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Till Bolaget AB som med stor entusiasm medverkat och avsatt  
tid och resurser till att bidra till denna studie
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Problem 
Offentliga  sektorn  i  Sverige  skulle,  enligt  en  rapport  från  Europeiska  centralbankssystemet  (ECBS) 
2003, kunna hålla samma kvalitet med bara hälften av resurserna. Det behövs därför nya sätt som 
kan  öka  värdet  och minska  kostnaderna  i  offentliga  verksamheter  i  Sverige.  Innovativa  processer 
föreslås  vara  en möjlighet  till  att hitta nya  arbetssätt  för  en  effektivare offentlig  sektor.  I  studien 
undersöks  innovationsprocessen  i  ett  offentligt  bolag  i  syfte  att  ge  förslag  på  arbetssätt  som  kan 
effektivisera  bolagets  innovationsprocesser.  Följande  frågeställningar  vägledde  studien:  Vad 
kännetecknar effektiva  innovationsprocesser? Hur kan effektiva  innovationsprocesser  tillföra värde 
för  ett  offentligt  bolag?  Hur  kan  Bolaget  AB  arbeta  för  effektivare  innovationsprocesser  i  sin 
verksamhet? 

Syfte 
Syftet med studien är att ta fram förslag på arbetssätt för effektivare innovationsprocesser i Bolaget 
AB: s verksamhet. 

Metod 
I  studien  används  en  kvalitativ  metod  i  form  av  semistrukturerade  intervjuer  med  totalt  fyra 
personer.  Det  vill  säga  två  medarbetare,  en  chef  och  en  VD  i  ett  offentligt  bolag  i  Sverige. 
Intervjuerna  syftade  till  att  ge  en  nulägesbeskrivning  av  bolagets  innovationsprocesser.  Utifrån 
studiens  teoretiska  referensram  analyserades  empirin  och  förslag  på  arbetssätt  för  en  effektivare 
innovationsprocess gavs. 

Slutsats 
Effektiva innovationsprocesser ser olika ut i olika organisationer. Det finns ingen allmängiltig process 
som är mer effektiv än andra utan den skall anpassas till den organisation där den verkar. En effektiv 
innovationsprocess  i det offentliga bolaget som undersöks här kan  innebära möjlighet att skapa ett 
konkurrenskraftigt näringsliv  som ger  fler arbetstillfällen  för  stadens  invånare och ökar  tillväxten  i 
regionen.  Det  offentliga  bolag  som  undersökts  i  studien  har  brister  i  den  idégenererande 
verksamheten och i den kontinuerliga utvärderingen. Det är främst kulturella hinder som i dagsläget 
påverkar  innovationsprocessen  negativt.  Bolaget  behöver  även  rutiner  för  bland  annat 
omvärldsbevakning och informationshantering.   
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Abstract 
Title: “Innovation as a public service ‐ efficient innovation processes in a public corporation”.  
Author: Daniel Andersson 
Tutor: Carina Sjödin, Mälardalen University 
Subject/course: Innovation management 
Keywords: Innovation process, innovation, public sector, development, efficiency, organization, 
management, change 
 
Problem 
The public sector  in Sweden should, according to a rapport from the European central bank system 
(ECBS) in 2003, be able to keep the same quality with only half the economic resources.  New ways 
that  could  raise  value  and  reducing  expenses  in  the  Swedish  public  sector  are  therefore much 
needed.  Innovative processes are suggested  to be  important  for  the public sector  to  find new and 
more efficient methods of work.  In  this  research  the  innovation process  in a public  corporation  is 
reviewed  with  an  intention  to  give  suggestions  of  work  methods  that  could  improve  the 
corporation’s  efficiency.  The  following  questions  have  guided  the  research:  What  characterize 
efficient  innovation  processes?  How  can  efficient  innovations  processes  help  value  to  a  public 
corporation? How can  the public corporation work  for more efficient  innovation processes  in  their 
business? 

Purpose 
The purpose of this research  is to develop suggestions  for work methods that will help to  improve 
the efficiency of the public corporation´s innovation processes. 

Method 
In  this  research  a  qualitative  method  is  used  in  form  of  semi  structured  interviews  with  four 
employees  in  a  public  corporation  in  Sweden,  two  co‐workers,  one  executive  and  one  CEO.  The 
interviews were aimed to give a description of the present innovation processes in the corporation. 
The empiric data was analyzed  from a  theoretic point of view and  set out  to give  suggestions  for 
work methods that will help to improve the efficiency of the corporation´s innovation processes. 

Conclusions 
Efficient  innovation processes can vary from one organization to another. There  is not one process 
that  is more  efficient  than other processes  and  the  innovation process have  to be  suited  for  the 
specific organization. A more efficient innovation process in the public corporation in this study can 
mean  possibilities  for  a  competitive  business  environment which  gives  job  opportunities  and  an 
economic growth in the region. The public corporation in this study has flaws in their idea generating 
activities  and  in  their  continuous  evaluation.  It  is  primarily  cultural  obstacles  that  affect  the 
innovation processes negative. The public corporation also needs routines for external and  internal 
environment monitoring and for managing information.   



© Daniel Andersson   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
”Framsteg är omöjligt utan förändring; och de som inte kan 
förändra sina tankar och åsikter kan inte ändra någonting”. 

‐ George Bernard Shaw 
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1. Introduktion 
Denna introduktion syftar till att beskriva studiens bakgrund av vad som påverkat val av problemområde. 
Rubriken  ger  en  överblick  av  behovet  av  effektivisering  i  den  offentliga  sektorn,  kommunens  roll  i  ett 
globalt sammanhang samt en definition av innovation och olika typer av innovationsprocesser. 

I  en  rapport publicerad  av  Europeiska  centralbankssystemet  (ECBS) 2003  redogörs  resultaten  i  en 
undersökning  av  bland  annat  den  offentliga  sektorns  effektivitet  i  23 OECD‐länder  (Afonso  et  al, 
2003). Resultaten tas även upp i en statlig utredning från 2003 och visar på att Sverige har uppenbara 
problem med  effektiviteten  i  den  offentliga  sektorn  (Gidlund &  Frankelius,  2003).  Sverige  får  ett 
resultat över medel i mätningar av den generella prestationen i den offentliga sektorn men faller till 
nivåer  långt under medel om effektivitetsresultaten räknas  in (Afonso et al, 2003). De resultat som 
Sveriges  offentliga  sektor  får  i  effektivitetsundersökningen  indikerar  att  Sverige  egentligen  bara 
skulle  behöva  spendera  lite mer  än  hälften  av  de  ekonomiska  resurser  som  används  i  dag  i  den 
offentliga sektorn för att upprätthålla samma standard som den nuvarande (Afonso et al, 2003). Med 
andra ord; Sverige skulle kunna klara sig på drygt hälften av pengarna som idag används för att hålla 
en  relativt hög nivå  i den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn  i Sverige kostade år 2003 cirka 
1 100  miljarder,  vilket  innebär  att  omkring  500  miljarder  slösas  bort  varje  år  på  grund  av 
effektivitetsproblem i den offentliga sektorn (Gidlund & Frankelius, 2003). Kanske är det inte brist på 
resurser som är det egentliga problemet i den offentliga sektorn. Resursbristen är kanske snarare ett 
symptom  för  en  helt  annan  sjukdom  för  att  använda  Gidlunds  och  Frankelius  (2003)  sjukdoms‐
liknelse. Om rapporten från ECBS (Afonso et al, 2003) visar på trovärdiga resultat är det tydligt att det 
inte är bristen på resurser i den offentliga sektorn som är problemet, utan snarare hur de befintliga 
resurserna används. Gidlund och Frankelius (2003, s. 67) föreslår att det behövs utvecklas ”nya sätt [‐
] som både sänker kostnader och ökar värdet [‐]”. 

I  tider  då  globalisering  och  internationalisering  simultant  ses  som  faktorer  för  frälsning  och 
undergång är det viktigt att vända blicken mot det lilla samhället och därigenom hoppas få förståelse 
för det stora sammanhanget. Andersson et al (1991) menar att det är viktigt att komma ihåg att den 
globala  samhällsbyggnaden  i grunden ofta bygger på  lokala och  regionala verksamheter. Även om 
kritiker menar att den nationella politiken  förlorat kraft  i samband med den ökade globaliseringen 
(Gidlund & Frankelius, 2003). Den kommunala verksamheten i Sverige är beroende av skatteintäkter 
från  företag  i  kommunen  och  den  kommunala  näringslivspolitiken  är  en  viktig  kraft  för  att  locka 
företag  till  regionen  (Gidlund & Frankelius, 2003). För att utveckla det  lokala näringslivet krävs det 
bland  annat  nya  arbetssätt  och  nära  samarbeten mellan  kommuner  och  företag.  I  och med  att 
näringslivet i framtiden förväntas bli mer kunskapsberoende är även samarbeten med högskolor och 
universitet en viktig faktor i utvecklingsarbetet. (Gidlund & Frankelius, 2003) 

Min  förförståelse  inför denna  studie  är  att effektivare  innovationsprocesser  är ett bra  verktyg  för 
kommuner  att  komma  tillrätta med  resursslöseriet  och  för  att  effektivisera  verksamheterna.  Som 
ECBS: s (Afonso et al, 2003) undersökning indikerar, har Sveriges offentliga sektor potential att bättre 
utnyttja de  resurser som  finns  tillgängliga och att  förändra de nuvarande processerna kan vara ett 
sätt att hantera problemet med effektiviteten. Innovation kan vara ett sätt för Sverige att arbeta för 
konkurrenskraft  och  överlevnad  (Vedin &  Niederbach,  1993).  Det  kommunala  bolag  som  studien 
omfattar kan ses befinna sig i en konkurrenssituation med andra kommuner där företagsetablering är 
det som konkurrensen sker kring. Effektiva  innovationsprocesser är därför även en viktig del för att 



Introduktion 

© Daniel Andersson    | 2  

skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv som kan medföra en högre välståndsnivå och sysselsättning 
för  invånarna  i  staden. Det  kan  även  vara  ett  effektivt  verktyg  för  förbättringar  av  den  befintliga 
verksamheten  som  kan  innebära  en  effektivare  resurshantering  (Vedin  &  Niederbach,  1993). 
Schumpeter menade att det är de förändringar som sker i omvärlden som tvingar fram anpassningar 
genom att företag och organisationer då tvingas hitta nya sätt att bedriva affärer på (ur Landström, 
2005).  Innovation  kan  i  denna  kontext  till  exempel  handla  om  att  hitta  nya  vägar  till  att 
framgångsrikt tillgodose intressenternas behov på ett effektivare sätt (Tidd et al, 2005). 

1.1. Innovation 
Innovationsteorin tog sin början i analyser av den industriella sektorn men har utvecklats med tiden 
till att även omfatta den växande tjänstesektorn (Sundbo, 1998). Definitionen har förändrats och det 
finns  fortfarande ett antal olika definitioner av vad  innovation är  för något. Tidiga definitioner  från 
1960‐70 talet beskriver innovation som:”a unit of technological change” och ”an enterprise producing 
goods or services or using a method that  is new to  it” (Cumming, 1998 s. 21). Det går att se tydligt 
fokus på teknik och produktion i de här tidiga definitionerna. På 1980‐talet tillskrevs kreativitet som 
en  viktig  del  av  innovation  och  Kuhn  föreslog  att  kreativitet  formar  något  från  ingenting  och 
innovation  formar  detta  något  till  produkter  och  tjänster  (ur  Cumming,  1996).  I  sin  artikel  ger 
Kuczmarski (1996 s. 7) två definitioner av innovation:”a new idea, method or device; a novelty” eller 
“A mindset,  pervasive  attitude,  or  a way  of  thinking  focused  beyond  the  present  into  the  future 
vision”. Kuczmarski (1996) menar att även om  innovation  inte kan tas, smakas eller  luktas på är det 
möjligt  att  känna  och  tänka  innovation.  Utterback  inleder  sin  bok  ”Mastering  the  dynamics  of 
innovation”  (1994)  med  att  förklara  innovation  som  en  process  som  involverar  en  stor  mängd 
osäkerhet, kreativitet och risk. Tidd et al (2005) förklarar däremot  innovation som den process som 
tar fram nya idéer och sedan omsätter utvalda idéer till framgång på marknaden. Just framgång och 
värdeskapande  i  innovationsbegreppet är det som skiljer  innovation från en uppfinning eller en bra 
idé (Cumming, 1996). Robinson och Stern (1998) ser innovation som något helt nytt för företaget, de 
inkrementella  innovationerna  däremot,  som  till  exempel  Tidd  et  al  (2005)  skriver  om,  definierar 
Robinson och Stern (1998) istället som förbättringar (improvements). 

Redan på 1930‐talet  formulerade  Joseph Schumpeter  fem typer av  innovation som han såg det  (ur 
Rogers,  1998  s.  6)  1)  en  ny  produkt  eller  en  kvalitetsförbättring  på  en  existerande  produkt  2) 
processinnovation som är ny för en bransch 3) öppnandet av en ny marknad 4) utvecklandet av nya 
källor för tillgång till råmaterial och andra inputs 5) förändringar i en industriell organisation. I boken 
”Managing  Innovation”  ger  Tidd  et  al  (2005  s.  10)  en  nyare  samling  förslag  på  vilka  typer  av 
innovation som är vanligt förekommande. 
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o Produktinnovation handlar  i första hand om att förändra den produkt som 
organisationen  eller  företaget  erbjuder  men  kan  även  handla  om  att 
förändra företagets eller organisationens tjänsteerbjudande. 

o Processinnovation  förändrar det  sätt  som  företaget producerar varor eller 
tjänster och är även den typ av innovation som denna studie behandlar. 

o Positionsinnovation  förändrar  den  kontext  som  företaget  eller 
organisationen är verksam i. 

o Paradigminnovationer  är  till  sist  den  typ  av  innovation  som  förändrar  de 
underliggandementala modellerna på vilka företaget eller organisationen är 
verksam. 

Innovation kan även ske  i små  inkrementella steg eller genom stora radikala  förändringar. Detta är 
ytterligare  dimensioner  på  hur  ny  förändringen  upplevs  och  kan  ses  som  hur  långt  ifrån 
utgångspunkten  innovationen tar betraktaren. (Tidd et al, 2005) Handlar det om en utveckling eller 
förbättring av något redan känt är det inkrementella innovationer det handlar om. Om det istället är 
fråga om en  innovation  som  radikalt  förändrar  spelets  regler eller  samhällets grundpelare handlar 
det snarare om radikala innovationer. De allra flesta innovationerna är inkrementella och handlar om 
att göra det som redan görs fast bättre och på nya sätt, väldigt få innovationer är helt nya för världen 
(Tidd et al, 2005). 

Det gemensamma för ovanstående definitioner kring innovation är att innovation är något nytt, även 
om  det  för  vem  det  skall  vara  nytt  inte  är  lika  klart.  Däremot  är  framgång  och  spridning  på 
marknaden  en  viktig  del  i  definitionen  av  innovation.  Gidlund  och  Frankelius  (2003)  föreslår  att 
framgången likaväl kan vara ett resultat av god marknadsföring eller genom att produkten/tjänsten i 
sig själv fyller ett viktigt behov. Genom att arbeta med effektivisering av innovationsprocesser i såväl 
det dagliga som  i det strategiska arbetet kan kommunala bolag åstadkomma en positiv utveckling  i 
kommunen  som  kommer  invånarna  till nytta. Dels  genom  att  effektivisera  sin  verksamhet  genom 
inkrementella förbättringar som minskar resursbehovet och dels genom större radikala förändringar i 
till exempel arbetsmetoder eller affärsmodeller.  

1.2. Innovationsprocesser 
Innan jag går vidare i studien kan det vara värdefullt att även klargöra hur jag valt att se på processer 
och framförallt på innovationsprocesser. 

Processer är närvarande  i alla organisationer och kan se mycket olika ut  i olika organisationer, även 
två organisationer som producerar samma sak kan ha helt olika processer. Processen är, till skillnad 
från  projekt,  inte  tidsbegränsad  utan  bör  istället  ses  som  ett  kontinuerligt  flöde  av  en  serie 
aktiviteter. Varje organisation har en huvudprocess, den process  som utgår  ifrån det övergripande 
behovet  och  har  som mål  att  fylla  det  behovet.  Huvudprocessen  består  av  ett  varierande  antal 
delprocesser som består av ett varierande antal aktiviteter. (Alexandersson et al, 1998) Figur 1 visar 
på detta och genom att ta hela processen  i beaktande ser vi huvudprocessen. De olika stegen visar 
delprocesserna  och  delprocesserna  består  av  ett  antal  aktiviteter. Det  är  i  aktiviteterna  satt  i  ett 
processammanhang  som  denna  studie  avser  effektivisera  delprocesserna  och  i  slutänden 
huvudprocessen  i  Bolaget  AB:  s  innovationsprocess.  Alexandersson  et  al  (1998  s.  36) menar  att 
processledning som avser att styra och förbättra sker i tre steg; 1) Genom en nulägesanalys upptäcka 
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brister och möjligheter till förbättring 2) stabilisera processen och eliminera bristerna 3) Utveckla och 
förbättra processen kontinuerligt genom inkrementella förbättringar. 

Processer i den här kontexten kan alltså ses som ”en sekvens av individuella och kollektiva händelser, 
handlingar och aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid i en viss kontext” (Bryman & Bell, 2005 
s. 315). Processen är kontextberoende och kan  inte enkelt anpassas till alla företag  i alla branscher. 
Att  styra  innovationsprocessen  är  en  svår  och  komplex  aktivitet  i  och med  att  innovation  inte  är 
målet i sig utan är snarare ett medel och att en stor mängd faktorer påverkar den (Vedin, 1982). 

Gidlund och Frankelius (2003) ställer sig frågan om  innovativa processer är ett funktionellt begrepp 
eller om det bara är ett trendriktigt modeord. De menar att begreppet är relativt nytt och att det är 
sällsynt förekommande  i  litteraturen och att definitionen är oklar  i vetenskapliga sammanhang och 
att det därför kan vara värt att problematisera begreppet ytterligare  (Gidlund & Frankelius, 2003). 
Denna studie har inte för avsikt att problematisera begreppet innovationsprocesser på djupet, även 
om det inledningsvis kan vara värdefullt att ta upp ett par olika perspektiv på begreppet. 

Det finns olika sätt att se på innovationsprocessen. I denna 
studie  används  framför  allt  Tidd’s  et  al  (2005)  version.  I 
Innovation  process  model  (se  figur  1)  pekar  Tidd  et  al 
(2005)  ut  tre  övergripande  faser  i  en  något  förenklad 
innovationsprocess.  Search  phase  handlar  om  att  hitta 
signaler  i omvärlden som visar på potentiella förändringar 
eller  möjligheter.  Det  är  därför  avgörande  att 
organisationen har väl  fungerande verktyg och rutiner  för 
att  generera,  identifiera,  analysera  och  välja  bland  den 
stora  mängd  tillgänglig  information.  (Tidd  et  al,  2005) 
Selection  phase  handlar  om  att  välja  bland  de  möjligheter  och  idéer  som  samlats  under  den 
föregående  fasen  och  utveckla  dem  vidare  till  konceptnivå.  Det  är  avgörande, menar  Tidd  et  al 
(2005), att  välja  idéer med organisationens övergripande  strategier och  visioner  i  fokus. Den  sista 
fasen, Implementing, handlar om att omsätta de strategiskt utvalda och utvecklade idéerna till någon 
sorts verklighet (Tidd et al, 2005). Den organisation som klarar av att hantera dessa processer bättre 
än sina konkurrenter kan ha en fördel som är svår att konkurrera med. 

Ur processynpunkt hänvisar Tidd et al (2005) till ett antal andra forskare, bland annat Brockhoff et al 
(1999) som i boken ”The Dynamics of Innovation” föreslår att en organisations förmåga att lära sig i 
syfte  att  främja  innovation  och  kreativitet  i  en  turbulent  omgivning  bör  vara  en  av 
kärnkompetenserna. Scherman och Souder  (1994) redogör  för utvecklingsprocessen som en trappa 
där varje steg innebär ytterligare steg framåt mot lansering. Denna modell beskrivs utförligt i boken 
”Managing new technology Development” (Scherman & Souder, 1994) och det är möjligt att denna 
modell  påverkat  Tidd  et  al  (2005)  i  utformandet  av  den  förenklade modellen  som  visas  i  figur  1. 
Cumming  (1998) beskriver processen på ett  liknande  sätt  i  figur 2 där även han,  liksom Tidd et al 
(2005), använder  tre  steg  till att  förklara  innovationsprocessen. Men  för att  innovationsprocessen, 
som  förelås, skall vara en del av organisationens grundläggande arbetssätt saknas det  i Cumming´s 
process en tillbakakoppling, eller  lärande  i processen som Tidd et al (2005) kallar det. Det centrala  i 
figur 2 är kreativitet och Cumming  (1998) menar att  innovation  inte kan äga  rum utan kreativitet. 

Figur 1 Innovation proces model (Tidd et 
al, 2005)
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Definitionen av kreativitet kan i detta sammanhang vara att medarbetarna helt enkelt gör någonting 
nytt och potentiellt värdefullt utan att ha blivit tillsagda att göra det (Robinson och Stern, 1998). 

