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Förord 

Författarna till följande examensarbete vill tacka de individer som bidragit till studien i form av 

deltagande i intervjustudien samt de individer som gett författarna tips och feedback under arbetets 

gång.  

Författarna vill även tacka handledaren till examensarbetet, Petra Edoff för den feedback och stöd 

som erhållits under processen med examensarbetet.    
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Sammanfattning  

Open Innovation är ett relativt nytt arbetssätt som innebär att organisationer tar in extern kunskap 

med syftet att utveckla interna processer och vidga den egna kompetensen. Studien utgår ifrån ett 

kvalitativt perspektiv där relevanta teorier hämtats ifrån tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

empiri som består av en omvärldsanalys samt intervjustudie med ett antal individer med varierande 

kunskap inom områdena; Open Innovation samt medborgardialog kopplat till offentlig förvaltning. 

Det framkom i studien att faktorer som transparens, verktyg samt process är viktiga byggstenar i en 

Open Innovation-process. Utifrån studien har författarna tagit fram en metod som skall synliggöra 

hur de olika områdena samverkar med varandra och vilka verktyg som kan tillämpas i processen (se 

nedan). Författarna fann genom studien att hanteringen utav de idéer och förslag som hämtas från 

Open Innovation-processer är den viktigaste delen i processen. Utan en bra hantering utav förslagen 

tappar Open Innovation-processen sitt värde och förtroendet för förhållningssättet tappas.   

 

Nyckelord i arbetet:  

Open Innovation, process, offentlig förvaltning, medborgardialog, medborgarbudget, faktorer, 

plattformar, kartläggning.        
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1. Inledning 

Open Innovation är ett förhållningssätt som främst använts inom den privata sektorn för utveckling 

av produkter, processer och tjänster. Genom att samla in kunskap och erfarenheter utanför 

organisationens gränser kan företag och organisationer bli mer konkurrenskraftiga, resurseffektiva 

och innovativa. (Remneland, 2010) Ett företag kan bredda dess kompetens genom att samla in idéer 

och kunskap utifrån. Fördelen med den här typen av innovations och förändringsarbete är att idéer 

tillåts växa genom att innovationer blir mer tillgängliga och fler aktörer kan bidra till dess 

utveckling. Open Innovation är även ett sätt att hitta nya vägar och innebär att tillämpa andra 

arbetssätt i en värld som är i ständig förändring. (OpenInnovation.eu 8/10-12) Medborgardialog är 

ett område som offentliga förvaltningar under ett antal år arbetat aktivt med. Syftet med 

medborgardialogen är att samla in kunskap samt åsikter ifrån medborgarna i kommunen vid olika 

beslutsprocesser. (SKL,1, 15/11-12) Medborgardialog och Open Innovation är därför två olika 

områden som går hand i hand. Frågan är, hur arbetar man med Open Innovation i en offentlig 

förvaltning som inte är vinstdrivande?    

 

Följande examensarbete ämnar undersöka och försöka finna en lösning på hur en Open Innovation-

process kan se ut i en offentlig förvaltning. Examensarbetet kommer att synliggöra de faktorer som 

krävs för att genomföra en Open Innovation-process inom offentlig förvaltning, då kommuner skall 

samla in idéer och kunskap från dess anställda samt invånare. Examensarbetet kommer att kartlägga 

hur tillvägagångssättet för att ta emot idéer utifrån ser ut idag i olika delar utav offentlig förvaltning. 

Kartlägga vilka faktorer som bör finnas med i Open Innovation processer. Faktorer kommer därefter 

att sammanfattas i en modell, (TPV-modellen) som författarna utvecklat under arbetets gång.  

1.1 Disposition av arbetet 

Arbetet kommer att disponeras på följande rubriker: 

 

● Studiens problemområde och syfte 
Rubriken kommer att behandla varför studien är av vikt samt bakgrunden till examensarbetet 

med avgränsningar och frågeställningar. 

● Metod 
Avsnittet skall grundligt redogöra för den metod som använts i examensarbetet, med avsikt 

på bland annat metoden kring litteraturinsamling och intervjustudien. 

● Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer att lägga grunden till examensarbetets teoretiska 

områden, Open Innovation samt medborgardialog, som därefter kommer att användas som 

stöd till analysen senare i arbetet.  

● Empiri & Resultat 
Empirin behandlar den data som framkommit ur den intervjustudie som genomförts. I 

avsnittet kan läsaren finna de olika intervjuerna sammanfattade under olika rubriker. Empirin 

tillsammans med den teoretiska referensramen lägger grunden för analysen i arbetet. I 

kapitlet kommer även en tabell över de faktorer som är viktiga för en Open Innovation-

process, som framkommit ur empirin samt teorin, att redovisas.  
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● Analys & Diskussion 
Analysen och diskussionen är resultatet av den teoretiska samt empiriska studien. Analysen 

kommer mynna i en metod för Open Innovation i offentlig förvaltning.  

● Resultat, slutsatser och rekommendationer 
Avsnittet kommer att behandla de slutsatser som författarna finner i rapporten samt 

presentation utav de förslag som författarna funnit genom teorin och empirin. 

 
 

 

  

Fig. 1, Disponering utav rubriker i examensarbetet, 

författarnas egen bearbetning. Blockens storlek 

motsvarar inte storleken utav rubrikerna i arbetet.  
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2. Studiens problemområde och syfte 

Nedan presenteras syftet och målen med följande examensarbete. Rubriker som kommer att beröras 

i kapitlet är; syfte, avgränsning, problemformulering, problemdiskussion samt frågeställning.  

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och finna ett arbetssätt för Open Innovation inom offentlig 

förvaltning. En del utav uppdraget i offentlig förvaltning innebär att vara öppen och finnas till för 

medborgarna, genom att tillämpa en tydlig process för Open Innovation kan uppdraget gentemot 

medborgarna stärkas. Genom att använda sig av Open Innovation-processer skapas möjligheter att 

hämta kreativa lösningar från externa aktörer samt att ge medborgarna och medarbetare möjlighet att 

påverka och vara delaktiga i de frågor som de berörs av. Utifrån ett helikopterperspektiv i studien är 

syftet att kartlägga tillvägagångssättet för Open Innovation samt att synliggöra vilka faktorer som 

bör finnas med i en Open Innovation-process, för att därmed göra arbetet med Open Innovation 

lättare.  

2.2 Avgränsning 

Examensarbetet är avgränsat till att studera hur arbetet med Open Innovation ser ut i offentlig 

förvaltning. Författarna har valt att avgränsa begreppet ”offentlig förvaltning” till kommunalt arbete. 

Författarna har även valt att genom en intervjustudie studera hur olika delar av Eskilstuna Kommun 

arbetar med Open Innovation. Avgränsningen som gjorts i intervjustudien är baserad på två olika 

grupper. Den ena gruppen består av individer med ett praktiskt perspektiv på Open Innovation och 

den andra gruppen består av experter inom området. Författarna har valt att ta fram de faktorer som 

bör ingå i en Open Innovation-process för att underlätta för kommuner i arbetet med Open 

Innovation. Metoden kommer dock inte kunna testas inom den tidsram som finns för arbetet.  

2.3 Problemformulering 

En kommuns invånare och anställda besitter en stor mängd kreativitet som kan vara en källa till 

effektiva och ekonomiskt sparsamma lösningar. En svårighet kan dock vara att samla in dessa idéer 

och förslag i en organisation som är av en kommuns storlek med avsikt på antalet invånare. Det 

krävs därför tydliga riktlinjer för att arbeta med Open Innovation. Ett annat problem som uppstår vid 

arbete med Open Innovation är hur engagemang skall väckas hos medborgarna kring processen samt 

hur de idéer och förslag som hämtats in skall bearbetas, väljas ut samt realiseras. 

 

Innan studien påbörjades genomfördes en mindre undersökning hos medarbetare i en offentlig 

verksamhet. Undersökningen exponerade en pain
1
, som uppstår när medarbetarna inte har inflytande 

på beslutsfattningar som påverkar dennes dagliga arbete. Medarbetarna uttryckte ett behov av att 

kunna ha inflytande på olika beslutsprocesser i en större bemärkelse.  

  

                                                
1
 Pain definieras enligt Hamrefors (2009) som ett behov som individen inte är medveten om att denne har. 
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2.4 Problemdiskussion 

Open Innovation är ett förhållningssätt som företag och organisationer kan använda för att utveckla 

sin egen kompetens i samarbete med externa parter. Genom att arbeta med Open Innovation tillåts 

olika kompetenser utanför den egna organisationen att kombineras med den interna kompetensen. 

Då tillexempel den äldre generationen besitter erfarenheter som kan kombineras med den yngre 

generationens nytänkande, vilket i sin tur kan generera lösningar på problem som gynnar alla parter. 

Problemet är dock att förstå vilka faktorer som måste finnas med för att en lyckad Open Innovation-

process skall kunna genomföras samt utmaningen för den offentliga förvaltningen att realisera de 

idéer som erhålls genom Open Innovation.  

2.5 Frågeställning 

2.5.1 Huvudfråga 

● Vilka faktorer är viktiga att ha med för en Open Innovation-process inom offentlig 

förvaltning? 

2.5.2 Underfrågor 

● Hur ser arbetet med Open Innovation ut i praktiken i offentlig förvaltning? 

● Vilka metoder finns för att stödja Open Innovation i andra kommuner och länder? 

2.6 Innovationsbidrag 

Författarna ämnar kartlägga de faktorer som bör finnas med i en Open Innovation-process. 

Kartläggningen skall ligga till grund för ett arbetssätt för Open Innovation inom offentlig 

förvaltning. Arbetssättet vilar på en empirisk studie som består av intervjuer samt en 

omvärldsanalys. Studier kring tidigare forskning och litteratur inom de två huvudområdena; 

medborgardialog och Open Innovation har även genomförts. Resultatet kommer kunna vara en 

grund till vidare forskning inom området Open Innovation i icke-vinstdrivande organisationer. 

Resultatet kommer att presenteras skriftligt där följande delar kommer finnas med; kartläggning av 

de faktorer som är av vikt inom offentlig förvaltning i Open Innovation-processer, svagheter i 

arbetssättet i nuläget, rekommendationer över vilka verktyg som bör ingå i arbetet med Open 

Innovation samt en processmodell som utvecklats utav författarna.  
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3. Metod 

Det här avsnittet kommer att behandla den metod som använts i examensarbetet. Rubrikerna skall 

beskriva hur författarna gått tillväga igenom examensarbetet med avsikt på litteraturinsamlingen 

och intervjustudien. Arbetet är utav kvalitativ natur och innehåller empirisk studie i form av en 

intervjustudie samt en omvärldsanalys. Den teoretiska studien består av insamling utav litteratur 

utifrån ett antal olika källor så som; forskningsartiklar och annan tryckt litteratur. Den empiriska 

studien består av en intervjustudie samt omvärldsanalys.  

3.1. Kvalitativt arbete 

Examensarbetet bör räknas, enligt författarna, som en kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning 

innebär att forskningen är utav en mer öppen karaktär. Fokus i forskningen ligger på händelser och 

uppfattningar hos de människor som berörs av studien och som rör sig i den miljö som skall 

studeras. Bryman (2008) anger att en kvalitativ forskning utgörs av en särskådning av den sociala 

verklighet som förekommer i fallet som skall studeras. (Bryman, 2008) Forskningen skall även 

innefatta en intervjustudie som även den identifierats som kvalitativ. Vikten i intervjustudien är att 

särskåda deltagarnas uppfattning kring ämnet, snarare än mätbara faktorer (Bryman, 2008). Den 

kvalitativa forskningsmetodiken är även flexibel i den bemärkelsen att den fördjupas successivt och 

kan anpassas för att passa syftet i studien (Olsson & Sörensen, 2011).     

3.2 Arbetsmetod 

Arbetsgången i examensarbetet är uppdelat i följande moment och ser ut på följande sätt: 

 

● Insamling av teori. 

● Urval av relevanta ämnesområden och faktorer. 

● Analys av teori (urval av relevant litteratur etc.). 

● Undersökning kring lämpliga individer att intervjua. 

● Utskick av förfrågningar till intervjustudien. 

● Genomförande av intervjustudie. 

● Transkribering av underlag från intervjuerna. 

● Idégenerering kring en modell för Open Innovation. 

● Analys av empiri och teori. 

● Diskussion, slutsatser och vidare rekommendationer. 

