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Problem: 
proAros har en idébank som är framarbetad av utvecklingsenheten för att främja 
idégenerering och nytänkande inom organisationen. Problemet är att idébanken inte används 
av de anställda. Hemsidan har blivit marknadsförd, men ändå verkar ingen använda sidan för 
att lämna sina idéer. Under studien framkommer det att många av de anställda inte vet om 
idébankens existens och att en bristande kommunikation råder inom hela organisationen.  

Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att få svar på frågan varför idébanken inte används av de 
anställda inom proAros samt hur man kan lösa de kommunikativa hinder som uppstår vid 
informationsspridning inom organisationen. 

Metod: 
De metoder som används i denna uppsats är dels kvalitativa intervjuer men även kvantitativa 
enkätundersökningar bland anställda inom proAros. Blandningen av djupgående intervjuer 
och enkäter har sedan lett till slutresultatet. Vi har även använt oss av benchmarking, då vi 
besökt en annan organisation och där intervjuat en person, för att sedan jämföra deras system 
med proAros eget. 

Slutsats: 
proAros intranät är en databas som ska användas och vara tillgänglig för alla anställda inom 
proAros organisation, även idébanken ligger i anslutning till intranätet och nås via intranätets 
förstasida. Vår studie har visat att alla anställda inte har tillgång till intranätet samt att både 
intranätet och idébanken trots sin enkelhet kan vara svåra att manövrera. De anställda inom 
organisationen har heller inget behov av att använda sig av intranätet eller idébanken i sitt 
dagliga arbete. Vår slutsats är att för att få ett fungerande intranät och en fungerande idébank 
måste ett behov skapas hos de anställda för att i sitt vardagliga arbete besöka både intranätet 
och idébanken. 

Slutsatsen i praktiken: 
proAros ledare kan använda sig av de slutsatser som framkommit i uppsatsen för att förbättra 
och utveckla idébanken samt kommunikationen i organisationen. 
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Abstract 
Titel: Communication and development at proAros 
Author: Lisa Alm & Patrik Birgersson 
Tutor: Sven Hamrefors, Mälardalens University 
Subject: Innovation Management 
Key Words: Innovation, communication, leadership and organization 

Problem:  
The organization and development unit of proAros have established a website named idébank, 
to generate innovations, but there appears to be a lack of communication within the 
organization. Although the site has been formally marketed, employees of the organization do 
not know how to navigate the website, and many employees are unaware of its existence 
entirely. 
 
Purpose:  
This thesis serves to explain why the ProAros organization does not utilize their idébank, and 
how communication within the organization can be improved to resolve this problem.  
 
Methodology:  
The subject scope of this thesis will focus strictly on the individuals in ProAros, the 
organization as a cohesive group, and the issues regarding the technical aspect. We employed 
both qualitative and quantitative methods, using interviews and surveys to gather data. Data 
has been gathered from both proAros and another organization. We used a benchmarking 
method for the data gathering in the other organization. 
 
Findings/Conclusion:  
proAros maintains an intranet database intended for use by the whole organization, and the 
idébank can be found within the intranet database. The results of this study indicate that 
several employees have restricted access to the intranet, therefore making the idébank 
unattainable for these employees. While the intranet and the idébank are user-friendly and 
easy to navigate, employees have not been trained thoroughly to maneuver the database and to 
access the website. This is an area in which ProAros could improve the communications and 
utilize the technologically advance programs they have designed. Current and future 
employees should be properly trained in these skills, and job tasks should be performed using 
the intranet and idébank systems. The main conclusion of this thesis is to make sure that the 
employees have the need to use the intranet and idébanken at a daily basis.    
 
Practical implications:   
The organization leaders of ProAros can view this thesis as a starting point to implement 
changes within the organization. These ideas serve to improve development and 
communication within the organization and among employees. 
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1. Bakgrund 
I denna uppsats fick vi på uppdrag av proAros i Västerås stad och Mats Lindskog1 
(utvecklingschef) undersöka varför proAros egen idébank inte fungerar på det sätt som den 
från början var tänkt att fungera. Under vårt första möte med uppdragsgivaren uppgav denne 
att vi hade två möjliga infallsvinklar i arbetet med idébanken. Antingen att undersöka 
idébanken som webbsida, detta för att finna en ny, bättre utformning och att på så sätt göra 
den mer användarvänlig. Alternativt att undersöka varför idébanken inte används flitigare än 
vad den gör i dagsläget.  Vi fick även ett tredje alternativ, proAros har en problemlösningssida 
där anställda inom organisationen kan lämna sina problem för att få hjälp med lösningsförslag 
från sina kollegor. Denna sida var vid vårt möte relativt nylanserad och de hade ännu inte fått 
in någon konkret information om hur frekvent sidan användes vilket lett till att vi istället valt 
att fokusera enbart på idébanken. 

Valet av uppdragsgivare uppkom av en ren slump då en av oss tagit kontakt med proAros via 
organisationens hemsida. proAros beskrev då ett problem de hade samt att man hade 
möjlighet att skriva ett examensarbete om det. Till en början var problemet relativt svårt att 
greppa då det var väldigt stort, men efter det första mötet med uppdragsgivaren fick vi en 
mycket klarare bild över problemet.  

1.1. Problemformulering 
Vår egen grundtanke var att uppdragsgivaren helst ville ha en lösning på idébanken som 
webbsida. Något som vi tog med oss och började redan första dagen att formulera en 
frågeställning som var utformad enligt följande: 

Hur ska en webbaserad idébank för en stor organisation (proAros) lämpligast vara utformad 

och på vilket sätt ska man enklast sprida information om detta inom organisationen för att 

engagera medarbetarna att använda idébanken? 

Efter inledande intervjuer kom vi in på den andra infallsvinkeln som uppdragsgivaren kom 
med, det vill säga varför inte idébanken används flitigare än vad den gör i dagsläget. Närmare 
bestämt, vad är det som ligger till grund för att webbsidan inte används.  

Den frågeställning som vi i denna uppsats slutligen har valt att besvara är: 

Hur kan man förbättra informationsspridningen inom organisationen proAros så att den 

når alla medarbetare oavsett titel och nivå? 

Vi har även i vårt innovativa bidrag till proAros utformat en egen modell av hur idébanken 
skulle kunna se ut i framtiden. 

                                                 
1
 Informationsmöte med Mats Lindskog 12/10-11 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att finna ett svar på frågeställningen som står beskriven ovan. 
Detta för att öka användandet av proAros idébank som i slutändan ska gynna organisationens 
egen utveckling. Frågeställningen anser vi är viktig att besvara för att få med sig alla anställda 
inom organisationen i dess fortsatta utvecklingsarbete. 

1.3. Avgränsningar 
Svårigheter som uppkom redan vid första mötet var att proAros inte kommer att hjälpa oss 
med kontakter inom organisationen. Det var upp till oss själva att hitta de kontakter som 
krävdes för att skriva denna uppsats. Detta gjorde att vi använde oss av vårt eget nätverk, och 
de sociala medier som finns på internet och fann därigenom de kontakter som krävdes. Detta 
gjorde vi för att kunna genomföra intervjuer och få svar på de problem som fanns. 

Då uppdragsgivaren inte ville att vi skulle bli ”färgade” av alla tankar som redan fanns om 
idébanken fick vi heller inte intervjua de som arbetat eller arbetar med idébanken. 
Beställarens tanke var då att vi genom lyftkransperspektivet2 skulle ta oss över de 
begränsningar som de anställda inom organisationen har. Detta för att skapa nya perspektiv 
och infallsvinklar på den problematiken som redan har beskrivits. 

Redan efter ett par intervjuer kunde vi notera vissa trender och områden som problemet skulle 
kunna ligga i. Dessa trender utmynnade i tre teman som denna uppsats kommer att utgå ifrån. 
Dessa teman har vi valt att kalla: Individen i organisationen, Organisationen som helhet samt 
Den tekniska aspekten. Dessa tre teman har alla flera olika innebörder som kommer att 
beskrivas mer utförligt senare i uppsatsen. 

1.4. Disposition 
Denna uppsats är fördelad i sex olika delar. Den röda tråden i hela uppsatsen är de tre teman 
som nämnts i tidigare stycke: Individen i organisationen, Organisationen som helhet samt 
Den tekniska aspekten. 

Del ett i uppsatsen är den bakgrund som beskriver uppdragsgivarens beställning, vår 
frågeställning, uppsatsens syfte samt avgränsningar.  

Del två innehåller de metoder som använts vid vårt arbete med uppsatsen samt beskrivning 
om varför vi valt att använda just dessa metoder. 

 I del tre finns de teorier som tas upp, utförligt beskrivna så att du som läsare ska få en klar 
bild av det vi vill förmedla. Del tre har även en utförlig beskrivning av de tre temana som 
följer hela uppsatsen. 

                                                 
2
 Normann, R., När kartan förändrar affärslandskapet, Uppl. 1:3, Liber AB, Malmö, 2008, s.279 
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Del fyra innehåller de material/resultat som framkommit vid vår undersökning. Resultat som 
framkommit vid enkäter och intervjuer. Dessa är endast informativa och innehåller ingenting 
av vår egen bild av problematiken som finns i frågeställningen. 

I del fem och sex finns det sammanfattade resultatet av studien som genomförts i proAros. 
Vår bild av de problem som vi ser i organisationen samt vissa jämförelser med andra 
organisationer. I del sex finns även vårt innovativa inslag i form av en egenutformad modell.  

1.5. Intressenter 
Intressenter för denna uppsats är proAros, Västerås stad (uppdragsgivaren), lärare samt de 
studenter som finner detta ämne intressant på Mälardalens Högskola och över hela Sverige. 

1.6. Uppdragsgivare 
ProAros är en verksamhetsdel av organisationen Västerås Stad. Eftersom författarna enbart 
studerat proAros kommer denne benämnas som en organisation i denna uppsats. I verkliga 
fallet är proAros en del av en stor organisation och benämns av proAros själva som en 
verksamhet. Vi anser att proAros i denna uppsats speglar en enskild organisation och därför 
kommer benämnas som detta. Här nedan finns proAros organisationskarta.  

 

Figur 13 

 

”proAros är Västerås största utförarförvaltning inom skola, vård, omsorg, kultur, fritid och 

socialtjänst. proAros har cirka 9200 anställda och är spridna på ungefär 130 enheter. Det 

                                                 
3
 Källa Figur 1: Mottagen från Harriet Petterson, informatör vid proAros 
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finns stora personalgrupper inom verksamheten och de största är lärare, vårdbiträden, 

förskolelärare, barnskötare och socialsekreterare”4.  

Verksamheten ser innovation och kreativitet som en viktig del för att kunna följa med i den 
utveckling som sker i samhället samt öka sin konkurrenskraft. I och med detta har proAros 
utvecklat ett system för utveckling och innovation. Detta arbete startades i samarbete med 
Mälardalens Högskola och Idélab år 2006.  

 proAros har även tagit fram en modell för verksamhetsutveckling som de vill arbeta utifrån. 
Den ser ut på detta vis: 

 

Figur 25 

Modellen beskriver hur en process av idégenerering går till inom proAros. Först i ledet är 
Idéfas där alla idéer till innovationer som kan bidra till en ökad effektivitet eller 
konkurrenskraft uppkommer. Det vill säga, där alla idéer som sänds in hamnar. I nästa fas 
som heter Utvecklingsfas, utvärderas det förslag som kommit genom idéfasen och sänder 
dessa till innovationslots eller så förs de in i proAros idébank. Innovationslotsen agerar som 
ett bollplank till de idéer som kommit in samt att de ständigt ser över de förslag som kommer 
in i idébanken. Det vill säga att idéerna utvecklas ytterligare. I nästa steg, Bedömnings- och 

beslutsfasen, kommer Utvecklingsforum in och idéerna som är tillräckligt bra bedöms, det vill 
säga om idéerna har tillräcklig bärkraft och om det är värt att fortsätta arbeta med dem. 
Utvecklingsforum tar även beslut om idéerna ska fortsätta utvecklas i den linjen eller om dem 
ska betraktas som ett centralt utvecklingsprojekt. Nästa fas kallas för Lanseringsfas, där 
genomförs det möjliga utvecklingsprojektet enligt Västerås stads projektarbetsmodell (PEJL) 
via den projektledare som tillhör eller som har kvalitetssäkrats genom Utvecklingsenheten och 
projektet överlämnas efter det till linjen. Den sista fasen är Uppföljningsfasen, i denna fas 
följs detta projekt upp och för att säkerhetsställa projektet dokumenteras detta.6  

                                                 
4
 Bilaga 1 

5
 Källa Figur 2: Bilaga 1 

6
 Bilaga 1 
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1.7. Idébanken 
Idébanken7 inom proAros ses som ett verktyg som ska samla idéer till alla olika typer av 
förbättringar. Genom att detta är en samlingspunkt för förbättringsförslag är tanken att idéerna 
ska leda till inspiration för andra samt att detta ger förutsättningarna till att medarbetarna kan 
vidareutveckla de förslag som kommit in och kanske till och med att anpassa idén till den 
egna arbetsplatsen.  

På grund av idéer som kommit in till ledningen tidigare år, har proAros skapat en idébank. 
Idébanken är en webbaserad sida och bygger på en wikilösning, det vill säga en sida som är 
uppbyggd på samma sätt som webbsidan Wikipedia. Wikipedia är en sida på internet 
(www.wikipedia.se) där olika informationstrådar kan skapas och förändras av vem som helst 
som har tillgång till internet. Idébanken är uppbyggt på ett enkelt sätt där det är lätt att lägga 
till en ny idé och även enkelt att kolla runt bland andra idéer som kommit in. proAros idébank 
har funnits sedan 2009. 

Att bara starta idébanken, bidrar inte till att proAros automatisk blir en kreativ organisation. 
proAros vet med sig att kreativitet kan skapa en viss prestationsångest och att många 
människor anser att deras idéer inte är bra nog, men proAros hoppas att man med detta forum 
ska kunna ta sig runt den delen.  I och med att detta forum har skapats vill proAros se till att 
de bra idéerna eller innovationerna uppmärksammas. Därför har de inrättat ett innovationspris 
som är en summa på 25000 kronor till ”årets innovation” vilket delas ut en gång per år.  

proAros har skapat en roll i idégenereringsarbetet som kallas för Innovationslots. Detta för att 
idéerna ska kunna vidareutvecklas och för att kunna se om innovationen har tillräcklig 
bärkraft för det dagliga arbetet. Den som är ansvarig och har den tjänsten är 
Utvecklingschefen. Utvecklingschefen ska verka som en ”dörröppnare” och fungera som ett 
bollpank och är en naturlig kontaktperson i utvecklingsfasen. Innovationslotsen har även 
uppgifter i det generella arbetet med idébanken, till exempel, denne ska bygga upp och 
underhålla externa kontakter, sortera, värdera och föra potentiella utvecklingsbara idéer vidare 
till innovationspanelen. Utvecklingschefen ska även hjälpa och stödja innovationspanelen i att 
finna lämpliga coacher samt ha en överblick och ansvara för idébanken. 