Till  sist  är  det  även  nödvändigt  att  lyfta  fram  en  viktig  aspekt  i 
innovationsprocessen  och  det  är  Jones  (2002)  som  påpekar  att 
innovationsprocessen  måste  anpassas  efter  organisationens 
individuella förutsättningar.  Innovationsprocessen främjas  inte enbart 
av  ett  kreativt  klimat,  utan  skall  även:  ”ha  en  förmåga  att  se  nya 
möjligheter,  ha  de  rätta  resurserna  för  att  utveckla  idén,  kunna 
effektivt lansera produkten och kopiera vad andra redan gjort” (Jones, 
2002  s.  12).  Dessa  punkter  som  Jones  (2002)  radar  upp  kan  direkt 
sättas  i  relation med  innovationsprocessen  som  den  ses  i  syftet  för 
denna  studie.  Det  vill  säga;  search,  select  och  implement  som 
redovisas i figur 1 (Tidd et al, 2005). 

I  denna  studies  syfte  och  i  anpassning  till  målgruppen  är  det 
fördelaktigt  att  visa  innovationsprocessen  i  en  något  förenklad  form,  figur  1  och  figur  2  ger  en 
översiktlig bild av innovationsprocessen. Det skall dock nämnas att verkligheten förmodligen ser lite 
annorlunda  ut  och  kritiker  till  de  linjära  innovationsprocesserna  pekar  ofta  på  modellernas 
envägsskeende (Tidd et al, 2005). Men som modell fyller de ändå en funktion genom att på ett enkelt 
sätt visa innovationsprocessen ur ett förenklat och lättöverskådligt perspektiv. Innovationsprocessen 
är mångfacetterad och kräver kontakt med både den nära och den mer avlägsna omgivningen för att 
kunna bli effektiv (Vedin & Niederbach, 1993).  Innovationsprocessens möjligheter till effektivisering 
föreslås bero till stor del på individernas förmåga att arbeta kreativt, flexibelt och självständigt (Vedin 
& Niederbach, 1993).  

 

 

 

 

Figur  2  Förenkling  av
Cumming´s”three steps” 
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2. Studiens problemområde och syfte 
Här ges en förklaring till studiens bakgrund och dess övergripande problemområden. Vidare beskrivs även 
studiens syfte, avgränsningar och dess tilltänkta målgrupp. Till sist ges en tydlig översikt över rapportens 
disposition och uppbyggnad. 

2.1. Studiens problemområde 

I  utgångspunkt  i  definitionen  av  innovationsprocesser  som  används  i  denna  studie  föreslås 
innovationsprocesser vara närvarande  i olika grad av verkan  i alla organisationer. Det vill säga, alla 
organisationer  antas,  i  detta  sammanhang,  ha  någon  form  av  idégenererande  verksamhet  och 
intention  att  genomföra, oavsett  vad  idéerna  gäller. Det  kan handla om  allt  från  att byta  lampa  i 
fikarummet  till  att  göra  om  hela  affärsmodellen  –  oavsett  vilken  grad  av  radikalitet  innovations‐
processerna resulterar i finns de ändå närvarande och påverkar organisationens arbete. 

Denna  studie  tog  sin  början  i  en  nyfikenhet  kring  hur  innovationsprocesser  kan  implementeras  i 
organisationer, men med tiden insåg jag att innovationsprocesser i den mening de används här redan 
finns implementerade i alla organisationer och verksamheter. Det avgörande är istället att se till hur 
innovationsprocesserna  kan  effektiviseras  och  bli mer  värdefulla  för  organisationers  verksamhet. 
Efter  att  ha  tagit  del  av  ECBS  rapport  som  diskuterats  ovan  riktades  nyfikenheten  således  till  att 
fundera  kring  hur  effektivare  innovationsprocesser  kan  vara  en  viktig  faktor  i  arbetet  med  att 
effektivisera den offentliga sektorn i Sverige. 

Jag  som  skriver  studien  har  en  arbetsbakgrund  inom  inköp  och  logistik  i  detaljhandeln  samt  viss 
erfarenhet  från  arbete  inom banksektorn. Mina  akademiska  studier  var  till en början  inriktade på 
företagsekonomi med  inriktning mot marknadsföring  för att sedan  inrikta mig mer mot  innovation 
och  kreativitet.  Efter  att  ha  läst  innovation med  successiv  fördjupning  på Mälardalens  Högskola 
kände  jag  att  det  saknas  bidrag  i  litteraturen  kring  innovation  i  den  offentliga  sektorn  då 
kurslitteraturen  som  berörts  främst  tar  upp  stora multinationella  företag  (ofta  amerikanska)  som 
exempel. Beslutet togs att undersöka hur ett kommunalt bolag kan arbeta med innovation för att öka 
tillväxt och bidra till välfärden. Att Bolaget AB valdes beror till stor del på att jag tidigare jobbat med 
ett utvecklingsprojekt där kontaktpersonen  i denna studie var uppdragsgivare och därigenom hade 
jag en redan etablerad kontakt som underlättade tillgången till organisationen. Det skall tilläggas att 
Bolaget AB jobbar med näringslivsutveckling i en tid som för många branscher innebär stor turbulens. 
Att effektivisera innovationsprocesserna i Bolaget AB kan innebära att de på nya och bättre sätt kan 
tillgodose  kundernas  behov  och  främja  det  kommunala  samhället,  vilket  i  slutänden  gynnar 
invånarna genom att fler arbetstillfällen etableras i staden. Bolaget AB har valt att det riktiga namnet 
på bolaget och staden de är verksamma i hålls konfidentiellt i studien. 

De arbetssätt som studien syftar till att ta fram förslag på skall ses ur ett platt perspektiv, det vill säga 
att det inte är hierarkiskt beroende eller beordrade uppifrån i organisationen utan är snarare förslag 
anpassade till den aktuella organisationen på hur medarbetare och chefer tillsammans och själva kan 
arbeta  för effektivare  innovationsprocesser. Nedan  ges en  kortfattad beskrivning  av Bolaget AB:  s 
verksamhet vilken följs av de, för studien, vägledande problemformuleringarna. 
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Bolaget  AB  är  ett  offentligt  bolag  i  en  mellanstor  svensk  stad  och  arbetar  långsiktigt  med  att 
säkerställa en fortsatt stark utveckling av stadens näringsliv. Bolaget AB beskriver sitt arbete utifrån 
två  utgångspunkter.  Dels  att  lyfta  fram  staden  som  en  konkurrenskraftig  etableringsort  för  nya 
företag, både utifrån och  inifrån staden, och dels att underlätta de befintliga  företagens utveckling 
(hemsida). Bolaget  i denna studie består av två näringslivsutvecklare, en näringslivschef och en VD. 
Till  detta  tillkommer  en  marknadsavdelning,  i  denna  studie  kommer  dock  endast  VD  och 
näringslivskontoret  att  innefattas.  Staden  är  i  skrivande  stund  i  slutfasen  med  att  ta  fram  nya 
strategier  för  näringslivet  i  staden. De  befintliga  strategierna  presenteras  i  en  intern  rapport  från 
2007 (internt dokument). I korthet redovisas dessa strategier i följande punkter: 

o Staden skall växa och utvecklas genom att skapa en attraktiv arbetsmarknad och 
bra livsmiljöer. 

o Fokus  inom näringspolitiken  skall  riktas mot de  företag  som verkar utanför den 
lokala marknaden. 

o Näringspolitiken skall: 

 utveckla befintliga kluster och styrkeområden 
 Utveckla  relationerna  med  utbildningssektorn  och  det  omgivande 

samhället. 
 Utveckla en starkare profil i omvärlden. 

 

Uttalat  i  strategin är att  skapa  lokala  innovationsmiljöer  i nära  förknippat  samarbete med  stadens 
högskola. Vidare betonar rapporten att staden har kommit långt i förnyelsen inom stora delar av den 
offentliga  sektorn.  Att  vidare  effektivisera  innovationsprocesserna  kan  vidare  utveckla  och  skapa 
processer  för nya arbetssätt och  idéer som kan vara en viktig del  i måluppfyllelsen  för staden som 
helhet samt att resursslöseri kan minskas och mer riktade arbetssätt för förnyelse kan sättas  in för 
att uppnå resultat. I rapporten tas även upp att en av svagheterna i näringslivsarbetet i staden är en 
viss förändringsobenägenhet beroende av den historiskt sett stabila strukturen och industrikulturen. 
Nya arbetssätt för effektiv förändring kan således vara värdefulla. (Internt dokument). 

2.2. Syfte 
Syftet med studien är att ta fram förslag på arbetssätt för effektivare innovationsprocesser i Bolaget 
AB:  s  verksamhet.  Dessutom  syftar  studien  till  att  diskutera  vad  som  kännetecknar  effektiva 
innovationsprocesser och hur de kan tillföra värde till att offentligt bolag. 

2.3. Vägledande frågor 
 Vad kännetecknar effektiva innovationsprocesser? 
 Hur kan effektiva innovationsprocesser tillföra värde för ett offentligt bolag? 
 Hur kan Bolaget AB arbeta för effektivare innovationsprocesser i sin verksamhet? 
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2.4. Avgränsningar 
Studien  kommer  inte  att  omfatta  andra  delar  av  den  offentliga  sektorn  än  Bolaget  AB:  s 
näringslivskontor. Den del av Bolaget AB: s verksamhet som arbetar med marknad kommer  inte att 
behandlas  i  denna  studie  och  inte  heller  kommer  andra  externa  samarbetspartners  att  omfattas. 
Studien  avgränsas  således  till  att  innefatta  det  interna  arbetet  i  och  mellan  Bolaget  AB:  s 
näringslivskontor och VD. De arbetssätt  för effektivare  innovationsprocesser som  föreslås  i studien 
kommer  inte  i  detta  sammanhang  att  praktisk  implementeras  i  Bolaget  AB:  s  verksamhet  utan 
avgränsas till att vara just förslag eller rekommendationer. 

2.5. För vilka? 
Den  tänkta målgruppen  för studien är  i  första hand uppdragsgivaren, Bolaget AB, men även andra 
beslutsfattare och medarbetare  inom den offentliga sektorn. Studien kan också vara  intressant  för 
andra yrkesgrupper  som arbetar med  förändrings‐ och utvecklingsarbete. Med  studien hoppas  jag 
kunna  inspirera och ge  läsaren, oavsett bakgrund, en ökad kunskap och  förståelse  för  innovations‐
processen  även  om  slutsatserna  inte  är  generaliserbara  i  en  bredare  utsträckning  utanför  denna 
studies syfte. 

2.6. Innovationsbidrag 
Studien  har  för  avsikt  att  ge  förslag  på  arbetssätt  som  kan  effektivisera  ett  offentligt  bolags 
innovationsprocesser.  Vad  som  kännetecknar  effektiva  innovationsprocesser  och  hur  effektiva 
innovationsprocesser kan tillföra värde för ett offentligt bolag är en av de centrala frågeställningarna. 
Innovationsbidraget i studien är således främst inriktat mot innovation i en offentlig kontext men kan 
även vara värdefull för små privata företag och organisationer. 
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2.7. Disposition 
Nedan visas en modell över studiens disposition samt en beskrivning av vad de olika rubrikerna 
behandlar. 

1. Introduktion, 
Vad ligger bakom beslutet att vilja effektivisera innovationsprocesser i den 
offentliga sektorn?  

 

2. Studiens problemområde och syfte, 
Vilka frågor som vägleder studien, vad som skall göras och till vilka studien riktar 
sig. 

 

3. Teoretisk referensram, 
Vad andra skrivit om studiens problemområde. 

 

4. Tillvägagångssätt, 
Hur studien har genomförts och varför just på det sättet. 

 

5. Nulägesbeskrivning, 
Hur medarbetare och chefer på Bolaget AB beskriver deras verksamhet och 
arbetsprocesser 

 

6. Nulägesanalys, 
Bolaget AB: s verksamhet och arbetsprocesser analyseras med utgångspunkt i 
den teoretiska referensramen. 

 

7. Effektivisering av innovationsprocessen, 
Här ges förslag på arbetssätt anpassade till Bolaget AB som kan effektivisera 
innovationsprocessens olika steg i bolaget. 

 

8. Avslutande ord, 
En kritisk granskning av studiens tillvägagångssätt redogörs för att till sist ge 
förslag på vidare forskning. 
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3. Teoretisk referensram 
Denna  rubrik  syftar  till att ge  läsaren en  förståelse  för de begrepp och  teorier  som  ligger  till grund  för 
studiens analys och slutsatser. 

3.1. Omvärldsbevakning och problematiken med rutiner 
Omvärldens naturliga tillstånd är turbulent, menar Mason (2007). I och med att faktorer i omvärlden 
ständigt  interagerar och är  sammankopplade  i ett komplext  system är det  svårt att kunna  förutse 
kommande förändringar. Mason (2007) menar att omvärlden aldrig är stabil och förutsägbar och att 
det  därför  finns  litet  utrymme  för  ordnad  konkurrens.  Behovet  av  innovation,  snabbare 
utvecklingsprocesser och effektivare  informationsbearbetning har därför ökat  i och med eskalerad 
turbulens  i omvärlden och det blir omöjligt  för beslutsfattare att  fatta  relevanta  långsiktiga beslut 
(Mason,  2007).  De  behov  och  värderingar  som  var  närvarande  när  ett  beslut  togs  kan  snabbt 
förändras och beslutet riskerar då bli irrelevant (Brunsson, 1989). 

Frankelius (2001) tar också upp den höga hastigheten som förändringar och information sveper runt 
världen och menar att omvärldsförändringar ständigt gör sig påminda. Det behövs nya perspektiv och 
arbetssätt  för  att  analysera  omvärlden  kreativt  och  se  förändringar  innan  de  har  hänt  och  agera 
proaktivt.  Behovet  av  omvärldsbevakning  ökar  i  allt  större  utsträckning.  (Frankelius,  2001) Men 
omvärldsbevakning  ser mycket  olika  ut  i  olika  organisationer  och  leder  ofta  till  resultat  som  inte 
förväntades. Omvärldsbevakningen bör starta med en definition på vad organisationen vill  få ut av 
bevakningen.  För  att  organisationen  skall  veta  vad  de  skall  bevaka  och  vara  observant  på  i  sin 
bevakning  av  omvärlden  behöver  den  utveckla  en  känsla  för  prioriteringar.  (Hamrefors,  2004) 
Hamrefors (2004 s. 7) ger förslag på två viktiga fokusar för omvärldsbevakningen; 1) Att komplettera 
redan befintlig kunskap hos medarbetarna och 2) Att förändra perspektiven på verkligheten.  

Vikten av att kunna fatta beslut på tillgänglig information på allt kortare tid efterlyser just nya sätt att 
arbeta  och  leda,  något  som  i  längden  kan  vara  positivt,  enligt Mason  (2007),  då  det  turbulenta 
klimatet belönar differentiering och straffar likriktning. Nya sätt att driva företag och organisationer 
kan därför ses som en naturlig utveckling i det turbulenta klimatet. Organisationer och beslutsfattare 
på alla nivåer behöver hitta nya sätt att hitta signaler till förändring  i omvärlden för att kunna fatta 
kreativa och konkurrenskraftiga beslut som är av värde  för organisationen.  Innovationsprocesserna 
måste  på  grund  av  de  rådande  omständigheterna  i  omvärlden  bli  effektivare  och  genom  hela 
processen  ligger  fokus på att  skanna av omvärlden och  lokalisera hot och möjligheter  i den aldrig 
sinande floden av information (Tidd et al, 2005). 

De  rutiner som organisationen har  för att hitta och analysera  information på kan  i många  fall vara 
avgörande och att bara kopiera andras sätt att arbeta är ofta  lönlöst  i och med att det arbetssättet 
kanske  inte är det mest optimala  för  just den  specifika organisationen. Vad  för  typ av  information 
som  är  relevant  kan  vara  svårt  vid  en  första  anblick  att  avgöra,  då  det  kan  handla  om 
teknikutveckling,  förändrat  behov  på  marknaden,  politiska  beslut,  konkurrenters  agerande  eller 
ekonomiska  konjunkturer.  (Tidd  et  al,  2005)  Hur  rutiner  och  formalisering  av  arbetet  påverkar 
innovation  är  inte heller  klarlagt,  enligt Bodewes  (2002) och  i  en  tid  som  är uppenbart  turbulent 
kanske  rutiner  inte  är  den  självklara  lösningen  för  att  effektivisera  innovationsprocessens 
omvärldsbevakning. Bodewes (2002) fortsätter och menar att för att en formell regel, eller rutin, skall 
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vara  effektiv  är  det  inte  alltid  nödvändigt  att  den  innehåller  en  detaljerad  beskrivning  av 
tillvägagångssättet. Det går därför att  tänka  sig att effektiva  rutiner  för  informationshantering och 
omvärldsbevakning  snarare  kan  vara  att  kontinuerligt  söka och  analysera  information  i bred  skala 
men utan att ha rutiner precis för var  information skall sökas. De rutiner som företaget kan tänkas 
behöva kan då  istället handla om hur den  insamlade  informationen  tas  till vara och görs tillgänglig 
inom organisationen. 

3.2. Innovation as a risky business 
I sin korta artikel ”Fostering Innovation” skriver Nagesh (2008) att innovation ibland kan ses som ett 
fult ord och att det finns en generell riskkänsla kring begreppet. Ingen vill bli förknippad med det där 
projektet som inte ledde någonstans eller ännu värre – det där misslyckandet – och att många därför 
upplever  innovation  som något negativt  som bör undvikas  (Nagesh, 2008).   Men  att motsätta  sig 
förändring kan vara farligt, menar Ahmed (1998) och beskriver innovation som en kultur eller miljö i 
företaget  som  skapar värde. För att återkoppla  till Nagesh´s  (2008) beskrivning av  innovation  som 
något riskfyllt och fult beskriver Ahmed (1998) det som att även om innovation visserligen är riskfyllt 
och  oförutsägbart  är  det  just  i  det  som möjligheterna  finns.  Företag  och  organisationer  kan  inte 
skydda sig från förändringar i omvärlden, oavsett hur teknisk överlägsna eller marknadsledande de är 
för stunden och för att utvecklingen skall kunna fortgå med framgång behöver alla företag innovation 
(Ahmed, 1998). 

Ett visst mått av risktagande är oundvikligt  i effektiv  innovation och  förändring, menar Borgelt och 
Falk  (2007) och  fortsätter med att  föreslå att det är på bekostnad av  innovation som risk undviks  i 
organisationerna.  I  den  turbulenta  värld  som Mason  (2007)  föreslår  att  vi  lever  i  är  tonvikten  på 
riskreducering  större  än  någonsin  (Borgelt  &  Falk,  2007).  Lee‐Mortimer  (1995)  skriver  att 
framgångsrik  innovation  kräver  att  risker  hanteras  från  första  början  och  att  risker  ofta  inte 
uppmärksammas  i processen.  I  innovationsprocessen kan risker  inte bortses  ifrån och en noggrann 
riskanalys är viktig att genomföra  löpande genom hela processen.  Lee‐Mortimer  (1995) menar att 
denna  aktivitet  skall  inkludera  alla  som  är  inblandade  i  processen.  Riskerna  måste  identifieras, 
bedömas och planeras  för  (Lee‐Mortimer, 1995). Ett annat alternativ ges av Brockhoff et al  (1999) 
som menar  att  riskerna med  fördel  kan delas mellan  ett  antal  strategiska partners.  Ledare måste 
välja  en  väg  som  innebär  en  acceptabel  nivå  av  risk men  som  samtidigt  inte  stänger  dörren  för 
framtida möjligheter (Brockhoff et al, 1999). 

3.3. Innovation och kultur 
Organisationer  idag är  i större utsträckning kunskapsbaserade vars konkurrenskraft och överlevnad 
till  stor  del  hänger  på  deras  förmåga  att  vara  kreativa,  innovativa  och  anpassningsbara. 
Organisationsförändringar  tvingas  till  att  även omfatta organisationens  förmåga  att  vara  innovativ 
och inte bara individer och deras beteenden, i och med att omvärldsförändringarna går i allt fortare 
takt.  Idégenerering  och  innovation  spelar  en  viktig  roll  och  allt  större  press  ligger  på  chefer  och 
beslutsfattare  att  skapa  en  kultur  som  accepterar  innovation  som  en  del  av  de  grundläggande 
arbetssätten. (Martins & Terblanche, 2003) Att skapa en kultur som främjar innovation är en stor del 
av att effektivisera innovationsprocesserna i ett företag (Nagesh, 2008). 
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Alla  organisationer  har  sin  egen  organisationskultur  och  om  effektiva  innovationsprocesser  skall 
kunna  bli  en  naturlig  del  måste  således  innovationsprocesserna  anpassas  till  de  specifika 
förutsättningar och normer som existerar  i organisationen (Martins & Terblanche, 2003). För precis 
som  processbegreppet  är  ”en  sekvens  av  individuella  och  kollektiva  händelser,  handlingar  och 
aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid i en viss kontext” (Bryman & Bell, 2005 s. 315), är även 
innovation kontextberoende (Martins & Terblanche, 2003). Om en innovation kan betraktas som en 
innovation beror till stor del på organisationen den skapas i och hur den uppfattas av slutanvändaren 
(Martins &  Terblanche,  2003).  Innovationer  som  skapas  i  organisationer  utgår  nästan  alltid  ifrån 
organisationen  eller  slutanvändarens  egna  specifika  behov  (von  Hippel,  2005).    Om 
organisationskulturen uppmuntrar dialog mellan olika användare med olika behov kan fler av dessa 
behov inkluderas i innovationens utformning (von Hippel, 2005). 