 

Tanken med arbetsmetoden är att på ett systematiskt sätt arbeta igenom de delar som skall ingå i 

examensarbetet. Författarna anser att fördelen med denna systematik är att alla delar bearbetas och 

att ingen del försummas i arbetsprocessen. Genom att arbeta utefter en arbetsmodell utav den här 

typen möjliggörs även återkoppling och eventuell korrigering efter att varje moment slutförts, för att 

säkerställa kvaliteten i arbetet.  
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3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata som använts i arbetet har bestått av forskningspublikationer, litteratur och i viss mån 

internetbaserade källor. Sekundärdata har använts i syftet att bilda en djupgående uppfattning kring 

ämnet samt vad som framkommit ur tidigare forskning. Databaser som använts för att samla in data 

har främst varit de databaser som tillhandahålls genom högskolebiblioteket; Emerald, 

Google Scholar och ABI/INFORM Global. Sökord som använts för att finna artiklar inom området 

har varit; Open Innovation, Open Innovation Tools, Open Innovation in public sector, participatory 

budgeting project, medborgadialog, politiska beslutsprocesser. Den artikel som främst använts i 

examensarbetet har varit; Feller och Finnegan (2011) - en artikel som tar upp olika typologier och 

förhållningssätt kring Open Innovation, kopplat till offentlig förvaltning. Författarna anser att 

artikeln är starkt kopplat till forskningsfrågorna i examensarbetet. Tips på övrig litteratur har till viss 

mån även erhållits från handledaren utav examensarbetet; Petra Edoff samt andra lärare vid 

akademin (IDT). Författarna har till störst del använt sig utav följande böcker i examensarbetet;  

 

 Joe Bessant, Joe Tidd (2008) - Innovation and Entrepreneurship.  

 Sven Hamrefors (2009) - Kommunikativt ledarskap.  

 Björn Remneland (2010) - Öppen Innovation.  

 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har även publicerat ett antal skrifter om 

medborgardialog, något som författarna funnit mycket värdefullt i arbetet med 

examensarbetet.  

Något som kan tilläggas i sekundärdatan i arbetet är dock att mycket av den litteratur som finns att 

tillgå bekräftar varandra. Detta medför att det i den litteratur som forskarna funnit inte finns så 

mycket som säger emot varandra. Vilket innebar för studien att författarna valde att till störst del 

basera resultaten på primärdata och ha sekundärdatan som bekräftande information till det.       

3.4 Primärdata 

Primärdatat som använts i examensarbetet har bestått av en kvalitativ intervjustudie med sju stycken 

individer med en betydande insikt inom området samt en omvärldsanalys. Med betydande insikt i 

ämnet menar författarna att individen antingen arbetat med Open Innovation praktiskt eller att de har 

forskat inom området. Respondenterna består utav individer med olika erfarenheter på områdena 

medborgardialog samt Open Innovation. Fem respondenter har praktiska erfarenheter utav 

arbetssättet och två respondenter har ett forskningsperspektiv på området med någon form av 

koppling till offentlig verksamhet. Omvärldsanalysen består utav en studie kring olika 

förhållningssätt till Open Innovation i andra länder och kommuner än de som studerats i 

intervjustudien. Primärdatat fungerar som empiri i arbetet och skall ligga till grund tillsammans med 

den teoretiska referensramen, för den analys och de slutsatser som finns i examensarbetet. 

3.5 Kvalitativ intervju 

3.5.1 Urval 

Inför urvalet av personer till intervjustudien diskuterades det kring vilka personer som kunde vara 

lämpliga respondenter i intervjustudien. Några namn togs fram efter diskussioner med handledaren 

samt efter diverse tips på individer med kunskap inom området (se fig. 2). Författarna beslutade att 

urvalet skulle vara baserat på något utav följande faktorer: 

 

● Praktiska erfarenheter utav Open Innovation samt medborgardialog inom offentlig 

förvaltning. 
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● Erfarenheter utav Open Innovation i forskningsmiljöer, med någon koppling till 

innovationsarbete inom offentlig förvaltning.   

 

 

 

Respondent Befattning 

Respondent 1 Doktorand innovationsteknik med 

viss anknytning till offentlig 

förvaltning 

Respondent 2 Open Innovation-manager i en 

Science Park 

Respondent 3 Kvalitetschef inom offentlig 

förvaltning 

Respondent 4 Utvecklingsstrateg inom offentlig 

förvaltning 

Respondent 5 Verksamhetschef inom offentlig 

förvaltning 

Respondent 6 Doktorand inom innovationsområdet 

med anknytning till offentlig 

förvaltning 

 

Enkätundersökning 1 Handläggare inom en central 

samarbetspartner för kommuner och 

landsting. 

 

3.5.2 Semi-strukturerad intervju 

Intervjuguiden, (se bilaga nr 1), som togs fram innehöll ett antal relativt öppna frågor som fungerade 

som teman i intervjun. Dessa frågor hade som syfte att guida intervjuledaren och respondenten in på 

rätt område inom Open Innovation samt medborgardialog. Anledningen till att författarna valde den 

här typen av intervjumetodik, var dels för att respondenterna inte skulle bli allt för styrda av 

frågorna. Dels för att låta respondenterna berätta med egna ord om deras egna uppfattningar och 

upplevelser av förhållningssätten. (Olsson & Sörensen, 2011) 

3.5.3 Intervjuetik 

Syftet med intervjun beskrevs innan intervjun påbörjades samt i vilket sammanhang som 

respondenterna skulle komma att använda materialet. Respondenterna godkände att författarna 

spelade in samtalet i syfte att underlätta transkribering utav materialet efteråt. Det transkriberade 

materialet skickades därefter ut till respondenterna för godkännande, något som berörs av 

samtyckeskravet (Olsson & Sörensen, 2011).     

 

3.5.4 Transkribering & Analys av datainsamling 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades därefter med hjälp av dator och 

ordbehandlare. En fördel med transkribering utav intervjumaterial är att missförstånd undviks samt 

att intervjuobjektet möjliggörs att ta del av det utskrivna materialet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Transkribering bör, tidsmässigt, ske så nära intervjun som möjligt (Olsson & Sörensen, 2011). 

Materialet som samlades in analyserades utefter ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik 

innebär att forskarna genom att tolka det som framkommer ur intervjustudien bildar en förståelse för 

Fig. 2, Förteckning över respondenter i intervjustudien 



Examensarbete-Innovationsteknik 

den 22 februari 2013 

 

 

  
Sida 8 

 
  

situationen (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna kodade därefter transkriberingarna med olika 

färger, beroende på hur väl kopplat datan var till teori-kapitlet i rapporten. Gul-markering i 

transkriberingen visade på att det fanns en viss koppling till forskningsfrågorna och röd-markering 

visade på en direkt koppling till forskningsfrågorna. Därefter sammanfattades transkriberingarna 

under rubriken empiri. Vid arbetet med empirin och genomgående i arbetet genomförde författarna 

idégenerering kontinuerligt för att komma fram till en metod för Open Innovation, som presenteras i 

analysen.   

3.6 Omvärldsanalysen 

Omvärldsanalysen fungerar i arbetet som ett stöd för den datainsamling som gjorts genom 

intervjustudien samt litteraturstudien. Omvärldsanalysen genomfördes genom sökningar i olika 

databaser med sökord som; medborgardialog, Open Innovation, Open Dialogue, 

Participatory Budgeting Project (PBD). Vi erhöll även till viss del tips på exempel där 

medborgardialoger samt Open Innovation-processer genomförts som var till nytta för sökningen. 

Resultatet utav sökningarna resulterade i ett antal exempel på Open Innovation-processer och 

medborgardialoger som hade genomförts i andra kommuner i Sverige och i världen. Urvalet 

baserade därefter på de medborgardialoger som var mest framstående utav de som framkom genom 

omvärldsanalysen. Nedan beskrivs vilka exempel som valdes ut samt varför: 

 

 Haninge Kommun - En utav de första kommunerna i Sverige som genomförde en 

medborgardialog. 

 Australien – En utav de större medborgardialogerna som hittills genomförts. 

 USA – Ett utav de mer kända exemplen på medborgardialog som genomförts nationellt och 

som hade ett annorlunda arbetssätt jämfört med de tidigare exemplen.  

3.7 TPV-modellen 

Studien resulterade i en TPV-modell som författarna tagit fram genom att analysera den data som 

framkommit i studien. Analysen har utgått ifrån de faktorer som kunnat samlas genom primär samt 

sekundärkällorna och sammanfattats i en modell som representerar detta. Faktorerna som framkom i 

studien samlades ihop under ett antal rubriker och som därefter resulterade i tre huvudrubriker med 

underliggande faktorer som spelar in på en lyckad Open Innovation-process.    

3.8 Metodkritik 

Den kritik som kan framföras kring den metod som använts i examensarbetet är främst riktad 

gentemot den empiriska studie som genomförts i arbetet. Valet att välja en öppen intervjuguide hade 

nackdelen att svaren som erhölls i intervjuerna var spretiga och svåra att sammanföra under ett antal 

teman. Användandet utav en mer styrd intervjuguide hade kunnat underlätta arbetet med kodning 

samt att analysen hade kunnat genomföras lättare. På grund av detta blev datan till analysen 

svårtolkad och författarna tvingades till att vidta ett tolkande förhållningssätt till den data som 

inkommit, något som kan ha påverkat objektiviteten i analysen. Ytterligare kritik som kan framföras 

är att författarna inte fick tag på en representant från de politiska leden inom förvaltningen. Detta 

påverkade resultatet i den bemärkelsen att författarna inte erhöll alla perspektiv på 

forskningsfrågorna som finns i en offentlig förvaltning. Detta kan ha påverkat resultatet och 

riktningen på arbetet avsevärt, då det påverkade helhetsbilden av den offentliga förvaltningens 

arbetssätt.   
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Den litteratur kring offentlig förvaltning kopplat till Open Innovation uppfattades som begränsad, då 

mycket av den forskning som bedrivits har varit fokuserade kring vinstdrivande verksamheter. 

Svårigheter i att hitta litteratur kan även ha en grund i att Open Innovation är ett relativt nytt 

forskningsområde.  Bredden i forskningsfrågan bidrog till att det var svårt att koncentrera 

litteraturinsamlingen då många olika områden berördes. Detta medförde till att författarna inte hann 

gå ner på djupet i vissa områden. Ett utav de områden som författarna känner skulle ha behövts 

studeras djupare är de brister som finns med Open Innovation som metod. Svårigheterna i att hitta 

litteratur kring bristerna med Open Innovation som metod kan enligt författarna bero på att det inte 

bedrivits tillräckligt med forskning som upplyser området. Med en mer djupgående 

litteraturinsamling hade dock ytterligare brister eventuellt kunnat utläsas.    
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4. Teoretisk referensram 

Följande avsnitt i rapporten är den teoretiska referensramen som ämnar beskriva de huvudområden 

som undersökts genom litteraturstudien. Huvudområdena som tas upp är Open Innovation samt 

medborgardialog. Den första rubriken ämnar beskriva vad Open Innovation är utifrån olika 

forskares perspektiv, för att därefter gå djupare in på verktyg som används, tillämpning, motivation 

etcetera. Den andra delen i kapitlet behandlar medborgardialog och innehåller rubriker som; 

definition samt verktyg. 

4.1 Vad är Open Innovation? 

Termen Open Innovation definieras som ett paradigm som utgår från att organisationer kan använda 

sig av externa och interna idéer för att hitta nya marknadsmöjligheter. De bästa idéerna finns 

nödvändigtvis inte hos slutna organisationer. (Chesbrough, Vanhaverbeke, West, 2006) Idéer kan 

skapa större värde på marknaden via externa kanaler (Jusko 2009). Bessant och Tidd (2008) 

beskriver Open Innovation som en strategi med syfte att mobilisera innovationskällor inom och 

utanför organisationen. Det finns en viss logik i att öppna upp sina innovationsprocesser och söka 

utanför organisationens egna gränser samt hantera utomstående nätverk och relationer. (Bessant & 

Tidd, 2008) Enligt Heap (2010) är termen Open Innovation hämtad från koncept där 

samarbetsprojekt sammankopplar individer eller grupper som inte är länkade till den egna 

organisationen. Det innebär att man vidgar organisationens egna gränser för att skapa eller köpa 

intellektuella kunskaper där individer eller grupper samarbetar mot överenskomna mål som är 

framtagna av organisationen. Open Innovation ger möjligheter att nå källor till kunskap som annars 

inte skulle vara möjliga. Det erbjuder “input” och levererar innovation till organisationen. 