I nästa steg finns ett Utvecklingsforum, som leds och sammankallas av Utvecklingschefen. 
Detta forum har som uppgift att ansvara för det övergripande arbetet med innovation och 
utveckling genom uppdrag från proAros ledningsgrupp. Uppdragen kan vara 
behovsinventeringar, arbete med innovationsförslag samt rena uppdrag från ledningsgruppen. 
Utvecklingsforumet träffas en gång per månad. Vid dessa träffar diskuterar och arbetar de 
med utvecklingsfrågor, det vill säga allt från idégenerering till start av nya projekt.8 

                                                 
7
 Bilaga 1 

8
 Bilaga 1 
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2. Metod 
Vi har under hela arbetets gång använt oss av lyftkransperspektivet, lyftkransperspektivet är 
en arbetsmetod som enklast beskrivs som att härma naturen9. Via lyftkransperspektivet ska 
man försöka att lyfta sig ovanför sitt nuvarande tankemönster och därigenom komma ifrån 
sina inbyggda begränsningar. Lyftkransperspektivet är en metod man kan använda för att se 
en helhet ur ett annat perspektiv10. Anledningen till att vi valt att använda oss av denna metod 
var då vi under den inledande fasen upplevde att vi var vinklade i vårt informationsintagande. 
Vi hade svårt att från början se saker ur ett större perspektiv och efter varje möte upplevde vi 
nya saker som positiva och negativa. Genom att använda oss av lyftkransperspektivet 
upplever vi att vi fångat den stora helheten i undersökningen. 

2.1. Datainsamling 
Vår datainsamling har skett i flera steg. Då vi själva inte skulle få några kontaktpersoner inom 
proAros valde vi i vårt första datainsamlingsskede att gå till proAros-mässan. En mässa som 
går av stapeln en gång per år där alla olika enheter inom proAros har möjligheten att visa upp 
sig för allmänheten och resten av organisationen, för att visa vad just de arbetar med. Vid 
detta tillfälle hade vi med oss en enkel enkät11 med frågor som vi utformat för att skapa oss en 
bättre bild av proAros-anställdas kunskap och vetskap om idébanken. Frågorna utformade vi 
efter den information vi fått av Mats Lindskog12 samt den information som vi fick i 
dokumentet om proAros idébank13. Vid mässan fick vi kontakt med ca: 20 personer som 
sedan ville hjälpa oss genom att svara på en mer utförlig enkät14. 

Genom vår handledare, Harriet Pettersson, fick vi även kontakt med personer som tidigare 
använt sig av idébanken. Dessa fick svara på en annan enkät15 för att vi skulle få svar på deras 
upplevelse av idébanken. Vi använde oss även av vårt eget nätverk och sände enkäterna till 
bekanta som arbetar inom proAros. Detta ledde till att antalet som fick de olika enkäterna 
sända till sig blev totalt 42 personer. 

Utöver de enkäter som har sänts ut har vi även haft en kontinuerlig mail kontakt med vår 
handledare vid proAros, Harriet Pettersson som även träffat oss när vi behövt mer information 
om organisationen. Samt att vi genomfört vissa intervjuer fysiskt med anställda inom proAros 
organisation. Dessa personer har vi valt att kontakta för deras kompetens inom antingen 
proAros intranät16 eller kunskap om utbildning av internetanvändning17. 

                                                 
9
 Normann, s.279 

10
 Normann, s.279 

11
 Bilaga 2 

12
 Informationsmöte med Mats Lindskog 12/10-11 

13
 Bilaga 1 

14
 Bilaga 3 

15
 Bilaga 4 

16
 Intervju med Hanna Kembler von der Burg, strateg vid proAros IS-enhet, 25/10-11 

17
 Intervju med Maria Vikblom, anställd vid Gryta Bibliotek 10/11-11 
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För att vi skulle använda oss ytterligare av lyftkransperspektivet18 och se mer än den 
information vi hade om proAros idébank valde vi att kontakta Posten Logistik AB:s 
kundtjänst som använder sig av en förbättringssida. Vid detta tillfälle fick vi även möjlighet 
att intervjua en utav teamcheferna19 för att se till hennes upplevelse av deras förbättringssida. 

2.2. Metodval 
De metoder som använts är dels kvalitativa studier, kvantitativa studier samt benchmarking. 
Vår grundtanke var från början att enbart använda oss av kvalitativa intervjuer20. Men på 
grund av att vi inte fick någon ingång i verksamheten proAros, fick vi istället själva söka 
kontakt med anställda vilket ledde till att endast ett fåtal kvalitativa intervjuer kunde 
genomföras.  De kvalitativa intervjuer som vi genomfört har därför haft en låg grad av 
standardistering och strukturering. Vi har alltid haft en viss mall med frågor att följa vid olika 
intervjutillfällen men valt den journalistiska intervjumetoden då den ökar möjligheten att få 
intressant information som annars kan utebli vid för strukturerade intervjuer. Detta har vi gjort 
för att få en så bra bredd som möjligt i det data vi samlat in.  I och med den journalistiska 
intervjumetoden har vi även minskat risken för att förutfattade meningar från vårt håll ska 
inträffa vid intervjutillfällena. Vilket är något som vi anser är viktigt när man arbetar utifrån 
lyftkransperspektivet21. 

En kvantitativ undersökning har även genomförts vid sidan om de kvalitativa intervjuerna och 
respondenterna av dessa undersökningar är från olika delar av organisationen. Den 
genomfördes genom två olika webb-baserade enkäter. Enkäternas frågor utformades efter de 
första inledande intervjuerna som skedde vid proAros mässan22. Efter de svar vi fått vid 
proAros mässan utarbetade vi de frågor som vi ansåg skulle vara enklast för respondenterna 
att svara på23.  Efter att vi utarbetat vårt frågeformulär lät vi även några bekanta få se och 
genomföra enkäten för att se om någonting i den behövde förändras eller förbättras innan den 
gick ut till respondenterna. Detta har i sin tur lett till att mycket data har samlats in trots att de 
kvalitativa intervjuerna inte kunnat genomföras i den grad som vi från början tänkt oss. 

Enkäterna har distribuerats genom www.enkät.se24 som är en hemsida där man kan skapa sin 
egen enkät. Från början hade vi tänkt sända enkäterna endast i ett Word-dokument via mail 
men fick sedan tips om denna sida från en annan student på innovationsprogrammet. I och 
med att vi använde oss av webbaserade enkäter fick vi resultatet direkt sammanställt och 
uträknat vilket underlättade för oss i vårt arbete. De som fick enkäterna sända till sig hade 
även möjlighet att fylla i ett bifogat Word dokument att maila in till oss eller sända in via brev 
beroende på vad de själva tyckte var enklast. Det vi tyckte var fördelen med den webbaserade 
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 Normann, s.279 
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 Intervju med Eva Söderström, Teamchef vid Posten Logistik AB:s kundtjänst 10/11-11 
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 Olsson, H. & Sörensen, S., Kvalitativa och kvantitativa perspektiv: Forskningsprocessen, Uppl. 3, Författarna 
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enkäten var att den gick fortare för respondenten att genomföra än att fylla i ett Word 
dokument. En brist vi däremot såg genom den webbaserade enkäten var att inte alla kom åt 
den länk som skulle leda till enkäten. 

Därmed har vi använt oss av både kvantitativa och kvalitativa informationssökningsmetoder, 
det vill säga metodintegration. Då framförallt den metodintegration som kallas för 
datatriangulering vilket innebär att data samlas in på olika sätt, från olika tidpunkter och 
sociala situationer samt genom en variation av olika grupper av informanter. Datainsamling 
kan genomföras genom intervjuer av olika slag, surveyundersökningar och observationer25. 
Detta då vi inte haft möjligheten att möta personalen i verksamheten annat än vissa personer i 
ledningsgruppen. De kvantitativa metoderna har applicerats när svar behövts från större 
grupper där vi fått använda oss av vårt eget nätverk för att nå ut med dessa enkätfrågor. De 
kvalitativa metoderna har i sin tur använts när mer ingående information om organisationen 
som helhet behövts. Vi har då främst fått denna information från våra kontaktpersoner i 
proAros ledningsgrupp. 

Vi har även använt oss av benchmarking då vi besökt ett annat företag för att se deras metoder 
för hantering av förbättringsförslag. Benchmarking är en process som organisationer använder 
sig av för att göra en strukturerad jämförelse med andra organisationer för att hitta nya sätt att 
utföra särskilda processer på, eller för att utforska nya produktkoncept eller nya 
serviceområden. Organisationer använder sig av benchmarking för att antingen jämföra med 
andra organisationer eller med andra delar av den organisation som de själva befinner sig i. 
Detta görs för att som sagt hitta nya lösningar på den del som organisationen vill utveckla 
eller förändra26. Detta har vi gjort för att inte fastna i våra egna tankar och åsikter om proAros 
utan att snarare se saker ur ett större perspektiv. 

Alla datainsamlingsmetoder som beskrivits ovan har genomförts parallellt. Detta för att 
komma igång med undersökningen så fort som möjligt. Vid varje informationsinflöde har 
även vetenskapliga artiklar sökts för att styrka den information som vi fått in. Vi har lagt stor 
vikt vid att finna stöd i tidigare litteratur och forskning för att genom detta kunna styrka de 
resultat som vi sedan redovisar i denna uppsats. 

2.3. Framtagande av Teman 
Efter att data samlats in har vi valt att söka efter teman. Dessa teman är det som denna uppsats 
i slutänden handlar om. Utan den tidiga datainsamlingen hade inte dessa teman kunnat lyftas 
fram. De tre teman som har valts ut har valts ut genom sammanfattning av datainsamlingen 
från både de kvantitativa och kvalitativa studier som har genomförts. Genom de data som vi 
samlat in har vi förstått att det är kommunikationen i organisationen som är bristfällig både på 
individ - och organisatorisk nivå samt att de anställda har svårt att förstå och manövrera 
webbsidan. Vi har därmed valt att använda oss av de tre temana Individen i organisationen, 
Organisationen som helhet och den Tekniska aspekten för att genom dessa ta fram en bättre 
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 Olsson, H. & Sörensen, S., s.99 
26

 Bessant, J. & Tidd, J. , Innovation and entrepreneurship, John Wiley and Sons Ltd., West Sussex, 2007, s.414 
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fungerande idébank samt komma över de kommunikationshinder som vi har sett i 
organisationen. 

De teman som vi funnit har styrkts ytterligare genom informationssökning i olika 
vetenskapliga artiklar, internetsökningar samt annan litteratur. Varje tema har dessutom blivit 
avstämt i de insamlingar av data som kommit in under arbetets gång. 

Den röda tråden i vår uppsats har varit att stödja alla resultat mot innovativa utgångspunkter. 
Att försöka finna stöd för innovativt tänkande och agerande i de teman som har tagits fram 
under undersökningen.  

2.4. Reflektion av metod 
Vi bestämde oss redan innan arbetets början hur vi skulle lägga upp vår arbetsmetod för att få 
ett så bra resultat som möjligt. Vi satte medvetet upp vissa mål och deadlines som vi visste 
skulle kräva personliga uppoffringar från båda två. Delvis att gå runt och intervju personal på 
en mässa, som den ena av oss upplevde som jobbigt, samt att ha intima intervjuer tillsammans 
med personer inom organisationen, vilket var något som den andre upplevde som jobbigt.  

Under datainsamlingsfasen var båda två väldigt nervösa och hade känslan av att någonting 
saknas, att vi har missat något. När vi sedan väl satte oss för att sammanställa den data som vi 
fått in gick själva skrivandet väldigt lätt, vilket tyder på att de datainsamlingsmetoder som vi 
valt att använda varit lämpliga för denna uppgift. Detta speglades dessutom väldigt väl i alla 
stycken som skrivits i uppsatsen då vi funnit källor och intervjumaterial att stödja i nästan alla 
sammanhang som har beskrivits i uppsatsen. 

Det som vi är mest nöjda med i fråga om metodval är det faktum att vi, innan vi sänt ut någon 
enkät eller varit på intervjuer, genomför mindre pilotstudier27 på personer i vår omgivning 
som inte känner till proAros idébank. Detta för att se om de förstår frågorna som vi vill ställa 
till respondenterna samt för att se ungefärlig tid på intervjun eller enkäten. Detta har resulterat 
i att tidsplaneringen vid väldigt få tillfällen har hämmat helhetsarbetet av uppsatsen. 

                                                 
27
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2.5. Vår arbetsmodell 
Vi skulle likna vår arbetsmetod med denna datainsamling vid Stage-Gate-modellen28. Stage-
Gate-modellen kan förklaras som en process för att ta fram nya produkter eller idéer. Via 
denna arbetsmetod tar man in information och sållar den i flera olika steg. Efter varje 
informationsintagande granskar man därmed den information som har hämtats in. Det kan 
beskrivas som att varje steg är en process som i slutänden leder till ett resultat. Den används 
vanligast i utveckling av nya produkter. Tanken med de olika stegen är att reducera problem 
som kan uppstå vid slutprodukten.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 329 

2.6. Metodkritik 
I och med att vi inte haft möjligheten att genomföra så många djupgående intervjuer kan vi 
känna att våra enkäter blivit lite vinklade. Vi har försökt vid utformningen av enkäterna att 
göra dem så öppna som möjligt samt att de frågor som vi sett som tydligast vinklade ska 
innehålla egna (utav respondenten skrivna) svar. Detta för att vi inte ska vinkla dem i sina 
svar.  

I efterhand anser vi att vissa av frågorna i enkäterna hade kunnat förbättras, samtidigt ser vi 
inte att dessa frågor påverkat resultatet avsevärt. Detta då den mesta av informationen som vi 
utgått från i vårt resultat har inkommit via speedintervjuerna30 eller de mer djupgående 
intervjuerna.  

Lyftkransperspektivet31 är en metod som vi anser att vi har haft stor nytta av att använda. 
Hade vi inte använt oss av det perspektivet hade vi till exempel troligtvis inte genomfört 
någon benchmarking. Samtidigt upplever vi att lyftkransperspektivet skapar vissa hinder då 
man hela tiden försöker att se den information man fått in i ett större perspektiv. Detta anser 
vi kan vara enklare i början av en informationsinsamling då man fortfarande inte är präglad av 
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informationen som fångas in. Vi upplevde i slutet att vi på grund av lyftkransperspektivet 
hade svårt att stoppa vår datainsamling då vi snarare ville utveckla den ytterligare hela tiden. 

Detta ledde till att vi i slutet snarare än att se all information ur ett större perspektiv fick 
fokusera på mindre delar för att lägga in dessa i större perspektiv. 

3. Teori 
Insamlandet av data har genomförts genom intervjuer, enkäter och olika webbplatser. Detta 
för att skapa en så bred bild av problemet som möjligt. Vi har valt att studera andra 
webbplatser än idébanken för att se hur de har valt att utforma sina förslagssidor. Intervjuer 
och enkäter har genomförts för att få en bild av de anställdas syn på problemet samt olika 
typer av lösningsförslag som inhämtats direkt från dem som intressenter. 

Under datainsamlingen fann vi tre tydliga teman som vi sedan valt att följa. Dessa tre är 
individen i organisationen, organisationen som helhet och den tekniska aspekten. Ett 
genomgående ämne som genomsyrar dessa tre grundteman är känslan av behov. De tre 
temana understöds även av hur de kan utvecklas via innovation. 