För  att  en  organisation  skall  kunna  ta  till  sig  nya  arbetssätt  i  syfte  att  effektivisera  innovations‐
processerna kan det vara befogat att arbeta med organisationskulturen, eftersom en positivt inställd 
kultur  är  nödvändig  för  att  organisationen  skall  kunna  vara  innovativ  (Ahmed  1998). Martins  och 
Terblanche (2003 s. 68) visar i sin studie att organisationskulturen påverkar innovation och kreativitet 
på två sätt: 

1) Genom  normer  och  interaktion med  andra medlemmar  i  organisationen  lär  sig 
medarbetarna vilket beteende som accepteras och delas av övriga organisations‐
medlemmar.  I  kontakten  med  chefer  och  andra  medlemmar  avgörs  hur 
medarbetare och chefer arbetar med innovation i den dagliga verksamheten. 
 

2) I grunden ligger ett antal uttalade eller outtalade värderingar som organisationen 
lever och verkar efter. Dess värderingar påverkar direkt vilka aktiviteter som anses 
relevanta att lägga tid på och hur dessa skall utföras. 

För att en organisation skall kunna vara innovativ är det nödvändigt att skapa en kultur som ständigt 
vägleder och  främjar medarbetarna  i deras arbete, menar Ahmed  (1998). Kultur  i en organisation 
består av alla de värderingar, mönster och beteenden som delas av de som ingår i organisationen och 
syftar  till  att  standardisera  arbetssätten  (Herbig & Dunphy,  1998). Vilka  värderingar  som delas  av 
gruppen  kommer  att  vägleda  gruppens  arbete.  Om  en  organisationskultur  värderar  kreativitet, 
menar  Herbig  och  Dunphy  (1998)  att  den  gruppen  också  har  bättre  förutsättningar  för  att  vara 
innovativa. Graden av innovation i en organisation står i direkt relation till organisationens kulturella 
värderingar till de faktorer som främjar innovation (Herbig & Dunphy, 1998). 

Vidare  kan  det  skönjas  att  byråkratiska  kulturer  reducerar  kreativitet  och  att  möjligheterna  till 
innovation då minskar  (Herbig & Dunphy, 1998). Leavy  (2005 s. 39)  föreslår  fyra kulturella  faktorer 
som  skapar  ett  innovationsfrämjande  klimat:  1)  Placera  människor  och  idéer  i  hjärtat  av 
ledningsfilosofin 2) Ge människor utrymme att växa, prova saker och lära sig av misstagen 3) Bygg en 
stark  känsla  av  öppenhet,  tillit  och  gemenskap  4)  Underlätta  intern  kunskapsförflyttning.  Leavy 
(2005) menar att dessa fyra faktorer är gemensamma för innovativa företag som Nokia, IDEO och 3M 
och  att  de  är  grundläggande  för  deras  innovativa  förmåga  samt  skapandet  av  en  innovations‐
främjande kultur. 
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3.4. Beslutstagande och strategisk idéutveckling 
I en organisation kan det finnas många idéer och förslag om vad som kan göras i vissa frågor och det 
är därför  intressant att belysa vikten av beslutsfattande kring vilka  idéer  som väljs ut  i processen. 
Inom  beslutsteorin  menar  nobelpristagaren  Herbert  Simon  att  eftersom  organisationer  är 
begränsade  i  sin  förmåga att hantera  information kan heller aldrig perfekt  rationella beslut  fattas. 
Det  är  alltså beroende på hur medarbetare och  chefer  inom organisationen  klarar  av  att hantera 
information som  ligger till grund  för hur bra och välgrundade beslut som kan  fattas. Formaliserade 
beslut som sker på rutin kan vara användbart och är en stor del av beslutsprocessen. Rutinmässiga 
beslut är effektiva och innebär att det går att fatta beslut snabbt. Problemet med denna typ av beslut 
kan vara att alla aspekter kring området som beslutet fattas kring inte tas i beaktande och att beslut 
riskerar att tas av vana oberoende av sammanhanget. (Bastoe & Dahl, 1996) 

Men  att  ta  beslut  som  inte  är  baserade  på  rutin  kräver  intuition,  kreativitet  och  en  viss 
bedömningsförmåga. Det kräver kanske mer  tid och  resurser att  fatta beslut på denna basis, men 
genom att ta sig tid att bedöma och analysera situationen kan, om inte ett perfekt rationellt beslut, i 
alla  fall bästa möjliga beslut med hänsyn  till  kontext och  tillgänglig  information  tas.  Informations‐
hantering och omvärldsbevakning är således viktiga delar i beslutsfattandet i organisationer och det 
finns  samband  mellan  dessa  faktorer  och  organisationens  utformning.  Genom  att  utforma 
organisationen  och  informationshanteringen  på  ett  sätt  som  för  organisationen  är  lämpligt  kan 
minnet  i organisationen och kunskapen spridas över hela organisationen och möjliggöra  flexibilitet 
och kreativitet. (Bastoe & Dahl, 1996) 

Nya idéer och möjligheter uppstår ofta genom en kombination av ny och redan befintlig information 
och kunskap, problemet är att det är svårt att veta vilken ny information eller kunskap som kan vara 
av värde  innan den kombinerats med redan befintlig  information och kunskap.   Det är först när ny 
kunskap betraktas i ljuset av vad som redan är känt som nya möjligheter uppstår och som Robinson 
och  Stern  (1998)  vittnar  om  är  detta  nästan  alltid  oplanerat  och  oförutsägbart. Alla medarbetare 
inom organisationen har olika sätt att kognitivt analysera  information på och kopplingen mellan ny 
och befintlig  kunskap kan därför  ske var  som helst och när  som helst  i organisationen. De  rutiner 
organisationen  har  för  att  fånga  in  information,  internt  och  externt,  skall  därför  inbegripa  hela 
organisationen och de måste även innefatta sätt att ta hand om informationen och de idéer som kan 
uppstå. (Robinson & Stern, 1998) 

von  Hippel  (2005)  menar  att  det  i  innovativa  organisationer  finns  en  vilja  att  släppa  ifrån  sig 
information  som  rör  individernas egna  idéer. Detta är en viktig  faktor att beakta och  främja  inom 
organisationen, att förenkla informationsdelning med andra inom organisationen (von Hippel, 2005). 
Von Hippel (2005) föreslår till exempel att organisationen kan införa chatt rum för medarbetarna där 
de kan diskutera idéer, eller mejllistor där olika problem lyfts fram. 

Ett av de vanligaste problemen i innovationsprocessen är att organisationer väljer att gå vidare med 
utvecklingen av  idéer som varken passar dess kompetens eller dess övergripande affärsidé (Tidd et 
al, 2005). Värt att tillägga här kan vara att det inte alltid är nödvändigt att avfärda en möjlighet bara 
för att den inte passar in i affärsidén eller att kompetensen inte finns i företaget. Kompetens går att 
finna utanför organisationen och ibland kan radikala förändringar av affärsmodellen vara nödvändigt 
för att kunna ta tillvara på möjligheterna som visar sig. 
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Begrunda exemplet med det  japanska  järnvägsbolaget, Japan Railways East, som skulle 
bygga en tunnel och fick problem med källvatten från berget  i en av tunnlarna. Det var 
en vattenkälla  i bergen som började sippra ut  i gångarna och detta ställde till problem 
för bygget. En av byggjobbarna drack dock av vattnet och  fann att det  smakade gott, 
varpå han föreslog för sina chefer att de borde börja tappa vattnet på flaska. Företagets 
styrelse insåg att detta var en bra idé och de lanserade vattnet under namnet Oshimizu 
och snart därefter blev det en stor succé och såldes på nästan tusen platser i anslutning 
till järnvägsstationer i Tokyo och östra Japan. (Robinson & Stern, 1998) 

Exemplet visar att idéer inte alltid behöver bedömas efter vad organisationen redan gör även om det 
är  vanligare,  om  inte  enklare,  att  utveckla  idéer  som  ligger  inom  ramen  för  organisationens 
nuvarande kunskap och affärsmodell. Men för att kunna gå vidare med såväl inkrementella som mer 
radikala  idéer  är  det  nödvändigt  att  beakta  den  kunskap  som  finns  i  eller  i  anslutning  till 
organisationen som behövs för att genomföra  idéerna med framgång (Tidd et al, 2005). Det kritiska 
här är  således att  inse att de  strategiska konkurrensfördelarna kommer ur de  interna och externa 
kompetenser  som  organisationen  kan mobilisera  bättre  och  snabbare  än  konkurrenterna  och  är 
därför en viktig aspekt att analysera när de strategiska valen skall utföras (Tidd et al, 2005). 

3.5. Samarbete och nätverkande 
Att  effektivt  genomföra  innovation  handlar  inte  bara  om  att  ge  resurser  till  genomförandet  utan 
snarare om hur resurserna används. Effektivitet i denna del kan till exempel innebära att föra en vara 
eller tjänst till marknaden snabbare än konkurrenten och därmed vinna fördelar. Samarbetet i detta 
skede är avgörande för att lanseringen av innovationen skall kunna gå vidare med framgång och det 
är  inte ovanligt  att många nya problem dyker  upp och  kräver uppmärksamhet  (Tidd  et  al,  2005). 
Kommunikation, både  internt och externt, är en grundläggande del av samarbetet  i genomförandet 
av innovationen. En ickefunktionell kommunikation i organisationen eller mellan organisationen och 
dess samarbetspartners kan vara ett hinder för utveckling och rörelse framåt i innovationsprocessen 
(Bastoe & Dahl, 1996). En samarbetsorienterad organisation  inser vikten av att skapa bra relationer 
inte bara mellan organisation och anställda utan även mellan organisation och externa samarbets‐
partners (Bastoe & Dahl, 1996). 

Robinson  och  Stern  (1998)  menar  att  om  bara  de  vanliga  kommunikationskanalerna  används 
kommer bara de som brukar prata med varandra att kommunicera, men  för att  innovationen skall 
kunna  genomföras  effektivt måste  kunskap  från  hela  organisationen  tas  tillvara.  Kommunikation 
inom och utom organisationen måste därför kunna hitta naturliga vägar som  tillåter människor att 
mötas och prata med varandra. Genom detta kan även oplanerade och outvecklade  idéer utvecklas 
och genomföras  (Robinson & Stern, 1998).  I nätverksansatsen är  tanken om  långsiktiga relationer  i 
centrum (Frankelius, 2001). Att utveckla nätverk som fokuserar på samarbete, kunskapsdelning och 
erfarenhetsutbyte  kan  skapa möjligheter  för  ny  kunskap  att  utvecklas  (Tell &  Halila,  2001).  I  ett 
sådant nätverk är förtroende och öppenhet en nödvändighet för ett fritt  informationsutbyte (Tell & 
Halila, 2001). 

Gummesson  (1994)  håller med  om  att  det  grundläggande  i  en  relation  är  ett  utbyte  som  sker 
ömsesidigt mellan parterna och på ett sätt som alla  inblandade vinner på. Hamrefors (2005) menar 
att varje organisation har  inom sitt område utvecklat en expertis som andra aktörer har förtroende 
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för.  Ömsesidighet  och  förtroende  är  nyckelorden  i  sammanhanget  men  för  att  ett  långsiktigt 
samarbete skall kunna  fortgå kan även andra  faktorer behöva vägas  in. Harwood och Garry  (2006) 
talar om personliga egenskaper hos parterna som medför att parterna trivs med varandra och väljer 
att  samarbeta.  Grönroos  (2002)  menar  att  det  är  hållandet  av  löften  som  det  avgörande  för 
skapandet och upprätthållandet av en långsiktig relation. 

I och med  vikten av att marknaden  tar  till  sig  innovationen blir det  tydligt  att  kundbehovet är en 
substantiell  del  av  innovationsprocessen  och  ju  tidigare  i  processen  detta  erkänns  desto  bättre 
kundorienterad kan resultatet bli (Tidd et al, 2005). Att blanda in och samarbeta med slutanvändaren 
i innovationsprocessen får även stöd av Mulgan och Albury som menar att slutanvändaren i ett tidigt 
skede  bör  involveras  i  syfte  att  undvika  problem  i  genomförandefasen  (ur Nählinder,  2007).  Lee‐
Mortimer  (1995) menar  att  det  räcker  att  bara  titta  sig  omkring  i  näringslivet  för  att  upptäcka 
organisationer och  företag  som  inte  skapar  innovationer  för  sina kunders behov.  I och med att en 
innovation  i  begreppets  definition  kräver  att  innovationen  används,  det  vill  säga  att  den  når 
framgång på den avsedda marknaden, kan det tyckas uppenbart att kundens behov bör ligga i fokus 
redan  från  början.  Hamrefors  (2007)  menar  att  både  interna  och  externa  kunders  behov  och 
förutsättningar skall stå i fokus vid utveckling och effektivisering av processer. 

3.6. Lärande och utvärdering 
Under  innovationsprocessens gång är det även viktigt att ta tillvara på den kunskap som uppstår på 
vägen  och  att  denna  nya  kunskap  kan  användas  i  de  fortsatta  innovationsprocesserna.  En  av 
huvuddelarna  i  genomförandet  är  att  det  också  finns  en  vilja  att  lära  av  tidigare  projekt  som 
genomförts och avslutats i syfte att ytterligare kunna effektivisera processerna inom organisationen 
(Tidd et al, 2005). Det kan därför vara mycket användbart, om inte nödvändigt, att utföra någon sorts 
strukturerad  revision  genomgående  i  alla  pågående  och  avslutade  innovationsprocesser  och  att 
dessa  tas  tillvara  och  bearbetas  i  syfte  att  tillgängliggöra  ny  kunskap  i  organisationen  (Tidd  et  al, 
2005).  Enligt  Vedin  och  Niederbach  (1993)  arbetar  de  erkänt  framgångsrika  företagen  med  att 
medvetet  ta  tillvara på erfarenheter av  tidigare projekt. Att utvärdera är, enligt Parmander  (2005), 
att analysera aktiviteter, handlingar och beslut under processens gång och att dokumentera dessa, 
det görs därför bäst löpande genomgående hela processen. I kontinuerliga innovationsprocesser bör 
en diskussion mellan medarbetare, chefer och ledning föras kring vad utvärderingen syftar till för att 
resurser  skall kunna  läggas på att dokumentera  relevanta  saker  (Parmander, 2005). Viktiga  frågor, 
enligt Parmander (2005 s. 129), är här till exempel: Vad är viktigt att lyfta fram; för vem [och av vem] 
görs utvärderingen; vad är syftet och hur skall den användas? 

3.7. Innovation i offentlig sektor 
Bolaget  AB  är,  som  nämnts,  ett  kommunalt  bolag  med  det  offentliga  som  både  målgrupp  och 
uppdragsgivare. Min  förutfattade  förståelse  i  studiens  början  var,  som  nämnts,  att  bolag  i  den 
offentliga  sektorn  är  hierarkiska,  långsamma  och  byråkratiska.  Kan  det  verkligen  vara  som  mitt 
initiala  antagande  säger,  att  offentliga  sektorn  konsekvent  är  obenägen  att  förändras  i  takt med 
samhället och att de ofta bygger på höga hierarkiska pyramider med en byråkratisk miljö  som gör 
kommunikation och beslutsfattande  långsamt?  Ja, menar Parmander  (2005), som varit ansvarig  för 
ett antal offentliga förändringsprojekt som hon beskriver  i sin bok ”Från  idé till verklig förändring”. 
Inte bara, menar Parmander (2005), på grund av de stela strukturerna och den hierarkiska ordningen 
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utan även på grund av att ordningen är väl förankrad  i medarbetarnas attityder och värderingar att 
ordningen finns kvar i medarbetarnas mentala bild av arbetet även om organisationen plattas ut på 
pappret. 

Ett offentligt bolag består av ett antal delsystem, politiker,  ledningar, medarbetare, administration 
och medborgare, och vad  som händer  i  samspelet mellan dessa delsystem visar hur det offentliga 
bolaget fungerar (Parmander, 2005). Avståndet mellan dessa, menar Boalt‐Boethius (ur Parmander, 
2005) är avgörande för hur detta samspel kan fungera effektivt och utan förvirring och brist på tillit 
som annars riskerar att bli fallet. I studien betraktas, liksom Parmander (2005) gjorde, den offentliga 
sektorn som ett speciellt sammanhang som har sina speciella omständigheter. Dock är den offentliga 
sektorn inte förunnad att kunna ignorera behovet av förändring och innovation. 

Ellen Schall (1997) från New York University menar att hållbar innovation inom den offentliga sektorn 
är  det  samma  som  att  hålla  förändringarna  vid  liv  och  att  fortsätta  utvecklas  i  samhällets  tjänst. 
Innovation  i  den  offentliga  sektorn  riskerar  att  ändra  inriktning  vid  politiska  förändringar  och  är 
känslig  för politiska påtryckningar  (Schall, 1997). Den offentliga  innovationsprocessen måste därför 
kunna överföras och överleva oavsett vilket politiskt parti som är verksamt och Schall (1997) menar 
att det offentliga bolaget måste sätta en strategisk plan för innovationsprocessen som kan fortsätta 
oberoende av vilket politiskt läge som råder. 

Ytterligare en dimension på  innovation  i den offentliga sektorn kan vara risktagandet. För offentliga 
bolag  som  misslyckas  väntar  stora  påtryckningar  från  till  exempel  media,  skattebetalare  och 
oppositionspartier, detta kan vara en anledning god nog att avstå från att ta för stora risker (Borins, 
2001).  Borins  (2001) menar  vidare  att  de  offentliganställda medarbetarna  betalas med  fast  och 
förhållandevis  låga  löner  med  liten  chans  till  bonusar  och  att  detta  påverkar  motivationen  till 
innovation och egna initiativ negativt jämfört med medarbetare i den privata sektorn. 

Men det finns även likheter med den privata sektorns innovationsprocesser. Innovationsprocesserna 
kräver ett  samarbete över gränserna  i organisationen och att  flera olika  funktioner kan  samarbeta 
(Borins,  2001).  På  många  sätt  är  den  offentliga  innovationsprocessen  likadan  som  innovations‐
processen  i  den  privata  sektorn  (Borins,  2001). Även  om  Borins  studie  äger  rum  i  en  amerikansk 
kontext går det att  finna  likheter och  intressanta slutsatser om  innovation  i den offentliga sektorn. 
Bland annat att  innovationsprocessen är allas ansvar och att  innovationsprocessen ofta  innebär ett 
visst  mått  av  experimenterande  och  risktagande  (Borins  2001).  Den  offentliga  sektorn  är  som 
diskuterats  en  speciell  kontext  som  inte  är  riskbenägen,  detta  kan  verka  negativt  på  innovations‐
förmågan och medföra att offentliga bolag  tar det  säkra  före det osäkra. För att effektivisera den 
offentliga sektorn krävs det dock att utvecklingen går mot ett organisationsklimat  i offentliga bolag 
som främjar innovation. (Borins, 2001) 

3.8. Organisationsförändring 
Att genomföra  innovationer kan  i många  fall handla om att  förändra tillvaron  för de som är tänkta 
använda innovationen och det är därför viktigt att inse begränsningarna med att planera utan att ta 
hänsyn till hur alla inblandade uppfattar och tolkar förändringen som innovationen innebär (Alvesson 
& Svenningsson, 2007). Innovationsprocesser i en organisation leder till något nytt som i sin tur leder 
till förändringar av olika slag, antingen i den interna verksamheten eller för den externa marknaden 
(Martin & Terblanche, 2003). Att som i denna studie förändra arbetssätt, normer eller värderingar för 
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att  effektivisera  arbetet  med  innovations‐
processerna  kan  ibland  vara  svårt  om 
organisationens  medlemmar  inte  är 
medvetna om varför förändringarna görs och 
själva  inte  accepterar  förändringarna.  Som 
Alvesson  och  Svenningsson  (2007)  beskriver 
finns  det  inte  bara  en  enda  typ  av 
organisationsförändring. Vi  kan  skilja dem  åt 
på  en  skala  där  evolutionär  förändring 
återfinns  på  den  ena  änden  där  det  mest 
handlar  om  att  göra  små  inkrementella 
förändringar  för  att  vidmakt‐  hålla  det  som 
redan  är,  fast  lite  bättre  (Alvesson  & 
Svenningsson, 2007). 

På den andra änden av vår skala kan vi sätta den revolutionära organisationsförändringen, där syftet 
är  att  skapa  något  helt  nytt  och  frigöra  sig  helt  från  gamla  arbetssätt  och  vanor  (Alvesson  & 
Svenningsson,  2007).  Syftet  med  denna  studie  återfinns  någonstans  mittemellan,  vid  en  typ  av 
förändring Alvesson och Svenningsson (2007, s. 243) kallar Bygga på och utveckla (se figur 3). Denna 
typ av förändring handlar just som namnet indikerar att utveckla något i en större omfattning än att 
bara  justera  för  att  vidmakthålla  (Alvesson  &  Svenningsson,  2007).  Det  är  inga  omvälvande 
förändringar för de inblandade och handlar inom ramen för studien om att medarbetare och chefer 
lägger till en innovationsdimension på det arbete de redan gör. 