Möjligheten att tillämpa Open Innovation har ökat med tiden eftersom allt fler, speciellt unga 

människor, är välutbildade. Den kunskap som finns inom den egna organisationen går med största 

sannolikhet att hitta utanför. (Heap, 2010) Hamrefors (2009) beskriver Open Innovation som att 

driva innovationsprojekt med andra aktörer i omvärlden.  Processer i organisationen måste knytas 

samman med operativa kunskapsnätverk, för att kunna generera kunskap i realtid på ett improviserat 

sätt. Processerna måste formas så att förutsättningen att testa nya kunskaper ska vara möjligt. I vissa 

fall måste processen ske i en miljö utanför den egna organisationens gränser, eftersom det annars kan 

vara svårt att få in varierande perspektiv. Det uppstår svårigheter att internt diskutera utifrån nya 

perspektiv då medarbetarna i en organisation är formade utav en gemensam kultur. Processer som 

internt prioriteras lågt kan skapa stort värde om man öppnar upp den delen till externa aktörer. 

(Hamrefors, 2009) En organisation kan komma till en punkt där den interna personalen inte kommer 

längre i sina arbetsprocesser. Vid sådana tillfällen är det gynnsamt att öppna upp processen till 

externa aktörer, för att hämta in nya lösningar och idéer. (Jusko, 2009) 

4.1.1 Verktyg 

Organisationer börjar idag upptäcka potentiella kunskapskällor utanför de egna gränserna, för nya 

idéer och teknologier. Den senaste utvecklingen av Open Innovation har varit att skapa kontakter 

utanför den egna organisationen med hjälp av den teknologiska utvecklingen. Datorn har utvecklats 

till ett användbart verktyg där hemsidor som till exempel, www.openinnovation.eu, har etablerats för 

att främja arbetssättet för Open Innovation. (Heap, 2010) I skrivande stund finns det ett flertal 

verktyg för tillämpning utav Open Innovation. Det finns både simpla och sofistikerade versioner av 

webb-tjänster, tjänste-leverantörer och olika events som underlättar för organisationer att hitta 

framgång utanför dem egna gränserna. (Jusko, 2009) 

 

Bessant och Tidd (2008) tar upp ett exempel där internetbaserade plattformar tillämpas. Människor 

med varierad kunskap kan genom ett sådant verktyg samlas kring centrala teman och i förlängningen 

http://www.openinnovation.eu/
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utvecklas till en armé av problemlösningsleverantörer. Dessa arbetar utifrån sina kunskapsområden 

och in i organisationens kunskapsgränser. En variant är att skapa ett intranät vilket sammanlänkar ett 

bestämt antal människor inom organisationens gränser. En annan variant är att utforma en global 

hemsida, till exempel innocentive.com, (se fig. 9), som sträcker sig utanför organisationens gränser 

och möjliggör en värld av nya kunskaper och samarbeten. (Bessant & Tidd, 2008) 

4.1.2 Motivation 

För att en Open Innovation process skall bli lyckad krävs det att människor blir motiverade till att 

delta.  Antikainen & Väätäjä (2010) anger att belöningsfaktorn kan vara ett sätt att motivera 

människor till att delta. Belöningar behöver dock inte vara pengabaserade, utan kan också vara i 

form av beröm för ett bra bidrag. Ett verktyg är att lista de topp-innovatörer som bidragit under 

processen. (Antikainen & Väätäjä, 2010) Ytterligare en motivation till att människor skulle vilja 

delta i Open Innovation process är att individerna möjliggörs att vara med och skapa lösningar som 

gynnar dem. Hippel (2005) menar att kunden eller användaren tenderar till att bli nöjdare, om det 

funnits möjlighet att utforma produkten eller tjänsten utefter dennes behov. (Hippel, 2005) 

Antikainen & Väätäjä (2010) visar på att de största anledningarna till att individer väljer att delta i 

olika former av Open Innovation processer är; utmaningar, att det är roligt samt lärande. Antikainen 

& Väätäjä (2010) drar slutsatsen i rapporten att belöningar är viktiga av den anledningen att 

människan vill ha någon form av betalning för deras engagemang. Belöningarna behöver dock inte 

vara pengabaserade, men en undersökning kring vad deltagarna anser är rimligt bör göras. 

(Antikainen & Väätäjä, 2010) 

4.1.3 Tillämpning 

För att tillämpa Open Innovation som arbetssätt måste ledningen i organisationen stå för initiativet, 

eftersom de har makten att förändra arbetsätt och beteenden. Ledningen måste även ansvara och 

stödja arbetssättet under längre perioder för att det ska vara hållbart (Heap, 2009). 

 

Hamrefors (2009) anser att om viljan att ta in yttre perspektiv inte finns, blir det svårt att 

transformera information till kunskap. Det handlar om att få organisationen förstå vad som händer 

utanför medarbetarnas synfält samt att agera för att kunna vända potentiella hot till möjligheter. För 

att en organisation ska kunna öppna sig för omvärlden måste organisationen förstå hur den fungerar 

internt. Organisationen måste utgå från sin egen situation och utveckla funktioner för 

omvärldsbevakning som studerar samband med proaktiv verkan. Utifrån sambanden drar man 

slutsatser som i sin tur skapar mönster som kan trigga organisationen. (Hamrefors, 2009) 

 

Att tillämpa Open Innovation som ett paradigm för organisationer innebär att vara tillräckligt öppna 

så potentiella partners ser möjligheter att samarbeta (Heap, 2010). Tillämpning utav Open 

Innovation-processer kan stärka tre aspekter i kommuners affärsmodeller; skapa värden, skapa 

relationer med samarbetspartners inklusive andra kommuner samt att bygga relationer med 

kommunens invånare (Feller, Finnegan & Nilsson, 2010). Open Innovation kan dock kräva att det 

sker en omvandling i kommunernas affärsmodeller (Chesbrough & Schwamtz, 2007).  De interna 

processerna för analys och bearbetning av idéer måste fungera för att realisering samt värdeskapande 

skall kunna ske (Chesbrough, 2006). 

 

Open Innovation baseras på riktningen utav informationsflöden och Gassman & Enkel (2004) 

föreslår tre arketyper för Open Innovation-processer:  

 

● Utifrån och in-processen – integrera kunskap från externa parter med den interna kunskapen. 

(Gassman & Enkel, 2004) 
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● Inifrån och ut-processen – Överföra interna innovationer till externa parter. (Gassman & Enkel, 

2004) 

● Den kopplande-processen – En kombination av de två ovanstående arketyperna, vilket även 

karaktäriseras av varaktiga allianser med komponerande externa partners. (Gassman & Enkel, 

2004) 

 

Omvandlingen i att skapa värde och leverera service i kommunernas affärsmodeller i form av Open 

Innovation karaktäriseras av fyra typologier; aggregering, syndikering, konsumtion samt 

samproduktion (Feller, Finnegan & Nilsson, 2010). 

4.1.3.1 Aggregering  

Aggregering (se fig. 3) innebär en omvandling på hur myndigheten ser på sig själv, andra 

myndigheter och på vilka sätt myndigheten integrerar med sina intressenter. Typologin syftar på 

innovationer i den interna processen där myndigheter går från att vara konkurrerande till att skapa ett 

nätverk för samarbeten med andra myndigheter. Utformningen visar på kopplade processer där 

utbyten av erfarenheter gynnas. Aggregering ger en stark position vid argumentering för 

investeringar i till exempel vägar, järnvägar och bredband. Det innebär även att göra affärer med 

större kvantitet, vilket bidrar till att man kan ställa högra krav på leverantörerna i form av miljökrav 

och lägre priser etc. Nätverket ger även en starkare position vid argumentering och kravhantering 

från EU. (Feller, Finnegan & Nilsson, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.3 Konsumtion  

Används vid myndigheters interna innovationsprojekt i förändring av tjänster och processer. 

Myndigheten säkrar den interna kunskapen genom att styra inflödet av extern kunskap, kompetens 

och komponenter för den interna utvecklingen. Nätverket finns nära till hands för kommunen och de 

externa resurserna behöver enbart engageras vid behov. Viktiga källor för extern kunskap är 

universitet, konsulter och nätverk av offentliga myndigheter. Utformningen visar på en 

utifrån och in-process, eftersom myndigheten integrerar extern kunskap i organisationen för att 

stärka den interna kompetensen. (Feller, Finnegan & Nilsson, 2010)    
  

Fig. 3, Bild Aggregeringstypologin 
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4.1.3.4 Samproduktion  

Samproduktion (se fig. 4) innebär en förändring i hur myndigheten hanterar utvecklingsprocesser. 

Typologin ger stöd för tjänsteinnovationer genom öppenhet och medskapande. Det innebär tillfälliga 

allianser för specifika projekt med en hög nivå av ömsesidigt beroende under projektets gång. 

Tillsammans med till exempel universitet, medborgare eller företag bidrar man till en starkare 

värdegrund vid utveckling av myndighetens tjänster. Utformningen visar på en kopplad process, där 

de externa parterna stärker kommunens interna kompetensbas och innovationsprocesser med inflöde 

av expertis, kompetens, erfarenheter och komponenter. Medskapade bidrar även till ökad kompetens 

hos de externa parterna i form av sparsamma lösningar, utvecklingsmetoder samt användarnas 

möjlighet att påverka. (Feller, Finnegan & Nilsson, 2010) 

 

4.1.3.5 Web 2.0 

Web 2.0 är en plattform baserad för applikationer och data som ständigt uppdateras utifrån 

användarnas engagemang. Majoriteten av de ledande webbplatserna har som syfte att skapa sociala 

relationer, sprida data och driva gemensamma projekt. Web 2.0 är kopplat Open Innovation på 

många sätt, då det kan ses som ett verktyg för att få ett inflöde av extern kunskap och att sprida 

kunskap till externa aktörer. Organisationer kan även skapa relationer med användarna genom olika 

Web 2.0 plattformar. Några populära verktyg är; Facebook, Youtube, Twitter och Wikipedia som är 

interaktiva och levande mötesplatser, där användarna bidrar till innehåll och värdeskapande. Ett 

annat sätt att nå ut till externa aktörer är via plattformar som InnoCentive eller InnovationExchange. 

Där man lägger ut sina problem till externa aktörer, vilket innebär att man kan få tillgång till 

lösningar som man inte själv kommit att tänka på. Organisationerna genom dessa plattformar välja 

och plocka ut de bästa förslagen som passar dem bäst. (Remneland, 2010) 

4.2 Nätverk 

Hamrefors (2009) anser att organisationen måste ha hög transparens för att skapa en plattform för att 

påverka och låta påverkas av omvärlden. Omvärldspåverkande bör därför ske relativt öppet, viktigt 

är även att inte bara ha synsätt för kortsiktiga fördelar, eftersom det oftast slår tillbaka i negativ 

riktning på organisationen i en nätverksmiljö. (Hamrefors, 2009) Nätverksbegreppet utmanar till 

konstant förbättring av produkter, tjänster och processer. Enligt Bessant och Tidd (2008) ligger den 

största utmaningen i diskontinuerliga förändringar som berör omgivningen. Det kan till exempel 

vara att regeringen gör förändringar som påverkar det befintliga regelverk där organisationen verkar. 

Diskontinuerliga förändringar kommer från många olika källor. Under dessa förhållanden behöver 

Fig. 4, Bild över samproduktion 
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organisationer förändra sitt tillvägagångssätt för att hantera innovation. Organisationen måste börja 

agera som en aktör till sin egen organisation - en entreprenöriell möjlighetssökare som backas upp 

med omfattande resurser och erfarenheter. Genom att tillämpa ett tillvägagångssätt för 

Open Innovation, där ett brett nät kastas ut och koncentreras på att finna och skapa nya nätverk, 

bidrar det för organisationen att hitta innovationstriggers och hämta signaler för radikala 

framtidsutsikter. (Bessant & Tidd, 2008) 

 

Open Innovation handlar om att skapa länkar utanför den egna organisationen för att identifiera 

resurser och implementering av hållbara innovationer. Nätverksrelationer är användbart för 

analysering och förståelse. Samarbetet kan förstås som ett försök till att hantera komplexitet och 

innebörden av olika teknologier och marknader. Relationerna som skapas kan ske i olika former som 

till exempel licensavtal, lösa eller strategiska allianser eller mer formella joint ventures. En 

organisations roll i nätverket kan vara mer betydelsefullt än dess innovativa förmåga. (Bessant & 

Tidd, 2008)  

4.3 Nackdelar med Open Innovation 

Etablerade organisationer kan förlora värdet när man hämtar idéer och synpunkter från mindre 

etablerade aktörer, medan produktiviteten i mindre etablerade organisationer kan frysas när man 

hämtar input från mer etablerade aktörer. (Heap, 2010) Det som utmanar organisationer när Open 

Innovation ska tillämpas är att hitta ett förbättrat informationsflöde både inifrån och utifrån 

organisationen samt att skapa handel för information, likt handel med varor och tjänster. (Bessant 

och Tidd, 2008)  

 

Tillämpning utav en strategi för Open Innovation kan innebära utmaningar som till exempel att 

upptäcka externt lönsamma samarbeten samt hanteringen utav immateriella egendomar. 