3.1.1. Maslows behovstrappa  
Maslows behovstrappa32 är en del av de motivationsteorier som finns. Maslow har utarbetat 
en trappa i fem steg som utgör de fem grundläggande behoven hos varje individ. De fem 
stegen är utformade i en form av behovshierarkier där det första steget måste vara uppnått för 
att motivationen till att nå nästa steg skall uppstå. De fem stegen är33  

1. Fysiologiska behov – individens biologiska drifter 

2. Trygghetsbehov – behov av trygghet i omgivningarna samt mot fysisk och psykisk 
skada 

3. Sociala behov – behov av sociala kontakter och anknytning till andra människor 

4. Uppskattning – behov av självrespekt och uppskattning 

5. Självförverkligande – behov av att förverkliga sina förmågor och potentialer 

Vi har valt att applicera steg tre, fyra och fem i vår uppsats. Steg tre som innebär behovet av 
sociala kontakter och anknytning till andra människor, speglar behovet av att trivas på sin 
arbetsplats och ha kollegor som man litar på omkring sig. Steg fyra, vilket är behovet av 
självrespekt och uppskattning beskrivs som ett växttillstånd34. I och med att behov tre är 
tillgodosett vill individen i fråga få till stånd sitt personliga växande. Just denna 
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motivationsmekanism är viktig i arbetslivet då den präglar individens behov av framgång i 
livet (vi menar här yrkeslivet) samt behovet av att få andras respekt. 

Steg fem i Maslows behovstrappa handlar om självförverkligande; innefattar individens 
behov av att utveckla och förverkliga sina potentialer35. Om man i en organisation ger sina 
medarbetare möjligheten att få utveckla sina potentialer på bästa sätt leder detta för det mesta 
till att dessa individer presterar sitt yttersta.  

3.1.2. Pain 
För att vi skulle kunna arbeta vidare med vår uppsats valde vi söka efter ett Pain36. Ett pain 
beskrivs som ett behov som du själv inte vet att du har. Oavsett vad vi skulle skapa för lösning 
för proAros skulle det inte fungera om vi inte lindrade något av de anställdas omedvetna pain. 
Hamrefors skriver att ”Det är ofta svårt att resonera sig fram till insikten om förekomsten av 

>>Pain<< genom ett logiskt resonemang”37. 

3.1.3. Innovation 
I dagens samhälle hör man ordet innovation mer och mer. Det pratas om innovation i olika 
reklamfilmer, vid lanseringen av nya produkter och bland stora och små organisationer. Inom 
företagsvärlden är det nästan ett krav att man idag arbetar med någon form av innovation, 
utveckling eller förbättring för att kunna hänga med och utveckla organisationen i takt med 
omgivningen38.   

Innovation bidrar till stora skillnader i både stora som små organisationer. Logiken är enkel; 
om organisationer inte förbättrar och förändrar vad de erbjuder världen i form av produkter 
och service och hur de skapar och säljer dem, kommer organisationerna hamna på efterkälken 
och någon annan organisation kommer att ta över39. Innovation betyder därmed att utveckla, 
förbättra eller vara nytänkande i sin aktuella miljö. Skapa någonting som inte funnits förut 
eller förbättra en befintlig produkt eller service. För att förklara ordet innovation mer noggrant 
brukar man ofta associera innovation med förändring40. Innovation förknippas ofta med något 
nytt som i sin tur generar en förändring. Men en förändring kan inte alltid förknippas med 
innovation, på grund av det inte alltid involverar nya idéer eller att det inte alltid leder till 
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förbättring i en organisation41. En förändring som inte är en innovation är till exempel en 
förändring av arbetstider när ett företag väljer att ändra sina öppettider under sommaren42. 
Detta är alltså inte en innovation trots att det är en förändring.  

Det är viktigt att organisationens struktur främjar kreativitet och innovation, det vill säga att 
organisationen har värderingar som främjar den delen. Samtidigt kan vissa värderingar vara 
orsak till att organisationer inte är tillräckligt kreativa eller innovativa. Positiva och bra 
värderingar som främjar kreativitet och innovation i en organisationsstruktur är till exempel, 
flexibilitet, frihet och bra gruppsammanhållning. Värderingar som kan hämma kreativitet och 
innovation är till exempel, stränghet, kontroll, förutsägbarhet, stabilitet och att de anställda 
arbetar mot order. Negativa värderingar är oftast associerade till en hierarkisk struktur43. Med 
det menar vi att det är viktigt att organisationer har rätt värderingar och struktur som främjar 
kreativiteten och innovationer, istället för att inneha de värderingar som bidrar till att 
organisationen och anställda blir hämmade. 

Det svåra med innovationer är inte att komma på idéerna utan processen att gå från idé till 
färdig produkt eller service. Det finns tre centrala delar inom innovationsprocessen, vilket är 
generering av nya idéer, selektering av idéer och implementering av idéerna44. Det är även 
viktigt för organisationer och företag att de använder någon form av innovationsstrategi som 
främjar utveckling och implementering av nya produkter eller service45. Innovation och 
kreativitet handlar i grund och botten om en delad vision som organisationen har, som bidrar 
till organisationens framtid46.  Det vill säga att det är viktigt att organisationer har en vision 
och en kultur som främjar innovation och kreativitet. Det är även viktigt att anställda förstår 
den vision organisationen har. Detta för att anställda ska kunna applicera och använda sig av 
den vision som organisationen har i sitt arbete, för att bidra till företagets innovativa och 
kreativa arbete. 

Generering av nya idéer kan komma från olika inspirationskällor47: genom att få idéerna från 
andra eller att ta efter andra och utveckla det till något bättre eller genom andra personers 
tankar och idéer. Att välja och selektera ut de bra idéerna är svårt. Eftersom man inte kan veta 
om idén är bra innan man testat idén är det här ett svårt steg i processen. Selekteringssteget 
innebär att det gäller att tänka strategiskt och se över de resurser som finns att tillgå, för att 
                                                 
41
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sedan utveckla den idén som valts ut. Det kan endera leda till succé eller nederlag och därför 
är det av stor vikt att vara noggrann i sitt val.  Nästa steg är att implementera den nya idén i 
organisationen eller företaget, det vill säga att ta steget från idé till en fullt fungerande produkt 
eller service. 

De delar man kan förändra med innovation, kan man relatera till de fyra P: na48. Dessa är 
produkt, process, position och paradigm. Med produkt menar man att organisationen kan 
förändra produkter eller servicen som man erbjuder. Med process menar man att 
organisationer kan förändra på vilket sätt man skapar och erbjuder produkten eller servicen. 
Nästa del är position, vilket innebär att organisationer förändrar i vilket sammanhang eller 
miljö man introducerar en produkt eller service. Den fjärde och sista delen är paradigm och 
med det menar man att organisationen förändrar den mentala bilden inom ramen av 
organisationens område. 

Det finns även olika former av innovationer, där ibland två som handlar om ifall man 
förändrar i stor skala eller i en mindre skala. Dessa två kallas för radikal innovation och 
inkrementell innovation49. När man genomför en radikal innovation, menas det att man tar 
fram något helt nytt, det vill säga något helt nytt för världen. När man istället genomför en 
inkrementell innovation, utvecklar man befintliga produkter eller service till det bättre. Det 
vill säga att man ”doing what we do better”50. 

Modellen för en innovationsprocess ser ut enligt nedan: 

 

 

 

Figur 451 

Det som även är viktigt i en innovationsprocess är att idélämnaren får vara med hela vägen, 
det vill säga att inom proAros och idébanken är det viktigt att den som lämnat sitt förslag får 
vara med hela vägen, för att på så sätt få chansen att utveckla sin idé till verklighet. Perviaz K. 
Ahmed beskriver det så här;”an idea champion must be made to feel part of the total 

innovation; at the very least he/she must be allowed to follow the progress of the 

innovation”52. Det vill säga att det är viktigt att den som kommit med idén får vara med hela 
vägen eller i alla fall ha möjligheten att följa processen.  
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3.1.4. Feedback 
I en organisation är feedback en viktig del av kommunikationen53. Det är viktigt för varje 
människa att få feedback på något man utfört. Detsamma gäller även den organisation som 
denna uppsats handlar om. Feedback handlar om i vilken utsträckning man får återkoppling 
på sina arbetsresultat. Hur en ledare bemöter sina medarbetare med feedback om hur man 
utför sitt arbete och vilka framsteg man gör är en viktig del i detta. Det hänger ihop med 
motivationen, feedback är alltså en bidragande del till att personalen blir mer motiverad. När 
man får feedback lär man sig av sina misstag samt att man vet om man gjort något bra54. Om 
man inte får feedback kan det leda till osäkerhet55. När andra inte reagerar på det man gör och 
säger kan man få otillräckliga och dåliga speglingar av sig själv. Detta kan leda till att man 
fungerar sämre än vad man hade gjort om man fått den feedback man behövt. Det vi menar är 
att det är viktigt att en medarbetare får feedback på det arbete som den utfört, detta för att veta 
om man är på rätt väg eller om man är fel ute. 

Feedback är en enkel metod som får medarbetarna motiverade och är även ett sätt att 
säkerhetsställa att arbetet går rätt till.  Feedback ökar även förståelsen, effektiviteten och 
trivseln på arbetsplatsen om feedbacken framförs konstruktivt i rätt atmosfär56.  Det finns 
även en del regler gällande feedback, den ska inte ges i stressade eller laddade situationer. Det 
är även viktigt att se till att feedbacken kommer relativt ofta. Viktigaste av allt är att den är 
konkret, det vill säga att man ska tydligt kunna se och förstå vad den som ger feedback menar, 
samt att den ska komma relativt snabbt, man ska inte behöva vänta en längre tid innan man får 
den feedback som man behöver57. 

3.2. Tema 1 – Individen i organisationen 
Detta tema speglar några av de individer som finns och verkar i en organisation. 

3.2.1. Ledarskap  
En av ledarens viktigaste uppgifter är att styra sina medarbetare mot ett gemensamt mål58. 
Som ledare behöver man skapa en känsla i gruppen som styr mot ett gemensamt mål och ett 
delat ansvarstagande för alla inom gruppen. Ledarskap behöver inte koncentreras till en enda 
person utan kan många gånger vara delat där den person som är bäst lämpad för den aktuella 
uppgiften får ledarrollen och driver övriga gruppmedlemmar framåt. Generellt är det de ledare 
som hjälper gruppmedlemmarna med sin kommunikation gentemot varandra som skapar den 
bästa effektiviteten då de ledare som söker efter dominans i sitt ledarskap snarare försämrar 
effektiviteten. 
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Det finns tydliga förväntningar på en ledare, en ledare ska övertyga, verka motiverande och 
inspirera snarare än att använda hot och tvång59. De som är anställda inom en organisation 
förväntar sig även att ledaren ska hjälpa dem med sitt samarbete gentemot varandra. Det finns 
även en skillnad på att vara en chef och att vara en ledare. Bolman och Deal beskriver det så 
här: ”chefer gör saker på rätt sätt och ledare gör rätt saker”60. Chefen följer alltså de direktiv 
som finns och har en väldigt fast funktion som baseras på de regler som är skapade i den 
aktuella miljön eller organisationen. En ledare däremot kan fokusera på att driva skutan 
framåt och skapa en miljö som är trivsam för de anställda att verka i. Man kan även beskriva 
det som att en ledare föds utifrån den situation som denne behövs61.  

I en organisation som proAros med många anställda finns det en stor vikt hos dem i 
ledningsposition att använda sin kommunikationsförmåga på bästa sätt. I ett kontextuellt 
ledarskap62 beskrivs det centrala ansvaret för ledarskapet i att utveckla organisationens 
kommunikativa förmåga på alla plan. Det finns även en del som handlar om det ideologiska 
ledarskapet där man som ledare ska kommunicera organisationens roll i nätverket. Då vi 
endast har fokuserat på proAros som organisation och de delar som finns inom proAros anser 
vi att det viktigaste för de med en ledarroll inom proAros att fokusera på är det kontextuella 
ledarskapet. 

3.2.2. Delaktighet 
Om man i en organisation vill skapa engagemang bland de anställda krävs information. 
Dessutom behöver medarbetarna känna en känsla av självständighet och påverkbarhet63. För 
att ett forum för nyskapande ska fungera i en organisation finns behovet av att visa för de som 
är delaktiga att deras förslag har betydelse. Samt att de genom sina förslag kan påverka både 
sin egen situation men även proAros som organisation. 

3.2.3. Motivation 
För att få en fungerande idébank är det viktigt att de anställda känner en viss motivation för 
att använda sig av den. Ordet motivation betyder röra64 och i det psykologiska språket handlar 
det om att finna de drivkrafter som får oss att handla. Även frågan om behov är någonting 
som är viktigt att beakta när man diskuterar motivation. Finns ett behov att lära sig något nytt 
och att utvecklas finner människan ofta en lösning på det problemet, behovet skapar alltså 
motivation. Detsamma gällande begreppet inlärning, för att man ska kunna lära sig något nytt 
måste det finnas någon form av motivation65. Man måste helt enkelt ha motivationen och 
viljan att lära sig något. Den främsta nylanseringen som sker vid företag just nu är i form av 
ökat datoranvändande och detta kräver ny kunskap. En ny kunskap om hur man ska använda 
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sig av de nya delarna som bedrivs via internet och datorer. Om personalen ska klara av att lära 
sig de nya momenten är motivation en viktig stöttepelare vid utbildningen och i det dagliga 
arbetet.  

Informationsteknologin är en viktig stödmekanism som bidrar till framgångsrika 
innovationer66. I organisationer där datoranvändande tillhör kulturen, där det är en naturlig del 
av det dagliga arbetet att använda sig av till exempel internet och intranätet för att 
kommunicera och utbyta idéer, ökar kreativiteten och innovationsmöjligheterna inom 
organisationen67.  

Belöningssystem är något som finns på många olika arbetsplatser68. Belöningar kan även vara 
olika saker, så som: högre lön, en ny titel eller liknande. Dessa belöningssystem är dock inte 
fulländade då dessa speglas på våra behov och varje individ har olika behov. Man kan bli 
belönad av olika anledningar, en bra arbetsinsats, klara av att hålla en deadline eller något 
annat som är av vikt för organisationen. Beroende på organisation kan man även bli belönad 
för ett kreativt beteende och tänkande. Fungerar det på detta sätt blir kreativitet ett normalt 
sätt att agera i den aktuella organisationen69.  

Ett problem som många organisationer har är att de hoppas och vill att personalen tänker mer 
kreativt och vågar ta risker, men det vanligaste är att organisationen belönar sin personal 
genom beprövade, säkra metoder och ett felfritt arbete70. Men personalen borde bli belönad 
genom att de vågar ta risker, att de experimenterar och hur de genererar idéer. Det är lika 
viktigt att organisationen belönar enskilda personer som gruppen och team71. Vi menar 
därmed att det är viktigt att man belönar personalen på rätt sätt och för rätt saker både på 
individ- och gruppnivå. 
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3.3. Tema 2 – Organisationen som helhet 
Detta tema speglar hur en organisation kan vara strukturerad och fungera. 

3.3.1. Organisation 
Vi lever idag i ett modernt samhälle uppbyggd av organisationer i mindre och större skalor. 
Direkt när vi föds är vi i en organisation, det vill säga på sjukhuset och vi tillbringar en stor 
del av vår uppväxt i organisationer, till exempel på dagis, skola eller olika idrottsföreningar. 
När vi sedan tar oss ut i arbetslivet befinner vi oss i olika organisationer plus att man blir 
medlem i olika organisationer, som till exempel fackförening, hockeyklubben, 
pensionärsföreningen, m.m.72 

För att beskriva organisationsbegreppet mer noggrant brukar en formell organisation 
beskrivas som ”ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att 

uppnå vissa mål”73. Detta är som sagt den formella organisationen, sedan finns det en del som 
kallas den sociala organisationen, som beskriver det mer allmänna samspelet mellan 
människor i den formella organisationen och även utanför den formella organisationen. En 
formell organisation kännetecknas i enlighet med ovanstående text samt av, arbetsfördelning 
och specialisering, samordning och styrning, ledarskap och mål.74 

Sammanfattningsvis är en formell organisation riktad för att uppnå organisationens mål och 
karakteriseras av sin arbetsfördelning och specialisering, samordning och styrning samt 
ledarskap.75 Vi anser att proAros lämpligast ska benämnas som en formell organisation då 
samordning är en stor del av deras dagliga arbete samt att de ständigt strävar efter tydligt 
uppsatta mål76. 
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3.3.2. Organisationsstruktur enligt Mintzberg 
I denna del kommer vi att beskriva en organisations interna förutsättningar med stöd från 
Henry Mintzbergs indelning i fem delar77.  

 

Figur 578 

I vår uppsats har vi valt att applicera proAros egen organisation på Mintzbergs beskrivning i 
fem delar. Detta för att se hur olika delar av proAros kommunicerar och sprider information 
inom organisationen. En mer utförlig beskrivning om hur vi jämför proAros med Mintzbergs 
modell återfinns i analysdelen. 

I toppen av organisationen finner man styrelsen, Verkställande direktören(VD) eller 
direktören i direkt ledning, det är dem som har det största ansvaret för organisationen. Det är 
upp till ledningen att se till att organisationen utför sitt arbete rätt och det är dem som har 
makt över organisationen. I Mintzbergs modell finns de i den strategiska toppen.  

I den strategiska toppen finns det tre huvudsakliga uppgifter. Det första är att de ha 
direktkontroll över organisationen. Detta omfattar uppgifterna att fördela resurser, godkänna 
större beslut, lösa konflikter, ge ut arbetsorder, tillsätta personal samt motivera medarbetarna 
till att göra ett bra arbete. Den andra uppgiften som ledningen har att utföra är att leda 
organisationens förhållande med omgivning och miljön. I detta ingår att ledningen informerar 
personer i omgivningen om organisationens aktiviteter, upprätthålla kontaktnät samt 
förhandla med utomstående parter. Den tredje delen handlar om utveckling av organisationens 
strategi och det innefattar kraften mellan organisationen och omgivningen. Men det är inte 
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bara ledningen som har hand om organisationens strategi utan även andra delar av 
organisationen som omfattas av strategiska beslut79. 

Om man ser till modellen ser man att den strategiska ledningen är sammankopplad med den 
operativa kärnan via mittlinjen. Det kan man se som en kedja mellan dessa två delar, den 
sammankopplar de högsta cheferna med arbetsledarna som man kan se i mittlinjen. Det som 
är viktigt för mellancheferna och direkt ledning är de kan inte hantera hur många medarbetare 
som helst, det finns en gräns för hur många en chef kan hantera. Ju större en organisation är 
desto fler chefer krävs i mittlinjen. I och med detta uppstår hierarki80. 

Till vänster i modellen på tidigare sida återfinns den del som kallas för teknostrukturen, där 
finner man analytiker som finns inom organisationen. De är till för att stödja andra i 
organisationen och på så sätt gör de att andras arbete blir mer effektivt. De som finns i 
teknostrukturen bidrar till standardiseringen av organisationen och desto mer standardiserat en 
organisation blir, desto mer vilar organisationen på teknostrukturen som finns. Denna del 
bidrar även till minskat behov av direkt ledning och medför att chefen/ledaren inte behöver 
lägga lika mycket arbete på att delegera utan kan till exempel använda sig av kontoristen81. 

I den fjärde delen återfinns den stödjande staben. Den delen har till ansvar att stödja 
organisationen utanför det operativa flödet. Detta används då organisationen istället för att 
anlita utomstående organisationer som stödjande funktioner så väljer organisationer att 
tillhanda hålla dessa mini-organisationer själva och på så sätt har organisationen kontroll över 
funktionerna82.  

Den sista delen består av den operativa kärnan, det vill säga den delen av organisationen som 
relateras till produktionen och servicen. Det är dem som utför arbetet och är hjärtat i 
organisationen83. 

3.3.3. Kommunikation 
Kaufmann & Kaufmann84 berättar att ”ordet kommunikation härstammar från det latinska 

ordet communicare som betyder meddela, rapportera, stå i förbindelse med eller underrätta 

om.”. 

Kommunikation är även något som måste ske från två håll85. Det är helt enkelt att ge någon 
information, men det är även viktigt att se att mottagaren förstår den information som ges. 
Den information som delas mellan människor kan delas upp i två synsätt, dels information 
men även mening. Detta då information som sprids från en kanal kan ha en annan mening när 
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den hamnar hos mottagaren av informationen. Detta då alla människor tenderar att se saker ur 
sitt eget perspektiv. Studier visar även att spridning av information kan vara meningslös om 
den når mottagaren vid fel tidpunkt86. 

Kommunikativ kompetens87 är förmågan att förmedla och förstå kommunikation. Detta är 
något man som ledare måste vara väldigt kunnig i om man i sin roll som ledare ska vara både 
en mottagare och spridare av information. Kommunikation är en av de viktigaste processerna 
i en organisation, det är dessutom de med ledarroller inom organisationen som måste använda 
sig av olika kommunikationssätt mest88.   

När kommunikation sker finns det även ett ansvar, detta ansvar är inte bara från den 
kommunicerande parten utan även hos mottagaren89. Dels måste den som sprider 
informationen välja rätt väg för att sprida den samt att mottagaren av informationen tar till sig 
den oavsett spridningsväg. 

För att få en organisation att agera innovativt behövs ett bra samarbete med de anställda inom 
organisationen90. En bra intern kommunikationskanal är viktig för att motivera de anställda 
till idéskapande. De anställda måste vara motiverade till att lägga tid på att arbeta med 
idégenerering för att sedan komma med idéer till organisationen.  

3.3.4. Värdenätverk 
Ett nätverk ur en ren organisatorisk synvinkel är främst hur man som organisation arbetar med 
andra organisationer i ett sammansatt nätverk. Vi har valt att istället för att fokusera på 
proAros yttre nätverkande gentemot andra organisationer istället se proAros organisation med 
olika enheter som ett enda nätverk. För att kartlägga proAros organisation har vi valt att se 
proAros organisation med sina olika enheter som ett värdenätverk. Det går att se tydligt på 
sidan tio i denna uppsats, det vill säga att proAros består av många olika 
verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden bildar därmed ett nätverk. Ett 
värdenätverk91 kan beskrivas som ett sätt att i ett företag sprida information till andra delar av 
sitt nätverk.  

Värdenätverket är något som utvecklats vidare från den tidigare vanligt använda värdekedjan 
som används vid affärsutveckling. I värdekedjan menar man att företag A skapar något som 
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företag B sedan utvecklar och företag C i sin tur säljer till kunden92. Värdenätverket är mer 
komplext än värdekedjan och har istället för en tydlig linje att följa (som i värdekedjan) en 
funktion där alla kan hjälpa alla beroende av behov och kunskap samt att placeringen i 
nätverket inte är av samma betydelse. 

 

Figur 693 

I ett nätverk som arbetar mot konkurrenter finns det två ord som beskriver rörelsen i 
nätverket94. Hur man beroende på sin positionering i nätverket arbetar framåt mot 
slutprodukten och affärstillfället. Det första benämns First mover, en position som hamnar 
hos dem som kommer med den nya idén först, som implementerar idén först av alla i 
nätverket. Efter first movern kommer det som benämns som Second mover, den som ser vad 
first movern har gjort och sedan genomför samma sak, fast med viss modifikation (oftast 
förbättring). Det finns ingenting som säger att den ena rollen är bättre än den andra.  

När vi har applicerat denna modell på proAros idébank har vi tänkt oss att alla idéer är bra 
och verkar för ett innovativt tänk inom hela organisationen. Men de som först applicerar och 
förverkligar de idéer som kommer in till idébanken är de som vi i detta avseende kallar för 
first movers. Fortfarande kan en idé som fungerar att applicera på en del av organisationen 
fungera minst lika bra i en annan verksamhet. Detta leder då till att när en enhet ser 
appliceringen av en idé hos någon annan enhet (som då är first mover) och sedan väljer att 
applicera samma idé, men med modifikation för sin egen enhet blir då en second mover.  
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3.4. Tema 3 – Teknisk aspekt 
Detta tema beskriver de tekniska aspekter som finns i ett intranät. 

3.4.1. Intranät 
Ett intranät är i dagens teknologiska samhälle en viktig del i en fungerande organisation och 
speciellt i en stor organisation som proAros.  Ett intranät används både som ett informations- 
och strategiskt ledningsverktyg, det vill säga att ett intranät är ett perfekt verktyg för 
kunskapshantering95. Ett intranät fungerar därmed för att sprida information, till exempel 
nyheter, statistik, affärsplaner, telefonnummer, reseplaner och personliga historier som rör 
organisationen96. Intranätet är ett utmärkt verktyg att använda inom organisationer, för att på 
ett enkelt sätt sprida information samt där medarbetare kan gå in för att söka reda på 
information som de vid det tillfället behöver. Samtidigt är det viktigt att det finns relevant 
information på intranätet, med det menar Edenius och Borgerson97 att ”intranätet är bara så 

bra som innehållet”.  

Ett intranät ska därmed fungera som en samlingsplats för information inom organisationen. 
Det ska fungera som en daglig rutin eller en självklarhet att man som anställd ska gå in på 
sidan för att hitta relevant information. Det som även är viktigt gällande ett intranät är att 
sidan ska vara så enkelt utformad att alla kan använda den98.  

Sammanfattningsvis kan man säga att intranätet blir som ett virtuellt kontor, där man kan hitta 
all information om organisationen, både administrativ- och generellinformation. Med det 
menas att det kan gå lång tid mellan gångerna man träffas inom en organisation på grund av 
att personer inom organisationen arbetar med olika projekt eller på olika platser, därför kan 
man se intranätet som ett virtuellt kontor99. 
 

3.5.    Övriga teoretiska aspekter 

Dessa punkter beskriver övriga teoretiska aspekter som tas upp i uppsatsen.    

3.5.1. Kaosteori 
Kaosteorin är en modell som visar hur ordning och kaos måste samverka för att skapa 
förändring100. I en miljö där endast kaos råder kan ingen förändring ske och det samma gäller 
i en miljö där enbart ordning råder. För att uppnå förändringsparadigmet i kaosteorin är det 
viktigt att inte bara kaos och ordning finns i samma miljö utan att de också samverkar. 
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Kaosteorin har länge använts inom naturvetenskapen men man har nu funnit att den går att 
applicera även på andra områden. Kaosteorin kan även appliceras på hur vi människor 
fungerar kognitivt101. Människor vill delvis uppleva nya saker men samtidigt att världen 
fortfarande ska vara sig lik. Alltså en blandning mellan stabilitet och nya upplevelser.   

 

Figur 7102 

Hamrefors103 har ett förslag på en ny generell regel vad gäller kommunikativt ledarskap 
”Kommunikativt ledarskap skall ske efter principen att skapa situationer där medarbetare får 

vägledning av stabila koncept, men samtidigt stimuleras till variabilitet i aktiviteter”. Även 
detta kan man se i det tidigare beskrivna kaosteoretiska perspektivet. När vi har valt att 
applicera det kaosteoretiska synsättet på idébanken har vi valt att se idébankens plattform som 
det stabila, alltså ordningen. Vi har sedan valt att se de anställdas input(aktivitet) i idébanken 
som variabiliteten. Genom idébanken kan alltså proAros nå sina anställdas kognitiva känslor 
och hjälpa dem att skapa något nytt genom att ha en stabil plats att uttrycka den på.  

3.5.2. Skärningspunkter 
En skärningspunkt är när du placerar dig mellan flera olika discipliner, kulturer och 
kunskapsområden104. När du sedan kombinerar dessa olika inslag hamnar du sedan i ett läge 
där du kan skapa ett stort antal nya banbrytande idéer. Dessa idéer uppstår genom att 
samverka olika inputs du har och forma om dem till någonting nytt som aldrig tidigare skapats 
i den miljö du befinner dig. 

4. Material/empiri 
I denna del har vi valt att sammanställa den data vi fått in under undersökningen. I slutet av 
denna del visar vi även hur vi fick fram de tre temana. 
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4.1.    Enkätundersökningar och Speedintervjuer    
Den inledande materialinsamlingen skedde via enkla och kortfattade intervjuer105 vid proAros 
mässan vid Aros Congress Center i Västerås den 1-2 november 2011. Vi har valt att själva 
benämna dem som speedintervjuer då vi inte intervjuat någon längre än 3 minuter vid besöket 
på mässan. Utifrån svaren som respondenterna angav där utformades sedan två enkäter. En 
som var riktad till personer inom proAros som aldrig tidigare använt sig av idébanken och en 
till de som tidigare använt sig av idébanken. Kontakt med de som tidigare använt sig av 
idébanken fick vi genom Harriet Pettersson som är informatör vid proAros. 

De frågor som formulerats i enkäterna106  var utformade efter det vi ansåg var de största 
behoven och frågorna hos de anställda inom proAros.  Dessa behov och frågor fick vi vid den 
första materialinsamlingen vid speedintervjuerna samt via samtal med vår handledare Harriet. 
Enkäterna sändes ut till totalt 42 personer (20st respektive 22st) som är verksamma inom 
olika delar av proAros. Den sammanlagda procenten som svarat på enkäterna blev 55 % vilket 
är ett generellt normalt resultat då man ofta kan räkna med ett bortfall på 50 - 60% vid 
enkätundersökningar107.  

Enkäternas resultat är trots att de haft olika utformningar väldigt samstämda. De visar tydligt 
att ett behov av en idébank finns och att de flesta av respondenterna gärna skulle utnyttja en 
idébank för att få hjälp med egna idéutvecklingar men även att hjälpa andra delar av 
organisationen. De frågor som gav den data som använts mest i denna undersökning var 
frågan om hur kommunikationen sker inom proAros olika verksamhetsområden, användandet 
av intranätet, vetskapen om idébanken, belöningssystemet kring årets innovationspris samt 
vilka webbsidor som respondenterna ansåg var enkla att förstå. 

De flesta respondenter angav att de fick den mesta av sin information gällande arbetsplatsen 
via e-post samt arbetsplatsträffar (något som sker en till fyra gånger i månaden beroende på 
verksamhet). Vid speedintervjutillfället108 framkom dock att många har svårt att sortera sina 
mail i vad som är viktigt för just dem själva. Detta då de kan få upp emot 50 olika mail per 
dag vilka alla kan anses viktiga för organisationen som helhet samt ytterligare mail som 
enbart handlar om deras intresseområde, vilket är verksamhetsdelen de arbetar i. 

Vid speedintervjuerna frågade vi även respondenterna hur de gjorde när de själva upplevde ett 
problem som de inte kunde lösa. De flesta svaren blev då att de vända sig till sitt team, sin 
chef eller andra organisationer som arbetar med samma frågor fast i andra delar av landet. En 
utförligare beskrivning fick vi från Karin Ramnerö vid Västerås Stadsbibliotek via en senare 
mailkonversation. Hon beskriver bibliotekets nätverk på detta sätt: 

”Vi har flera nätverk inom biblioteksvärlden. Det rikstäckande kan man säga är en 

mailinglista som kallas för Biblist. Där kan man skicka ut frågor och även berätta om saker 
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som pågår osv. Sedan har vi fysiska nätverk också, i olika konstellationer. T.ex. ett 

mellanchefsnätverk för mellanchefer på bibliotek i mellan Sverige, vi har ett även ett 

chefsnätverk inom samma område, de som jobbar med webben träffar andra som jobbar med 

webben osv. Dessutom har vi ett tätt samarbete med biblioteken i Örebro län, då vårt 

länsbibliotek nu är samorganiserat med deras länsbibliotek. Där har vi gemensamma 

chefsträffar osv. Vi är mycket för att nätverka helt enkelt.”109 

Trots att intranätet är relativt enkelt utformat var det endast ett fåtal av respondenterna som 
besökte sidan frekvent. De flesta angav att de besökte sidan endast någon gång per halvår. 
Detta trots att intranätet är en informationskanal till samtliga anställda inom proAros. Det 
framkom även vid en intervju med Hannah Kembler von der Burg110 att många beroende på 
vilken typ av dator och nätverk de använder inte ens har åtkomst till intranätet utan enbart 
kommer åt den del av intranätet som är specialiserad på just deras verksamhet. 

När vi vid speedintervjuerna111 ställde frågan om respondenterna hade vetskap om idébanken 
svarade majoriteten nej. I och med att vi frågade om yrkestitel vid intervjutillfället visade det 
sig senare i resultatet att de som kände till idébanken hade någon form av ledarroll inom 
proAros och att de som arbetade längre ut i organisationen aldrig fått vetskapen om 
idébanken. I den webbaserade enkäten var det även flera av respondenterna som berättade att 
trots att de nu känner till idébanken inte hittar den via intranätet. 

Innovationspriset som har ett värde av 25000 kronor och delas ut till den idé som röstats fram 
som det bästa förslaget som lämnats in via idébanken var någonting som vi undersökte. Via 
några enkla frågor försökte vi se om priset på 25000 kronor hade någon betydelse eller om 
respondenterna hade något förslag på vad det skulle kunna bytas ut till. Denna fråga var den 
som gav mest fria förslag. En tydlig trend är att en bekräftelse på att man blir sedd vid sitt 
idélämnande skulle vara gott nog. Men förslag om olika sätt att belöna den vinnande idén 
inkom också.  

Resultatet av enkäten visade även att prissumman på 25000 kronor i sig inte var motiv nog för 
att använda sig av idébanken samtidigt som att många hellre skulle vilja få prissumman själv 
istället för att dela den med sin enhet. De som tidigare använt sig av idébanken beskrev även 
ett missnöje med den feedback som de fått när de använt sig av idébanken. En av 
respondenterna beskrev det så här112: 
”I år tycker jag att gensvaret var obefintligt från idébanken. Jag lämnade in ett förslag men 

fick ingen som helst feedback om bidraget tagits emot överhuvudtaget. Ingen uppföljning. 

Under 2009 var det mycket bättre organiserat och marknadsfört” 

I och med att ett av problemen som beställaren själva nämnde var frågan huruvida idébanken 
kan vara svår att förstå valde vi att ta reda på vilka sidor som respondenterna upplevde som 
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enkla att förstå samt om respondenterna hade något förslag på hur utformningen av idébanken 
borde vara. De tre sidor som i resultatet visas som enklast att förstå var google.se, 
facebook.com samt aftonbladet.se. Dessa tre sidor är även med bland de tio mest besökta 
sidorna i Sverige under juli 2010113.  

I enkäten114 till de som använt sig av idébanken frågade vi hur deras upplevelse av idébanken 
varit. Vårt mål med detta var att få en bild om de upplevde den som enkel att förstå eller om 
den kan förbättras. De flesta av respondenterna upplevde den som enkel att förstå men flera 
av de tillfrågade svarade att helheten var enkel att förstå men att det fanns vissa svårigheter. 
Vi frågade även vilka delar som upplevdes som enklast att förstå och fick då blandade svar 
men främst att det var för mycket text att läsa i varje hjälpstycke på sidan. De flesta upplevde 
dock att själva idélämningsrutan var den del som var enklast att förstå. 

4.2. Intervjuer 
Vi genomförde även en intervju med Maria Vikblom115 detta då hon arbetar med att lära ut 
datorhantering och internet vid biblioteksverksamheten i Västerås. Hon berättade för oss att 
de flesta som inte kan internet eller datorer väljer att inte kunna det på grund av att de inte har 
något behov av att lära sig. Hon jämförde detta med det faktum att om någon lagar mat åt dig, 
då har du inget behov av att lära dig att laga mat. Hennes upplevelse när hon lär ut till sina 
elever, främst äldre personer, är att många är rädda för att göra fel när de surfar på internet. 
Att de är rädda för att förstöra saker eller tappa bort till exempelvis vad de har skrivit. Hon 
upplever även att många som har behov att läsa och sända mail i sina arbetsuppgifter kan just 
denna del men ingenting annat, just för att de inte har behovet att kunna någonting mer.  

Vid en träff med vår handledare på proAros, Harriet Pettersson, fick vi mycket information 
om hur användandet av idébanken sett ut inför detta års innovationstävling. Flera av dem som 
velat använda sig av idébanken för att lägga in en idé hade inte förstått hur de skulle gå 
tillväga och istället fått maila sina idéer till Harriet som själv fått lägga in dem åt de tävlande. 
Hon visade även ett problem som hon själv stött på där man i idélämningsrutan inte kan 
använda det vanliga ”klistra in”-kommandot (Ctrl+V) utan måste använda en knapp som finns 
uppe i verktygsfältet för att kunna klistra in sin idé och sedan lämna till idébanken.  

Vi fick även veta att ingen arbetar aktivt med idébanken bland de anställda inom proAros. Det 
finns en kontaktperson (Mats Lindskog116), som man kan nå via idébankens förstasida. Han är 
dessutom utvecklingschef för hela organisationen och har därmed även många mer saker att 
arbeta med. Vid intervjun med Harriet Pettersson117 fick vi veta att hon och säkert fler inom 
utvecklingsenheten gärna skulle arbeta med idébanken men att de då måste få tid tilldelad för 
att fokusera på just idébanken. Som det är just nu har alla inom utvecklingsenheten många 
saker på sitt bord och tiden för att fokusera på idébanken är inte tillräcklig. 
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Det har även framkommit i intervjuer att det finns en tanke att lägga intranätet som startsida 
för alla inom Västerås stad, enligt Harriet118 är detta en diskussion som pågått väldigt länge. 
Även intranätet ligger under utveckling och ska göras om till något bättre.  

Den lösning som proAros just nu använder i sin idébank är utformat av Sharepoint119 och 
kallas för en ”wikilösning”. Den fungerar på ett sådant sätt att vem som helst som har tillgång 
till intranätet ska kunna gå in på idébanken och lägga in sin idé och sedan få feedback från 
vem som helst inom organisationen. När man ser till antalet idéer lämnade till idébanken är 
det endast 75 stycken idéer som har inkommit under tre års tid (sedan 2009). De flesta av 
idéerna har dessutom inkommit i anslutning till att årets innovationspris ska delas ut. 
Harriet120 berättar för författarna att hon tror att det finns betydligt fler idéer runt om i 
organisationen Västerås stad. Under 70-talet hade de något som de kallade för ”förslagslåda” 
där alla anställda kunde komma med idéer och veckans idé sedan belönades med en trisslott. 
Detta innebar att minst 52 stycken idéer inkom varje år. 

4.3. Benchmarking 
Vi har varit vid företaget Posten Logistik AB:s kundtjänst för att se på deras 
förbättringssystem som är uppbyggt i programmet C2. C2-systemet fungerar som en databas 
för alla anställda inom Posten. Så länge man har tillgång till intranätet är man direkt kopplad 
till C2 systemet samt att man kan välja att sända sin idé eller sitt förbättringsförslag direkt till 
en person inom posten. Man kan även lämna idén i ett öppet forum där vem som helst inom 
Posten kan gå in och kommentera för att vidareutveckla idén.  

Teamchefen Eva Söderström121 vid Posten Logistiks kundtjänst svarade att hon använder sig 
av C2-systemet i sitt dagliga arbete och anser att det är ett system som är enkelt att förstå 
redan vid första besöket. Hon menade även att man inte kan få nog med förbättringsförslag 
och att en organisation som tror att den redan är perfekt troligtvis har mycket mer att lära. Vid 
Posten Logistik AB:s kundtjänst är alla teamchefer eniga om att deras styrka är deras personal 
vilket innebär att de vill veta sina anställdas förbättringsförslag och idéer för att kunna 
förbättra sitt arbete jämte mot sina kunder. 

Vi mailade även de som fungerade som ansvariga vid Postens C2 system, detta för att se hur 
många arbetstimmar de lägger ner på systemet per vecka. Svaret var att de lägger ner väldigt 
blandat med tid beroende på hur många förslag som läggs in. Fortfarande berättade de att 
arbetet med C2-systemet var en del av deras arbetsuppgifter och hade blivit tilldelade till dem. 

4.4. Tre teman 
När vi genomfört vår datainsamling och försökte att konkretisera den valde vi att söka efter 
teman. De teman som vi ansåg var återkommande i de svar vi fått fram var att individen har 
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en stor del av denna organisation. Detta framkom då alla individer tycktes få sin information 
på ett liknande sätt men fortfarande olika beroende på vilken verksamhet de tillhör. 

Organisationen som helhet framkom då vi ansåg att organisationens olika nätverksdelar måste 
arbeta tillsammans för att kunna nå ut med viktig information. Detta är ingenting som vi tror 
kan lösas på individnivå utan att vi var tvungna att se det ur ett större perspektiv och fokusera 
på hur organisationsstrukturen ser ut snarare än hur varje individ får sin information tilldelad. 

Genom att fråga de som använt sig av idébanken fick vi även fram information om hur den 
nuvarande sidan upplevs. Vi skapade därför ett tekniskt tema som enbart handlar om hur man 
på enklaste sätt ska kunna nå ut med information en via en sådan sida som idébanken på ett 
sätt som alla individer i organisationen ska kunna ta till sig och förstå.  

5. Analys 
I och med att proAros är en stor organisation har vi valt att titta på organisationen och den 
input vi fått vid datainsamlingen i en modell som vi själva skapat genom de tre teman som vi 
fångat upp under arbetets gång. Denna modell har vi skapat för att se en helhet mellan de tre 
temana och idébanken. Vår slutsats är att inget av de tre temana räcker om det inte arbetar 
tillsammans med de andra två temana. Vi har därför utvecklat vår egen modell som kan 
appliceras på proAros organisation med syfte att förbättra användandet av idébanken: 

 

Figur 8122 

 

När vi utformade modellen tänkte vi mycket på kaosteorin och hur den modellen är uppbyggd 
samt det faktum att utveckling inte uppstår utan samverkan. Vi tror att det samma gäller för 
dessa teman och idébanken. Att ett möte måste uppstå för att skapa en användning av 
idébanken. 
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En röd tråd i den information vi har fått in är bristande kommunikation. Detta kan vara dels 
för att det är så många anställda inom organisationen proAros men även det faktum att mycket 
information sprids via flera olika håll inom organisationen. 

5.1.  Individen i organisationen  
Idébanken har från starten funnits som snabblänk via intranätet, när vi sedan studerat hur 
mycket de anställda använder sig av intranätet visade resultatet att många av de anställda 
faktiskt inte gick in där om de inte hade ett behov av att gå in där. Behovet var oftast något 
som kommit utifrån där exempelvis någon i teamet nämnt att det finns information som rör 
den anställda skrivet på intranätet. 

När vi har studerat de svar som framkommit vid intervjuerna har vi valt att applicera dessa på 
de mänskliga behoven som finns beskrivna i Maslows behovstrappa123. Det steg som vi anser 
är det som präglar de anställda inom verksamheten för att vilja använda idébanken är steg tre, 
fyra och fem. För att de anställda ska våga och vilja använda sig av idébanken måste de få en 
feedback tillbaka där de kan känna uppskattning och framförallt få känslan av att de syns och 
att deras idéer är viktiga för verksamheten124. 

Det krävs även en viss motivation för att få de anställda inom proAros att vilja använda sig av 
idébanken. Som vi beskrivit tidigare kan motivation vara något som kommer utifrån ett 
belöningssystem125. I detta fall är belöningen en prissumma på 25000 som går till den enhet 
som idélämnaren tillhör. I och med att människor har olika behov är det inte säkert att alla 
människor blir motiverade att använda sig av idébanken tack vare denna prissumma. Flera av 
de vi frågade vid enkätundersökningen ansåg att feedback i sig kunde vara belöning nog.  

Vi frågade även respondenterna om de hade något annat förslag på en lämplig belöning vid en 
vinnande idé. Flera förslag på andra belöningsmetoder inkom då, exempelvis Linas matkasse i 
en vecka, SPA-besök, fest för samtliga anställda inom enheten med mera. Detta anser vi tyder 
på att belöningen på 25000 kanske är ett för stort pris. Vi tror att mindre belöningar som 
kanske inte behöver kosta mer än 1000 kronor styck skulle räcka för att motivera personalen 
till att använda sig av idébanken. Och delar man 25000 kronor till 1000 kronor kan man ha 
chansen till att vinna bästa idé ungefär varannan vecka. Detta borde kunna ge fler idéförslag 
som lämnas in till idébanken. Jämför man även med den tidigare ”förslagslådan” som fanns 
inom Västerås stad visar det att intresset är större om en mindre belöning går att få nästan 
direkt i anslutning till idélämnandet.  

Vid enkätundersökningen frågade vi även hur respondenterna brukar få sin information 
gällande det som sker i proAros, svaren vi fick var ganska samstämmiga och visade på att de 
flesta får sin information vid arbetsplatsträffar eller via mail. Detta är något som vi tror leder 
till att mycket information blir bortsållad. Då man från ledningsgruppen först väljer den 
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information som ska spridas inom organisationen. Den chef som sedan finns inom 
verksamheten ska sedan välja vilken information som behöver spridas vidare till sina 
medarbetare och medarbetarna ska sedan ta till sig informationen. Detta betyder att 
kommunikationen mellan verksamhetschefen och medarbetarna behöver vara bra då 
medarbetarna själva väljer information de tar till sig, beroende på hur den informationen blir 
förmedlad. 

I och med att proAros är en stor organisation krävs det mycket av ledarna inom de olika 
enheterna att ha en bra kommunikativ kompetens126. De är dels mottagare men även spridare 
av kommunikation. Det är viktigt att de som har ledarrollerna vet hur de på bäst sätt ska 
sprida viss typ av information. Som vi tidigare nämnt finns det flera olika 
kommunikationsvägar inom proAros olika enheter och viss information kan vara bättre att 
sprida i olika forum. Exempelvis kan en viss information vara bättre lämpad att sprida vid en 
arbetsplatsträff och en annan typ av information sprids bäst via mail. 

I och med att vi anser att kommunikationen är en så pass viktig del i det dagliga arbetet på 
proAros tycker vi att både ledningsgruppen och de som är ledare vid de olika enheterna ska få 
hjälp att utveckla sin kommunikativa förmåga. Detta för att utveckla ett kontextuellt 
ledarskap127 där vikten av en hög kommunikationsförmåga är det som präglar ledarskapet. I 
det kontextuella ledarskapet är det även viktigt att utveckla sina medarbetares kommunikativa 
förmåga vilket vi tror i sin tur kommer leda till ett större användande av idébanken. 

Även om kommunikationen är viktig från ledarna så är det viktigt att skapa en känsla av 
delaktighet hos medarbetarna. Detta för att motivera dem till att våga använda idébanken. 
Som ledare eller ansvarig för idébanken måste man även visa att när idébanken används sker 
en viss typ av påverkan128. Att visa att varje förslag har betydelse och beaktas. Återigen är det 
viktigt med feedback vid användandet av en idébank. 

5.2. Organisationen som helhet 
Vi har valt att applicera proAros organisation i Mintzbergs fem-dels modell. Detta har vi gjort 
genom att se på den organisationskarta som vi fått av proAros och sedan jämfört med den 
modell som Mintzberg har gjort. Det vi då har sett är att proAros är en organisation som 
innehåller flera mindre organisationer. Detta har Mintzberg valt att kalla en adhocratisk 
organisation, något som är vanligt i organisationer med få anställda129. Trots det så väljer vi 
att applicera detta på proAros organisationskarta130 i och med att vi finner den bäst lämpad. 
Fortfarande är den strategiska toppen den samma oavsett vart i denna modell man befinner sig 
i. Detta betyder att den strategiska toppen (proAros styrelse & direktör) är de som är i direkt 
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ledning till övriga inom organisationen, det är de som har den största makten i 
organisationen131. 

 

Figur 9132 

Den stödjande staben och teknostrukturen133 (ledningskontoret, m.fl.) är i proAros fall 
kombinerade. De finns inom samma nivå i organisationen och arbetar sida vid sida. Dessa 
delar är även det de samma oavsett vart i den större organisationen man befinner sig. 

I alla de mindre organisationer som är förklarade i bilden ovan återfinns alla 
verksamhetschefer för respektive verksamhetsställe. Dessa vill vi applicera på det som 
Mintzberg kallar för mittlinjen134. Detta innebär att verksamhetscheferna är i direkt kontakt 
med den strategiska toppen och ska därefter förmedla informationen vidare till sina enheter. 
De ska även fungera som kommunikationskanal för dem i den operativa kärnan135 som 
behöver kommunicera mot den strategiska toppen. 

Vid datainsamlingen blev det tydligt för oss att det rådde en viss brist i kommunikationen från 
ledningsgruppen vid proAros till de olika verksamhetsområdena. Den mesta 
kommunikationen spreds via mail direkt till dem som sitter i ledarpositioner inom 
organisationen samt via intranät till alla inom organisationen. Syftet var sedan att dessa ledare 
skulle sprida informationen de fått via mail vidare till sina anställda. Efter datainsamlingen 
förstod vi att spridningen av informationen gällande idébanken spridits på det sätt som 
beskrivits ovan.  

Denna typ av informationsspridning via mail medförde att det vid intervjutillfällena framkom 
att de som kände till idébanken alla hade någon form av ledarposition inom proAros medan 
övriga anställda aldrig hört talas om idébanken. Detta tror vi beror på att det vid 
kommunikation krävs ett visst ansvarstagande både från den som förmedlar kommunikation 
samt den som mottar information136. Spridning av information kan även i vissa fall vara 
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meningslös om den sprids vid fel tillfälle137. Detta tycker vi är applicerbart på proAros då de 
som är de sista mottagarna av den information som sprids, de längst ut i organisationen, 
mottar väldigt många mail varje dag och har svårt att sortera vilka mail som är viktigast.  

Fortfarande har proAros genom sin beställning av detta arbete visat att ledningsgruppen har 
ett pain138, nämligen att få igång idébanken bland sina anställda. Problematiken är att de 
anställda ännu inte vet att de har ett pain. Förmågan att se ett pain är något som är viktigt för 
en first mover i ett värdenätverk. I detta fall är ledningsgruppen vad vi kan kalla för first 
movers, de har skapat idébanken men de har inte spridit informationen vidare till alla i sitt 
värdenätverk och därigenom heller inte fått något gehör för sin idé. För att få övriga inom 
organisationen att använda sig av idébanken krävs det av ledningsgruppen att sprida 
informationen om idébanken på ett bättre och annorlunda sätt än vad som tidigare har gjorts, 
det vill säga att de ska skapa en kommunikationsstrategi. 

I och med att idébanken har skapats för att organisationen ska börja agera mer innovativt 
innebär det att den interna kommunikationskanalen måste bli bättre139. Ledningsgruppen som 
har startat idébanken måste även få sina medarbetare att bli motiverade till att använda sig av 
idébanken. Detta betyder att tid för att arbeta med idégenerering och idéutveckling måste 
finnas i det dagliga arbetet i alla delar av organisationen. 

5.3. Teknisk aspekt 
Vi tror att idébanken är en sida som är en väldigt bra idé, men i och med att de som ska vara 
användare av idébanken inte har fått något pain140 tillgodosett används inte idébanken. Det vi 
menar är att användarna (det vill säga, de anställda) inte känt ett behov av att använda sig av 
idébanken och just därför använder de den inte. Efter våra undersökningar visade det sig dock 
att många av respondenterna använder just sina nätverk och interagerar med andra för att lösa 
problem. Någonting som idébanken startades för att göra. Detta i sin tur tycker vi antyder att 
ett pain fortfarande finns för ett sådant forum.  

Att vår beställning från början var att få idébanken att bli bättre och eventuellt omarbeta sidan 
är någonting som vi blivit tvungna att formulera om. Från början trodde vi, precis som 
beställaren, att gör vi bara sidan tillräckligt bra så kommer den att användas. Efter våra vidare 
undersökningar tror vi inte längre att det är sidan i sig som är det stora problemet. Våra 
undersökningar har visat att vissa förbättringar kan göras för att underlätta användandet av 
idébanken men framförallt måste spridandet av information inom proAros organisation 
förbättras. 

Det som vi upplevt som det främsta problemet med idébanken som den är idag är det faktum 
att den är dels svår att hitta till via intranätet, men även att det består av väldigt mycket text i 
de stycken som handlar om information för användandet av idébanken. Enkla delar så som att 
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kopiera in sin text eller maila in sitt förslag tycks även vara någonting som våra respondenter 
saknar vid idébanken. Men även vid sökandet om den tekniska aspekten återkommer vi till 
kommunikationsfrågan då de som använt sig av idébanken i år (2011) upplevt att de inte fått 
någon feedback på de idéer som de lämnat. 

5.4. Idébanken som värdenätverk 
För att idébanken ska kunna fungera som det från början var tänkt väljer vi att applicera dess 
funktion som ett värdenätverk141. Vår tanke med detta är att man i värdenätverket kan hjälpa 
varandra oavsett var i nätverket man befinner sig. Med tanke på hur proAros organisation är 
strukturerad i kommunikationskanaler142är det viktigt att den operativa kärnan, mittlinjen och 
den strategiska toppen fungerar som ett värdenätverk och inte som en hierarki143 vid 
användandet av idébanken.  

5.5. Sammanfattning av analys 
För att en förändring ska ske måste det finnas ett naturligt möte mellan ordning och kaos144. 
Vi tror även att för att en förändring ska ske i användandet av idébanken måste ett naturligt 
möte finnas mellan de tre temana: Individen i organisationen, organisationen som helhet samt 
den tekniska aspekten. Om dessa tre teman inte kan finna ett naturligt möte kommer heller 
inte idébanken att kunna fungera. Detta kan även stödjas genom det vi tidigare beskrivit om 
värdenätverket.  

I och med att kommunikationshindret är det som framförallt bidrar till att idébanken inte 
används är det viktigt att kommunikationsspridningen ska vara en naturlig del för alla i 
proAros organisation. Den måste vara tekniskt enkel att förstå samt oavsett vart man befinner 
sig i organisationen ska kunna ta till sig den information som man blir tilldelad. Detta oavsett 
hur informationen blir tilldelad (E-mail, Intranät, APT-träff/möte och dylikt).  

Kravet på ansvar ligger hos alla i organisationen. Detta i form av mottagandet av den 
information som sprids men även ansvarstagandet av hur information sprids145. Att man som 
anställd ska kunna få feedback på det man bidrar med i idébanken ska vara en självklarhet för 
att få en motivation till att använda idébanken. 

6. Vår slutsats 
När vi började med denna uppsats var vi inriktade på att hitta en lösning som innebar 
skapandet av en mer lättförståelig webbsida. En sida som fick medarbetarna inom proAros att 
använda sig av idébanken. Men under arbetets gång har vi förstått att problemet inte ligger i 
själva idébanken, utan i kommunikationen, i huvudsak hur proAros ledning kan göra så att 
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alla medarbetare får vetskap om idébanken. Vår undersökning har visat att det stora problemet 
är att medarbetarna inte vet om själva idébanken, och vet man inte om något så använder man 
sig inte av det. Därför har vi i vår egen slutsats försökt finna en lösning på proAros 
kommunikationsproblem. Samt finna ett sätt att få idébanken interagerad i medarbetarnas 
dagliga arbete. Vi har även ställt oss frågan om namnet på idébanken. Om det kan vara för 
kravfyllt? Ska man använda sig av ett annat namn, och därigenom ta bort kraven? Hur gör 
man det?  

Vi har tidigare talat om att proAros har en idébank, men de har även ett 
problemlösningsforum. Som vi nämnt tidigare så har människan en förmåga att beroende på 
behovet ofta lösa de hinder som uppstår på vägen146. Därför anser vi att idébanken och 
problemlösningsforumet inte ska vara två skilda delar utan finnas på samma plats. Detta för 
att problemen leder till idéer som i sin tur senare blir lösningar. Detta är ingenting som 
behöver ske på någon form av nivå inom organisationen utan att vi ser hellre att alla inom 
organisationen ska ha möjlighet till att förmedla sina tankar på lösningar till de problem som 
framkommer.  

Benämningen idébanken är något som vi147 tror skapar olika mottaganden beroende på hur 
mottagaren tolkar klangen i uttrycket. Vi tror att det är sammanslagningen av orden idé och 
bank som kan skapa denna mångsidighet i mottagandet. Både ordet idé och bank är två ord 
som har flera olika innebörder beroende på vem du frågar. Man kan jämföra det med ordet 
innovation som har olika betydelse beroende på vem du frågar. Men som vi tidigare har 
beskrivit, finns det en stor bredd i vad en innovation egentligen är, detta anser vi gäller även 
orden idé och bank. Vi anser att namnet ”Idébank” antyder att för att använda sig av 
idébanken måste man ha en färdig idé.  Skulle man istället neutralisera namnet på idébanken 
så som Posten Logistik gjort, där sidan som man använder sig av för att lämna 
förbättringsförslag bara heter samma som programvaran ”C2” tror vi att användandet av 
idébanken skulle öka. 

Vi tror även att banken inte nödvändigtvis måste fokusera på problemformuleringar eller 
idégenerering. Vi tror att banken skulle kunna ha ytterligare användningsområden som till 
exempel att meddela om man vid sin verksamhet är underbemannad en dag kunna se om 
någon annan verksamhetsdel som arbetar med samma sak kan undvara en av sina anställda.  
Eftersom vi inte är helt insatta i varje verksamhetsområdes olika rutiner har vi skapat en 
vision om hur idébanken skulle kunna fungera för hela proAros: 

En sida att lägga upp lediga arbetspass för de som vill arbeta extra. En portal för att 
tidsrapportera samt få information om det som sker i proAros organisation. Den information 
om vad som händer inom proAros organisation finns nu som ett nyhetsbrev att nå via 
intranätet148. Genom att ta in även denna information i anslutning till idébanken leder det till 
att alla anställda måste använda sig av intranätet och banken för att få den information de 
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behöver för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Detta är enbart förslag på vad som 
skulle kunna finnas i den ”nya” idébanken.  

6.1. Vårt innovativa bidrag 
Ett nytt namn på idébanken som vi har kommit på när vi själva har suttit och funderat på olika 
benämningar är namnet Feed Me. Detta namn är tänkt att uppmana till att lämna idéer samt att 
det ska fungera som en subtil referens till feedback. 

Vi anser att det måste finnas minst en person som är ansvarig för Feed Me och har tid tilldelad 
för att arbeta med sidan. Genom att det finns minst en person som ansvarar för Feed Me, 
kommer den feedback som behövs komma naturligt till dem som lämnar förbättringsförslag. 
Denna feedback kommer att komma fort till den som lämnat förslaget och istället för att vara 
ett autogenererat svar kommer varje feedback som lämnas att bli personligt. En ansvarig 
behöver även finnas för att kunna ta bort eventuella spam-förslag som läggs in. Vi tror även 
att om det finns ett krav från ledningshåll som handlar om att de anställda måste använda 
Feed Me i vissa av sina arbetsuppgifter kommer gensvaret på webbsidan att bli större. Vi 
anser att antingen ska en eller flera anställda ha idébanken tilldelad till sig i sina 
arbetsuppgifter alternativt att någon utomstående ska ha detta som arbetsuppgift. En 
utomstående som arbetar enbart med Feed Me kan benämnas som en ”Innovation Broker”149. 
I och med att det kan det vara svårt för proAros nuvarande anställda att få ytterligare en roll i 
sina arbetsuppgifter tror vi att detta kan vara ett bra sätt för att lösa den nya tjänst som 
tillkommer i och med att Feed Me kommer att användas mer frekvent av de anställda inom 
organisationen. I detta fall har vi valt att jämföra en Innovation Broker med en konsult som 
enbart arbetar med Feed Me inom proAros, tillsammans och i samförstånd med 
utvecklingschefen på proAros. 

I och med att det är många anställda inom organisationen proAros är det heller inte säkert att 
alla känner sig bekväma i att använda internet som en naturlig del i sitt informationsspridande. 
Därför anser vi att det är viktigt att även inom varje enhet ha någon som är ansvarig för Feed 
Me. Någon som de anställda kan vända sig till när de vill använda sig av och/eller ha mer 
information om Feed Me. De som har ansvaret på varje enhet, föreslår vi har ett möte med 
varandra minst en gång i månaden, detta för att säkerhetsställa att samma information går ut 
till alla anställda samt för att bolla idéer med varandra och att hela tiden utvecklas. Dessa 
möten anser vi inte alltid måste vara fysiska utan kan även ske i virtuella mötesrum. Dock ser 
vi helst att de flesta genomförs som fysiska möten. 

Då vår egen slutsats är att det finns kommunikationshinder inom organisationen proAros och 
all informationsspridning sker i många steg innan det når den yttersta delen av organisationen 
har vi gjort en enkel modell för att beskriva hur vi anser att informationsspridningen inom 
proAros ser ut idag. 
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Idag sprids i vår mening informationen inom proAros organisation som en tratt. Där den 
högsta ledningen är öppningen av tratten och de längst ut i organisationen längst ner i tratten. 
I och med att en tratt smalnar av betyder det att mycket av informationen som sprids från 
toppen sållas ut i flera steg och därför är mycket mindre när den väl når de som är längst ut i 
organisationen. 

 

Figur 10150 

Vår lösning för att komma ifrån denna typ av tratt som vi anser uppstår vid 
kommunikationsspridningen skulle vi hellre se att Feed Me(idébanken) finns som en naturlig 
del vid användandet av intranätet. Så som vi beskrivit tidigare anser vi att det är viktigt att 
applicera en användning av intranätet i det dagliga arbetet för alla anställda inom proAros. 
Vår lösning är därför att skapa en sida som kan se ut som bilden nedan. 
(Denna figur är ett förslag, givetvis kan andra delar läggas till eller plockas bort.) 
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Figur 11151 

Bilden visar här hur flera olika delar av informationen som sprids inom alla delar av 
organisationen har sammankopplats till en och samma sida. Vi har även genom detta skapat 
en skärningspunkt152 då vi har interagerat Feed Me med det dagliga informationsflödet som 
kommer genom intranätet. Att lägga in fler användningsområden kring Feed Me skapar ett 
naturligt användande och man har därigenom applicerat en naturlig tanke hos de anställda att 
använda sig av intranätet och Feed Me. Genom att olika trådar kan skapas blir det nya 
skärningspunkter inom organisationen. Med detta menar vi att en idé inom vården även kan 
appliceras inom barnomsorgen och liknande. 
Genom att sidan genomsyras av saker som den anställde måste ta del av i sitt dagliga arbete 
har vi även skapat ett behov av att besöka Feed Me. I och med att vi bytt namn på idébanken 
till Feed Me, tror vi att även inkrementella innovationer kommer att få ett mer naturligt inslag 
hos de som lämnar förbättringsförslag. Detta eftersom det tidigare namnet kan ha skapat ett 
större sökande av radikala innovationer153.  

Tack vare att sidan där Feed Me nu finns även influeras av fler saker än bara 
förbättringsförslag tror vi att en större delaktighet kommer att uppstå hos dem som använder 
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sig av sidan. Detta då den information154 som finns på sidan är viktig för alla som är anställda 
inom organisationen oavsett vilken enhet man tillhör. Det faktum att man även kan se att 
andra lämnar förbättringsförslag och att feedback har lämnats tror vi leder till en större 
motivation (och nyfikenhet) att använda Feed Me själv. 

Att lägga till en del på sidan där senast genomförda idéer finns, tror vi även kommer leda till 
en större motivation hos de anställda att använda sidan. När man ser till de svar som kommit 
in via våra enkäter var det många av respondenterna som upplevde det som att idéer lämnas in 
men ingen åtgärd sker. Tack vare att sidan visar att förändringar faktiskt blir genomförda tror 
vi att motivationen för att lämna egna idéer ökar155. 

Idépriset är något som vi själva haft en hel del funderingar om, detta då vi båda har olika 
uppfattning av vad en belöning är. Med tanke på att vi endast är två stycken med olika 
uppfattning om vad en belöning är och att det i proAros finns 9200 anställda anser vi att det 
bästa proAros kan göra för att få fram en bra belöning är: 

Att vid införandet av den nya Feed Me sidan kan proAros marknadsföra sidan genom att få 
sina anställda att gå in och lämna sitt bästa förslag på belöningsmetod för inlämnade idéer till 
Feed Me. Detta görs i samband med en kick off eller workshops för att få igång användandet 
av Feed Me hos de anställda i organisationen. Det vinnande bidraget ska få den vinst som de 
själva lämnat som önskat idépris och summan av priset ska inte överstiga 1000 kronor så att 
priserna kan delas ut ungefär varannan vecka. 

Genom att använda sig av denna metod vid lanseringen av Feed Me skapar proAros även en 
tydligare delaktighet hos sina anställda. I och med att deras möjlighet att påverka blir tydlig 
från första dagen i nylanseringen av Feed Me kommer de att förstå hur portalen sedan 
kommer att användas. 

Vi tror även att Feed Me skulle gynnas av ännu större medarbetarinteraktion. Att sidan till slut 
kan fungera ungefär som Facebook. Vi tror dock att detta ligger en bit fram i tiden. Från 
början måste proAros framförallt skapa den stabila plattformen som vi tidigare talat om i 
avsnittet om kaosteorin och få sina medarbetare att använda sig av den. När medarbetarna 
sedan börjat använda sig av Feed Me i sitt dagliga arbete tror vi att sidan kommer kunna 
utvecklas i takt med användandet av den. 

6.2. Sammanfattning av slutsatser 
Sammanfattningsvis tror vi att Feed Me, kommer få ett större genomslag i hela proAros än 
vad idébanken har idag och detta anser vi kommer leda till en större frekvens i användandet. 
Det kommer även att leda till att organisationen kommer att ligga i framkant när det gäller att 
utvecklas i dagens snabbt föränderliga samhälle. Detta i sin tur kommer att leda till att 
organisationens kultur, anda, innovativa – och kreativa förmåga kommer att höjas ännu ett 
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snäpp. Sammantaget kommer Feed Me att användas i det dagliga arbetet och det gynnar i 
slutänden hela organisationen. 

Vi anser även att Feed Me kommer att lösa flera av de kommunikativa hinder som vi sett 
under datainsamlingen. Att skapa en teknisk plattform där all information rörande varje 
individ samt hela organisationen samlas på ett och samma ställe anser vi är det enklaste sättet 
att nå ut med mycket information till en så pass stor grupp anställda som i proAros 
organisation. 
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021-39 25 66 
 

 

Inledning och bakgrund 
Varför har vi valt att fokusera på kreativitet 

och innovation? 

 
proAros är Västerås stads största 
utförarförvaltning inom skola, vård, omsorg, 
kultur, fritid och socialtjänst. Verksamheten 
har cirka 9 200 medarbetare fördelade på 
drygt 130 enheter. De största 
personalgrupperna är lärare, vårdbiträden, 
förskollärare, barnskötare och 
socialsekreterare. 

Vi ser kreativitet och innovation som en stor 
delvis outnyttjad potential för 
verksamhetsutveckling och för att skapa en ökad konkurrenskraft. Därför har vi sedan 2006 år 
arbetat för att utveckla ett system för innovation och utveckling. Arbetet inleddes med 
kunskapsinhämtning i samarbete med Idélab vid Mälardalens Högskola. Ett strategiskt 
innovationsråd bildades också. 

Innovationsrådet identifierade initialt fem områden som särskilt viktiga att utveckla: 
• Skapa ökade förutsättningar för innovativt klimat 
• Utveckla styrtal och belöningssystem 
• Hitta förutsättningar för att skapa system för stimulansbidrag/riskkapital för medarbetare 
med kreativa idéer som kan utvecklas till innovationer 
• Se över möjligheterna att skapa en idéverkstad nära beslutsfattare inkluderande bland annat 
den coach i den innovativa processen 
• Utreda förutsättningar för att ansöka om externa medel 

Dessa fem områden bildade grunden för en Handlingsplan för innovation och utveckling 
(antagen av styrelsen för proAros den 31 maj 2007). Handlingsplanen har också hämtat sin 
grund i den så kallade Lissabondeklarationen från 2002. Där fastslår den Europeiska Unionen 
att: ”Europa ska utvecklas till den mest kreativa och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade 

ekonomin i världen”. Med den utgångspunkten formulerade utbildningsdepartementet samma 
år ett uppdrag till landets kommuner och landsting att stärka de innovativa processerna. Detta 
utmynnade i SOU rapporten Innovativa Processer (Gidlund och Frankelius). 
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De kommande åren kommer att innebära ökade krav för varje framgångsrik offentlig aktör. 
De samhällsekonomiska utmaningarna ser ut att bli allt mer kännbara. Samtidigt ökar 
människors krav på att mötas av en flexibel utförare som skapar förutsättningar för 
individuella lösningar. Till detta kommer en allt mer tilltagande konkurrens från alternativa 
utförare.  

 

Strategisk inriktning 
Vad ville vi uppnå inom ramarna för projektet? 

Vad vill vi uppnå långsiktigt? 

 
Det övergripande syftet med att arbetet är att:  

• bidra till att proAros utvecklas till en av Sveriges mest kreativa och framåtsyftande 

organisationer 

• bidra till förverkligandet av proAros vision ” Alltid bästa möljiga möte” 

• stärka proAros konkurrenskraft 

• bidra till att proAros kan uppfylla uppdragsgivarens mål och förväntningar 

 
Att skapa en handlingsplan som fungerar som en stark strategisk inriktning och vägvisare vid 
olika typer av beslut var initialt en stor och betydelsefull fråga. Intentionen var också att 
handlingsplanen ska fungera också som en viktig katalysator när det gäller att skapa en ännu 
starkare utvecklingskraft vilket i sin tur stimulerar kreativitet, skapar synergier, 
gränsöverskridande utveckling och nya sätt att synliggöra idéer. Att vara lyckosam i detta 
arbete är fortfarande ett viktigt övergripande och långsiktigt mål. 
 
 

Resurser, ansvar och roller 
 
Arbetet har drivts av ett strategiskt råd kallat Utvecklingsforum, tillsammans med 
utvecklingschefen. Rådet är ett tvärforum med kreativa representanter från proAros olika 
verksamheter.  

De senaste åren har särskilda utvecklingsmedel (totalt 350 tkr på helår) avsatts för det 
innovativa arbetet. Dessa medel har bland annat använts till att arrangera en 
innovationstävling med priser, enstaka utbildningsinsatser, information och 
kommunikationsmaterial samt skapande av en idébank (se nedan).  
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Aktiviteter och verktyg  

Redovisa de tekniska delarna. System, verktyg etc. 

Ett innovativt arbetssätt är en självklar och nödvändig del i byggandet av en modern 
kunskapsorganisation. Med medarbetare och ledning som tänker i nya banor, har förmågan att 
lotsa fram goda idéer och lösningar till förverkligande tror vi att vi underlättar för nya och 
bättre arbetssätt att implementeras i organisationen. I detta ingår också att kunna och våga 
säga nej till idéer som av lika skäl saknar bärkraft. 

Att arbeta innovativt är ett sätt att skapa en bättre verksamhet genom bland annat synergier 
med andra verksamheter – både i den egna, men också i helt andra branscher. På det sättet kan 
ett mervärde skapas, ett mervärde som gör det möjligt att utföra uppdraget på ett bättre sätt. 

Idéer, innovationer och nytänkande kan aldrig tvingas fram. De måste växa fram successivt 
och bli ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. Det handlar mycket om som enskild 
medarbetare eller chef hitta nya sätt att tänka, se och förhålla sig till sitt uppdrag och hur det 
ska utföras. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta är ett starkt fokus i arbetet att 
genomföra olika typer av stimulerande aktiviteter samt implementera tydliga och säkrade 
metoder att ta hand om de olika idéer och förslag på nya arbetssätt som uppkommer.   

 

 

proAros modell för verksamhetsutveckling. Det är i idéfasen som alla idéer till innovationer som kan komma att 

bidra till en ökad effektivitet och/eller konkurrenskraft uppkommer. Det sker oftast i de kundnära aktiviteterna 

och förutsätter medarbetare som kan, får, törs och vill tänka nytt. Idéfasen understöds av ett kreativt klimat som 

bygger på att det finns förutsättningar för gränsöverskridande samarbete, stöd till chefer/ledare i att coacha 

kreativa medarbetare, möjligheter till kompetensutveckling, verktyg och modeller för kreativa möten och olika 

typer av aktiviteter som stärker gemensamt sammanhang. Utvecklingsfasen: Goda idéer kan sändas till 

innovationslots eller föras in i proAros idébank. Innovationslotsen fungerar som bollplank för idégivare samt ser 

ständigt över nya innovationsförslag i idébanken. Idéerna vässas ytterligare. I bedömnings- och beslutsfasen 

avgör Utvecklingsforum om idén saknar bärkraft och därför inte ska genomföras, om idén ska utvecklas i linjen 

eller om den ska betraktas som ett centralt utvecklingsprojekt. Större projekt beslutas i proAros styrelse eller 

ledningsgrupp, mindre i Utvecklingsforum. I lanseringsfasen genomförs utvecklingsprojektet enligt Västerås 
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stads projektarbetsmodell (PEJL) via projektledare som tillhör eller som kvalitetssäkrats via Utvecklingsenheten 

och projektet överlämnas därefter till linjen. I uppföljningsfasen följs utvecklingsprojekt upp och dokumenteras. 

 

 Verktyg 

• Idébank 

Runt om inom proAros verksamheter uppkommer många idéer till olika typer av 

förbättringar. Genom att samla alla idéer på en och samma plats kan idéer bli till inspiration 

för andra. Detta ger förutsättningar för en idé att kunna vidareutvecklas eller anpassas till en 

annan verksamhet. 

 

För att synliggöra idéer har en 

idébank byggts upp. Den är 

webbaserad och bygger på en wiki- 

lösning, (liknande som Wikipedia). 

Här är det enkelt och intuitivt att 

dels lägga in en ny idé och dels att 

bläddra runt bland befintliga idéer. 

Idébanken lanserades i augusti 

2009. 

 

Men att bli en kreativ organisation 

är inte helt enkelt. Kreativitet kan även skapa viss prestationsångest. Många anser inte att 

deras idéer är bra nog, med ett nytt ”problemforum” hoppas vi komma runt det.  

 

• Årligt innovationspris 

För att få fram och uppmärksamma idéer eller innovationer som kan förenkla det dagliga 

arbetet och samtidigt öka kvalitet och konkurrenskraft har vi inrättat ett årligt 

innovationspris 

 

• Innovationslots 

Huvuddelen av det idégenererande arbetet sker i den egna verksamheten. Och oftast är det 

också där som det avgörs huruvida idén har bärkraft för det vardagliga arbetet. Ibland kan 

det dock vara så att en idé kan behöva ytterligare stöd för att tas vidare. Därför finns det 

inom proAros en innovationslots. Dennes uppgift är att: 

o Fungera som en ”dörröppnare” och vara den naturliga kontaktpersonen för idégivare 

och chefer som vill ha någon att ”bolla med”. 

o Bygga upp och underhålla externa kontakter med såväl djup som bredd 

o Vara sammankallande för proAros innovationspanel 

o Sortera, värdera och föra potentiellt intressanta idéer vidare till innovationspanelen 

för att lösningen ska bli den bästa möjliga för den enskilde idégivaren 

o Stödja innovationspanelen i att finna lämliga coacher 

o Ha överblick över, och ansvara för, idébanken 
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o Arrangera olika aktiviteter och events för inspiration och kunskapsspridning 

o Arrangera firanden av proAros framgångar inom området 

o Undersöka möjligheterna att ansöka om externa medel 

 

Utvecklingschefen fungerar som innovationslots. 

 

Utvecklingsforum 
Utvecklingsforum leds och sammankallas av Utvecklingschef.  Utvecklingsforum har 
uppdraget från proAros ledningsgrupp att ansvara för det övergripande arbetet med innovation 
och utveckling. Det sker framförallt via olika typer av behovsinventering, arbete med 
innovationsförslag från verksamheten eller rena uppdrag från ledningsgruppen. 
Utvecklingsforum träffas en gång i månaden och arbetar då med 
verksamhetsutvecklingsfrågor - från idégenerering till projektuppstart. Från 2011 finns en 
budget för implementering av utvecklingsprojekt kopplat till Utvecklingsforum. 

 

Kultur och förhållningssätt  

 
Under de första åren har arbetet helt bedrivits på befintlig arbetstid av utvecklingschefen och 
deltagarna i utvecklingsrådet. Samarbete inleddes tidigt med både Idélab och IDP (Sten och 
Annalill Ekman) vid Mälardalens Högskola (Mdh). Fyra medlemmar i utvecklingsrådet gick 
en 5 poängsutbildning i ”Entreprenöriella processer”. Ordinarie arbetsträffar användes för 
olika stimulerande aktiviteter. Bland annat var utvecklingschefen ute i ledningsgrupperna och 
genomförde olika informationsinsatser med kreativa inslag. 

 En utbildningsdag på Mälardalens högskola i Eskilstuna anordnades för proAros 
ledningsgrupp och då inom ledningsarbetets ramar.  

En uppdragsutbildning ”Konkurrenskraftig ledning” har genomförts men då inom ramen för 
avsatta medel för utbildningsinsatser. Direktören för proAros har varit mycket noga med att 
visa sitt engagemang i frågan. Drivandet av framtagandet av systemet har legat på 
utvecklingschefen men hela organisationens ledningsgrupp har haft ansvaret att i sina 
respektive ledningsgrupper arbeta med temat innovation.  

Det bästa resultatet så här långt är att intresset för att jobba mer innovativt har väckts och är 
igång runt om i hela organisationen. Dialogen kring utveckling, idéer, innovation och 
entreprenörskap lever ständigt vilket skapar en positiv spiral där fler och fler idéer synliggörs. 
Den kanske mest tydliga effekten är att det gränsöverskridande arbetet utvecklas, det vill säga 
när flera verksamheter slår ihop sina resurser för att skapa en ny tjänst tillsammans. Vår 
bedömning är att det är här som vi kan hitta de allra bästa resultaten. 
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Ett annat resultat är att antal bidrag till innovationstävlingen har varit över förväntan. Första 
året kom det in cirka 40 bidrag och andra året något färre men ändå cirka 30 bidrag. Fler har 
lagt in sina idéer på idébanken utom tävlan. Första året la vi ribban att det skulle vara en idé 
som redan hade genomförts i verksamheten. Andra året vill vi ha in även idéer som inte var 
”färdiga”. Det budskapet bedöms inte ha slagit helt igenom. Andra året skulle även 
tävlingsbidragen lämnas in under en särskild flik under idébanken. Kan tänkas att det blev 
tekniskt mer ovant och att det begränsade antalet inlämnade bidrag. Men då detta har varit en 
del i lärprocessen att jobba med idébanken så bedöms detta ändå som ett lyckat resultat.  

Idébanken startade så sent som i slutet av augusti 2009. Andra året erbjöds ett tillfälle till 
coachning av innovationspanelen under tävlingstiden. De tre första som anmälde sig fick en 
chans att få sin ännu ej inlämnade idé coachad. Detta slog mycket väl ut. Tre hörde 
omedelbart av sig. Efter coachningen kunde de alla jobba vidare med sin idé. Ett mycket 
lyckat initativ.  

När det gäller idéer som handlar om produkter som ska utvecklas så har vi sagt att det är inte 
något som vi kan jobba med inom vår kommunala verksamhet. Däremot så har vi jobbat upp 
kanaler för att kunna slussa ev produktutveckling vidare till någon av de andra etablerade 
aktörerna på området. Såsom ALMI, Teknikbyn, Företagscoacherna eller Idélab. Det finns en 
hel del som vi saknar kunskap och beredskap för när det handlar om patentförfarande och 
liknande.  
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Bilaga 2- Intervjufrågor – proAros mässa 1-2 november 

2011 
 
– Känner du/ni till idébanken? Vilket nät/dator (mac/pc?) använder du? 

Svar:  

  

– Om ett sådant forum (idébanken) finns, vad skulle krävas för att du/ni skulle använda 
det? 

Svar:  

 

– Anser du/ni att feedback/respons är viktigt för att du/ni skulle använda ett sådant 
forum? 

Svar:  

 

– När du/ni får kommunikation om vad som händer i proAros, hur eller vart får du/ni 
den informationen? 

Svar: 

 

– Vart vänder du/ni dig/er när du/ni möter ett problem eller finner en lösning på ett 
problem? 

Svar:  

 

– Är det okej om vi kontaktar er i vårt fortsätta arbete här hos proAros? 

Svar: 

 
Kontaktuppgifter:  
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Bilaga 3 - Enkät proAros Idébank: (för dem som inte använt 

sig av idébanken) 
Samma frågor i den webbaserade enkäten. 

Var vänlig och fyll i och sänd sedan in ditt svar till: exjobbproaros@gmail.com 
Vill du hellre sända in den brevledes går det bra att skicka till: 
Lisa Alm 
Emausgatan 45D 
72221 Västerås 

 

 

Idébanken är ett forum för alla anställda inom proAros. Den finns att finna via proAros 
intranät och syns där som en ikon i form av en gul lampa (idélampa). Syftet med idébanken är 
att skapa nya innovationer och att finna nya lösningar. Tanken med idébanken är att alla delar 
inom proAros verksamheter ska gynnas av att se varandras idéer och problemlösningar. 

Grundtanken är att det ska vara ett verktyg som ska få proAros att utvecklas och bli mer 
innovativt(nytänkande). 

 

 

Vid det första och inledande intervjutillfället då vi träffade många av er på proAros mässan 
fick vi mycket bra inputs och information. Utifrån era tankar och idéer har vi skapat denna 
enkät för att gå ner mer på djupet och se dels hur behovet ser ut samt hur vi kan utveckla 
idébanken på bästa sätt. 

Ju mer information vi kan få av er desto bättre blir resultatet av vår undersökning. Som vi sa 
när vi träffade er är detta ingenting som ska behöva ta allt för lång tid från er sida och vi har 
därför försökt utforma enkäten på ett så enkelt sätt som möjligt. Vår tanke från början var att 
ha 1 X 2 frågor, men vi har istället valt att låta er själva forma era svar då vi tror att detta leder 
till en bättre helhet. 

Era svar betyder mycket för oss och vi uppskattar att ni tar er tid att hjälpa oss med detta. 

Med Vänliga Hälsningar och stort Tack! 

 

Lisa Alm & Patrik Birgersson 
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För vår egen statistik har vi en inledande fråga som är: Hur många gånger per månad 
är du inne på proAros intranät? 

Dagligen: 

Någon gång i veckan: 

3-4 gånger i månaden: 

Någon gång i månaden: 

Någon gång per halvår: 

Någon gång per år: 

Aldrig: 

 

 
1. Vilket sätt väljer du när du ska sprida information på din arbetsplats? 

Arbetsplatsträffar:   E-post: 

Internpost:   Annat: 

 

2. När du får information gällande din arbetsplats, vilket sätt föredrar du att få den 
på?  
Arbetsplatsträffar:   E-post: 

Internpost:   Annat: 

 

3. Har du något förslag på hur proAros kan sända sin information om idébanken 
till just dig? 
Svar: 
 
 
 

 

4. Har du något exempel på en webbsida som du tycker är enkel att förstå?  
proAros intranät: 

www.skatteverket.se: 

www.aftonbladet.se: 

www.facebook.com: 

www.wikipedia.se: 

www.google.se: 

Annat: 

 

 



61 

 

 

5. Vad, i din mening, anser du gör en webbsida enkel att förstå? 
Svar: 

 

 

 

6. Hur skulle du ställa dig till att få ett idéförslag från en annan del av proAros? 
(Exempelvis att grundskolan lämnar ett förslag som kan appliceras på ett 
äldreboende.) 
Enbart positivt:  Positiv, men ändå med viss tveksamhet: 
Neutral:  Negativ, men vill ha mer information: 

Enbart negativ: 

 

7. Just nu finns det ett pris på 25 000 kronor som går till årets innovation som 
inkommer till idébanken. Är detta något som motiverar dig till att använda 
idébanken?  
Ja: 
Nej: 

 

8. Om priset på 25 000 kronor inte fanns längre utan ändrades, har du något 
förslag på vad man kan byta ut det till? 
Svar 

 

 

9. När vi intervjuade några av er på mässan fick vi känslan av att feedback/respons 
vid användandet av idébanken var viktigt för majoriteten av er. Har ni något 
förslag på hur denna feedback skulle kunna gå till? 
Svar: 
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10. Nu när du vet att sidan finns, hur ställer du dig till att använda den idag? 
Positiv: 
Jag vill gärna ha mer information innan jag börjar använda mig av den: 

Neutral: 

Negativ: 

Annat: 

 

Tack för att ni tagit er tid att svara på våra frågor. Har ni någonting mer att tillägga, 
någonting som ni tycker att vi missat att ta upp eller bara egna synpunkter, skriv dem 
gärna här: 
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Bilaga 4 - Enkät proAros Idébank: (för dem som använt sig 

av idébanken) 
Samma frågor i den webbaserade enkäten. 
 

Var vänlig och fyll i och sänd sedan in ditt svar till: exjobbproaros@gmail.com 
Vill du hellre sända in den brevledes går det bra att skicka till: 
Lisa Alm 
Emausgatan 45D 
72221 Västerås 

 

 

Idébanken är ett forum för alla anställda inom proAros. Den finns att finna via proAros 
intranät och syns där som en ikon i form av en gul lampa (idélampa). Syftet med idébanken är 
att skapa nya innovationer och att finna nya lösningar. Tanken med idébanken är att alla delar 
inom proAros verksamheter ska gynnas av att se varandras idéer och problemlösningar. 

Grundtanken är att det ska vara ett verktyg som ska få proAros att utvecklas och bli mer 
innovativt(nytänkande). 

 

 

Vid det första och inledande intervjutillfället då vi träffade många av er på proAros mässan 
fick vi mycket bra inputs och information. Utifrån era tankar och idéer har vi skapat denna 
enkät för att gå ner mer på djupet och se dels hur behovet ser ut samt hur vi kan utveckla 
idébanken på bästa sätt. 

Ju mer information vi kan få av er desto bättre blir resultatet av vår undersökning. Som vi sa 
när vi träffade er är detta ingenting som ska behöva ta allt för lång tid från er sida och vi har 
därför försökt utforma enkäten på ett så enkelt sätt som möjligt. Vår tanke från början var att 
ha 1 X 2 frågor, men vi har istället valt att låta er själva forma era svar då vi tror att detta leder 
till en bättre helhet. 

Era svar betyder mycket för oss och vi uppskattar att ni tar er tid att hjälpa oss med detta. 

Med Vänliga Hälsningar och stort Tack! 

 

Lisa Alm & Patrik Birgersson 
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För vår egen statistik har vi en inledande fråga som är: Hur många gånger per månad 
är du inne på proAros intranät? 

Dagligen: 

Någon gång i veckan: 

3-4 gånger i månaden: 

Någon gång i månaden: 

Någon gång per halvår: 

Någon gång per år: 

Aldrig: 

 

 
1. Vilket sätt väljer du när du ska sprida information på din arbetsplats? 

Arbetsplatsträffar:   E-post: 

Internpost:   Annat: 

 

2. När du får information gällande din arbetsplats, vilket sätt föredrar du att få den 
på?  
Arbetsplatsträffar:   E-post: 

Internpost:   Annat: 

 

3. Har du något förslag på hur proAros kan sända sin information om idébanken 
till just dig? 
Svar: 
 
 
 

 

4. Har du något exempel på en webbsida som du tycker är enkel att förstå?  
proAros intranät: 

www.skatteverket.se: 

www.aftonbladet.se: 

www.facebook.com: 

www.wikipedia.se: 

www.google.se: 

Annat: 
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5. Hur fick du vetskapen om proAros idébank? 
Från min chef:  Genom andra ledare: 

Genom chefen på APT: Min chef skickade mig länken: 

Via verksamhetens ledning: 

 

 

 

6. Hur var din upplevelse av proAros idébank? (Endast ett svar) 
Lätt att förstå:   

Vissa svårigheter, men helheten var enkel: 
 

 

7. Kan du ge exempel på eventuella svårigheter i idébanken?  
Svar: 
 
 

8. Skulle du rekommendera andra att använda sig av proAros idébank? (endast ett 
svar) 
Ja: 

Vet ej: 

Inget svar: 

 

 

9. De delar jag tyckte hade den enklaste utformningen på idébanken var? (endast 
ett svar) 
Idélämningsrutan: 

Hjälpsidan: 

Inget svar: 
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10. Om du fick fria händer att ändra på idébankens uppbyggnad (själva sidan) vad 
skulle du välja att ändra? 
Svar: 

 

 

11. Anledningen till att jag använde mig av proAros idébank var för att? 

Jag fick veta om prissumman på 25 000 kr: 

Jag hade en bra idé som jag ville dela med mig av: 

Min omgivning stöttade mig och pushade att lämna min idé: 

Inget svar/annat:  

 

12. Om du svarade Annat vid föregående fråga: anledningen till att jag använde mig 
av proAros idébank var för att, får du gärna berätta här: 
Svar: 
 

13. Prissumman på 25 000 kr går just nu till hela enheten, skulle det kännas mer 
motiverande om du som idélämnare(om du lämnade idén själv)skulle du få 
prissumman? (Endast ett svar) 
Ja: 

Nej: 

Inget svar: 
 

14. Om du själv fick bestämma, skulle du motta ”pris” på något annat sätt? 
Svar: 
 
 
 

15. Om idébanken fortfarande skulle finnas kvar, men att du istället för att själv 
skriva in idéer, får mejla till någon som lägger upp dem åt dig, skulle du se detta 
som: 
Positivt:  Negativt: 

Vet ej:  Inget svar: 

 

16. Om du gör en enkel uppskattning av din egen kunskap vid datoranvändande, 
vilken kategori skulle du placera dig i? 
Kunnig:   
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Medel: 

 

Tack för att ni tagit er tid att svara på våra frågor. Har ni någonting mer att tillägga, 
någonting som ni tycker att vi missat att ta upp eller bara egna synpunkter, skriv dem 
gärna här: 

 

 

 