I  arbetet  med  att  förändra/utveckla  organisationens  arbetssätt  är  det  viktigt  att  det  sker  med 
organisationens specifika historia i åtanke och att hänsyn tas till de värderingar och den kultur som är 
befintlig i organisationen (Alvesson & Svenningsson, 2007). De som omfattas av förändringen måste 
alltså  få känna att de kan påverka  förändringen och, ännu hellre, att den  faktiskt utgår  ifrån deras 
egna behov och önskemål. De hot  som medarbetare och chefer kan uppfatta utifrån  förändringen 
härstammar ofta från faktorer som att kompetenskraven höjs eller sänks, att  individens anställning 
hotas, arbetsvillkoren förändras eller att individens status minskas (Alvesson & Svenningsson, 2007). 

 

Figur 3 Typer av organisationsförändring (Bearbetning av 
Alvesson & Svenningsson, 2005 s 243)
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4. Tillvägagångssätt 
Under denna rubrik motiveras ingående de olika metodval som färgat studien. Hur information insamlats, 
analyserats och varför den har valts motiveras. Det ges även utförliga beskrivningar över studiens olika 
tillvägagångssätt och rubriken avslutas med en kvalitetsdiskussion. 

4.1. Metodval 
Studien  syftar  till  att  effektivisera  innovationsprocesserna  i  ett  offentligt  bolags  verksamhet. Med 
utgångspunkt  i studiens syfte är det av stor vikt av förstå den kontext som ämnas undersökas samt 
de problemområden  som omfattas, den metod  som  används  är därför  en  kvalitativ metod.  I den 
kvalitativa  metoden  ges  ett  större  utrymme  för  tolkning  och  mer  vikt  på  ord  och  förståelse  i 
insamlandet  av  data  och  i  analys  (Bryman &  Bell,  2005).  Figur  4  visar  ett  vanligt  förekommande 
arbetsätt med den kvalitativa metoden  som utgångspunkt  (Bryman & Bell, 2005). Detta arbetssätt 
ligger till grund i denna studie då studien tar sin början i en problemformulering och sedan fortsätter 
vidare genom de olika stegen fram till de slutliga resultaten. Som forskare är det viktigt att se till vad 
som  skall  göras  innan  valet  av  metod  görs.  I  en  mer  kvantitativ  metod  kan  ett  stort  antal 
undersökningsdeltagare  nås  och  de  resultat  som  framkommer  kan  i  vissa  fall  även  vara  mer 
generaliserbara  (Christensen  et  al,  2001).  Den  kvalitativa  metoden  kan  inte  lika  enkelt  inte 
sammanställas och  analyseras  av datorprogram och  kan därför  ta  längre  tid  att  genomföra  (Berg, 
2004). 

Den  kvalitativa  forskningen  handlar  om  meningar,  koncept,  definitioner,  och  känslor  i  större 
utsträckning än den kvantitativa metoden som främst handlar om att mäta och räkna (Berg, 2004). 
Då studien  inte syftar  till att mäta eller räkna ut hur  innovativa processer kan  införas utan snarare 
handlar om att utgå ifrån naturliga miljöer och sammanhang där inget är förutbestämt eller givet och 
förstå erfarenheter som de upplevs och/eller känns av undersökningsdeltagarna anses den kvalitativa 
metoden vara bättre  lämpad  (Ely, 1993). Den kvalitativa metoden tar, precis som denna studie, sin 
utgångspunkt  i  studiedeltagarnas  perspektiv  (Alvesson  &  Sköldberg,  1994).  Samtidigt  som  jag 
undersöker och studerar de existerande processerna inom verksamheten kommer jag dock även att 
aktivt  påverka  införandet  av  nya  processer  genom  att  ge  förslag  på  förändringar.  Efter  avslutad 
studie kommer ett seminarium att hållas tillsammans med Bolaget AB som syftar till att ytterligare 
anpassa  arbetssätten  till bolagets egen  verksamhet och deras  egna behov och  förutsättningar. På 
seminariet får Bolaget AB: s medarbetare 
och  chefer  även  tillfälle  att  ställa  frågor 
kring  studien  och  de  olika  problem‐
områdena  samt  att  utvärdera  de  förslag 
på arbetssätt som ges. 

Evert  Gummesson  beskriver  i  sin  bok 
”Qualitative  methods  in  management 
research”  (1988)  denna  metod  som 
”action  research”  eller  ”action  science”. 
Detta  är  en  forskningsinriktning  som 

används  i  fallstudier  genom  antingen  Figur 4 Kvalitativt arbetsförfarande (Egen bearbetning av Bryman &
Bell, 2005)
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kvalitativa eller kvantitativa metoder, där den kvalitativa metoden är vanligare i förändringsprocesser 
där datainsamling, analys och agerande ofta sker samtidigt (Gummesson, 1988). 

Kritik  kring  den  kvalitativa  metoden  rör  framför  allt  den  subjektiva  inriktning  och  att  kvalitativ 
forskning ofta bygger på forskarens egna åsikter kring vad som är av värde för studien eller vad som 
är mer betydelsefullt än något annat (Bryman & Bell, 2005). Det är därför viktigt att forskaren tydligt 
visar på de beslut och val som görs i studiens gång för att förebygga misstro och främja transparens i 
studien. Detta  är  viktigt och  i denna  studie har därför  valts  att  ägna en egen  rubrik om  kvalitet  i 
studien där detta diskuteras mer ingående. 

Språk och  formalia  i  rapporten har  i  första hand  anpassats  efter målgruppen och  jag har haft  för 
avsikt att lätta upp både språk och utformning i syfte att rapporten skall vara både intresseväckande 
och praktisk. Jag har medvetet låtit mig influeras av både böcker och artiklar samt andra uppsatser i 
rapportens utformning och disposition. 

4.2. Datainsamling 
I  denna  studie  används  en  kombination  av  primär‐  och  sekundärkällor. Med  primärkällor  avses 
direktinformation  som anskaffas  just  för den aktuella  studiens  syfte genom  till exempel  intervjuer 
och  samtal  (Christensen  et  al,  2001).  Sekundärkällor  är  de  källor  som  redan  finns  tillgängliga  och 
nedskrivna  i  form  av  artiklar  eller  böcker  men  för  ett  annat  sammanhang  än  denna  studie 
(Christensen et al, 2001). Hansson (2007) beskriver primärkällor som information från ett ögonvittne 
och sekundärkällor som information från någon som hört ögonvittnets berättelse. 

4.3. Sekundärdata 
De  sekundärdata  som  i  studien  förekommer  är  böcker,  vetenskapliga  artiklar,  uppsatser  och 
elektroniska  internetkällor. Datasökningen  har  skett  via Mälardalens Högskolebiblioteks  databaser 
ELIN@Mälardalen,  Emerald,  Book‐It,  ABI/Inform,  Artikelsök,  JSTOR,  ebrary.  Även  sökmotorer  som 
Google  Scholar,  LIBRIS,  Social  Science  Research  Network  (SSRN),  OAIster  och  Scirus  har  använts. 
Sökord som använts i dessa databaser är; Innovation, process, public sector, creativity, risk, culture, 
change,  decision,  routine, management,  external  environment,  communication  och  organization. 
Sökorden  har  används  på  engelska  och  svenska  samt  i  kombinationer  i  ovanstående  databaser. 
Framför allt Emerald och BOOK‐IT har använts, detta på grund av att de gav tillförlitliga och relevanta 
träffar på sökorden. 

De metodböcker som använts  i studien har varit vägledande genom studien och har hjälpt mig att 
motivera  de  beslut  som  tagits  rörande  studiens metodval. Metodböckerna  har  sökts  främst  via 
BOOK‐IT och har även kommit till min kännedom via tips från föreläsare, vänner och handledare. 

I  sökningarna  efter  sekundärkällor  har  jag  lagt  en  stor  vikt  vid  en  källkritisk  bedömning  av 
litteraturen. Eriksson och Wiedersheim‐Paul  (2006) menar att alla källor som används bör granskas 
utifrån  tre  förhållanden;  mäter  källan  vad  den  avser  mäta  (validitet),  är  den  väsentlig  för 
frågeställningen  (relevans)  och  är  den  trovärdig  (reliabel).  Källor  som  används  bör  även  hålla  för 
källkritiska  kriterier  som;  samtidskrav,  tendenskrav,  beroendekritik  och  äkthet  (Eriksson  & 
Wiedersheim‐Paul, 2006).  I sin bok ”Källkritik”  (2005) skriver Thurén om de källkritiska principerna 
och menar att källan skall vara det den utger sig för att vara och den skall, som Thurén (2005) skriver, 
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stå  för sig själv och  inte vara en kopia eller en avskrift av något annat. Vidare skall det  inte  finnas 
anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten och att den är skriven nära i tid till 
det den berättar om (Thurén, 2005). 

Ytterligare  ett perspektiv på  källkritik  ges  av  John  Scott,  (ur Bryman & Bell, 2005)  som menar  att 
kvaliteten  i  insamlad  data måste  vara  äkta  och  ha  ett  ursprung  som  inte  kan  ifrågasättas. Vidare 
måste källan vara trovärdig och vara fri från fel och förvrängningar (Bryman & Bell, 2005). Till sist bör 
forskaren även fundera kring hur typiskt materialet är för det område det skall användas på och om 
det är tydligt och användbart (Bryman & Bell, 2005). Till exempel kanske forskaren bör tänka sig för 
att använda  slutsatser  som dras  i en  artikel  från  sjukvården  i  sin  studie om  företagsekonomi. Om 
källan har ett språk och disposition som visar på slarv eller tydliga fel är det lätt att tänka sig att även 
den bakomliggande undersökningen skett på detta sätt. 

4.3.1. Val av teori 

Den teoretiska referensramen som präglat studien utgår  ifrån den diskussion som  inledningsvis förs 
kring  effektivitet  i  den  offentliga  sektorn  och  de  olika  innovationsprocesser  som  tas  upp.  Flera 
faktorer  i  innovationsprocessen diskuteras mer  ingående. Då alla aspekter som kan  tänkas påverka 
innovationsprocessen, med  hänsyn  till  syftet  i  denna  studie,  inte  kan  följas  upp  har  jag  utifrån 
avgränsningen gjort ett antal aktiva val vad gäller teori. Här följer en kort redogörelse för dessa med 
en kort motivation kring varför de ingår i studien och hur jag betraktat faktorerna inledningsvis. 

Omvärldsbevakning 
Att  omvärldsbevaka  kan  vara  att  se  till  omvärlden  och  se  vad  som  hänt,  händer  och  att  försöka 
förutse vad som kommer att hända. Detta bör vara av stor vikt  för alla organisationer och  företag. 
Som Mason (2007) beskriver det är världen turbulent och att fatta långsiktiga beslut blir allt svårare. 
Information och analys om omvärlden är därför av stor vikt i innovationsprocessen i och med att det 
är från omvärlden som signaler till förändring kan komma. Det är även i omvärlden som konkurrenter 
och  kunder  befinner  sig  och  det  är  därför  viktigt  att  följa  förutsättningar  och  behov,  vilket  kan 
resultera  i  förändringar  kan  hanteras  proaktivt  (Frankelius,  2001).  Innovationsprocesserna  bör  på 
grund  av  den  turbulenta  omvärlden  bli  effektivare  och  genom  hela  processen  ligger  fokus  på  att 
skanna av omvärlden och  lokalisera hot och möjligheter  (Tidd et al, 2005). Omvärldsbevakning ses 
här därför som en viktig del i innovationsprocessen och därför värd att diskutera i denna studie. 

Rutiner 
Rutiner formaliserar arbetet och kan bidra till att förenkla för medarbetare och chefer att fatta beslut 
och  arbeta  baserat  på  vana  och  erfarenhet  (Bastoe &  Dahl,  1996).  Att  effektivisera  innovations‐
processen kan därför handla om att se till vilka rutiner som främjar olika delar i innovationsprocessen 
och vilka delar som kan standardiseras utan att det påverkar kreativitet och nytänkande negativt. 

Kultur 
Innovation handlar till stor del om att skapa en kultur som främjar innovationsprocesserna (Nagesh, 
2008). För att kunna effektivisera innovationsprocesserna kan det därför vara av vikt att även studera 
den  rådande  organisationskulturen  och  de  normer  och  värderingar  som  finns  i  organisationen. 
Normer och värderingar är kulturella faktorer som påverkar arbetet och vägleder arbetarna i de olika 
val och beslut de står inför (Martins & Terblanche, 2003). 
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Beslutsfattande 

Beslutsfattande  i  innovationsprocessen är närvarande  i och med att det  inte går att arbete vidare 
med alla  idéer och möjligheter som uppstår. Vad som avgör vilka besluts som  tas samt hur snabbt 
och  på  vilken  grund  beslutsprocessen  sker  kan  vara  av  värde  att  diskutera  för  att  effektivsera 
innovationsprocessen. 

Risk 
I  innovationsprocessen är  risk en  ständigt närvarande  faktor  som påverkar processen och ett visst 
mått  av  risktagande  är  oundvikligt  i  innovationsprocessen  (Borgelt  och  Falk,  2007). Därtill menar 
Borins (2001) att offentliga verksamheter är mindre riskbenägna. Det är därför värt att ta upp i denna 
studie hur riskfaktorn påverkar effektiviteten i innovationsprocessen. 

Samarbete 
Nätverk som fokuserar på samarbete och erfarenhetsutbyte kan möjliggöra att ny kunskap utvecklas, 
menar Tell och Halila  (2001).  I  innovationsprocessen kan organisationen ofta vara beroende av hur 
väl olika avdelningar kan samarbete för att effektivt utveckla innovationen (Tidd et al, 2005). Bolaget 
AB är en liten organisation som är väldigt sårbar utan ett effektivt samarbete med andra interna och 
externa  samarbetspartners. Att diskutera  samarbetets olika  aspekter  kan därför  vara  av  värde  för 
studien. 

Kommunikation 
Att kommunicera internt och externt är viktigt för ett gott samarbete. Det är också en viktig del i den 
idégenererande verksamheten. Ofta kan lösningar på problem eller förslag på produkter/tjänster ske 
genom att ny och tidigare kunskap möts. (Robinson och Stern, 1998) Kommunikation kan därför vara 
en viktig faktor att ta upp för att effektivisera innovationsprocessen. 

Organisationsförändring 
Innovation  förändrar och denna  studie  syftar  till att  föreslå  just  förändringar  i arbetssätt  som kan 
effektivsera Bolaget AB: s innovationsprocesser. Det kan därför vara av värde att ta upp vilken typ av 
organisationsförändring som kan följas av studien och även diskutera vad som kan hindra och främja 
en sådan förändring. 

Offentlig organisation 
Den offentliga sektorn är ett speciellt sammanhang, som Parmander (2005) skriver. Det är därför 
viktigt att undersöka vad som kan tänkas skilja en offentlig verksamhet från en verksamhet i den 
privata sektorn. Finns det faktorer i den offentliga sektorns innovationsprocesser som är unika för 
den offentliga sektorn? 

4.4. Primärdata 
I studien har insamlandet av primärdata skett genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare 
och chefer på Bolaget AB. Dessa förklaras närmare nedan. 

4.4.1. Utformning av intervjufrågor 

Den metod  som  använts  vid  intervjutillfällena  är  semistrukturerade  intervjuer  vilket  innebär  att 
frågornas ordning eller antal  inte är  intressant utan handlar  istället om att  intervjuledaren har ett 
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antal teman eller frågor som berörs under  intervjun (Christensen et al, 2001). Den Intervjuguide (se 
bilaga 1) som användes under  intervjuerna med samtliga respondenter har tagits fram med hänsyn 
till  studiens  syfte,  dess  problemområden  och  studiens  teoretiska  referensram.  Frågorna  som 
behandlas har medvetet hållits  vida och öppna  i  syfte  att  låta  respondenterna  själva  resonera  sig 
fram  till ett svar med egna ord  (Christensen et al, 2001). Samtliga  intervjuer berörde  till en början 
respondenternas syn på innovation och kompletterades med intervjuledarens egen syn, detta för att 
skapa  en  gemensam  förståelse  för  definitionen  av  innovation  i  den  vidare  diskussionen.  Den 
efterföljande ordningen  på  frågorna  varierade  vid de olika  intervjutillfällena och  anpassades  efter 
respondentens respons på den inledande diskussionen kring innovation. Intervjuguiden skickades ut 
en  arbetsdag  innan  intervjutillfället  tillsammans med en  förklarande  text  som  tog upp  syftet med 
studien  samt  syftet med  intervjuerna och  förklarade att materialet endast används  i denna  studie 
och makuleras därefter.  I denna  text  förklarades även att  intervjuerna hade  för avsikt att spelas  in 
med ljud. Alla respondenter godkände detta muntligt. 

De  teman  som  behandlades  under  intervjuerna  visas  nedan,  figur  5,  i  relation  med  Innovation 
process model  (Tidd et al, 2005) som  initialt även användes som grund  i utformningen av  intervju‐
guide. Modellen gav en  linjär och grundläggande beskrivning av  innovationsprocessen utifrån Tidds 
(et  al,  2005)  perspektiv.  Att  dessa  teman  valdes  beror  på  dess  förekommande  i  de  teorier  som 
använts  i  studiens  teoretiska  arbete  med  innovationsprocesser  och  effektiviseringen  av  dessa. 
Insamlandet av primärdata genomfördes i syfte att skapa en förståelse för Bolaget AB: s verksamhet 
och hur de arbetar med de olika områden som berörs  i studien. Respondenterna representerar alla 
delar  och  nivåer  i  organisationen  och  i  intervjuerna  efterfrågas  individens  perspektiv  som 
tillsammans formar ett helhetsperspektiv av verksamheten och dess olika arbetsprocesser. 

 

 

Figur 5 Teman i innovationsprocessen 

4.4.2. Urval av respondenter 

De  respondenter  som  ingår  i  undersökningen  utgörs  av medarbetare  och  chefer  på  tre  nivåer  i 
Bolaget AB: s verksamhet. Då innovationsprocesser omfattar organisationens alla delar och nivåer är 
det  för  studien  viktigt  att  representanter  från  alla dessa  får  komma  till  tals och påverka  studiens 
undersökning och resultat. Studiens resultat ger förslag på eventuella förändringar  i arbetssätt som 
kan effektivisera innovationsprocesserna och det kan då även vara viktigt att de inblandade upplever 
att  förändringen motiveras  utifrån  deras  egen  upplevda  verklighet  och  behov.  Bolaget  AB  är  ett 
relativt  litet  bolag  och  den  del  som  omfattas  av  studien  utgörs  av  2  näringslivsutvecklare,  1 
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näringslivschef och 1 VD. Alla dessa  ingår  i studien som respondenter. Då respondenterna  föredrar 
att vara konfidentiella kommer inga namn, titlar eller andra karaktärsdrag att redovisas i studien. 

4.4.3. Utförande av intervjuer 

I  och  med  den  kvalitativa  metoden  interagerar  jag  med  de  personer  och/eller  processer  som 
undersöks  och  blir  därför  en  del  av  sammanhanget  och  en  del  av  de  processer  som  undersöks 
(Gummesson,  1988).  Kvalitativa  intervjuer  kan  antingen  vara  helt  ostrukturerade  eller  semi‐
strukturerade  (Bryman  &  Bell,  2005).  I  semistrukturerade  intervjuer  är  frågornas  ordning  inte 
relevant och frågor som ställts kan ha uppkommit ur det pågående samtalet med intervjudeltagaren 
(Gummesson, 1988). Helt ostrukturerade  intervjuer kan ofta bestå av en enda  fråga eller ett ämne 
som  intervjudeltagaren  sedan  får  diskutera  kring  (Bryman & Bell,  2005).  En  informell  och  relativt 
ostrukturerad  metod  i  utförandet  av  intervjuer  är,  enligt  Gummesson  (1988)  en  mer  effektiv 
intervjumetod och  är  således den metod  som  används  i denna  studie.  För  att  få en möjlighet  att 
diskutera  intervjudeltagarnas åsikter kring de olika problemområden  som  studien omfattar är den 
semistrukturerade metoden  användbar  eftersom  en  helt  ostrukturerad  intervju  riskerar  att missa 
viktiga ämnen som kan vara av värde för studien. Båda de kvalitativa intervjumetoderna lämnar dock 
utrymme för tolkning och  lägger även stor vikt vid till exempel kroppsspråk och tonläge. Dessutom 
ges intervjuaren tillfälle att gå vidare med intressanta sidospår som kan uppstå och som intervjuaren 
inte hade kunnat förutse i sina formella förberedelser (Gummesson, 1988). 

En  kvalitativt  inriktad  intervju  skiljer  sig  från mer  kvantitativa  intervjumetoder  som  ofta  är mer 
strukturerade  i sin utformning, något som  i detta sammanhang skulle kunna  innebära att spontana 
kommentarer  eller  åsikter  kring  problemområdena  missas  (Bryman  &  Bell,  2005).  Vid  intervju‐
tillfällena  har  en medvetenhet  om  att  rollen  som  intervjuledare  riskerar  att  påverka  deltagaren 
genom egen erfarenhet och förförståelse tagits  i beaktande (Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2006).  I 
och med att intervjudeltagarens anonymitet gått förlorad i utförandet av de personliga intervjuerna 
har känsliga och allt för personliga frågor undvikits då det kan vara svårt att få tillförlitliga svar under 
sådana omständigheter (Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2006). Det kan även vara värt att påpeka att 
intervjuerna  i sin egen enskilda existens  inte kan stå som grund för några slutsatser, det är först då 
intervjun sätts i ett sammanhang med andra intervjuer och till exempel observationer som en analys 
är möjlig (Bryman & Bell, 2005). 

De aktuella  intervjuerna har genomförts  i eller  i anslutning  till Bolaget AB:  s  kontor  i  stadshuset  i 
staden. Intervjuerna utfördes mellan 2008‐11‐05 och 2008‐11‐10 med cirka en timmes tidsåtgång per 
tillfälle och spelades in med ljud med respondenternas uttryckliga medgivande. 

4.4.4. Bearbetning av primärdata 

Den  insamlade  primärdata  har  bearbetats  genom  att  inspelningar  av  intervjuerna  transkriberats 
detaljerat  efter  intervjuerna.  I  den  efterföljande  sammanställningen  gjordes  intervjuerna 
konfidentiella och namn och titel togs bort  i sammanfattningen. Christensen et al (2001) menar att 
det är möjligt att urskilja  samband  i  intervjuerna genom att markera  vissa nyckelord  i  intervjun.  I 
syfte att hitta samband och mönster i den insamlade primärdata delades materialet därför in i vanligt 
förekommande  teman  som  framkommit under  intervjuerna och varje enskild  intervju delades upp 
genom att markera vanligt förekommande tema i ett enskilt dokument. Marshall och Rossman (2006) 
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föreslår även att samband mellan teman bör analyseras och motiveras på bästa sätt. De olika temana 
eller nyckelorden (se figur 6) sammanfattades därefter var för sig i rapporten. 

Väl  medveten  om  att  respondenterna  kan  tänkas  vilja  lyfta  fram  det  positiva  i  Bolaget  AB:  s 
verksamhet  och  i  synen  på  det  egna  arbetet  har  det  i  sammanställningen  tagits  hänsyn  till  de 
offentliga dokument som Bolaget AB ger kring mål och visioner. Bolaget AB: s offentliga dokument 
och rapporter har funnits till hands vid bearbetningen i syfte att kunna skilja de personliga åsikterna 
ifrån de svar som anpassats efter fastslagen strategi. I och med att intervjuerna spelades in med ljud 
är det möjligt att även detta fick respondenterna att välja sina ord och påverka svaren. 

     

 

4.5. Kvalitet i studien 
I mer tolkande utredningar som ofta är fallet vid kvalitativa undersökningar är reliabiliteten ett stort 
problem  (Eriksson  &  Wiedersheim‐Paul,  2006).  I  och  med  att  forskaren  ofta  är  delaktig  i 
undersökningen och inte bara tittar på från sidan av kan det vara svårt att veta vad som är resultat av 
forskarens  påverkan  och  tolkningar.  Med  andra  ord  kan  vi  säga  att  forskaren  i  många  fall  är 
mätinstrumentet och därför påverkas  validiteten negativt  i och med  att  vi  inte  kan  vara  säkra på 
mätinstrumentets förmåga att mäta vad som avses mätas (Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2006). När 
det gäller kvalitativ forskning är mätandet av begrepp inte viktigt, enligt Bryman och Bell (2005), utan 
det  är  istället  begreppen  i  sig  och  deras  innebörd  som  är  av  vikt.  I  och med  skillnaden mellan 
kvalitativ och kvantitativ forskning föreslås två andra kriterier  i bedömningen av kvalitativ forskning 
istället  för  de  kvantitativa  begreppen  validitet  och  reliabilitet,  dessa  är;  Trovärdighet  och  äkthet 
(Bryman & Bell, 2005). 

Det förstnämnda begreppet, trovärdighet, bygger på antagandet att det inte finns en absolut sanning 
i forskarens tolkning av verkligheten, det är däremot möjligt att bedöma vilken tolkning som är mest 
trovärdig  i sammanhanget  (Gripenberg, 2006). För att kunna göra en bedömning av vilken  tolkning 
som  i  sammanhanget  är  den  mest  trovärdiga  föreslår  Gripenberg  (2006)  att  delkriterierna 
tillförlitlighet,  överförbarhet,  pålitlighet  och  möjlighet  att  styrka  och  bekräfta  uppfylls. 
Tillförlitligheten  i en kvalitativ forskning kan även öka om de som studerats får ta del av forskarens 
tolkning  och  bekräfta  att  den  stämmer  (Gripenberg,  2006).  Vidare  bör  informationen  kunna 
överföras  och  i  den  kvalitativa  forskningen  ökar  möjligheten  genom  utförliga  och  precisa 
beskrivningar av den kontext eller situation forskaren vill beskriva, detta för att  läsaren skall kunna 
bedöma hur överförbar  informationen är till andra situationer än den redan beskrivna (Gripenberg, 
2006). 

Pålitlighet  är  givetvis  en  ofrånkomlig  faktor  i  att  öka  trovärdigheten,  detta  kan  åstadkommas  till 
exempel  genom  kritiska  granskningar  genomgående  i  arbetets  alla delar och  att  allt material  görs 
tillgängligt  för  externa  bedömare  att  granska  (Gripenberg,  2006).  Till  sist måste  bedömaren  ges 

Figur 6 Förekommande intervjuteman
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möjlighet att styrka och bekräfta arbetet och få bevisat att alla former av förutfattade meningar eller 
bias har undvikits av forskaren (Gripenberg, 2006). I och med att den kvalitativa forskaren interagerar 
med det den observerar finns det alltid en risk för oavsiktlig påverkan  i processen, forskaren måste 
därför kunna visa på att han/hon konsekvent handlat  i god  tro och utan avsikt att  låta personliga 
värderingar och  tidigare erfarenhet påverka  forskningsprocessen  (Gripenberg, 2006). Att bevara en 
transparens  i metod och genomförande är därför avgörande  för att kunna vidhålla en hög nivå av 
trovärdighet i det utförda arbetet (Hoppe, föreläsning 2008‐10‐03). Jag har i studiens alla avseenden 
strävat efter att vara dessa delkriterier trogen och lämnar öppet för läsaren att avgöra studiens grad 
av trovärdighet. 

Det andra begreppet Bryman och Bell (2005) talar om är äkthet. Äkthetskriteriet, menar Gripenberg 
(2006),  syftar  till  att  ge  en  rättvis  bild  av  de  undersöktas  åsikter  och  uppfattningar. Under  dessa 
omständigheter  kan  det  ibland  vara  befogat  att  hjälpa  undersökningsdeltagarna  att  få  en  bättre 
förståelse  för sin egen situation, ökad  förståelse  för hur andra uppfattar situationen,  förståelse  för 
hur de själva kan förändra situationen och hur de kan vidta nödvändiga åtgärder för att förändringen 
skall vara framgångsrik (Gripenberg, 2006). 
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5. Nulägesbeskrivning 
Här presenteras den sammanställda empiriska data som  insamlats genom semistrukturerade  intervjuer. 
Denna  del  beskriver  hur  Bolaget  AB:  s  medarbetare  och  chefer  ser  på  verksamheten  och  dess  olika 
arbetsprocesser. 

 

Omvärldsbevakning 
Ingen av respondenterna menar att de avsätter särskild tid eller arbetar strukturerat och medvetet 
med omvärldsbevakning, även om de bombarderas av olika typer av omvärldsanalyser. De informella 
bevakningarna av omvärlden sker enligt medarbetarna främst genom att de samtalar med varandra, i 
kontakter och genom att läsa tidningar. De iakttar även webben och lyssnar av nätverken. Detta sker 
sporadiskt  och mycket  av  omvärldsbevakningen  sker  via  kontakter  och  genom  att  de  pratar med 
andra människor på konferenser och möten. Bolaget AB anser sig dock vara rätt välinformerade när 
det  gäller  näringslivet  och  vad  som  händer  i  andra  kommuner. Genom möten  och  olika  råd  som 
Bolaget AB  är  delaktiga  i  ges  en  ganska  god  bild  över  vad  de  är  på  väg  och  vilka  influenser  som 
existerar.  Omvärldsbevakningen  sker  mestadels  ad  hoc  och  genom,  som  en  av  respondenterna 
beskrev  det,  att  de  har  jättestora  öron.  De menar  även  att  de  skulle  kunna  jobba mycket mer 
effektivt när det  gäller omvärldsbevakning och  skulle  gärna  se  att de mer  kunde  få  ta del  av den 
omvärldsbevakning som sker i bolagets marknadsföringsdel. 

Via  ett  dataprogram  arkiverar  Bolaget  AB  sina  näringslivskontakter  och  framförallt  en  av 
medarbetarna uppdaterar frekvent informationen i dataprogrammet. Dock menar alla respondenter 
att den  allra mesta  informationen  finns  lagrad  i huvudet på medarbetarna. Efter  konferenser och 
möten delar de med sig av sina erfarenheter och tankar med varandra och de upplever alla att det 
finns en öppenhet att diskutera  tankar och  information  som  tagits del av. Två av  respondenterna 
menar att de även  tar del av  jämförande  studier och  rapporter  som genomförs av kommuner och 
landsting i Sverige som rör deras och andra kommuners verksamheter. 

Rutiner 
De rutiner som diskuteras  i  intervjuerna är framförallt sådana som handlar om kontinuerliga möten 
och  träffar med andra  intressenter. När det gäller arbetsprocesser är alla  respondenterna överens 
om att det inte finns några rutiner och att det främst beror på att arbetet sker på reaktiv basis och är 
väldigt varierande, det går därför inte att planera alla händelser eller bemöta dem på ett formaliserat 
sätt. Vad som karaktäriserar Bolaget AB som liten organisation är att arbetet mestadels är informellt 
och personligt. Vad som kan bli lidande i bristen på rutiner, menar flera av respondenterna, är att de 
brister  i  omvärldsbevakning  och  administrativa  arbeten  som  att  utvärdera  och  lära  av  det 
kontinuerliga  arbetet.  En  av  respondenterna  säger  att  det  skulle  vara  nyttigt  om  man  skapade 
processer för detta och dokumenterade arbetet för att undvika att fastna i gamla vanor. 
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Kultur 
Bolaget AB  känner  av den offentliga  kulturen och menar  att det  sitter  i  väggarna. Det  kan  ibland 
verka hämmande på kreativiteten och nytänkandet i och med att det är osäkert om man kan nå fram 
med idéerna. I stadshuset uppges det även finnas en outtalad praxis att hålla sig innanför de osynliga 
ramarna. Det finns dock en  intern kultur som välkomnar nya  idéer håller alla med om även om det 
krävs både  lobbying och förankring för att sedan genomföra dem. Framför allt  inom bolaget känner 
alla  att  de  kan  vara öppna med  både  tankar  och  idéer  och  att  det  snarare  är  det  informella  och 
snabba bemötandet  som  styr arbetets kulturella  inslag. Det är  i de offentliga  sammanhangen  som 
ordet  vägs  innan  det  sägs  högt,  framförallt  bland  politiker  och  i  aktiviteter  som  går  utanför 
stadshuset. Bland de viktiga värderingarna i bolaget som respondenterna upplever det finns känslan 
av att representera och vara ambassadör för staden. Detta är ett uppdrag som de tar på allvar och 
menar att det skall alltid skötas på ett väldigt trevligt och professionellt sätt. En av respondenterna 
beskriver det som att de aldrig får ha en dålig dag. En annan menar att det är tillväxt och jobb som är 
den  viktigaste  drivkraften.  Ingenting  är  omöjligt, menar  en  annan,  är  det  som  driver  bolaget  och 
resultat är ytterligare en faktor som en respondent menar är det viktigaste. 

Beslutsfattande 
I den  löpande verksamheten  fattar medarbetarna  i Bolaget AB  själva besluten, men när det gäller 
större projekt eller  kostnader diskuteras detta alltid med VD. Medarbetarna arbetar med  insatser 
inom ramen för handlingsplanen och budgeten fördelas på olika poster och utifrån dessa poster sker 
vissa ställningstaganden. Vid större insatser som inkluderar flera poster förs ett samtal inom bolaget. 
I de mindre projekten är det medarbetarna själva som  tar beslut  inom ramen  för handlingsplanen. 
Bland de idéer som kommer fram inom organisationen kommer dessa oftast nerifrån organisationen 
och bland idéerna väljer VD sedan strategisk vilka som kan gås vidare. Respondenterna förklarar att 
det mycket beror på att Bolaget AB är en  liten organisation som  inte har resurser  till att gå vidare 
med alla  idéer. VD  för Bolaget AB är även  stadsdirektör och kan  således  inte ägna Bolaget AB  full 
uppmärksamhet, detta påtalas av flera respondenter även om ingen uppger att det påverkar arbetet 
negativt. 

Övergripande beslut  som  rör handlingsplanen  fattas  av en  enhällig  styrelse och  vissa  saker måste 
förankras hela vägen upp till styrelsen. Däremot anser flera av respondenterna att de har väldigt fria 
ramar och möjlighet till självständigt arbete, även om de behöver  informera näringslivschef och VD 
om  vad de  arbetar med. De  flesta beslut  tas  i dialog och  samtal bland medarbetarna och  genom 
klartecken från näringslivschefen som  i vissa fall tar det vidare till VD. Beslut är ofta även beroende 
av beslut  inom andra nämnder  som  till exempel, miljötillstånd, bygglov och alkoholtillstånd. Detta 
kan ta tid och kan upplevas som frustrerande om ärendet behöver kompletteras och ta flera vändor 
innan färdigt beslut kan tas. 

Risk 
Bolaget AB är väldigt granskade av politiken och det finns många formella och informella hinder som 
inte  främjar  risktagande.  Den  offentliga  kontexten  innebär  en  viss  försiktighet  vid  minsta 
tillstymmelse  till  medial  uppmärksamhet.  I  respondenternas  resonemang  kring  kreativitet  och 
innovation handlar det ofta om att våga gå utanför ramarna, våga prova nya vägar och att våga  lite 
mer  i  allmänhet. Det  går  att  utläsa  en  vissa  kulturell  rädsla  för  att  få  negativa  skriverier  eller  att 
politiska  granskningar  skall  hitta misslyckanden.  Riskkänslan  kring  nytänkande  och  innovation  är 
tydligt närvarande i Bolaget AB. 
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Samarbete 
Bolaget AB är en  liten organisation som är beroende av samarbete med andra  intressenter. Bolaget 
AB är  lyhörda och  jobbar nära  företagen, menar en  respondent.  I och med att Bolaget AB  inte är 
specialister  inom  ett  specifikt  område  behöver  de  samarbeten  med  experter  i  näringslivs‐  och 
etableringsfrågor.  Samarbetena  är  både  interna  och  externa  till  naturen.  Det  interna  samarbetet 
präglas  av  samarbete med  andra  nämnder  och  avdelningar  som  kompletterar  Bolaget  AB  i  vissa 
frågor. Mycket av Bolaget AB: s arbete måste även förankras uppåt inom kommunhuset och ett tätt 
samarbete är viktigt för att kunna förenkla detta arbete. I Bolaget AB: s arbetsuppgifter ingår även att 
delta aktivt  i olika näringslivsnätverk där olika  intressenter  ingår. Det personliga nätverket är en av 
Bolaget AB: s största styrkor menar flera av respondenterna. Alla respondenterna är väldigt positiva 
till de olika samarbetena och menar att det inte finns någonting som brister i dessa. 

Kommunikation 
I bolaget sker en informell och personlig dialog mellan medarbetarna. Till detta tillkommer mejl och 
telefonkontakt. Mycket av kommunikationen  sker på  interna och externa möten och andra  träffar 
som  konferenser  och  mässor.  I  kontakten  med  andra  avdelningar  internt  är  det  en  av 
respondenterna  som  lyfter  fram  problematiken  att  det  tar  tid  att  få  besked  när  det  gäller  olika 
myndigheter. Kommunikationen med andra myndigheter och med stadsledningskontoret sker främst 
via VD. I den lilla gruppen har de relativt nyligen fått tillökning av en medarbetare vilket inledningsvis 
komplicerat mötesprocessen  i och med att tider skall passa alla. De förklarar att detta  inte handlar 
om dålig  kommunikation utan  snarare om ovana att  vara  tre  i bolaget. Ungefär en  gång  i  veckan 
träffas Bolaget AB, en tid som varierar beroende på vad medarbetarna  jobbar med för tillfället och 
hur mycket  tid  som  finns.  Ingen  fast  tid  för  gemensamma möten  internt  föreligger.  Den  interna 
kommunikationen  har  visserligen  vissa  brister  medger  en  av  respondenterna  och  menar  att  all 
information  inte alltid kommer fram som den ska.  I och med att medarbetarna  jobbar självständigt 
och har mycket egen kontakt med intressenter träffas de inte kontinuerligt och kan stämma av med 
varandra.  I den externa kommunikationen upplever  respondenterna att de har ett  förtroende  från 
närningslivet vilket ger dem möjlighet att gå ganska högt upp i hierarkin för att kräva information och 
svar.  

Politik 
I och med att Bolaget AB är ett offentligt bolag både påverkas och inte påverkas de av politiken. De 
upplever  inte att de direkt har påverkats och känner sig  inte direkt politiskt styrda. Det kan ha att 
göra med att de är ett externt bolag, menar en  respondent,  vilket  kan  ge dem  lite  friare händer. 
Däremot har de, i och med det senaste maktskiftet i Sverige, fått ökade resurser som tillåtit dem att 
nyanställa. Visst kan de påverkas indirekt av den politik som förs. Vidare kan de inte heller helt fritt 
dela med sig av sina personliga åsikter i alla sammanhang och flera av respondenterna känner att de 
vaktar  tungan när politiker och  styrelse är närvarande. Bolaget AB omfattas även av offentlighets‐
principen,  vilket  påverkar  deras  arbetssätt  att  hålla mycket  av  informationen  i  huvudet.  I  övrigt 
upplever  flera  av  respondenterna  att  det  finns  hämmande  faktorer  i  väggarna  som  påverkar 
risktagande och nytänkande bland annat.  I och med att de använder skattepengar till att finansiera 
olika projekt och insatser finns det viss feg‐före princip. Ingen av respondenterna upplever att det är 
några  problem  i  samarbetet med  politiker  och  i  Bolaget  AB:  s  styrelse  sitter  politiker  från  både 
styrande och opposition. 

   



Nulägesbeskrivning 

© Daniel Andersson    | 29  

Kreativitet 
Att  kreativitet  är  viktigt  för  Bolaget  AB:  s  verksamhet  är  någonting  som  alla  respondenterna  är 
överrens om. Samtliga medarbetare definierar kreativitet som att tänka utanför boxen eller att tänka 
i nya banor.   För Bolaget AB kan kreativitet  innebära att våga vara  lite obstinat och våga  ifrågasätta 
arbetsätten som existerar. Det kan även handla om att plocka upp  luren och snabba på olika beslut 
samt att hitta nya sätt som snabbare fångar upp etableringar. Detta är något som Bolaget AB kan bli 
bättre på. Flera av respondenterna menar att de påverkas  i sin kreativitet genom att den offentliga 
miljön och kulturen som sitter i väggarna hämmar. Det kan, som en respondent säger, vara svårt att 
vara kreativ om man vet att man ändå inte kommer fram. En viss skepsis till kreativitet som begrepp 
återfinns hos en av respondenterna som menar att kreativitet likaväl kan vara positivitet eller brist på 
cynism. Det  finns  en  risk  att  synen  på  kreativitet  blir  att  ”bara  det  är  nytt  är  det  bra”,  säger  en 
respondent.  Respondenten menar  att  gamla  beprövade  verksamheter  likaväl  kan  vara minst  lika 
slagkraftiga.  Många  av  de  idéer  som  tas  fram  och  genomförs  stjäls  från  andra  kommuner  och 
anpassas till stadens förutsättningar. 

5.1. Sammanfattning 
Bolaget  AB  är  en  liten  organisation  utan  stora  ekonomiska  muskler  att  spänna  för  att  bemöta 
förfrågningar från, och förändringar  i, omvärlden. Istället måste de förlita sig på ett samarbete med 
interna  och  externa  samarbeten  och  nätverk.  I  dagsläget  fungerar  både  samarbeten  och 
kommunikation bra även om det internt brister i kommunikation ibland. Det finns inga fasta rutiner 
för  arbetet  vare  sig  det  gäller  omvärldsbevakning  eller  arbetssätt. Detta  beror  till  stor  del  på  att 
arbetsdagarna varierar från dag till dag och att ett telefonsamtal kan förändra all planering. Bolaget 
AB upplever ändå att de har bra koll på vad som händer i regionen även om det kan bli bättre och att 
de har problem med att arbeta proaktivt. Kreativitet  i den offentliga sektorn upplever de som svårt 
på  grund  av  såväl  informella  som  formella  hinder  som  sitter  i  väggarna.  Synen  på  kreativitet  är 
samstämmig  inom bolaget och riskbegreppet är närvarande i och med att de talar om att våga vara 
kreativ i stor utsträckning. Den offentliga kontexten både påverkar och inte påverkar Bolaget AB. Den 
påverkar  genom  att  kulturen  i  offentliga  sektorn  tyst  beordrar  arbete  innanför  ramarna  på 
beprövade  sätt och att den hämmar nytänkande och  kreativitet. Den påverkar  inte direkt arbetet 
även om bolaget är väldigt politiskt bevakat och respondenterna  inte kan säga vad som helst  i alla 
situationer. Många idéer hindras även av att de inte politiskt passar in. Beslutsfattande i Bolaget AB 
sker på fyra nivåer, dels i det dagliga arbetet där medarbetarna själva ansvarar för mindre poster och 
aktiviteter som finns fastslagna i handlingsplanen och budget, dels hos näringslivschef som aktiviteter 
och  idéer  förankras hos  innan de  tas upp hos VD där större utgifter och aktiviteter godkänns. Den 
sista beslutsnivån  är  i  styrelsen  som  fattar  strategiska och övergripande beslut  för  verksamheten. 
Ingen av medarbetarna uppfattar denna process som långsam eller omständlig, VD är alltid lätt att nå 
och de flesta beslut tas i dialog inom gruppen. 
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6. Nulägesanalys 
Nulägesbeskrivningen  analyseras  här med  utgångspunkt  i  studiens  teoretiska  referensram  utifrån  det 
övergripande syftet ”att ge förslag på arbetssätt för effektivare innovationsprocesser”. 

6.1. Effektiva innovationsprocesser 
Vad kännetecknar den effektiva innovationsprocessen och hur kan den tillföra värde för ett offentligt 
bolag? Denna fråga har varit vägledande  i studiens  inledande arbete med att försöka nyansera den 
effektiva  innovationsprocessen. Ett kort svar på  frågan hade kunnat vara; Det beror på. Med vilket 
jag  försöker säga att det  inte  finns en allmängiltig  innovationsprocess som är effektivare än andra. 
Det  beror  helt  enkelt  på  vilken  organisation  vi  pratar  om,  det  beror  på  i  vilket  sammanhang 
processen befinner  sig  i och det beror även på vad processen ämnas  resultera  i. Som bland annat 
Tidd (et al, 2005) och Schumpeter (ur Landström, 2005) visar på finns det olika typer av innovationer. 
Det  finns även en stor samling definitioner av begreppet  innovation och de kan även vara radikala 
och inkrementella i sin karaktär (Tidd et al, 2005). Det beror alltså på. Tillförandet av värde i det här 
sammanhanget  kan  vara  att  effektivare  innovationsprocesser  ger  Bolaget  AB möjligheter  till  att 
arbeta  för  en  konkurrenskraftig  näringslivsutveckling  som,  genom  ökad  välfärd  och  fler  arbets‐
tillfällen, kan förbättra förutsättningarna för stadens invånare (Vedin & Niederbach, 1993). 

Det gemensamma med de olika definitioner och typer av innovation som diskuteras i denna studie är 
dock  att  det  handlar  om  något  nytt  som  dessutom  används  och  har  blivit  framgångsrikt  på 
marknaden  (Gidlund  &  Frankelius,  2003).  Innovationsprocessen  kan  därför  ses  som  den  bakom‐
liggande process som tar fram de nya idéerna och ser till att det når framgång på marknaden, oavsett 
vilken typ av  innovation det handlar om (Tidd et al, 2005). Hur  innovationsprocessen ser ut, vill  jag 
påstå, beror också på. En process uppstår ur händelser, handlingar och aktiviteter och utvecklas med 
tiden  i en  viss  kontext  (Bryman & Bell, 2005). Varje organisation,  företag eller bolag har  sin egen 
kontext och således också sina egna processer. En process som är effektiv i en viss kontext är därför 
inte nödvändigtvis effektiv  i en annan kontext. Det är därför av vikt att utgå  ifrån de specifika och 
unika behov och  förutsättningar  som  varje organisation har  i  syfte  att  analysera och  effektivisera 
innovationsprocessen. 

I denna studie har  jag utgått  ifrån de  linjära modellerna av  innovationsprocessen som bland annat 
Tidd et al  (2005) och Cumming  (1998)  visar på. De ger en  förenklad bild av  innovationsprocessen 
genom att visa på tre övergripande steg som för processen framåt. Enkelt uttryckt kan vi säga att de 
linjära modellerna  säger  att  i  innovationsprocessen  bör  organisationen  först  generera  nya  idéer, 
sedan kan de välja mellan de olika idéerna och sedan genomföra idéerna med framgång. En effektiv 
innovationsprocess kan tänkas göra detta mer effektivt än till exempel någon annan process och bör 
ta  sig  med  snabbhet  och  kvalitet  genom  innovationsprocessens  olika  steg.  Utan  att  jämföra 
innovationsprocessen med en annan  innovationsprocess kan vi dock  inte veta om den är mer eller 
mindre effektiv.  I detta sammanhang handlar det om att Bolaget AB: s  innovationsprocess skall bli 
effektivare än vad den är idag. Som Gidlund och Frankelius (2003) föreslår behövs det nya arbetssätt 
som både sänker kostnader och ökar värdet. 

Att effektivisera arbetssätten i Bolaget AB för att utveckla effektivare innovationsprocesser kan vara 
ett sätt för det offentliga bolaget att hitta nya vägar till ett, för stadens invånare, mer värdeskapande 
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arbete. Detta är värdeskapande  för både Bolaget AB och dess  intressenter. Ett offentligt bolag är  i 
första  hand  skattefinansierat,  det  är  därför  av  stort  värde  för  offentliga  bolag  att  effektivisera 
arbetssätten i syfte att minska kostnader och öka värdet. 

6.2. Innovationsprocessen i Bolaget AB 
För att kunna ge förslag på arbetssätt som kan effektivisera  innovationsprocesserna hos Bolaget AB 
har  jag  i  studien  gått  in  närmare  på  ett  antal  faktorer  som  förekommer  i  Bolaget  AB:  s 
innovationsprocess.  Jag har valt att utgå  ifrån  linjära  innovationsprocessmodeller. De  faktorer  som 
förekommit är i varierande grad närvarande i de olika stegen och varierar även från dels organisation 
till  organisation  och  dels  från  process  till  process.  Flera  faktorer  kan  givetvis  påverka 
innovationsprocessens effektivitet även om de inte studeras i denna studie. Nedan har jag för avsikt 
att föra en analytisk diskussion kring Bolaget AB: s  innovationsprocess som utgår  ifrån de empiriska 
data  som  samlats  in  i  intervjuer med medarbetare och  chefer på Bolaget AB och med hänsyn  till 
studiens teoretiska referensram. 

Omvärldsbevakning 
Frankelius  (2001) menar att det behövs nya perspektiv  för att kreativt analysera omvärlden  för att 
kunna lokalisera förändringar och agera proaktivt utifrån händelser i omvärlden. Bolaget AB anser sig 
inte ha några fastslagna rutiner för vare sig omvärldsbevakning eller omvärldsanalys. Men ändå ger 
alla  respondenter  likartade  svar  kring  hur  omvärldsbevakningen  gått  till.  Det  kan  vara  att 
omvärldsbevakningen har formaliserats utan uttalade arbetssätt för hur det skall gå till, att arbetet 
med  att  hämta  information  och  snappa  upp  signaler  ifrån  omvärlden  sker  rutinmässigt  och 
standardiserat även om de inte fått direktiv uppifrån för hur det skall gå till. 

Bolaget  AB  hämtar  information  kring  omvärlden  främst  genom  sina  kontaktnät  i  formella  och 
informella  sammanhang  som möten med  interna  och  externa  samarbetspartners  och  kunder. De 
uppger  även  att  de  iakttar  webben  och  läser  tidningar men  att  det  är  i  interaktion med  andra 
människor som omvärldsinformation främst snappas upp och inhämtas. Detta ger, enligt Bolaget AB: 
s medarbetare, en bra bild över näringslivet i regionen och vad som händer i andra kommuner. Men 
jag kan inte låta bli att undra om det inte ger en för snäv bild av både nutiden och framtiden att bara 
hämta information ifrån och om den närmaste omvärlden.  

Hamrefors  (2004)  föreslår  att  omvärldsbevakning  främst  har  två  syften,  att  komplettera  redan 
befintlig kunskap hos medarbetarna och att förändra perspektiven på verkligheten. Genom att bara 
läsa tidningar och prata med människor  i de befintliga nätverken uppfyller Bolaget AB det första av 
Hamrefors  syften  –  att  komplettera  sin  redan  befintliga  kunskap.  Men  ger  det  egentligen  nya 
perspektiv på verkligheten? Bolaget AB: s nuvarande omvärldsbevakning är tillräcklig för att de skall 
ha bra koll på vad som redan har hänt men riskerar att missa det som kommer att hända i framtiden, 
vilket  försvårar  för  bolaget  att  arbeta  och  agera  proaktivt.  Genom  att  gå  utanför  de  befintliga 
nätverken och  informationskanalerna kan de nya perspektiv som Frankelius (2001) rekommenderar 
ge  upphov  till  att  möjligheter  och  hot  kan  identifieras  innan  de  har  hänt.  Bolaget  AB  får  då 
möjligheten att agera innan en händelse har ägt rum istället för att, som idag, arbete reaktivt. 

En av medarbetarna på Bolaget AB berättar  i  intervju att de ofta stjäl  idéer  från andra kommuner, 
detta kan vara en effekt av att perspektiven är för snäva. Genom att bara titta på vad andra redan 
gör differentieras  inte Bolaget AB:  s arbete och att bara göra  som andra gör ger heller  inte några 
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garantier  för  att  det  är  den  bästa  lösningen  för  vare  sig  verksamheten  eller  staden. 
Omvärldsbevakningen bör  ske utifrån Bolaget AB:  s egna unika behov och  förutsättningar och det 
behövs därför en tydlig definition på vad Bolaget AB vill ha ut av sin omvärldsbevakning (Hamrefors, 
2004). Det vill säga, att specificera vad som skall prioriteras när de bevakar både sin närmaste och 
den mer  avlägsna  omvärlden.  Vill  de  bara  veta  vad  andra  gör  eller  vill  de  även  veta  vad  andra 
kommer att göra? Är det verkligen bara intressant vad andra gör och kommer att göra eller kan det 
även vara intressant att hitta signaler som visar på möjligheter i den egna verksamheten, oberoende 
av vad andra gör? 

Att  lägga  för  stor vikt vid olika  jämförande  studier och benchmarking  tror  jag  inte är av värde  för 
Bolaget AB: s egna verksamhet i och med att alla kommuner har sina egna unika förutsättningar. Det 
är givetvis en bra källa till  inspiration och  idéer att titta på vad andra gör, men  jag tror att det kan 
vara värt att komplettera med andra perspektiv  i  sin omvärldsbevakning  som kan ge  idéer  som är 
anpassade till Bolaget AB utifrån deras egna prioriteringar. De  informella rutiner och  formaliserade 
arbetssätt som Bolaget AB idag har när det gäller omvärldsbevakning och informationshantering bör 
därför utgå  ifrån fastslagna prioriteringar kring vad de vill få ut av omvärldsbevakningen. För precis 
som Bodewes (2002) menar behöver en rutin, för att den skall vara effektiv, inte precisera i detalj hur 
omvärldsbevakningen skall gå till utan snarare vad som skall bevakas. 

Informationshanteringen  inom  Bolaget  AB  sker  idag  i  stor  utsträckningen  att medarbetare  håller 
informationen i huvudet och delar, i dialog med andra, med sig av informationen. Robinson och Stern 
(1998) menar att idéer kan uppstå var som helst i en organisation och att det därför är viktigt att det 
finns arbetssätt som tillåter hela organisationen att ta del av och analysera  informationen. Detta är 
karakteristiskt för en innovativ organisation, menar von Hippel (2005), och fortsätter med att föreslå 
att informationsdelning inom hela organisationen bör förenklas. 

Bolaget AB  lagrar näringslivskontakter  i en databas  som uppdateras  löpande. En  liknande databas 
som är  tillgänglig  för hela organisationen  som  rör officiell  information, problem,  idéer eller  tankar 
skulle kunna generera  idéer och  förslag med hela organisationens samlade kompetens som grund. 
Detta  skulle  kunna  underlätta  beslutstagande  och  handläggning  genom  att  olika  intressenter 
inkluderas genom hela processen. 

Rutiner 
Bolaget AB anser att det är svårt att skapa rutiner för deras arbete  i och med att det är varierande 
och  att  ett  telefonsamtal  kan  förändra  hela  planeringen.  Detta  visar  tydligt  på  deras  reaktiva 
arbetssätt och en av respondenterna säger även i intervjun att de har vissa problem med att arbeta 
proaktivt. Bodewes (2002) anser att rutiners påverkan på innovationsprocessen inte är klarlagd men 
en viss formalisering av arbetsuppgifterna kan medföra att den som utför dem blir bättre på dem och 
kan med tiden eliminera moment som inte tillför värde. Problemet med för precisa rutiner kan vara 
att arbetet sker av vana och att förändringar av sammanhanget inte tas med i beaktande (Bastoe & 
Dahl, 1996). 

Vissa delar av Bolaget AB: s arbete är  formaliserat och går på  rutin utan att det är medvetet.  I en 
analys  av  intervjuerna  tycker  jag  mig  se  rutiner  för  kommunikation  och  beslutsfattande, 
omvärldsbevakning och informationshantering även om medarbetarna själva inte ser det som rutiner 
utan mer som hur arbetet går  till. Även om det  inte handlar om uttalade  rutiner utan snarare om 
med  tiden  formaliserade  arbetssätt.  Det  kan  i  sammanhanget  därför  vara  värdefullt  att 
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medvetandegöra  de  rutiner,  formella  eller  informella,  som  styr  och  påverkar  arbetet  för  att 
identifiera arbetets osynliga ramverk som begränsar. Rutiner kan ha en positiv påverkan på arbetet 
om de används på ett sätt som främjar effektiviteten, de får dock inte begränsa arbetet eller utgöra 
ett hinder för nya möjligheter och idéer. 

Kultur 
Genom  normer  och  värderingar  lär  sig  medarbetarna  i  en  organisation  vilka  beteenden  som 
accepteras av medarbetare och chefer, det påverkar även vilka aktiviteter  som prioriteras och hur 
arbetet  skall  utföras  (Martins &  Terblanche,  2003).  Bolaget  AB:  s  kultur  är,  enligt medarbetarna, 
starkt präglat av den offentliga kontexten. Det sitter  i väggarna, menar  flera av de  intervjuade och 
fortsätter med att säga att det ibland kan verka hämmande på kreativiteten och nytänkandet. Ahmed 
(1998)  menar  att  en  organisations  innovativa  förmåga  påverkas  av  den  kultur  som  vägleder 
medarbetarna  i  deras  arbete.  Utifrån  vad  Bolaget  AB:  s medarbetare  säger  i  intervjuerna  är  det 
tydligt  att  det  inte  finns  en  kultur  som  stödjer  och  uppmuntrar  nytänkande,  vilket  påverkar 
effektiviteten i innovationsprocessen negativt. 

I och med att nya idéer och förslag först måste förankras genom lobbying kan det vara en mödosam 
process att genomföra nya idéer. En av respondenterna menar till och med att det ibland inte känns 
lönt att komma med nya idéer eftersom de ändå inte når fram, det kan vara allt från ekonomiska till 
politiska  hinder  som motverkar  nya  idéer.  Kulturen  (och  till  viss  del  även  strukturen)  påverkar  i 
dagsläget  inte  innovationsprocessens effektivitet positivt utan bromsar snarare upp processen. Som 
Brunsson  (1989) påpekar kan det,  i en  turbulent  tid, vara av  stor vikt att kunna genomföra en  idé 
snabbt för att den inte skall mista sin relevans på vägen. 

Byråkratiska miljöer har, enligt Herbig och Dunphy (1998), en reducerande effekt på kreativitet och 
påverkar därför möjligheterna till innovation. Detta är dock ett ledningsperspektiv och inte de direkta 
arbetssätt som är föremål för denna studie. Det är av vikt för chefer och beslutsfattare att skapa en 
kultur  som  främjar  innovation  (Martins &  Terblanche,  2003). Om  den  övergripande  kulturen  inte 
främjar  innovation och  kreativitet kommer detta att påverka  innovationsprocessen negativt.  I den 
lilla gruppen med näringslivsutvecklare  i Bolaget AB finns det dock en intern kultur som förespråkar 
öppenhet och  informationsdelning. Det  finns också en  stolthet och  vilja att  vara professionell och 
göra ett bra jobb, varje dag. 

Som  jag ser det, har Bolaget AB goda  förutsättningar och en vilja att vara kreativa och nytänkande 
men att det i kontakten med till exempel andra avdelningar, politiker och beslutsfattare inte ges det 
utrymme  som  skulle  kunna  främja  effektiviteten  i  Bolaget  AB:  s  innovationsprocesser.  Kulturen 
värderar  inte  arbete  utanför  ramarna  och  det  finns,  enligt  en  respondent,  en  praxis  att  hålla  sig 
innanför  de  osynliga  ramarna.  Detta  är  en  fråga  för  chefer  och  beslutsfattare  att  ta  till  sig  och 
acceptera innovation som en del av de grundläggande arbetssätten (Martins & Terblanche, 2003). De 
kulturella hinder som  idag föreligger bör  identifieras och elimineras för att  innovationsprocessernas 
fulla potential skall kunna utnyttjas. 

Beslutsfattande 
I  Bolaget  AB  sker  de  dagliga  besluten mestadels  i  dialog  inom  gruppen,  uppger medarbetarna  i 
intervjuer. Vid större aktiviteter och kostnader diskuteras det även med VD. Beslut i en organisation, 
menar  Bastoe  och  Dahl  (1996),  är  aldrig  perfekt  rationella  och  vi  kan  koppla  detta  tillbaka  till 
omvärldsbevakningen.  För  att Bolaget AB, både  i den dagliga  verksamheten och  i mer  strategiska 
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frågor, skall kunna  fatta  rationella och väl underbyggda beslut är det viktigt att en bedömning och 
analys görs med grund i tillgänglig information. De formaliserade besluten som rör mindre poster och 
den dagliga verksamheten är en stor del av verksamheten och är även väldigt användbara i och med 
att de är effektiva och baseras på erfarenhet (Bastoe & Dahl, 1996). 

Inom  ramen  för  verksamheten  anser  alla  medarbetarna  i  Bolaget  AB  att  de  har  möjlighet  till 
självständigt och ansvarsfullt arbete, vilket är positivt för effektiviteten  i  innovationsprocessen  i och 
med att beslut då kan fattas snabbt och enkelt  i dialog  inom gruppen. De rutinmässiga besluten är 
dock inte lämpliga i alla lägen eftersom de inte tar med alla påverkansfaktorer i alla sammanhang och 
att beslut då riskerar att tas av vana  istället för situationsanpassat (Bastoe & Dahl, 1996). För att ta 
beslut som är väl avvägda och anpassade till situationen krävs det, enligt Bastoe och Dahl (1996), att 
beslutsfattaren är kreativ och har intuition. Det kan därför vara värdefullt för Bolaget AB att i dialog 
nyansera besluten och försöka identifiera helheten i det sammanhang som beslutet rör. 

Ingen  av  respondenterna  under  intervjuerna  anser  dock  att  beslutsfattandet  är  vare  sig  långsamt 
eller  problematiskt.  De  anser  att  de  har  en  nära  kontakt  både  inom  gruppen  och med  VD  och 
styrelse.  Jag har heller  inga empiriska  indikationer på att beslutsfattandet  i Bolaget AB  inte tar alla 
påverkansfaktorer  i  beaktande  vid  beslutstagande. Däremot  anser  jag  att  det  i  sammanhanget  är 
viktigt att lyfta fram problematiken med att fatta beslut på kort och lång sikt. Genom att ha tillgång 
till relevant och utförlig information i alla lägen inom organisationen kan bättre och mer tillförlitliga 
beslut fattas (Bastoe & Dahl, 1996). 

Risk 
Borins (2001) skriver att offentliga organisationer kan vara mer känsliga för att ta risker jämfört med 
privata organisationer, detta på grund av att offentliga organisationer är påpassade av bland annat 
media,  skattebetalare  och  oppositionspartier.  Bolaget  AB  anser  sig  vara  politisk  bevakade  och 
upplever att de inte kan uttrycka sig hur som helst i alla situationer. Alla aktiviteter som förväntas få 
minsta  tillstymmelse  medial  uppmärksamhet  skall  diskuteras  med  VD.  Det  blir  även  tydligt  att 
riskbegreppet är närvarande genom att definitionen av kreativitet hos en av respondenterna handlar 
om att våga gå utanför ramarna.  I och med att den kulturella närvaron  inte uppmuntrar kreativitet 
och nytänkande blir innovation en riskfylld process för medarbetarna som kan handla om att gå emot 
etablerade arbetssätt och värderingar. 

Innovation är riskfyllt och oförutsägbart men  ingen organisation, offentlig eller privat, kan värja sig 
mot  samhällets  förändringar  (Ahmed,  1998).  Risk  är  oundvikligt  i  innovationsprocessen  och  det 
handlar därför om att ta riskerna i beaktande och planera för att kunna hantera dem (Borgelt & Falk 
2007, Lee‐Mortimer, 1995). Genom att tidigt i innovationsprocessen utföra en utförlig riskanalys som 
bygger  på  relevant  information  och  tänkta  scenarier  kan  riskerna,  om  de  uppstår,  hanteras  (Lee‐ 
Mortimer, 1995). Genom  att  visa på hur  riskerna  tagits  i beaktande och hur de  kan hanteras  kan 
media,  skattebetalare  och  oppositionspolitiker  ges  en  klar  bild  över  hur  riskbilden  ser  ut  och 
förtroendet  för  att  Bolaget  AB  kan  hantera  dem  öka.  Bolaget  AB  har  idag  en  god  dialog mellan 
medarbetare och  chefer och  i den dialogen bör  såväl  risker  som möjligheter diskuteras. Önskvärt 
skulle även kunna vara att blanda in andra intressenter i diskussionen för att bredda perspektivet på 
vilka risker som är närvarande. 
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Samarbete 
Professor Hamrefors  (2007)  lyfter  fram vikten av att både  interna och externa kunders behov och 
förutsättningar står  i  fokus  i processens utveckling. Ett nära samarbete mellan dessa parter genom 
hela processen kan därför vara en effektiv väg att gå för att utveckla och  lansera  innovationen. För 
precis  som  Lee‐Mortimer  (1995) påpekar  är det  vanligt  att  företag och organisationer  inte  skapar 
innovationer med sina kunders behov som grund. I och med att Bolaget AB är en liten organisation är 
de  beroende  av  att  ha  ett  nära  och  långsiktigt  samarbete med  andra  intressenter  och  kunder.  I 
intervjuerna nämner flera respondenter vikten av att samarbeta i och med att Bolaget AB själva inte 
besitter  de  specialistkunskaper  som  ibland  är  nödvändiga.  Samarbete  över  avdelningsgränser  är 
därför en viktig aspekt att  ta med  i effektiviseringen av Bolaget AB:  s  innovationsprocesser. En av 
medarbetarna påpekar att Bolaget AB är lyhörda och jobbar nära de externa företagen i staden. Men 
för att effektivt kunna utveckla  idéer och möjligheter är ett effektivt samarbete med också  interna 
bolag  och  nämnder  en  förutsättning.  Bolaget  AB:  s medarbetare  nämner  att  det  ibland  kan  vara 
frustrerande  att  vänta  på  beslut  från  myndigheter  i  olika  frågor.  Att  effektivisera  de  interna 
beslutsprocesserna skulle kunna vara ett sätt att också effektivisera samarbetet. Genom att Bolaget 
AB kan  få snabba besked  från andra  interna myndigheter och nämnder kan de  i sin  tur ge snabba 
besked till kunden. 

I samarbetet med externa intressenter tycker alla respondenter att det inte finns något att klaga på 
och att det  inte brister någonstans  i dessa olika samarbeten. För att samarbeten med både  interna 
och  externa  intressenter  skall  kunna  utvecklas  till  långsiktiga  och  hållbara  relationer  menar 
Gummesson (1994) att det måste finnas ett ömsesidigt utbyte mellan parterna som båda kan tjäna 
på. Det skall finnas ett förtroende mellan parterna och parterna skall trivas med varandra (Harwood 
& Garry,  2006).  På  grund  av  Bolaget AB:  s  generalistkunskaper  i många  områden  är  externa  och 
interna  samarbeten en viktig del av  innovationsprocessen och att vårda  relationerna med de olika 
samarbetspartners  som  finns på både personlig nivå och på bolagsnivå är viktigt  för effektiviteten 
och  kvaliteten  i  Bolaget  AB:  s  arbete.  Om  samarbetspartners  och  kunder  kan  inkluderas  tidigt  i 
innovationsprocessen kan dels kundens specifika behov och förutsättningar  inkluderas och dels kan 
den samlade kunskapen från alla inblandade intressenter ge nya och bredare perspektiv på området.  
Genom  att  utveckla  långsiktiga  och  hållbara  nätverk  som  främjar  kunskapsdelning  och  utbyte  av 
erfarenheter kan ny kunskap möjliggöras (Tell & Halila, 2001). För att samarbetet skall mynna ut i en 
öppen  och  förtroendefull  relation  är  det  nödvändigt  att  parterna  agerar  på  just  ett  sådant  sätt, 
menar Tell och Halila (2001). 

Ytterligare en dimension av samarbetet med  interna och externa partners är att Bolaget AB  inte får 
vara  rädda  att  ibland  kommunicera  på  andra  sätt  eller  låta  kommunikationen  ta  andra  vägar  i 
samarbetet. För om bara de  som brukar prata med varandra kommunicerar  finns det en  risk  i att 
kunskap  genom  oväntade  möten  eller  skärningspunkter  missas  (Robinson  &  Stern,  1998).  Nya 
problem kan dyka upp och  förslag på  lösningar kan komma  från oväntat håll, ett brett  samarbete 
med flera olika aktörer från olika områden kan vara avgörande (Tidd et al, 2005). 

Kommunikation 
Att  låta  kommunikationen  inbegripa  hela  organisationen  och  underlätta  en  dialog  mellan  olika 
intressenter är kännetecknande för den  innovativa organisationen, enligt von Hippel (2005). För att 
informationen skall kunna delas inom organisationen kan det vara av värde för Bolaget AB att försöka 
hitta nya vägar att kommunicera. Von Hippel (2005) förslår till exempel chattrum och mejllistor som 
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tänkbara vägar.  Jag  tror dock att det kan vara värt att  fundera över vilka kommunikationssätt som 
skulle uppskattas och  framförallt användas av den aktuella organisationen. En av  respondenterna  i 
Bolaget  AB  tar  upp  problematiken  med  offentlighetsprincipen.  I  dagsläget  undviker  Bolaget  AB 
offentlighetsprincipen  genom  att  försöka hålla  en  stor del  av  informationen  i huvudet.  Ett  sådant 
förfarande går som synes stick  i stäv med de  teoretiska  förslagen att dela  informationen med hela 
organisationen. Robinson & Stern  (1998) diskuterar  flitigt vikten av att  låta  informationen komma 
hela organisationen till nytta eftersom idéer kan uppstå var som helst i organisationen och inte bara i 
verksställande delar av organisationen. Innovativa organisationer kännetecknas som sagt av en vilja 
att  släppa  ifrån  sig  information och kommunicera kring områden  som  rör den egna verksamheten 
eller idéer som finns (von Hippel, 2005).  Offentlighetsprincipen är ett demokratiskt verktyg som inte 
får stå  i vägen för utveckling och effektivisering som kommer medborgarna till nytta.  Informations‐
hantering och kommunikation bör utformas på ett sätt som främjar ett organisatoriskt minne som  i 
sin tur kan möjliggöra kreativitet och flexibilitet (Bastoe och Dahl, 1996). 

Med  tiden har Bolaget AB  skapat ett  förtroende bland  företag  i  staden och precis  som Hamrefors 
(2005) skriver har de inom sitt område utvecklat en expertis. Detta förtroende innebär att Bolaget AB 
kan gå relativt högt i hierarkin och kräva information och svar. Genom att Bolaget AB inte behöver gå 
genom en stor mängd ombud  för att  få svar kan delar av kommunikationsprocessen effektiviseras. 
Detta  är  positivt  och  att  behålla  och  utveckla  förtroende  bland  stadens  företag  kan  underlätta 
kommunikation  och  samarbete.  I  den  interna  kommunikationen  inom  bolaget  medger  en  av 
respondenterna  att  det  finns  vissa  brister. Det  är  inte  alltid  som  all  information  når  fram  till  alla 
medarbetare och det kan ibland vara svårt att anpassa mötestider till att passa alla medarbetare. På 
grund av att Bolaget AB  relativt nyligen  fått  tillökning  i personal har det även  funnits en ovana att 
vara  tre,  detta  är  något  som  respondenterna  tror  kommer  att  bli  bättre med  tiden  då  rutinerna 
hunnit  sätta  sig.  Som  nämnts  tidigare  finns  det  dock  en  öppenhet  och  dialog  i  bolaget  som  sker 
naturligt, det finns även en vilja att dela med sig av information inom gruppen. Om Bolaget AB skulle 
införa  gemensamma möten  där  olika  tankar,  problem,  idéer,  lösningar  och  annat,  informellt  kan 
lyftas och delas  inom gruppen, skulle  informationssvinnet kunna motverkas. Det kan även vara värt 
att diskutera möjligheter  till alternativa kommunikationsvägar,  som  jag nämnde ovan,  för att hitta 
vägar som tillåter medarbetarna att kommunicera effektivt med varandra utan att informationsflödet 
dem emellan brister. Även när det inte finns tid att träffas fysiskt. 

Politik 
Effektiviteten  i den offentliga sektorn beror till stor del på hur samarbetet fungerar mellan de olika 
delsystem  som  finns  i  den  offentliga  kontexten  (Parmander,  2005).  Bolaget  AB  har  uttryckt  i 
intervjuer viss frustration över att det ibland kan vara många turer med till exempel beslutsfattande 
kring mark‐ och byggnadslov. Boalt‐Boethius (ur Parmander, 2005) menar att det är avståndet mellan 
de olika myndigheterna, bolagen och nämnderna  som avgör om  samarbetet  kan  fungera effektivt 
och smidigt. Det kan därför finnas fog till att hitta nya och närmare samarbeten  i den politiska och 
offentliga  kontexten. Att  inkludera  flera  olika  avdelningar  i  näringslivs‐  och  etableringsfrågor  i  ett 
tidigt skede  i processen kan medföra att avståndet mellan dessa minskar och att beslut kan  fattas 
genom dialog ur  alla parters perspektiv. Detta  är  en  samarbetsfråga och  som Gummesson  (1994) 
föreslår skall det finnas ett ömsesidigt utbyte som båda parter tjänar på. Om Bolaget AB och andra 
interna avdelningar och bolag kan närma sig varandra och bli en naturlig del  i varandras processer 
kan förtroende växa fram med tiden vilket underlättar samarbete och kommunikation. 
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Bolaget AB anser inte att de är direkt politiskt styrda även om de påverkas indirekt av politiken som 
förs och att de är politiskt övervakade. Schall  (1997) menar att offentliga  innovationsprocesser bör 
planeras oberoende av politiskt klimat och kunna överleva maktskiften. I och med att Bolaget AB har 
en  styrelse  som  består  av  både  styrande  och  oppositionspolitiker  sker  besluten  i  en  gemensam 
konsensus. VD i Bolaget AB har därför ett ansvar att inte låta de strategiska val och beslut som görs 
påverkas eller vara beroende av politiska påtryckningar och krav. Borins (2001) menar att det inte är 
särskilt stora skillnader i innovationsprocessen i offentliga bolag och i privata bolag – de kräver båda 
samarbete  över  avdelningsgränser  och  innefattar  ett  visst  mått  av  experimenterande  och 
risktagande. 

Kreativitet 
Synen på kreativitet bland Bolaget AB: s medarbetare är relativt samstämmig. De ser kreativitet som 
att tänka utanför boxen eller att tänka  i nya banor. De håller alla även med om att kreativitet är en 
viktig del av deras arbete även om de kan bli bättre på att  ta klivet utanför arbetets  ramverk. Det 
finns en viss skepsis till begreppet kreativitet hos en av medarbetarna som kan tänkas påverka övriga 
medarbetares  inställning  till  kreativa  aktiviteter.  För  att medarbetarna  skall  våga  tänka och  agera 
utanför boxen och vara kreativa i sina arbetssätt är det av vikt att den kollektiva synen på begreppet 
är positiv. Kreativitet  är  en  grundläggande och  viktig del  i  innovationsprocessen,  framförallt  i den 
idégenererande  verksamheten  (Cumming,  1998).  En  av  respondenterna  beskriver  att  kreativitet  i 
Bolaget AB: s verksamhet kan vara att ifrågasätta de befintliga arbetssätten och tänka på nya sätt. Att 
ifrågasätta arbetssätten är ett första steg till att förändra dem och om medarbetarna skall våga göra 
detta är det viktigt att det finns en välkomnande kultur som är öppen för nya idéer och orkar ta nya 
perspektiv. Kreativitet kan betyda olika för olika verksamheter men Robinson och Stern (1998) menar 
att kreativitet kan vara att medarbetarna gör någonting nytt och potentiellt värdefullt utan att de 
blivit  tillsagda  att  göra  det.  Att  våga  vara  kreativ  blir  i  den  definitionen  relevant  och  väldigt 
avgörande. Om  Bolaget AB  inte  känner  att  de  får möjligheten  att  experimentera,  prova  nytt  och 
eventuellt misslyckas hämmas kreativiteten och potentiellt värdefulla  idéer blir då aldrig verklighet. 
Om inte kreativiteten gynnas spelar det ingen roll hur effektiv processen i övrigt är i och med att det 
då  inte  finns  idéer  att  utveckla.  Kreativitet  är  en  förutsättning  för  innovation  men  kan  inte 
åstadkomma  innovation  av  sig  självt  utan  kräver  integration  med  andra  faktorer  som  påverkar 
effektiviteten i innovationsprocessen (Cumming, 1998 Jones, 2002). 
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7. Effektivisering av innovationsprocessen 
Under denna rubrik återfinns de förslag på arbetssätt som Bolaget AB rekommenderas utveckla vidare för 
att effektivisera innovationsprocessens olika delar. Innovationsprocessen ligger till grund för denna rubriks 
innehåll och förslag ges med innovationsprocessens olika steg som bakgrund. 

Efter att ha studerat de empiriska data som samlats in genom de semistrukturerade intervjuerna har 
jag bildat mig  en uppfattning  kring hur  innovationsprocessen  ser ut  i Bolaget AB.  Jag  redogör  för 
denna  i en förenklad modell nedan (se figur 7).  Innan  jag går  in  i de olika delprocesserna för att ge 
förslag på arbetssätt  för effektivisering av  innovationsprocessen vill  jag  stanna upp en  sekund och 
reflektera över vilken betydelse en effektiv innovationsprocess kan ha för Bolaget AB: s verksamhet. 
Som jag visat på i denna studie består en process av olika delprocesser och aktiviteter. Det är viktigt 
att se till processen som en helhet men samtidigt hantera delarna. Det kan dock vara problematiskt 
att hantera dem var och för sig i och med att alla delar är interagerande med varandra. Innovations‐
processen bör därför beaktas  som  en helhet bestående  av  ett  antal,  för organisationen  specifika, 
delar  som  är beroende  av  varandra  till  varierande  grad.  Ett holistiskt perspektiv  i hanterandet  av 
innovationsprocessens  delar  är  rekommenderat.  Det  är  även  viktigt  att  förstå  vad  de  olika 
processerna i bolaget har för syfte. Att kontinuerligt ifrågasätta sättet som arbetet sker på är viktigt 
för  att  kunna  eliminera  resursslöseri  och  effektivisera  verksamheten.  Det  kräver  en  kultur  som 
uppmuntrar och motiverar ifrågasättande och nytänkande. 

Jag  får  i samtal med medarbetare och chefer på Bolaget AB svaren att de  inte systematisk arbetar 
med vissa frågor och att de har svårt att formalisera sitt arbete, men att arbeta formaliserat behöver 
inte  innebära att det är uttalade eller beordrade arbetssätt. Det kan mycket  väl vara att det med 
tiden skapats rutiner som inte är avsiktliga, dessa rutiner bör identifieras och analyseras för att kunna 
avgöra  om  de  tillför  värde.  Ett  första  råd  till  Bolaget  AB  är  därför  att  identifiera  informella  och 
formella  rutiner.  Analysera  arbetssätten  i  dialog  inom  bolaget  och  red  ut  om  de  verkligen  tillför 
arbetet värde eller om det kan göras på ett annat sätt. 

Effektiva  innovationsprocesser  i Bolaget AB kan dels ha ett  internt syfte och dels ett externt syfte. 
Det  interna syftet kan vara att hitta nya vägar att bedriva arbetet på eller att effektivisera  interna 
processer av olika slag. Att utveckla de interna processerna är av värde för verksamheten i och med 
att det ges möjlighet att bättre ta tillvara på de tillgängliga resurserna eller helt enkelt att förbättra 
arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Det externa fokus kan innebära att Bolaget AB bättre och 
på  nya  sätt  kan  anpassa  sig  till  förändringar  i  omvärlden  och  effektivare  bidra  till  en  hållbar 
näringslivsutveckling i staden, som i sin tur kan leda till fler arbetstillfällen för invånarna och en ökad 
tillväxt i regionen. I en turbulent omgivning förändras förutsättningarna i en hög takt och att effektivt 
kunna anpassa sig till och förstå näringslivets föränderliga förutsättningar är en nödvändighet för ett 
proaktivt och strategiskt arbete. 

Med detta sagt kommer jag nu behandla delarna i Bolaget AB: s innovationsprocess och ge förslag till 
arbetssätt som kan effektivisera innovationsprocessens olika delprocesser. 
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7.1. Arbetssätt och delprocesser 
Innovationsprocessens  olika  delprocesser  sker  i  en 
kulturell omgivning och präglas av de värderingar och 
normer  som  finns  i  organisationen.  Chefer  och 
beslutsfattare  måste  därför  skapa  en  kultur  som 
främjar  innovation  och  kreativitet.  Bolaget  AB  är 
påverkat  av  den  kultur  som  i  dagsläget  inte 
uppmuntrar nytänkande och  arbete utanför  ramarna, 
enligt  medarbetarna.  Jag  vill  därför  rekommendera 
chefer  och  beslutsfattare  i  Bolaget  AB  att  reflektera 
kring  vilka  kulturella  faktorer  som  kan  skapa  en 
organisationskultur  som  främjar kreativitet  i en högre 
utsträckning  i  Bolaget  AB.  Detta  är  en  viktig 
förutsättning  för att  innovationsprocessen skall kunna 
effektiviseras och arbetssätten utvecklas. Kreativitet är 
en  nödvändighet  för  innovation  och  att  skapa  en 
organisationskultur  som motiverar och uppmuntrar medarbetarna  till att experimentera och  tänka 
nytt har bättre förutsättningar att skapa en innovativ organisation. Innovation och kreativitet föreslås 
därför vara en grundläggande del av bolagets arbetssätt och värderingar. 

I processens början finns den idégenererande verksamheten, denna verksamhet kan ske på antingen 
ett  planerat  sätt  eller mer  ad  hoc,  eller  både  och  samtidigt. Det  är  svårt  att  förutse  var  idéerna 
uppstår  och  från  var  signalerna  kommer.  De  kan  komma  både  från  den  nära  eller  den  avlägsna 
omgivningen eller inifrån organisationen. Att ha kanaler för information att strömma in i bolaget och 
att  hantera  informationen  från  omvärlden  är  viktigt  för  att  kunna  hitta  signaler  till  förändring. 
Bolaget AB har  i dagsläget  ingen strukturerad omvärldsbevakning, vilket kan  få effekten att samma 
kanaler  för  omvärldsbevakning  används  om  och  om  igen.  Det  krävs  rutiner  för  hur 
omvärldsbevakningen  och  informationshanteringen  skall  genomföras,  men  rutinerna  skall  vara 

Figur 7 Förenklad modell av Bolaget AB: s innovationsprocess

Ett ledningsperspektiv för en 
innovationsfrämjande kultur:

– Placera människor och idéer i hjärtat 
av ledningsfilosofin 

– Ge människor utrymme att växa, 
prova saker och lära sig av misstagen 

– Bygg en stark känsla av öppenhet, tillit 
och gemenskap 

– Underlätta intern kunskapsförflyttning 
(Källa: Leavy, 2005 s. 39) 
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formaliserade  med  målet  i  sikte.  Vad  omvärlds‐
bevakningen  skall  resultera  i är därför en viktig  fråga att 
klargöra. Utifrån målet kan omvärlden bevakas från olika 
vinklar och det är av vikt att inte fastna i vanor. Hitta nya 
vägar, prata med nya människor,  läs  andra  tidningar,  se 
till andra  länder och kulturer, se  till andra branscher och 
leta  inte  enbart bland det uppenbara.  Kreativa övningar 
av olika  slag  kan  även  vara  ett  användbart och  effektivt 
verktyg i detta skede för att effektivisera idégenereringen. 
Hitta  nya  vinklingar  och  våga  ifrågasätta.  Anpassa 
omvärldsbevakning  och  arbetssätt  i  detta  skede  till  de 
individuella och organisatoriska  förutsättningarna. En del 
av rutinerna i detta skede kan vara att regelbundet mötas 
inom  bolaget  för  att  brainstorma  kring  specifika  frågor 
eller att diskutera  idéer och händelser som ägt rum. Sätt 
av  en  kvart  varje  dag  till  att  tänka  nytt,  där  kan 
medarbetarna  själva  kan  lägga  grunden  till  en  kreativ 
kultur som med tiden kan spridas utanför gruppen för att 
även  inbegripa  andra  delar  av  den  offentliga 
verksamheten.  Det  kritiska  är  att  idéer  och  tankar  delas  och  tas  till  vara. Många  organisationer 
använder till exempel post‐ it lappar för att samla idéer i ett tidigt skede. Detta är ett alternativ som 
bör övervägas, att samla idéer kring olika frågor på en tavla eller i en databas som alla kan ta del av 
och bidra till. Att uppmuntra intressenter från olika avdelningar att bidra med idéer kring olika frågor 
kan  vara  viktigt  för att  få  fler perspektiv och ett  kvantitativt urval av  idéer att utveckla. Det  finns 
många olika sätt att generera  idéer, omvärldsbevaka och hantera  information på. Det viktiga är att 
det görs och att arbetssätten anpassas efter dem som skall utföra arbetet. 

När  idégenereringen  resulterat  i  nya  idéer  är  det  viktigt 
att avbryta i tid och gå vidare i processen och inte fastna i 
det  första  steget. Det  kan därför  vara  klokt  att  sätta  en 
deadline för  idégenerering  innan processen startar. Detta 
gäller då främst vid medveten idégenerering, ofta kan bra 
idéer  uppstå  oplanerat  och  kan  tas  vidare  i  processen 
direkt. De  arbetssätt  som  föreslås  här  har  för  avsikt  att 
främja  idégenerering  och  ge  en  djupare  idépool  att  ösa 
från. 

Nästa  steg  är  att utveckla  idéerna och  skall  ses  som  en 
direkt  fortsättning  på  föregående  steg.  De  idéer  som 
samlats in skall utvärderas innan de kan föras vidare. Vissa 
idéer kan uppenbart vara svåra att genomföra och kanske 
heller  inte  passar  in  politiskt. Utvecklingen  av  idéer  bör 
således  inbegripa  andra  delar  av  stadens  offentliga 
verksamhet som kan ge sin syn på  idéerna. För att kunna 

avgöra  vilka  idéer  som  är möjliga  att  genomföra  bör  de  kompetenser  och  kunskaper  som  finns 
tillgängliga beaktas och i och med att Bolaget AB inte besitter specialistkunskaper bör idéerna delas 

Arbetssätt för effektiv 
idégenerering:

– Anpassa rutiner för 
omvärldsbevakning till målet 

– Hitta nya sätt att omvärldsbevaka 
och gå utanför det uppenbara 

– Avsätt tid till kreativa övningar, 
dialog och brainstorming 

– Uppmuntra och möjliggör 
idégenerering utanför bolagets 

gränser 

– Ifrågasätt och hitta nya perspektiv 

Arbetssätt för effektiv 
idéutveckling:

– Dela idéerna med specialister och 
andra intressenter 

– Be om utlåtande från kunder och 
samarbetspartners 

– Analysera risker och möjligheter 

– Utvärdera idéerna 

– Samla information och 
erfarenheter 
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med andra avdelningar och bolag. Det är avgörande här att vara villig att släppa ifrån sig information 
och  låta den analyseras av andra som kan tillföra viktiga aspekter  i frågan. Riskbegreppet bör redan 
här vara en del av  idéutvecklingen. Vilka risker medför  idéerna och hur kan dessa hanteras? Samla 
information och hitta signaler i omgivningen som kan säga något om idéernas potential och risker. Se 
om andra har gjort något liknande och ta tillvara på tidigare erfarenheter. 

En  viktig  aspekt  i  Bolaget  AB:  s  innovationsprocess  är 
lobbying  och  förankring.  Idéer  skall  därför,  efter  att  de 
utvecklats  och  utvärderats,  förankras  i  verksamhetens 
olika delar och hos beslutsfattare. Om det finns en opinion 
som  stödjer  vissa  idéer  mer  än  andra  har  de  bättre 
förutsättningar att bli till verklighet. En viktig opinion att få 
med sig  i vissa  frågor kan även vara  invånarna  i staden.  I 
och  med  att  Bolaget  AB  är  ett  offentligt  bolag  i 
allmänhetens  tjänst  är  det  viktigt  att  förankra  idéerna 
politiskt brett  för att  få opinionens  stöd. Här har Bolaget 
AB en stor fördel  i och med sitt breda kontaktnät och sitt 
förtroende  hos  samarbetspartners  och  har  därför 
möjlighet  att  få med  sig  viktiga opinionsbildare  i  staden. 
Att  inse vikten av goda relationer och samarbete  i denna 

fas är viktigt för att effektivt kunna förankra  idéerna  innan beslut kan tas. Bolaget AB behöver även 
kunna kommunicera sina  idéer effektivt och visa på fördelarna som de kan medföra. Olika typer av 
idéer har ett varierande behov av förankring beroende på dess omfattning. Ibland kan det innebära 
en långdragen och omfattande aktivitet att förankra idéer, medan det i andra fall kan beslutas utan 
förankring och lobbying. 

De  strategiska  val  som  sedan  görs  bland  de  idéer  som 
genererats sker i första hand av VD i Bolaget AB men även i 
bolagets  styrelse.  Besluten  i  det  här  skedet  bör  ske med 
långsiktighet  och  på  en  stabil  grund  där  tillgänglig 
information  tagits  i beaktande. Den  information  som  fåtts 
fram  i  dialog  med  andra  partners  och  intressenter  i  de 
föregående stegen skall kunna fungera som en stabil grund 
i beslutsfattandet. Beslut skall även ske oberoende av vilket 
politiskt styre som är verksamt för att kunna fatta hållbara 
och långsiktiga beslut. Även här är det viktigt att risker och 
möjligheter analyseras och vägs mot varandra för att kunna 
hanteras i framtiden. 

Efter att en eller  flera  idéer  strategiskt  valts  för  vidare genomförande är det dags att planera  för 
genomförandet.  I och med att Bolaget AB är en  relativt  liten organisation  som  inte  själva har den 
specialistkunskap som  ibland är nödvändig är samarbetet viktigt genom hela  innovationsprocessen. 
Det kan även handla om att det är andra som står för själva genomförandet  i processen och det är 
därför viktigt att samarbetspartners och specialister  inkluderas  i planeringsfasen.  I planeringen bör 
även slutanvändaren inkluderas för att undvika att genomförandet missar att utgå ifrån användarens 
unika  förutsättningar och behov. Genom att planera  för genomförandet med alla de parter som är 

Arbetssätt för effektiv 
förankring och lobbying: 

– Utnyttja nätverken 

– Kommunicera fördelar 

– Visa på hur risker kan hanteras 

– Hitta viktiga opinionsbildare 

Arbetssätt för effektivt 
beslutsfattande:

– Beakta all tillgänglig information 

– Tänk långsiktigt 

– Väg risker och möjligheter mot 
varandra 
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viktiga  för  innovationens  framgång  och  spridning  ökar 
träffsäkerheten  och  riskerna  kan minimeras.  Ett  sätt  att 
effektivisera samarbetet med olika parter är att lyfta fram 
vikten  av  ömsesidiga  relationer  som  tillför  värde  för  alla 
parter. Genom att samarbeta med parter på  lång sikt kan 
ett  ökat  förtroende  effektivisera  kommunikationen  och 
parterna  får  då  en  förståelse  för  varandra  som  främjar 
lärande  och  utveckling.  Samarbete  i  nätverk  kan 
formalisera  arbetssätten  mellan  samarbetspartners  och 
anpassa  verksamheterna  utifrån  nätverkets 
förutsättningar  och  därmed  effektivisera  samarbetet. 
Olika  innovationsprocesser  kräver  olika  samarbeten  och 
det är därför viktigt att identifiera vilka samarbetspartners 
som  är  kritiska  för  ett  effektivt  genomförande  för  varje 
process.  Det  kan  handla  om  samarbeten  med  andra 
avdelningar  inom  den  offentliga  sektorn  och  externa 
företag  men  även  andra  faktorer  som  är  viktiga  vid 

utveckling av befintligt näringsliv och nyetableringar bör iakttas och planeras för. 

När planeringen är gjord är det dags att genomföra den potentiella innovationen. Genomförandet är 
en  fortsättning på planeringen och  innefattar ofta de samarbeten som varit en del av planeringen. 
Desto  bättre  planeringen  är  gjord  ju  smidigare  går 
genomförandet.  En  innovation  kan  inte  kallas  innovation  om 
den  inte når  framgång och  till exempel marknadsföring är en 
viktig  del  i  genomförandet.  Det  är  inte  möjligt  att  i  denna 
studie  ge  konkreta  förslag  på  hur  innovationerna  skall 
genomföras  i och med att det kan variera från fall till fall. Det 
jag  vill  framhålla här  är  istället  vikten  av  effektivt  samarbete 
och  kommunikation.  Att  planera  för  genomförandet  är 
avgörande och det gäller under genom‐förandet att hålla sig till 
planen. Bolaget AB uppfattas som duktiga på att arbete snabbt 
och  på  ad  hoc  basis,  två  faktorer  som  är  avgörande  i 
genomförandet då oväntade händelser och problem kan dyka 
upp. 

Arbetssätt för effektiv 
planering: 

– Identifiera kritiska faktorer och vad 
som krävs för att hantera dem 

– Identifiera risker och planera för 
hur dessa skall hanteras 

– Etablera långsiktiga relationer för 
effektivt samarbete 

– Inkludera slutanvändaren och utgå 
ifrån dennas behov och 

förutsättningar 

Arbetssätt för effektivt 
genomförande:

– Samarbeta och kommunicera 

– Hålla sig till planen 

– Förvänta sig det oväntade 

– Hantera problem och var 
beredd på att tänka om 
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Det sista steget  i Bolaget AB: s  innovationsprocess är att utvärdera den genomförda processen och 
alla dess delprocesser och aktiviteter. Det är viktigt att  ta till vara på de  lärdomar som uppkommit 
under  processens  gång  och  att  det  finns  en  vilja  att 
lära  bland  de  i  processen  inblandade  parterna. Att  i 
efterhand analysera processen kan vara svårt och det 
är  därför  viktigt  att  genomgående  i  hela  processen 
dokumentera  de  aktiviteter  och  beslut  som  präglar 
den. Antingen om alla inblandade dokumenterar eller 
om en viss person utses till att dokumentera. I början 
av  processen  bör  en  tydlig  plan  för  vad  som  skall 
utvärderas och hur det skall gå till att bestämmas för 
att  utvärderingen  skall  kunna  vara  effektiv  och 
resurser  läggs på  relevant uppföljning. Att utvärdera 
processen  löpande och göra  informationen  tillgänglig 
för  andra  kan  vara  en  viktig  del  i  att  effektivisera 
framtida  processer  i  och med  att misstag  kan  undvikas  och  nya  lärdomar  kan  ge  upphov  till  nya 
innovationsprocesser.  Tidigare  genomförda  processers  utvärderingar  kan  vara  en  del  av  den 
idégenererande  verksamheten  även  i  andra  delar  av  verksamheten.  Att  dela  information  och 
lärdomar  inom den offentliga  sektorn  i  staden kan medföra att även andra,  för Bolaget AB viktiga 
samarbetspartners, kan lära av misstagen och undvika dem i sin egen verksamhet. 

7.2. Avslutande diskussion 
I denna studie har ett antal faktorer i innovationsprocessen diskuterats och använts för att ta fram en 
förenklad och översiktlig modell av Bolaget AB: s  innovationsprocess. Utifrån denna modell ges ett 
antal förslag på arbetssätt som kan bidra till en effektivare process, dessa diskuteras ovan. 

Vid en mer översiktlig analys kan vi se att de områden som Bolaget AB möjligen skulle behöva lägga 
kraft på främst förekommer i innovationsprocessens början och slut. Det vill säga, det kreativa klimat 
som är en nödvändighet för innovation i processens början hämmas av kulturella faktorer som sitter i 
väggarna. Medarbetarna  i Bolaget AB kan se fördelarna med kreativitet och har även en  intern vilja 
att vara kreativa, men att kreativiteten  inte främjas och uppmuntras av de normer och värderingar 
som ligger till grund för arbetet. För att innovationsprocessen skall kunna komma igång och nya idéer 
skall kunna genereras måste det  till en  förändring  i  ledningsfilosofin  som med  långsiktig  fokus kan 
förändra organisationskulturen och verka innovationsfrämjande. 

I  innovationsprocessens  slutskede  kan  Bolaget  AB  fokusera mer  på  utvärdering  och  uppföljning. 
Fördelarna  med  att  ta  sig  tid  att  kontinuerligt  utvärdera  och  återföra  erfarenheter  inom 
organisationer bör medvetandegöras och värderas. Om ingen uppföljning görs riskerar Bolaget AB att 
begå  samma misstag  om  och  om  igen  utan  att  veta  varför.  Jag  vill  därför  starkt  rekommendera 
Bolaget AB till att införa anpassade rutiner för att kontinuerligt utvärdera projekt och processer samt 
arbetssätt för att i dialog kunna sortera ut mindre värdefulla arbetssätt och hitta nya. 

Ytterligare två faktorer som jag vill ta upp här är  informationsdelning och dialog. Det finns en tydlig 
vilja att hålla  information  i huvudet, en  innovativ organisation däremot kännetecknas av en vilja att 
dela med sig av idéer och tankar. Genom att dela idéer och information kan fler perspektiv på vissa 

Arbetsätt för effektiv 
utvärdering:

– Utvärdera löpande 

– Dokumentera 

– Bestäm tidigt vad som skall utvärderas 

– Dela erfarenheter och lärdomar samt 
gör dem tillgängliga för andra 
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frågor leda till i slutänden bättre förankrade beslut. I och med att Bolaget AB är en liten organisation 
som  saknar  specialistkunskaper  inom många  områden  är  det  nödvändigt  att  samarbeta  och  låta 
andra påverka processer och idéutveckling, oavsett om det gäller intern eller extern utveckling. Nya 
värdefulla idéer kan uppstå var som helst inom och utom organisationen och det är därför viktigt att 
både kunder och samarbetspartners inkluderas i processen i ett tidigt skede. 

Till  sist,  genom  att medvetandegöra  innovationsprocessens  olika  delprocesser  och  aktiviteter  kan 
Bolaget AB bli varse om dess betydelse för effektiviteten i bolaget. Processen skall utformas för och 
av  organisationen  och  de  som  varje  dag  arbetar  med  den.  Ett  första  steg  mot  en  effektivare 
innovationsprocess  i Bolaget AB är därför att  identifiera och analysera de nuvarande arbetssätten 
och medvetandegöra vilka delar som är kritiska i processen och vilka delar som kan elimineras. 

7.3. Konkretisering och utvärdering 
Ovan  förda diskussion  kring  arbetssätt  i  innovationsprocessen  kan  endast bli  till  verklighet om de 
konkretiseras utifrån den befintliga verksamheten.  Jag har  i denna studie  inte haft som syfte att ta 
fram en konkret handlingsplan för en effektivare innovationsprocess i Bolaget AB utan snarare att ge 
förslag på arbetssätt  som kan effektivisera processen. För att en konkretiserad handlingsplan med 
aktiviteter  skall  kunna  förverkligas  krävs  det  en  djupare  och  bredare  förståelse  för  Bolaget  AB:  s 
verksamhet  och  rutiner.  Utifrån  de  förslag  på  arbetssätt  som  ges  i  denna  studie  kan  konkreta 
aktiviteter planeras  för  att  arbetssätten  skall  kunna  implementeras. Dessa aktiviteter  kan bäst  tas 
fram och analyseras av och  i dialog  inom Bolaget AB mellan medarbetare och chefer. Det viktiga är 
att de utgår ifrån de unika behov och förutsättningar som Bolaget AB har och att de förändringar som 
görs är väl förankrade hos medarbetarna. Till exempel, jag ger som förslag att ”dela erfarenheter och 
lärdomar”. Hur detta skall gå  till måste de som har erfarenheter och  lärdomar att dela själva hitta 
vägar  för. Att  i denna studie ge  förslag på en sådan konkretiserad nivå har  inte varit möjlig då det 
hade krävt en betydligt djupare integration i verksamheten som studerats. Jag tror, och hoppas, dock 
att de förslag på arbetssätt som ges här kan bidra till att starta en diskussion kring de arbetssätt och 
rutiner som finns i Bolaget AB. 

Som  en  sista  knut  på  tråden  i  denna  studie  vill  jag  påpeka  att  de  förslag  som  ges  i  studien  bör 
utvärderas . För att de skall kunna utvärderas är det nödvändigt att fundera över vad en effektivare 
innovationsprocess i Bolaget AB syftar till. Är det att det skall gå snabbare från idé till genomförande, 
är det antalet idéer som förväntas öka eller är det kvaliteten på idéerna som skall öka? I införandet 
av  arbetssätt  och  i  förändringar  av  verksamheten  är  det  därför  värdefullt  för  Bolaget  AB  att 
bestämma vad effektiviseringen syftar till. Om det inte är tydligt är det svårt att utvärdera om målet 
är  uppfyllt.  Som  jag  tar  upp  nedan  har  denna  studie  väckt  en  rad  olika  frågor  och  områden  för 
fortsatt  fördjupning.  En  naturlig  fortsättning  på  denna  studie  är  därför  dels  att  praktiskt 
implementera  de  förslag  på  arbetssätt  som  ges  och  dels  att  följa  upp  och  utvärdera  deras 
verkansgrad.  I  samband med det  seminarium  som kommer att hållas  tillsammans med Bolaget AB 
efter avslutad studie kan förslagen konkretiseras ytterligare och anpassas till deras egna behov och 
förutsättningar. Seminariet är också ett bra tillfälle för Bolaget AB att utvärdera förslagen och ge sina 
synpunkter på de  föreslagna arbetssätten. Föreslagen  tidpunkt  för  seminariet är  i  slutet av  januari 
2009 efter avslutad studie. 
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8. Avslutande ord 
Under den avslutande rubriken granskas det utförda arbetet med kritiska ögon. Till sist ges även förslag på 
förslag till vidare forskning inom ämnet. 

8.1. Med ett kritiskt perspektiv in i framtiden 
I  min  studie  kring  Bolaget  AB:  s  innovationsprocesser  har  jag  inte  haft  möjlighet  att  arbeta  i 
organisationen  eller  spendera  en  längre  tid med  att  observera  arbetssätten  i  organisationen.  De 
slutsatser  och  rekommendationer  som  dras  baseras  därför  på  information  insamlad  genom  de 
semistrukturerade  intervjuer  som  genomförts  med  Bolaget  AB:  s  medarbetare  och  chefer.  I 
kvalitativa intervjuer finns det alltid en risk att jag som intervjuledare påverkar eller styr intervjuerna, 
det finns även en risk att de som besvarar frågorna svarar på ett sätt som framhåller deras eget och 
andras  arbete  i  bolaget  på  ett  allt  för  positivt  sätt.  Genom  den  inbördes  påverkan  mellan 
medarbetare och chefer i Bolaget AB finns även en risk att intervjudeltagarna drar sig för att belysa 
negativa sidor hos sina kollegor för att undvika framtida konflikter.  I och med att  intervjuerna hölls 
under  arbetstid  i  bolagets  egna  lokaler  kan  yrkesrollen  ha  varit  mer  framträdanden  hos 
respondenterna  än  om  en  annan miljö  valts.  Utifrån  den  teoretiska  referensramen  har  empirin 
analyserats och tolkats av mig som undersökare och de slutsatser  jag drar påverkas givetvis av min 
egen förförståelse och erfarenhet i ämnet.  

Jag vill även betona att undersökningen skett med den uttalade avgränsningen som ram och att de 
faktorer  som  tas  upp  i  denna  studie  inte  är  de  enda  faktorer  som  påverkar  ett  bolags 
innovationsprocess. Innovationsprocessen kan se olika ut i olika organisationer och vilka faktorer som 
finns närvarande kan variera stort. Jag ser därför ett behov av vidare djupdykningar i de olika teman 
som diskuteras  i studien för att få en bättre förståelse för dess påverkan på  innovationsprocessen  i 
Bolaget  AB.  Det  kan  även  vara  värdefullt  att  undersöka  och  jämföra  andra  offentliga  bolags 
innovationsprocesser för att hitta  likheter, skillnader och andra kritiska faktorer. Att undersöka hur 
kunderna upplever Bolaget AB: s innovationsprocess har inte diskuterats i denna studie vilket jag för 
framtida  studier  skulle  rekommendera  för  att  tillföra  ytterligare  en  dimension  på  Bolaget  AB:  s 
arbetssätt,  även  att  studera  innovationsprocessen  ur  ett  ledningsperspektiv  skulle  kunna  vara 
intressant  för  en  ökad  förståelse  och  helhetssyn.  Det  område  som  har  den  tydligaste  negativa 
påverkan  på  innovationsprocessen  i  Bolaget  AB  är  den  organisationskultur  som  finns.  Jag  skulle 
därför gärna se vidare studier kring den kulturella påverkan i Bolaget AB och i andra offentliga bolag. 
Hur  ser den offentliga kulturen  i Sverige ut och hur påverkar den arbetet  inom de olika offentliga 
sektorerna? 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 
Teman att diskutera vid intervjutillfälle 

 
Övergripande 

 Beskriv dina arbetsuppgifter på Bolaget AB. 

 Hur skulle du beskriva Bolaget AB: s främsta styrkor och svagheter? 

Innovation och kreativitet 

 Vad är Innovation för Dig? 
 Vad betyder kreativitet för dig personligen? 
 Får du möjlighet att vara kreativ i ditt arbete? På vilket sätt? 
 Hur skulle du beskriva att Bolaget AB arbetar med innovation? 
 Vad betyder kreativitet för Er verksamhet? 

 

Arbetsprocesser 

 Hur arbetar ni med omvärldsbevakning? 
 Hur arbetar ni med informationshantering, ny och gammal information? 
 Beskriv verksamhetens arbetssätt (det vill säga hur ni i det dagliga arbetet jobbar med att 
nå målen). 

 Hur skulle du beskriva att beslutsfattandet i verksamheten går till? (vem, hur, när) 
 Påverkas ni i ert arbete av att ni är en offentlig verksamhet? På vilket sätt? 
 Vilka är verksamhetens viktigaste värderingar? 
 Hur upplever Du att arbetsprocesserna i Er verksamhet fungerar? 
 Hur tas nya idéer emot, bearbetas, utvecklas och genomförs? 

o Viktiga faktorer i denna process? 

 Vilka möjligheter till självständigt arbete ges i verksamheten?  

 

Kommunikation 
 Beskriv kommunikationen i verksamheten – internt (var, hur, när) 
 Beskriv samspelet mellan andra intressenter (t ex. politiker, styrelse, administration, 
marknadsföring och medarbetare från andra avdelningar/bolag). 

 

Lärande 
 Hur tar Ni till vara på de erfarenheter och lärdomar som uppstår i arbetet? 
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