Open Innovation kan även skapa oro hos den interna organisationens FoU-personal. FoU-personalen 

kan komma att känna att deras positioner hotas utav ökad användning utav externa resurser. (Jusko, 

2009)  

 

En annan nackdel med att implementera Open Innovation i en organisation är att de begränsade 

resurser som finns för forskning och utveckling inom en organisation kan gå till spillo om de idéer 

och förslag som tas in inte realiseras. Ekonomiska satsningar på extern informationsinsamling har 

även effekten att satsningarna på det interna innovationsarbetet minskar. Detta innebär att 

misslyckanden kan innebära att organisationen väljer att inte satsa på innovationsarbete, externt eller 

internt, i någon större utsträckning. (Kang, 2009) 

4.4 Crowd-Source 

Begreppet Crowd-Source myntades av journalisten Jeff Howe år 2006. Begreppet definieras som ett 

verktyg för att ta hjälp från externa folkmassor och samfund i uppgift att lösa specifika 

innovationsutmaningar eller utveckla affärskoncept. Det finns tre typer av Crowd-Source: 

(Remneland, 2010) 

 

Prediktionsmarknader; individer i stora grupperingar gör bedömningar om framtida resultat inom ett 

specifikt område. Den har typen kan även utspelas i en fiktiv miljö, likt företagsspelet Simbiz, där 

deltagarna genom spel utvecklar företaget i framtiden. Andra exempel på prediktionsmarknader är 

aktiebörser, valundersökningar och kundmätningar. (Remneland, 2010) 
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Externproblemlösning; När en organisation har svårt att finna lösningar inom dem egna gränserna 

söker man externa intellektuella resurser via kunskapsbaserade plattformar. I syfte att hitts externa 

problemlösningar till den egna organisationens FoU-utmaningar. Det är viktigt att göra problemen 

som skall lösas så transparenta som möjlig, för att underlätta för de externa aktörerna i deras 

idégenerering. (Remneland, 2010) 

 

Idéjammande; På ett improvisatoriskt sätt genererar grupper av individer idéer om organisationens 

framtida innovationer. Det innebär att processen inte är lika förutsägbar och låst till specifika och 

förutbestämda problemlösningar. Den här typen av Crowd-sourcing kan ske i både fysisk och digital 

form. (Remneland, 2010)  

4.5 Medborgardialog 

4.5.1. Definition 

År 2006 togs ett beslut som fastställde att kommuner och landsting i Sverige aktivt skall arbeta med 

att involvera dess invånare i verksamhetsutveckling och styrprocess. Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) har därför arbetat aktivt med att stödja kommuner och landsting i medborgardialog 

och sammanställt olika dokument kring hur medborgardialog kan användas. (SKL,2, 5/12-12) SKL 

anger att Sverige har en fördel i att ta inspiration från andra länder som arbetat med medborgardialog 

i en större omfattning. SKL menar även på att många länder har lagstiftningar kring 

medborgardialog eller att kulturen och klimatet i landet har framtvingat en större delaktighet av 

medborgarna. (SKL,2) Det som saknats i den medborgardialogen som tidigare skett i Sverige är 

kontinuiteten i dialogen och återkopplingen till det som beslutats av de förtroendevalda (SKL,3 5/12-

12). Medborgardialogen har även som syfte att stärka demokratin och effektivisera arbetet som sker i 

kommuner och landsting.      

 

Anledningen till att medborgardialog krävs i större utsträckning i Sverige anges i ett antal olika 

faktorer: 

 

● Sjunkande valdeltagande bland medborgarna. 

● Mindre engagemang utav medborgarna i partipolitiska aktiviteter. 

● En större koalition med fler partier kräver en aktiv dialog med medborgarna för att minska 

otydligheten. 

 

Det finns även en tydlig vilja utifrån undersökningar av att medborgarna i Sverige vill vara med och 

påverka olika beslut, men på sina egna villkor. Svensken definieras utifrån undersökningarna som, 

självständig men är också en protestmedborgare som gärna vill säga sitt när det påverkar det egna 

intresset. SKL anger att den systematiska medborgardialogen skall öka transparensen i samhället och 

att dialogen måste ses som en möjlighet till att ta tillvara på de kunskaper som finns hos 

medborgarna i samhället. (SKL,3) 

4.5.2 Medborgarbudget 

Medborgarbudget som verktyg började användas under år 1989 i Brasilien och har nu cirka 1500 

deltagande organisationer, kommuner etcetera i olika frågor (Participatorybudgeting, 20/11-12). 

Syftet med medborgarbudgeten var då, att förhindra att korruption uppstod i olika typer av beslut 

(Haningekommun, 20/11-12). Begreppet innefattar olika metoder för att samla in medborgarnas 

åsikter i olika frågor som berör hur medborgarnas pengar skall spenderas i kommunen.  
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Medborgarbudget eller Participatory Budget är ett vedertaget begrepp som används i länder runt om 

i världen. (SKL,4, 5/12-12)  

 

Projektet, Participatory Budgeting Project, (PBD) är ett projekt som främjar medborgarbudget i 

andra länder.  PBD anger att medborgarbudet främst genomförs i kommuner. Medborgarbudget kan 

dock appliceras på en mängd andra områden, då modellen är oberoende av vilken typ av 

organisation som skall genomföra medborgarbudgeten.  Modellen som medborgarbudget bygger på 

ser ut som nedan (se fig. 5). (Participatorybudgeting, 20/11-12) 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Verktyg 

I följande avsnitt kommer de vanligaste verktygen för medborgardialog att presenteras. Verktygen 

är utav olika typ och baseras på olika tekniker och karaktärsdrag. 

4.5.2.1 Diskussionsforum på internet 

Det här dialogverktyget är webbaserat och öppnar för diskussioner utav en mer öppen karaktär. 

Samtidigt kan ett diskussionsforum ske i sluten form, där man kopplar fokusgrupper kring specifika 

ämnen. Diskussionerna kan vara textbaserade eller ske via ljud och bild, då det anses viktigt att 

tillämpa alternativa kommunikationssätt för människor som har svårt att uttrycka sig i skrift. En 

moderator måste tillämpas, vars uppgift är att kontrollera att den aktivitet som sker på forumet är 

relevant. Diskussionsforumets styrkor ligger i att, oberoende av tid och rum, aktuella frågor kan 

behandlas snabbt samt att diskussionen blir transparent. Begränsningarna ligger i att deltagarna 

måste ha tillgång till internetuppkopplade datorer. (SKL,5, 5/12-12) 

4.5.2.3 Hemsida 

Hemsidor är ett effektivt verktyg för att nå ut med snabb information till olika intressenter. Den 

offentliga förvaltningen får möjlighet att styra och forma den information som publiceras. Även 

olika typer av e-tjänster kan även appliceras på hemsidan. Fördelarna med en hemsida är att den är 

oberoende av både tid och rum. Det är även en bra kanal för att förmedla evenemang, händelser och 

projekt som sker inom kommunen. Det anses viktigt att informationen på hemsidan är lättförståelig, 

likaså att den uppdateras kontinuerligt samt anpassas för människor med synskador eller liknande.  

Hemsidans måste hanteras på ett professionellt sätt, då den ska representera den offentliga 

förvaltningen på internet. Hemsidans primära målgrupp ska vara medborgare inom den offentliga 

förvaltningen. Detta ställer stora krav på professionella moduler, verktyg och IT-system, så att 

hemsidan inte riskerar att ligga nere. (SKL,5, 5/12-12) 
  

Fig. 5, Modell över medborgarbudget 

http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/what-is-pb/ 

http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/what-is-pb/
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4.5.2.4 Cafémetoden 

Cafémetoden möjliggördeltagare att föra dialoger i informella och bekväma miljöer. Metoden kan 

stimulera deltagarna till öppenhet, flexibilitet, lärande och utvecklande dialoger. Arbetssättet bygger 

på att förstå, lyssna, tänka och skapa tillsammans. En moderator bör tillämpas, då denne ska leda 

processen. Processen bör bestå av; analys, fördjupad analys och utarbetande av förslag. Moderatorn 

ska även introducera och tillhandahålla informationsmaterial som är relevant för den aktuella 

processen. Utformning av lokalen är viktig och måste utgå från att skapa en inbjudande känsla och 

inbringa energi. Små runda bord, där små samtalsgrupper undersöker de aktuella frågeställningarna 

som erhållits. Deltagarna byter sedan bord/grupp vid bestämda tidpunkter för att få in nya perspektiv 

i frågeställningen. (SKL,5, 5/12-12) 

4.5.2.5 Framtidsverkstad 

Framtidsverkstan är ett pedagogiskt arbetssätt för att få fram konkreta idéer och visioner med 

huvudprinciper på deltagarstyrning, demokrati och struktur. Metoden innebär att deltagarna utgår 

från en enad plattform för att tillsammans förverkliga och utveckla sina idéer. Metoden bygger även 

på övergripande teman och ämnen som kräver förändring eller utveckling. I processen genomgås 

olika faser/probleminventeringar till konkreta beslut i form av handlingsplaner. Arbetsformen sker 

inom strikta tidsramar samtidigt som man ska inrama frihet, trygghet och kreativitet.  Moderatorer 

bör stå som styrmedel för framtidsverkstan.  Fördelarna framtidsverkstan är att den är enkel att 

genomföra och att förstå. Begränsningen ligger i att det krävs noggrann uppföljning på 

handlingsplanerna, för att stödja den fortsatta processen i arbetsgruppernas arbete. (SKL,5, 5/12-12) 

4.5.2.6 Fokusgrupper 

Anses vara ett kartläggningsverktyg för att hitta viktiga faktorer i en viss fråga som sedan skapar 

underlag för fortsatt handling. Att föra dialog med fokusgrupper innebär att cirka 6 till 12 deltagare 

samlas i en lokal där sittplatserna är utformade som en halvmåne, diskussionerna sker därefter i cirka 

2-3 timmar. Sammansättningen utav fokusgrupper väljs utifrån deltagare som är representativa för 

olika grupperingar (skola, politisk åsikt, intressen etcetera). Metoden fungerar bäst i homogena 

grupper och för att öka tillförlitligheten på resultatet kan man jämföra samma fråga inom andra 

grupperingar. En moderator krävs som styrmedel för processen samt ytterligare en person som 

dokumenterar det arbete som utförs, vilket sedan ska vara transparent för deltagarna. Fördelen med 

fokusgrupper är att antalet nya idéer som produceras ökar. Dialogen stimulerar även till givande 

samtal, strukturer samt att utförande sker snabbt och enkelt. Begränsningen tenderar i att man inte 

har tiden till att göra djupare analyser kring idéerna som arbetas fram. (SKL,5, 5/12-12) 

4.5.2.7 Medborgarpanel 

Avser en grupp medborgare som bjuds in att delta i en panel för att bidra med synpunkter, åsikter 

och idéer till förtroendevalda i kommunen.  Inbjudan till medborgarpanel kan variera från öppna 

inbjudningar till slumpmässigt utvalda medborgare utifrån ålder, kön etcetera. Mötena kan både ske 

fysiskt och digitalt vilket kallas E-panel. E-panelen bidrar till snabbare resultat och återkoppling 

samt underlättar för deltagare som har svårt att delta på platsbundna möten. Det är viktigt att 

marknadsföra panelens syfte innan den äger rum samt behandla frågor i avgränsade områden. Även 

återkoppling till panelens deltagare anses viktigt, för att visa hur deras synpunkter tagits emot.  

Medborgarpanelen ger en klar bild av vad medborgarna tycker i vissa frågor, samtidigt måste man ha 

i åtanken att deltagarna bara representerar sig själva. Vid en E-panel måste deltagarna ha tillgång till 

internetuppkopplad dator, samtidigt som det måste finnas resurser för att administrera den aktuella 

undersökningen. (SKL,5, 5/12-12) 
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6. Empiri & Resultat 

Följande rubrik ämnar sammanfatta den data som framkom genom den intervjustudie samt den 

omvärldsanalys som genomfördes i examensarbetet. Kapitlet är uppdelat i två delar; 

sammanfattning utav intervjustudien samt omvärldsanalys. Intervjuerna är uppdelade i olika 

rubriker (intervju 1, intervju 2, och så vidare) för en tydligare översikt över datan. I varje intervju 

kopplas respondentens svar till de forskningsfrågor som är uppställda i arbetet. Frågorna som 

besvaras varierar och är till viss del vinklade, beroende på respondent, då respondenterna kommer 

från olika bakgrunder med olika kunskap. Omvärldsanalysen behandlar andra länder och 

kommuners arbete med Open Innovation och medborgardialog samt olika internetbaserade 

plattformar för Open Innovation.   

6.1 Sammanfattning utav intervjustudien 

6.1.1  Intervju 1  

Intervju 1 genomfördes med en doktorand inom innovationsteknik. Respondentens forskningsområde 

har främst varit användarinvolverad innovation med viss anknytning till offentlig verksamhet.  

 

Open Innovation som verktyg inom organisationer; (verktyg, uppfattningar, svårigheter, 

värdeskapande)?  

 

Intervjun behandlade olika områden kring Open Innovation, med fokus på uppfattningar och 

erfarenheter i området. Respondenten uppfattar Open Innovation som ett verktyg med möjligheten 

att skapa en bred förståelse för de omkringliggande faktorerna som skapar värdet för kunden. 

Respondenten uppger att “värde” är en subjektiv uppfattning som kräver förståelse för att en lyckad 

innovation skall kunna ske.  

 

“… det är inte vi som tillverkar någonting eller designar nåt som har bestämt var värdet ligger, utan 

genom att bjuda in användare, till exempel som jag har gjort, så får jag mycket bättre koll på vad 

som dem upplever är värde. För det behöver inte vara samma sak som jag tycker ska vara värde.” 

 

Vidare diskuterades det i intervjun kring verktygens roll i Open Innovation. Respondenten anser att 

IT-verktyg är bra i det syftet att individen blir oberoende av geografisk positionering. Respondenten 

angav dock att IT-baserade verktyg kanske egentligen inte hade någon större effekt som ett enskilt 

verktyg, då den största effekten i Open Innovation erhålls när flera röster sammanförs och kan 

utvärderas. Intervjun fortskred med en redogörelse kring respondentens erfarenheter av hur Open 

Innovation som verktyg uppfattas av kunder samt medarbetare. Uppfattningen är att kunderna varit 

engagerade och ansett att det varit roligt, de uppvisade dock en ovilja till att bli indragen i för stor 

utsträckning i processen. Respondenten uppgav att det var betydligt lättare att motivera engagemang 

om man inte begär för mycket utav individen. Erfarenheten kring medarbetarnas uppfattningar kring 

Open Innovation har varit att ett stort intresse funnits, men att det även funnits en del svårigheter vid 

implementering av verktyget på grund av organisationens uppbyggnad. Det har även varit enklare att 

implementera olika typer av idéer om det funnits en extern konsult som bedrivit Open Innovation-

processen. Det finns dock inte någon större skillnad på uppfattningen mellan offentlig eller privat 

organisation. På frågan kring vilka grupper som är bäst att integrera i en Open Innovation-process i 

en offentlig förvaltning, svarade respondenten att det viktiga är inte att välja ut rätt personer, utan att 

kunna sålla och analysera det material som kommer in. Vidare diskuterades det kring huruvida 

engagemang kan motiveras utan belöningssystem och det uppgavs att det är absolut möjligt att 

motivera individer utan att de erhåller belöningar. Det kan dock uppstå problem i framtiden, då 
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individerna inser värdet utav idéerna med avsikt på patenträtt etcetera. Respondenten trodde inte 

heller att kvaliteten på förslagen skulle förbättras, om belöningar erhölls. Respondenten angav dock 

att tävlingar är ett bra medel för att väcka engagemang, då människan tenderar till att vilja bli 

bekräftade. Respondenten menade vidare att det kan vara de oväntade mötena som ger nästa 

generations innovationer.   

 

Process och verktyg för Open Innovation   

Respondenten ombads att beskriva den metod som dennes doktorandstudier kretsat kring. Metoden 

gick ut på att kunderna eller medarbetarna dokumenterar sina upplevelser i realtid. Datan 

kategoriseras därefter fritt utan någon förutbestämd mall, för att därefter gå ner på djupet i vad det är 

som ligger till grund för upplevelserna, de latenta behoven. Det är när de latenta behoven 

identifierats som de kan analyseras för olika möjligheter till innovation. Respondenten anger att 

styrkan i metoden är att en stor vikt av analys görs, något som gör materialet rikt samt oförutsägbart. 

Respondenten diskuterar vidare att det är viktigt att materialet inte ses som någon form av önskelista 

som måste uppfyllas, utan att man måste kunna sålla i de förslag som kommer in. Kategoriseringen 

bör därför ske utefter ett omvärldsperspektiv där man sållar bort de idéer som inte har någon 

potential. Den metod för att samla in idéer som fungerar bäst är enligt respondenten, den metod som 

gör att kunden kan skapa sig en egen bild som fungerar som en minnesbild. Det är dock viktigt att 

man anpassar metoden utefter vad som är närmast kundens verklighet. Turister kan därför använda 

kameror för att dokumentera sina upplevelser, då det ligger nära deras verklighet just då 

6.1.2 Intervju 2 

Respondenten är utbildad ekonom och har tidigare drivit ett designföretag. Respondenten är för 

närvarande, sedan tre år tillbaka, Open Innovation-manager.  

 

Open Innovation som verktyg inom organisationer, (verktyg, uppfattningar, svårigheter, 

värdeskapande)?  

 

Vid den inledande delen av intervjun visade respondenten på att Open Innovation innehåller många 

olika delmoment och processer där man arbetar på olika sätt. Där det är viktigt att engagera 

människor som är utanför den egna organisationen. Respondenten beskriver den enklaste 

definitionen av Open Innovation som att hämta kunskap från utomstående individer eller grupper för 

att utveckla den egna organisationen.  Den egna organisationen måste även dela med sig av den 

kunskapen som finns internt. Intervjupersonen hänvisade även till Henry Chesbrough som myntade 

begreppet Open Innovation som ett paradigm skifte. Därför anser respondenten att Open Innovation 

är mer ett förhållningssätt än en metod. Respondenten menade på att det finns en stor samhällskraft 

som drar åt det förhållningssättet eftersom det finns enorma styrkor och gränslös idéöverförings 

potential som man kan hämta från Open Innovation.  

 

”Står en organisation inför ett problem, är sannolikheten större att det finns någon utanför 

organisationen som redan har en lösning på problemet..//..många människor tillsammans är väldigt 

kloka, det är liksom demokrati över det och det tror jag extremt mycket på.”  

 

Respondenten angav även att metodologin med Open Innovation är att man som organisation 

konkretiserar vad man faktiskt vill. Om man arbetar med en stor grupp är det viktigt att man är 

konkret när man vänder sig till en stor mängd människor och verkligen specificerar vad man är ute 

efter. Sedan ligger utmaningen i att dem som beslutar kring idéerna verkligen är på plats och faktiskt 

tittar på det som framförs. Vidare ansåg respondenten att innovation blivit ett trendord som blivit 

populärt de senaste 2 åren. Vilket även omfattar Open Innovation, samtidigt som begreppen är 
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ganska fluffiga. Respondenten berättade sedan att dennes organisation försöker vända sig till dem 

som redan är engagerade i ämnet. 

 

 ”Jag tror att många får en känsla av vad det innebär, men vara medveten om vad exakt det skulle 

gälla för den egna organisationen”  

 

Vidare resonerade respondenten kring huruvida man skapar engagemang kring Open Innovation i 

offentlig verksamhet. Respondenten ansåg att det är väldigt bra att bjuda in allmänheten för att 

komma med idéer, inte minst för att engagera dem i frågan. Samtidigt blir det en stor utmaning att 

engagera kommunens medborgare att delta i Open Innovation- processer, speciellt utan priser och 

belöningar. Samtidigt har den utmaningen klarats av i andra länder menade intervjupersonen och 

fortsatte; Obama-administrationen gjorde ett arbete då han tillsattes för 4 år sen, där man använde sig 

av Ideascale (se fig.7). Medborgarna fick dela med sig av förbättringsåtgärder, vilket resulterade i 

ungefär 6000 idéer.  Idéerna som kom in hade stor spridning, som sedan sammanställdes i en väl 

genomarbetad rapport. Som beslutsunderlag för en president gav det tydliga riktningar om vad man 

som president ska arbeta med. Att hitta incitamentsystem är det mest viktiga för att skapa 

engagemang menade respondenten. 

 

”Det finns även människor som skriver insändare, tycker, tänker och vill. Men då är det skillnad på 

att klaga, och komma med förbättringar”.  

 

Personlig erfarenhet av Open Innovation som arbetssätt 

Vidare berättade respondenten att en kommun har en naturlig approach att vara öppen mot sina 

medborgare. Däremot kan man inte kalla den approach för Open Innovation, då man måste lägga 

mer fokus på att hantera det. Respondenten har inte någon erfarenhet av att den kommun som denne 

varit kontakt med tagit till sig en idé, som sedan realiserats. Man måste inte se till den delen i 

processen för att arbeta med Open Innovation. Respondenten menade att man måste utforma 

processer för att realisera medborgarnas idéer. Respondenten visade sedan upp några exempel som 

relaterar till Open Innovation. I den aktuella kommunen har idétävlingar arrangerats inom olika 

områden, input har till exempel hämtats gällande ombyggnationer samt undersökningar som legat till 

grund för visionsarbetet. Man har även den officiella hemsidan, där man kan lämna in åsikter och 

förslag. 

  

Respondenten fortsätter sedan berätta om utvecklingen som skett i kommunen relaterat till 

innovation. Respondenten som varit verksam i den aktuella kommunen sedan fem år tillbaka ansåg 

att det är en pigg och rolig stad att verka i eftersom det händer väldigt mycket på kommunnivå, 

högskola och inom näringslivet. Inom kommunen har man fokuserat mycket på innovation och flera 

projekt har byggts upp kring det. Respondenten menade på att kommunen bygger stark kunskap 

relaterat till innovation då respondentens egen organisation samt högskolan i kommunen fokuserar 

mycket på innovation. Detta bidrar till att många diskussioner om ämnet ständigt pågår inom 

kommunen. 

 

Det framkom även att respondentens organisation och kommunen samarbetar på många plan 

gällande innovationsarbeten.  Respondenten berättade att det tidigare drivits projekt där en nära 

dialog förts med kommunen och engagerade flertalet kommunpolitiker. Respondenten berättade 

även att den egna organisationen arrangerar olika evenemang som fokuserar på innovation, där 

medborgare har möjlighet att delta. Samtidigt påpekar respondenten att samarbetet kan utmynna i så 

mycket mer än vad det gör idag. 
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Verktyg och processer för Open Innovation 

Vidare i intervjun gick respondenten in på webbaserade verktyg för Open Innovation, där 

respondenten ansåg att centrala idéhanteringssystem fungerar väldigt bra och det är något man själv 

använt sig av vid innovationstävlingar. Respondenten menade på att det även fungerar bra som en 

intern och extern feedbacklåda, där förslag på förbättringar, tankar eller idéer kan erhållas. IT-

verktyg verkar fungera bra då idéer skall specificeras inom ett konkret ämne.  IT-verktyg kan hjälpa 

till att bedöma idéer och slussa dem vidare till rätt person som kan svara och så vidare. 

Respondenten säger också att det finns IT-verktyg som samlar in ett bredd datainflöde från 

människor som sedan kan analyseras, vilket då kallas crowd-sourcing. Respondenten anser att det 

finns två stora utmaningar när man använder IT-system; kulturella och förtroendeskapande. I det 

kulturella problemet ligger svårigheten att skapa engagemang hos deltagarna, då de självmant ska 

lägga upp åsikter eller idéer. Respondenten tog upp exemplet med Svenska Cellulosa Aktiebolaget 

(SCA) som skapar engagemanget genom att tilldela en summa pengar för den vinnande idén. 

 

”Handlar idéerna sedan om en innovation, där idén blir en produkt eller tjänst är det viktigt att ha 

ett IT-system som man som användare har ett förtroende för, så man säkrar att idén inte sprids” 

 

Intervjun fortskred sedan till att respondenten ombads beskriva hur denne ansåg att en Open 

Innovation process bör utformas för att skapa underlag till kommunens arbete.  Då man ska integrera 

externa aktörer ansåg respondenten att lösningarna till problemformuleringen kan komma från 

ganska så oväntade håll. Vidare fortsatte respondenten, söker man en problemlösning till skolan kan 

man resonera kring att ta in folk som kan skolan. Men i själva verket kan lösningen på problemet 

komma från någon helt annan person. Respondenten menade på att för att skapa ett brett 

beslutsunderlag, krävs det att det finns en blandning hos deltagarna som bjuds in. 

 

”Det behöver inte finnas en vinnande idé, men klumpar av idéer kan forma en riktning på 

deltagarnas åsikter”.  

 

Vidare resonemang förs där respondenten anser det viktigt att vara öppen att se hur andra kommuner 

löst liknande problem. Då krävs det att man skapar en aktivitet som engagerar andra kommuner att 

komma med problemlösningar, samtidigt som den egna kommunen delar med sig av det man gjort 

bra. Respondenten menade på att det hela handlar om att skapa flöden av utbyten med varandra. 

Skulle respondenten själv driva en kommunal Open Innovation-process skulle den utformas utifrån 

två aspekter varav den första består av att hitta bra idéer och formulera problemet konkret och den 

andra aspekten ska man arbeta med de som håller i frågeställningen genom att utforma strategier hur 

man tar till sig och kan realisera idéerna på ett bra sätt. Intervjupersonen tycker att man vill få med 

beslutsfattarna att tycka till om idéerna. Vidare berättade respondenten att man skulle anordna en 

tävling internt eller externt för att få fram de bästa idéerna. Respondenten berättade sedan att man 

anser att ett pris för bästa idé ska införas, vilket gör det verkligt för konsultbolag att delta i tävlingen. 

Respondenten påpekar även vikten i att vara konkret när man söker problem annars blir det lätt att 

det kommer in idéer man inte vet vad man ska göra med. Respondenten menar på att om kommunen 

vill arbeta med pojkars utbildning i skolan bör problemformuleringen vara; ”hur ska vi få pojkarna i 

kommunen att bli mer engagerade i skolan?”. 

 

”Något jag tror extremt mycket på är beslutsfattare går från att tänka ut idéer blir att bli de som 

väljer bland idéer. Det måste även finnas bra kriterier för beslutsunderlaget också.”  
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6.1.3 Intervju 3 

Respondenten har en position som kvalitetschef inom förvaltningen. Det är en kommunal verksamhet 

som ansvarar för all kommunal verksamhet inom ett geografiskt utpekat område. 

 

Open Innovation som verktyg inom organisationer, (verktyg, uppfattningar, svårigheter, 

värdeskapande)?  

 

Vid den inledande delen av intervjun berättade respondenten att man inte arbetat med 

Open Innovation som uttalat förhållningssätt, samtidigt som stort fokus ligger på innovationsarbeten. 

Man har tillsammans med andra kommuner och FoU-organisationer utvecklat en modell inriktat på 

vård och omsorg. Metoden som utvecklats innebär att idécoacher utbildats inom äldreomsorgen vars 

uppgift är att handleda på idécaféer som sker en gång i månaden. Intervjupersonen berättar att man 

bjuder in medarbetare att delta om man har en idé, vill få en idé eftersom det utövas kreativa 

övningar som kan stimulera. Idécoachernas syfte är att vara utbildade inom innovationsprocessen 

och med den kunskapen de ska lotsa igenom stegen som finns i en innovationsprocess. Idécaféerna 

är endast till för medarbetare i vård och omsorgsenheterna. Respondenten berättade att det funnits 

tankar på att utvidga konceptet så kommunens medborgare kan delta, men fått avslag då man sökt 

resurser till det projektet. Men det ligger i tiden att vi hittar nya vägar att arbeta för att ersätta den 

tidigare tunga industrin. 

 

 ”Det hela handlar om att hitta smartare sätt att jobba på och därför vill vi stimulera till 

innovation”  

 

Under intervjutillfället ställdes frågan hur samarbetet ser ut med externa aktörer. Där  

respondenten menar på att man samverkar med en Science Park och ALMI-företagsrådgivare, där 

den sistnämndes roll är att bidra med kunskap under processer som sker på idécaféerna. 

Respondenten menar på att ALMI har kunskap och kontaktnät som stimulerar innovationsprocessen. 

Internationell kunskap tillhandahålls av Sveriges kommuner och landsting (SKL), samtidigt som 

skolorna i kommunen samarbetar med skolor ute i Europa för att tillsammans arbeta med värden och 

värderingar. Respondenten ansåg inte att man systematiskt letar efter lösningar internationell, 

däremot arbetar man med omvärldspaningar inför varje verksamhetsplanering som sker varje år. Där 

tittar man utåt vad som händer i världen och vilka effekter det ger på den egna organisationen. För 

att utbyta och skapa kunskap om den egna organisationen har man enligt respondenten en bra 

struktur på arbetsträffar. Där träffas medarbetarna och enhetschefer för att diskutera relevanta ämnen 

som rör verksamheten. För att skapa kunskap om den egna organisationen berättar respondenten att 

enhetschefernas möjlighet att samverka utanför de egna gränserna sker utan komplikationer, då man 

verkar i en mindre del av kommunen. Det finns dock en risk då samverkan inom större 

organisationer sker, eftersom storleken påverkar möjligheten att stråla samman utanför de egna 

gränserna. Respondenten menade på att samverkan går mycket lättare när det är kortare vägar. 

 

”I vår del av kommunen är våra chefer kollegor med socialtjänstens chef till exempel...”  

 

Respondenten ansåg även att det fanns utmaningar med Open Innovation-processer. Där utmaningen 

i organisationen ligger i att hitta ett sätt att vara tillräckligt öppna och att se en gränsdragning över 

vad som är klagomål, professionella och bara tyckande idéer. Respondenten menade även att den 

ständigt utvecklande tekniken förändrar kraven medborgarna har på en organisation. Då 

informationssökning är mer tillgängligt idag, än för tjugo år sedan avslutade respondenten. 
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Process och Verktyg för Open Innovation 

Vidare fördes intervjun in på hur IT-verktygen används för Open Innovation, där respondenten anser 

att de vanligaste verktygen är kommunens hemsida och sociala medier. Medan plattformar som 

innocentive.com inte var känt för respondenten. Respondenten ombads berätta hur denne anser att 

Open Innovation-process ska genomföras. Respondenten ansåg att det handlar om att bjuda in 

aktörer till en dialog, så det inte bara sker en envägskommunikation. Respondenten ansåg att det är 

positivt att dennes organisation agerar som en motor under dialogerna samt står för arenan där 

evenemanget sker. För att kvalitetssäkra idéerna menar respondenten på att man måste ta sig tid att 

gå igenom förslagen som tagits fram. I första hand får man lyfta fram idéer som går att genomföra, 

sedan idéer som är möjliga att genomföra. 

  

”Man får agera som en avancerad kontaktförmedling, där man parar ihop goda idéer. Det också 

viktigt att man återkopplar till idébärarna vad man kan göra med deras idé”  

 

Den roll respondentens organisation har för att realisera idén är att losta den vidare till en plats där 

idén kan realiseras. Idébäraren får möjlighet att arbeta med sin idé på arbetstid, men det krävs även 

att denne tar sig tid på sin fritid för att realisera. Man använder sig inte utav belöningar och priser för 

idéer som tas fram. Däremot berättade respondenten att man inom vård och omsorg beslutat att 

medarbetaren som kommer med idén äger rätten till den. Respondenten menade på att det blir en 

form av belöning, då det finns en lagstiftning som säger att arbetsgivaren äger idén om den tas fram 

på arbetstid. Vidare in i intervjun ställer man frågan om det sker fler typer av dialoger än de 

idécaféer som anordnas. Respondenten berättar att politikerna i den aktuella delen utav kommunen 

öppnar för dialog med medborgare varje månad. 

6.1.4 Intervju 4 

Respondenten arbetar inom offentlig förvaltning och har en examen inom statsvetenskap. I nuläget 

har respondenten en position inom förvaltningen som utvecklingsstrateg.  

 

Open Innovation som verktyg inom organisationer, (verktyg, uppfattningar, svårigheter, 

värdeskapande)?  

 

Intervjun inleddes med frågan om respondenten kommit i kontakt med Open Innovation tidigare. 

Respondenten svarade att begreppet är okänt. Respondenten angav dock att arbetssättet inte är 

bekant och att det kallas olika saker beroende på i vilket sammanhang det används; sten-

vändardagar, förslagslådor etc. Vidare fortsatte intervjun med en redogörelse för hur arbetet med 

Open Innovation sett ut tidigare. Respondenten angav att det inte varit något större fokus på att 

samla in externa kunskapskällor, men att man tidigare har försökt samla in synpunkter och att det har 

förekommit andra typer av dialoger med medborgarna i kommunen och föreningslivet. Vidare talade 

respondenten om internationella utbyten och att det förekommer vissa former av utbyten och 

studiebesök men att det främst förekommer på skolnivå.  

 

Personlig erfarenhet av Open Innovation som arbetssätt 

På frågan om det interna informationsflödet i organisationen berättade respondenten att de har en 

internportal där de samlar olika typer av dokument som diverse styrdokument. Portalen har även ytor 

för samarbete där diskussioner kring projekt och annat kan ske inom organisationen. 

Förslagshantering för medarbetare inom kommunen hanteras oftast genom cheferna och deras 

ledningsgrupper. En medarbetare kan då lämna ett förslag till chefen som sedan tar det vidare upp i 

ledningen för diskussion. Respondenten påpekade att många förslag inte behöver behandlas inom 

politiken utan kan behandlas internt och att alla verksamhetsgrupper har en lokal plan och lokala 
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mål. För att kunna identifiera hot och möjligheter använder sig förvaltningen av någon form av 

omvärldsanalys där de tittar utåt för att se vad det finns för hot, möjligheter och vad de kan lära sig 

från omvärlden. De punkter som anses vara prioriterade tas vidare till nästa år i planeringen. De 

områden som prioriteras utgörs sedan till ett antal åtaganden och mål där de flesta genomförs, dock 

så kan andra mål ta längre tid att genomföra.      

 

Process och Verktyg för Open Innovation 

Respondenten angav att de IT-verktyg som används för att samla in åsikter från medborgarna är en 

form av synpunktshantering som är nätbaserad. De åsikter och förslag som samlas in där hanteras 

sedan i ärendehanteringssystemet, (LEX). Processen för att samla in idéer och synpunkter från 

medborgarna kan se olika ut beroende på vad det är för situation, ett exempel som tas upp är då man 

tog in barn för att samla in förslag på hur badhuset skulle se ut, barnen ritade då teckningar för att 

visualisera sina åsikter. Det som annars förekommit när där de samlat in idéer utifrån, är att man har 

haft någon form av stormöte samt att man har möjlighet att skicka in förslag och i viss mån att 

intervjuer kan ske där man tar reda på vilket behov som finns hos de berörda. Medborgarpaneler är 

även ett verktyg som respondenten tar upp för insamlande av idéer. Respondenten angav att 

uppdraget att samla in synpunkter och förslag ligger på olika verksamheter, men att biblioteket och 

stadsbyggnadskontoret har haft en form av dialog med medborgarna med utställningar utav 

översiktplaner där medborgarna kan lämna synpunkter etcetera. Den insamlade datan används sedan 

som underlag för arbetet, men att förslag och synpunkter fortfarande kan skickas in och som i 

slutändan mynnar i ett förslag på remiss. Respondenten angav att det är viktigt att det blir en 

diskussion och att förslagen inte mynnar i någon form av önskelista och krav. De använder sig inte 

av någon form av priser eller belöningar när de samlar in förslag, utifrån vad respondenten vet. 

 

”… Det blir väldigt snabbt önskemål och även en del krav, bygg en ny hall, det är liksom inte en 

innovation, men det löser deras problem, kan man säga för dem har ont om tider. Så då är ju frågan 

vems problem är det man löser ... så man inte fastnar i egen intressen, utan att man faktiskt hittar en 

lösning.” 

 

” … vi uppmuntra dem att skicka in synpunkter, även under processens gång och sen så skickar vi 

förslag på remiss i slutet” 

 

På frågan om hur sållning bland idéer går till svarade respondenten att sållningen utgörs av 

bedömningar och fasta kriterier. I vissa fall så har de investeringar där de måste väga förslag emot 

varandra. Respondenten angav även att det är mycket politik inblandat i den processen. 

Respondenten angav också att det är svårt att få politikernas beslut att stämma överens med 

medborgarnas förslag, då medborgarnas åsikter och förslag är väldigt konkreta och politikernas 

beslut är på en högre nivå. Respondenten svarade på frågan hur den optimala medborgardialogen 

skulle se ut att det är viktigt att vara öppen och lyssna till vad människornas behov är och att sedan 

utforma flera olika förslag kring åsikterna. Respondenten angav även att det är viktigt att arrangera 

flera olika omgångar där människor kan komma med förslag på olika sätt, utställningar, spontana 

synpunkter, vara på plats där förändringen ska ske, fokusgrupper. Allt detta är viktigt för att få fram 

de olika stadier som finns i processen. Respondenten angav även att det oftast är lättast att samla in 

förslag i de konkreta frågorna. 
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6.1.5 Intervju 5 

Respondenten har en roll som verksamhetschef inom offentlig förvaltning och arbetar med olika 

typer av innovationsprojekt. 

 

Open Innovation som verktyg inom organisationer, (verktyg, uppfattningar, svårigheter, 

värdeskapande)?  

Respondenten angav att Open Innovation som förhållningssätt kräver att man tror på att det ska 

fungera och ha förtroende till processen. Det är viktigt att man litar på att de idéer som människor 

har och som man ska bygga på blir bra i slutändan, rädsla är det som är den största fienden och man 

måste vara modig för att komma någonvart. Respondenten angav att ledarskapet är här en viktig 

faktor för att kunna engagera medarbetare och övriga individer. Vidare diskuterades det kring att 

Open Innovation som verktyg enbart fungerar om man ser möjligheterna och ha en ”open mind” så 

att innovationsarbetet inte stoppas genom att säga att saker och ting inte går. Ett sätt att närma sig 

idéer och förslag är att tänka i vilken ordningsföljd som de skall genomföra förslagen och hur långt 

fram i tiden idéerna kan förverkligas. Respondenten poängterade att det är en viktig faktor för att 

inte döda engagemanget för Open Innovation. Desto större engagemang, desto större chans är det att 

medborgarna kommer tillbaka och vill bidra med fler idéer och förslag. Respondenten talade även 

om att det är viktig att det finns arenor att verka på för innovationsarbetet, där det kreativa och de 

olika kompetenserna kan samlas. Dessa arenor bör vara både virtuella och fysiska för att kunna 

fånga upp så mycket av den kompentens och de idéer som finns. 

 

Personlig erfarenhet av Open Innovation som arbetssätt 

Respondenten angav att innovationsarbetet inom förvaltningen är i uppstarten och har gått från att 

knappt existera till vad det är idag. Respondenten menade på att i den förvaltningen som denne 

agerar i finns det en fördel, då det finns många olika verksamheter under samma förvaltning. Många 

människor samlas enklare på det viset och kan lösa problem gemensamt. Respondentens vision för 

innovationsarbetet är att skapa en form av ”social innovations inkubator”, där fokus inte ligger på 

produkter utan mer kring lösningar på problem och olika typer av tjänster. Där man kombinerar olika 

kompetenser och angreppssätt som kanske utvecklats i andra sammanhang för att lösa specifika 

problem. I nuläget så håller orten på att utvecklas, vilket innebär att de samlar några från alla 

områden (medborgare, föreningar, näringsliv) på orten i ett utvecklingsforum där de med jobbar med 

frågan hur orten bör utvecklas. Respondenten poängterade att det inte enbart handlar om att de som 

offentliga aktörer skall agera, utan att de ska väcka ett engagemang hos aktörerna på orten. 

Förvaltningen skall agera som motorn som skall vattna och elda på engagemanget.  

 

Process och Verktyg för Open Innovation  
Respondenten angav att processen med medborgardialog och Open Innovation ser lite olika ut, men 

att det finns olika sätt att samla in synpunkter. Ett sätt är att politikerna på orten träffas en gång i 

månaden och då kan medborgarna komma med synpunkter och förslag kring olika frågor. Förslag 

kan även lämnas på förvaltningens hemsida samt på medborgarkontoret. Respondenten angav att det 

som de försöker göra är att öppna upp och lyssna på de idéer och förslag som finns hos medborgare 

och näringsidkare. För att öka engagemanget så anger respondenten att priser skall börja delas ut 

främst inom verksamheten för att öka engagemanget och för att få uppmärksamhet till olika frågor.  

Cafémetoder och workshops är något som förvaltningen använder sig av i stor utsträckning. 

Cafémetoden är utformad så att deltagarna diskuterar olika frågor vid olika bord tillsammans med en 

bordsvärd. Utifrån de idéer och förslag som kommer in så prioriteras dem för att därefter lämnas 

över till politiken där finansieringen för de olika lösningarna sker. Andra metoder för att nå ut till 

medborgarna är via ett verktyg som kallas ”ortsanalysen” och via en lokatidning, där det finns 

information om vad som händer i förvaltningen. Inom äldrevården nämnde respondenten att de 
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använder sig av så kallade ”innovationscoacher” som skall fånga upp idéer inom den verksamheten. 

Respondenten nämnde även att politikerna i kommunen genomför en medborgardialog varje månad, 

där de samlar in de åsikter i olika frågor som finns hos medborgarna.     

6.1.6 Intervju 6 

Respondenten har en bakgrund som praktiker inom offentlig verksamhet och har inlett en forskning 

om innovationsprocesser inom offentlig förvaltning.  

 

Open Innovation som verktyg inom organisationer, (verktyg, uppfattningar, svårigheter, 

värdeskapande)?  

 

Respondenten angav att kommuner rent generellt är ganska dåliga på att samla in kunskap och 

information från medborgare och att de gånger de använder sig av någon form av Open Innovation 

så är de i form av enkäter och så vidare, något som enligt respondenten inte ger så mycket. 

Respondenten ansåg att den praktiska lösningen egentligen är en sekundär fråga i sammanhanget och 

att det som är av vikt är att implementera en kultur där Open Innovation skall tillämpas. 

Respondenten angav att olika verktyg för Open Innovation med speciell betoning på IT-verktyg kan 

främja en dialog, något som är av högsta prioritet vid användandet av Open Innovation-processer. 

Respondenten menade att det är mycket viktigt att dialogen och mötesplatserna för dialog finns i en 

Open Innovation-process.   

 

”… man måste våga eller visa att det här är viktigt för oss och ni kan berätta som medborgare hur 

er situation och era behov ser ut och det tycker inte jag direkt att man kan göra på en enkät.”  

 

Respondenten angav att det är viktigt att en kommun engagerar sig i sådana här processer, men att 

det är svårt för kommuner att balansera de mål och krav som verksamheten har att uppnå med den 

tid som finns för utveckling. Respondenten menade att en lösning på det problemet är att försöka 

höja kvaliteten genomgående och töja de nivåer för utveckling som finns.   

 

”..det vore viktigt att kommunen engagerar sig i det här då, därför att man förbättrar sin verksamhet 

genom att ha den här öppenheten och dialogen och hämta hem andras erfarenheter och sådär då. 

Och då måste man ha ett utrymme för det och de som jobbar i kommunen måste ha ett utrymme för 

att lägga ner tid på det här att fånga upp och att driva dem här systemen och modellerna, caféerna 

eller vad man nu gör för någonting, så det är väl där som haken ligger.” 

 

Respondenten angav att en utmaning som finns med Open Innovation är att våga prova saker och att 

utmanas. Vidare angavs att det kan finnas en viss ovilja till att ändra för mycket i organisationen. 

Det kan därför finnas en risk att de idéer och förslag som kommer fram genom Open Innovation kan 

stoppas, om det är en för stor förändring och rädslan för det okända tar överhand. Respondenten 

angav dock att det är viktigt att det tillåts att bli fel ibland, då man kan lära sig utifrån de erfarenheter 

som erhålls.  

 

Process och Verktyg för Open Innovation 

Respondenten angav att IT-verktyg kan ha en strukturerande effekt på Open Innovation-processer. 

De åsikter som finns hos medborgarna kan bli synligare genom IT-verktyg och man kan föra en form 

av dialog kring det. IT-verktygen kan agera som stöd för den processen. Respondenten menade att 

en kombination av olika verktyg är något som bör funderas över. Vidare diskuteras det kring hur 

processen för Open Innovation skulle kunna se ut i en offentlig verksamhet. Respondenten sa vidare 

att det beror mycket på situationen, men att det är viktigt att utgå ifrån de som skall använda 
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tjänsterna. Respondenten menade att identifiering av de intressenter som finns i frågan måste göras, 

det är viktigt att inse att intressenterna kan tillföra viktiga åsikter och kunskap i frågan. Det är även 

viktigt att ha en tydlig målbild, vad det är som vi försöker uppnå med Open Innovation-processen. 

Det är även viktigt att föra en dialog med människorna och att skapa olika mötesplatser för 

diskussion. Respondenten menade även att engagemang måste bibehållas och att tomma löften som 

inte infrias, bör undvikas. Vidare menade respondenten att det även är viktigt att man 

uppmärksammar de förslag som kommer in och förklarar varför man väljer vissa förslag framför 

andra. Respondenten menade även att det är viktigt att kontinuiteten finns i  

Open Innovation-processen, så att det blir en del av utvecklingsarbetet. Respondenten menade även 

att Open Innovation-processer kan genomföras utan någon form av belöning eller priser, men att 

priser och belöningar kan ha fördelen att det drar till sig uppmärksamhet till olika områden.  

6.1.7 Enkätundersökning 1 

Efter en kortare intervju via email med en representant från en samarbetspartner för kommuner och 

landsting, framkom det att en kombination av olika metoder är fördelaktigt då människor ofta vill 

kommunicera på olika sätt. Det framkom även att möten är bra, men att man också behöver söka upp 

de människor som inte naturligt kommer till dialogen. Engagemang kan skapas genom att ta upp 

frågor som är utav intresse för medborgarna och att man handplockar frågor så att medborgarna inte 

blir ”utnötta”. Det är även viktigt att medborgarna känner att deras åsikter och synpunkter kring 

olika frågor är behövda i kommunen. Det är även viktigt att resultaten från de frågor som ställs skall 

kunna vara påverkbara och att beslutsfattarna är påverkbara. En annan viktig faktor är även att 

politikerna i kommunen är överens och att all fakta är kartlagd kring om det förts någon dialog på 

området tidigare. Sker medborgardialogen i fysisk form är metoder som öppnar upp för dialog 

mellan människor viktigt samt att man måste tänka på tid och rum för dialogen. Vid digitala 

medborgardialoger så bör språket anpassas så att det passar så många som möjligt, längden på 

undersökningen bör inte heller vara för lång.  
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6.2 Omvärldsanalys 

Många kommuner använder sig redan idag av medborgardialog i olika former. I det här avsnittet 

kommer en omvärldsanalys att presenteras, med beskrivningar på några olika exempel på 

medborgardialoger i Sverige och övriga världen. I kapitlet kommer det också tas upp några 

nätbaserade plattformar som används för innovation. Syftet med kapitlet är för läsaren att bilda sig 

en förståelse för hur arbetet med medborgardialog ser ut i omvärlden. 

6.2.1 Haninge kommun 

Haninge kommun var en utav de första kommunerna att tillämpa 

medborgardialog/medborgarbudget. Kommunen tillämpade medborgardialog i ett projekt där 

Eskilsparken som ligger belägen i Haninge skulle göras om för allmänheten. Syftet var att göra 

parken till en levande mötesplats samt att erhålla nya lärdomar och testa de metoder som finns för 

medborgardialog. För att nå ut till medborgarna i kommunen om medborgardialogen användes 

kanaler så som lokalpress, e-post till olika föreningar, affischer eller hemskick till brevlådan. (SKL, 

2)  

 

Haninge tillämpade medborgardialogen genom att allmänheten tilläts lämna förslag till kommunen 

genom olika typer av verktyg. Kommunen använde bland annat verktyg som innefattade att måla 

och rita, framtidsverkstad samt karta med post-its, där förslag kunde skrivas upp och positioneras i 

parken. Förslagen utvärderades sedan och reducerades till 21 stycken förslag som medborgarna 

sedan kunde rösta på via Internet. Medborgarna tilläts rösta på ett förslag som innefattade hela 

budgeten för ombyggnaden eller rösta på flera förslag med mindre budget per förslag. 

 

Utvärderingen av medborgardialogen visade på att politiker och tjänstemän ansåg att internet bör 

användas mer extensivt i dialogen. Medborgarna skall lockas till att tycka till på webben samt att 

ledningen och tjänstemännen bör avsätta mer tid för planering innan medborgardialogen. 

Medborgarna uttryckte att mer information och kommunikation krävdes, främst via internet och 

radio samt att dialogen även kan fungera som en uppsamlande av frågor som bör beslutas som 

snarare än att förslag på lösningar till specifika frågor. (Haningekommun, 20/11-12) 

6.2.2 Australien     

I västra Australien har en medborgardialog genomförts i syfte att planera en stad utifrån 

medborgarnas åsikter. Projektet inleddes på uppdrag av “Western Australia Government Minister 

for planning and infrastructure” och startade under år 2003. Målet med medborgardialogen var att 

Perth skulle bli världens mest eftertraktade stad att leva i samt att genom olika metoder engagera 

medborgarna på ett djupare plan än tidigare. För att engagera medborgarna i Perth använde sig 

projektledningen av ett antal metoder; tv-debatter, webbsidor, tävlingar, artiklar i olika lokala 

nyhetstidningar samt ett forum som lyckades engagera drygt 1100 personer.  Forumet hade formen 

utav ett stadsmöte som ägde rum under en dag. Mötet bestod av information kring planeringsprojekt 

i andra städer samt presentationer från planeringsgruppen. Informationen följdes av gruppdialoger, 

där grupperna bestod av cirka 8-10 individer i varje grupp. Frågan som ställdes i diskussionen var; 

“What scenario would best help us achieve the aspects we have prioritized to make Perth the 

world‟s most livable city?” (Hopkins, 2010, s 265). Gruppen leddes av en moderator och deltagarnas 

idéer skrevs ned och överfördes till en central dator. Deltagarna förväntades därefter rösta på det 

planeringsscenario som de tyckte bäst om och därefter rollspela en planerare och placera ut 

befolkningen på olika orter beroende på vilket scenario de tidigare valt. De värdefulla åsikter som 

kom in under dagen användes därefter till en plan över planering i Perth.  

 



Examensarbete-Innovationsteknik 

den 22 februari 2013 

 

 

  Sida 
29 

 
  

Ett antal olika kommittéer (se fig. 6) bildades även för att behandla de olika idéerna som kom in och 

därmed försvann en tidigare svårighet med att lobbygrupper styrde besluten allt för hårt. Artikeln 

uppgav även att en dialog utav den här typen medför att kritik från allmänheten kan komma att 

minska då de har fått möjlighet att styra besluten på en ny nivå. Ett problem som kan tänkas uppstå 

är dock att planerare kan känna sig “överkörda” i deras tidigare beslutsmakt, då de inte i lika stor 

utsträckning kan agera med fria händer. (Hopkins, 2010)    

 

 

6.2.3  USA-Open Government  

USA har under Obama-administrationen genomfört ett antal aktiviteter för att öka 

medborgardialogen i det amerikanska samhället. Syftet med en ökad delaktighet från medborgarna 

är att erhålla en effektivare regering samt att öka levnadsstandarden för det amerikanska folket. Det 

är tre områden som angetts som fokus i medborgardialogen, de tre områdena är; transparens, 

delaktighet samt samarbete.   

 

● Transparens i samhället skall medföra ett öppnare samhälle där medborgarna skall erhålla 

mer information kring regeringens aktiviteter.  

 

● Delaktighet skall möjliggöra för medborgarna att på en djupare nivå kunna påverka 

regeringens arbete. Delaktigheten är fördelaktigt för både regeringen och medborgarna då 

kunskap kan delas mellan regering och medborgare. 

 

● Samarbete medför att medborgarna och regeringen blir mer sammanlänkade och kan dra 

nytta av varandra på en djupare nivå än tidigare. Ett samhälle där regering och medborgare 

är mer sammanfogade kommer även innebära att en större “vi-känsla” uppstår.  

 

Fig. 6, Bild över organisationens olika kommittéer. (Hopkins, 2010)    
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En webbsida skapades med hjälp av programvaran, Ideascale (se fig. 7), där medborgarna kunde ge 

förslag kring hur regeringen skulle kunna bli mer öppen för medborgarna. Medborgarna kunde 

därefter rösta på de förslag som de ansåg var bäst. Det verktyg som sedan antogs för att underlätta 

medborgardialogen var främst nätbaserade. Bland annat så ställdes en databas upp där mängder av 

dokument med information läggs upp under adressen; data.gov. Datan kan laddas ned och ändras 

fritt utav medborgarna och är ett bra verktyg för medborgarna att samla in information om 

regeringen i akademiska, professionella eller privata syften. Informationen som laddas ned kan 

tillexempel användas i syftet att utveckla applikationer och bedriva forskning. (whitehouse.gov, 

5/12-12) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Webbaserade plattformar för Open Innovation  

Följande rubrik tar upp ett antal plattformar som används för Open Innovation. Det finns en mängd 

olika plattformar som kan användas för Open Innovation. I den här rapporten har dock författarna 

valt att enbart studera de största och mest använda plattformarna. 

6.2.4.1 Ninesigma 

Ninesigma grundades år 2000 med syfte för industrier att 

effektivt skicka ut företagets behov till lösningsleverantörer. 

Konceptet innebär att man som företag går utanför sina egna 

ramar för att nya lösningar och idéer till interna 

forskningsutmaningar. Oavsett om kunden är ett litet, stort, 

globalt eller ideellt företag, hjälper NineSigma att integrera 

med en öppen innovationskultur som kan tillämpas på alla 

typer av organisationer, med samma positiva resultat. 

NineSigma.com (se fig. 8) ger lösningsleverantörer möjlighet 

att samarbeta med tusentals globala kunder. Innovatörer har 

möjlighet att kostnadsfritt registrera sig på hemsidan och 

ingå i NineSigmas innovationsnätverk. (www.ninesigma.com, 29/1-13)  

Fig. 7, Bild över webbsidan som skapads i Open 

Government-projektet (Ideascale); 

http://opengov.ideascale.com/  

Fig. 8, Ninesigma – www.ninesigma.com  

http://www.ninesigma.com/
http://opengov.ideascale.com/
http://www.ninesigma.com/
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6.2.4.2 Innocentive 

Innocentive.com (se fig. 9)är 

värdsledande med att ”crowd-sourca” 

idéer och lösningar relaterat till affärer, 

sociala, politiska, vetenskapliga och 

tekniska utmaningar. Innocentive 

erbjuder ett globalt nätverk av 

problemlösare som kombineras med 

dess kunder för att ta fram sparsamma 

och snabba lösningar. Innocentive.com 

anser att genom att frigöra mänsklig 

kreativitet, passion och mångfald så kan 

problem lösas, som är viktiga för 

samhälle och näringsliv. 

(www.innocentive.com, 7/1-13) 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.3 OpenIdeo 

OpenIdeo (se fig. 10) är en plattform för idéer och 

koncept som byggs på utav människor oberoende av 

geografisk placering. Plattformen fungerar på det 

sättet att det antingen är OpenIdeo eller någon utav 

deras sponsorer som publicerar en fråga som 

användarna utav plattformen sedan får svara på med 

lösningar, frågor eller ytterligare påståenden kring 

frågan. För att inspirationen kring lösningar skall 

flöda bland deltagarna publiceras det bakgrundsfakta 

i form av exempel, tidigare forskning etc. OpenIdeo 

ger även deltagarna utmaningen att bedriva sin egen 

research som till exempel intervjuer som de sedan 

kan publicera på plattformen för deltagarna att ta del 

av. (www.openideo.com, 29/1-13)                                                                                                                                                                                                         

 

 

  

Fig. 9, InnoCentive – www.Innocentive.com  

Fig. 10, Openideo - www.openideo.com  

http://www.innocentive.com/
http://www.openideo.com/
http://www.innocentive.com/
http://www.openideo.com/
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6.8 Sammanfattande resultat över faktorer som framkommit 

Följande tabell visar de faktorer och verktyg som genererats i studien utifrån den teoretiska samt 

empiriska studien. Metoderna är indelade i tre olika huvudområden. De olika huvudområdena samt 

tillhörande faktorer är baserat på den data som författarna kunnat utläsa genom studien. 

  

Kartlagda faktorer Beskrivning 

Transparens  

Öppenhet Ett öppet sinne hos beslutstagarna, våga göra 

misstag och våga påverkas. 

Lokalpress Uppmärksamma individer kring olika frågor via 

lokalpress etcetera. 

Politikerdialog Dialog mellan politikerna och medborgarna. 

Tv-debatter Debatter kring olika ämnen för att väcka 

uppmärksamhet samt ta del av medborgarnas 

åsikter. 

Affischer och hemskick Sprida kunskap om frågorna och göra människor 

engagerade. 

Process  

Kontinuitet Kontinuerligt genomförda OI-processer. 

Tid Tiden för processen; avsätta tid före och efter 

processen samt att tiden för dialogen inte får 

vara för lång. 

Konkretisering Konkreta frågor och mål för OI-processen. 

Belöning Belöningar i form av uppskattning, priser, 

topplistor etcetera. 

Kommittéer Urval av idéer och realiseringsplaner. 

Motivation Motivering genom faktorer som utmaningar, 

tävlingar, delaktighet etcetera. 

Dokumentation av kundens verklighet Visualisera olika typer av problem. 

Verktyg  

Nedladdningsbara filer (informationsutbyte) Filer som kan delas med medborgare, sprida 

kunskap och låta medborgarna bygga på den 

kunskap som redan finns kring olika ämnen. 

Sociala medier Twitter, Facebook, göra människor mer 

uppmärksammade och föra individer samman. 

Crowd-sourcing Ta hjälp utav en större mängd människor för att 

lösa specifika frågeställningar. 

Framtidsverkstad Workshop där moderatorer styr diskussionen 

bland de medverkande. 

Tävlingar Tävlingar där lösningar på olika problem vill 

erhållas. 

Medborgarpaneler Forum där medborgare strålas samman kring 

centrala ämnen och frågor. 

Arbetsträffar Arbetsträffar där medarbetare och chefer möts 

för att diskutera olika frågor. 

Idécafé Mötesplats för att diskutera olika frågor. 

Utvecklingsforum Forum där människor kan mötas för att diskutera 

olika frågor. 
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Open Innovation-portaler Problemlösning där individer möjliggörs att 

delta och lösa problemen. 

Rollspel Rollspel kring frågor och sätta sig in i någons 

situation för att lösa problemet. 

 

 

  
Fig. 11, Tabell över de verktyg och faktorer som studien genererat (författarnas egen bearbetning)  



Examensarbete-Innovationsteknik 

den 22 februari 2013 

 

 

  Sida 
34 

 
  

7. Analys & diskussion  

I kapitlet är den data som samlats in i rapporten analyserats utifrån de forskningsfrågor som är 

uppställda i början av rapporten. De tre olika frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av 

de olika faktorer som framkommit ur teoriavsnittet samt empirin. Författarna kommer att börja med 

att analysera den första forskningsfrågan (Ff 1) för att därefter fortsätta med forskningsfråga 2 

(Ff 2) samt forskningsfråga tre (Ff 3). 

7.1 Ff 1: Vilka faktorer är viktiga att ha med för en Open Innovation-process inom 

offentlig förvaltning? 

Enligt den empiri och utifrån den teori som samlats in under arbetets gång kan författarna se att det 

finns total tre stycken faktorer som är av stor vikt vid arbetet med Open Innovation-processer.   

7.1.1 Transparens 

För att den offentlig förvaltning ska kunna öppna sig för omvärlden måste den förstå hur de fungerar 

internt, för att sedan kommunicera ut det till förvaltningens intressenter och medborgare (Hamrefors, 

2009). Under studien framgår det att offentliga förvaltningar bör engagera sig öppenhet och med hög 

transparens gentemot sina medborgare och intressenter (Bessant & Tidd, 2008). Hög transparens i 

samhället bidrar till ett öppnare samhälle, där medborgarna erhålls information kring förvaltningens 

aktiviteter (Heap, 2010). Författarna menar att Open Innovation-processen inbringar förtroende och 

tillit hos medborgarna till de processer som utförs. Feller, Finnegan & Nilsson (2010) beskriver även 

att värde skapas gentemot många olika aktörer och att relationer till medborgarna skapas. Open 

Innovation-processer går ut på att bjuda in aktörer till dialog, där man genom tvåvägskommunikation 

bygger idéer som kan byggas på och bli bra i slutändan. Två-vägs kommunikationen kan i sin tur 

bygga på antingen ett utifrån och in-perspektiv eller ett inifrån och ut-perspektiv (Gassman & Enkel, 

2004). Något som är utav stor vikt i processen är dock att deltagarna måste få ta del av hur 

förvaltningen agerar för att ha möjlighet att bidra med konkreta och relevanta idéer och åsikter. Hög 

transparens inom den offentliga förvaltningen innebär att involvera externa intressenter att ta del av 

hur arbetssituationen ser ut (Gassman & Enkel, 2004), samtidigt som intressenterna kan relatera och 

berätta hur deras situation och behov ser ut. Vidare anses det viktigt involvera medborgare till den 

grad att de får kännedom om vilka idéer som kan realiseras samt ger förklaring till varför man väljer 

vissa förslag framför andra. I studien framkommer det att offentliga förvaltningar aktivt arbetar med 

att vara transparenta till sina medborgare och intressenterna. