 

Vad krävs för att genomföra den? Resurser etc 
Att medarbetaren har en öppenhet inför förändring. Utbildning i MI 
(finns i orgin?) 

 
Även efter denna träff så fick deltagarna i hemuppgift att tänka vidare på 
idéerna och kommunicera dessa med kollegor, chefer, brukare och 
anhöriga. 
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Träff 3 

Vidareutveckling av idéer, och val av idé att arbeta vidare med, samt 
identifiering av vilka resurser och kunskaper som krävs för att gå vidare.  
 
Vid träff 3 presenterade grupperna sina idéer för varandra. Därefter 
vidareutveckla de sin idé med hjälp av frågorna: 

 Vilken kunskap saknas och vilka steg kan ni ta för att vidareutveckla 
idén?  

 Vilka resurser behövs? 

 Vilket är det allra första steget? 

 Finns det mer kunskap (andra som gjort något liknande)? 

 Kan ni börja prova idén i liten skala? Hur gör ni det? 

Hur engageras brukare och kollegor? Dokumentation? 
Arbetsfördelning?
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Träff 4 

Presentera idéer för chefer och gemensamma diskussioner om vad som 
behövs för att gå vidare med idéerna. 
 
Vid träff 4, då även cheferna var med, presenterade alla grupperna sina 
idéer och hur de har tänkt att de ville fortsätta arbetet och vilka resurser 
som krävdes. Presentationerna utgick ifrån deras idé och rubrikerna: 

• Namn på projektidén 

• Bakgrund 

– Varför behöver detta område förbättras?  

• Vad vill vi göra? 

• Vilken nytta/värden och förväntade effekter? 

– Värdet av denna idé från ett brukarperspektiv 

– Värdet av denna idé från ett personalperspektiv 

– Vad krävs för att genomföra den?  

• Vilken feedback har ni fått på projektidén från de som ni pratat 
med? 

• Vilka andra projektidéer hade ni, men som ni inte att valde att 
arbeta med just nu 

– Varför valdes de bort, eller rättare sagt varför prioriterade ni just 
denna idé? 

 
 
Presentationen av gruppen Delaktighet i vardagslivet: 
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Efter presentationerna samlades grupperna och chefer för att diskutera 
vidare kring vad som krävs för att komma vidare med idéerna och hur 
cheferna kan stötta detta.  
 
Anteckningar av gruppen Delaktighet i vardagslivet: 

 
 
 



45 
 

Träff 5 

Att tillsammans med stödfunktioner (MAS, SAS och 
utvecklingssekreterare) arbeta vidare med gruppernas idéer. Vidare att 
medarbetarna skriver ”min resa” som är deras individuella och gruppens 
reflektioner. 
 
Träff 5 inleddes med att varje deltagare fick arbeta med ”Min resa” som 
utgick ifrån frågorna: 

 Vad har du lärt dig på denna resa med kunskapscirklarna och 
vilka kunskaper bär du med dig?  

 Vilka reflektioner har du gjort?  

 Vilka möjligheter har du sett i denna form av förändringsarbete?  

 Vad har detta betytt för dig personligen? 

 Vilka svårigheter har uppstått i processen? 

 Hur skulle förändringsarbete enligt dig bedrivas när det är som 
bäst? 

Därefter arbetade grupperna vidare med sina idéer. Denna gång fanns 
också stödfunktioner som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
Socialt ansvarig samordnare (SAS), utvecklingssekreterare med som stöd 
i frågor kring utvecklingsmöjligheter. 
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Träff 6  

Att presenterar utvecklade idéer för varandra och cheferna. 
 
Vid träff 6 deltog både medarbetare och chefer. Detta tillfälle syftade till 
att knyta ihop säcken och ”lämna över” ansvaret för det fortsatta arbetet 
med idé till utvecklingsprojekt till verksamheten. Alla teamgrupper 
presenterade sitt arbete och upplevelsen av det. 
 
Temagruppen Delaktighet i vardagslivet kallade nu projektet för Delaktighet i 
vardagen och lyfte fram att i delaktighet i vardagen utgick ifrån att möta 
brukarens behov och att fånga stunden exempelvis uppstigning på 
morgonen. Det vill säga, det behövde inte innebära organiserad 
underhållning. Vidare berättade gruppen om att ha ett stödjande 
förhållningssätt och om att brukaren ska ha kontroll på situationen och 
att medverkande.  

Värde och förväntade effekter av arbetet beskrev de bland annat att 
kommunikation och relation till brukaren påverkar delaktighet. Dilemma 
som gruppen upplevde under kunskapscirkelns gång var bland annat att 
alla hade sin egen definition av aktivitet, vilket blev en utmaning för 
gruppen. 
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Träff 7 med politiker 

Presentation av idéer för nämndspolitiker och ansvarigt kommunalråd.  
 
Två månader efter avslutad kunskapscirkel var det en träff där politiker i 
stadsområdsnämnden och ansvarigt kommunalråd var inbjudna till att 
lyssna på alla gruppers presentationer och ha en gemensam diskussion. 
Grupperna presenterade sina projekt med inlevelse. Flera olika 
diskussioner kom igång. 

Presentationen som Temagrupp Delaktighet i vardagen gjorde såg ut 
som nedan:  
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Pedagogiska tips – utbildningsstöd  

FoU-dokumentet, Varför gör vi på detta viset? Att tänka nytt i 
förändringsarbete inom äldreomsorgen med fokus på innovationskultur 
och kunskapsbildning, kan i sin helhet med fördel ses som referensstöd 
för såväl medarbetare som chefer i förändringsarbete, där innovativa sätt 
att stimulera medarbetarutveckling står i fokus. 

Att ge medarbetarna möjlighet för delaktighet i förändringsarbete 
och kontinuerlig kompetensutveckling i vård- och omsorgsarbetet 
kommer sannolikt att bli alltmer viktigt för arbetsgivare i att möta 
framtidens utmaningar för arbetsgivare i hos brukare. 

I bilaga 1 finner Du ett fall (case), vilket visar på hur en av 
projektgrupperna i kunskapscirklarna i steg 1-7 identifierat 
verksamhetsbehov och genererat idéer för att utveckla verksamheten på 
tema ”Delaktighet i vardagslivet”.  
 
En alternativt flera handledarstödda workshops motsvarande en halvdag 
för medarbetare kan se ut på följande sätt: 
Målgrupp: medarbetare och chefer inom kommunal vård- och omsorg – 
totalt 15-20 personer/workshop  

 Deltagare ges en kort sammanfattande inledning utifrån 
FoU-rapporten i samband med inbjudan till workshop.  

 Deltagare tar med sig en konkret idé/problem/utmaning 
inför workshop. 

 Rapporten tillsammans med Case ”Delaktighet i vardagen” 
utgör i huvudsak det material som deltagarna utgår ifrån i 
workshopen. 

 Inledande introduktionsföreläsning om Innovation och 
förändringsarbete. 

 Deltagare delas in i grupper om 3-4 medarbetare (och i 
förekommande fall chefer). 

 Gruppvis arbete med egna idéer. Definiera bakgrund till 
idéen, vad slags behov idéen skall möta, problem, 
utmaningar i vad som behövs för genomförande, kan här 
med fördel diskuteras. 

 Ett fall (case) presenteras av kursledningen (de som leder 
workshopen). 

 Grupper arbetar med jämförelser och reflekterande 
diskussion utifrån idéer + fall (case). 

BILAGA 2 
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 Sammanfattande reflektioner och slutsatser i jämförelse med 
egen verksamhet – Vad bär vi med oss till den egna 
verksamheten? 

 
Ett alternativ är att dela upp workshop vid två tillfälle, där tillfälle 1 syftat 
till att fokusera idéer vs Case och ett tillfälle 2 syftar till presentation av 
förändringsideer. 

Diskussionsfrågor  

Kan dels ses som separat stöd i samband med inläsning av FoU-
dokumentet, men även användas integrerat i samband med 
gruppdiskussioner/workshop, frågorna kan relateras till såväl 
medarbetare som chefer. 
 

a) Vad innebär delaktighet för Dig i ditt arbete?  
Ge några exempel på vad innebörden kan vara för dig som 
medarbetare och/eller för brukaren  
 

b) Hur skulle du vilja ha det när det är som bäst på Din arbetsplats? 
 

c) När Du hör ordet innovation på en arbetsplats, vilken innebörd 
har det för Dig? 
 

d) Känner Du att Du kan påverka det Du skulle vilja i Ditt arbete? 
Vilka faktorer har betydelse för Din förmåga att påverka?  
 

e) Ser Du ett värde i att möta kolleger från andra verksamheter? 
Hur och på vilket sätt? 
 

f) Upplever Du att Du har tillräckligt inflytande i att påverka 
innehållet i Ditt arbete? 
 

g) Vad gör en bra chef? Är det viktigt med att ha en bra chef?  
Vad gör en god ledare? 
 

h) Hur och på vilket sätt kan Din chef stödja Dig i 
förändringsarbete? 

 
i) Hur och på vilka sätt lär Du Dig som bäst? 

I vilka situationer ser Du att mötet mellan att lära nytt och 
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förändringsarbete hänger nära samman? 
 

j) Ge konkreta exempel på när Du anser att brukare kan involveras i 
förbättringsarbete. 
 

k) Vilken innebörd lägger Du i begreppet professionellt 
handlingsutrymme? 
 

l) Om Du fick välja de fem viktigaste nyckelorden i Ditt arbete, 
vilka skulle det vara då? 
Varför just dessa nyckelord - motivera? 
 

m) Ge exempel på förbättringsarbete i Din vardag. 
 

n) Hur kan bekräftelse utgöra en del i Din vardag?  
 

o) Vilka är de tre viktigaste delarna för att Du skall trivas i ditt 
arbete? 
Prioritera 1-3 
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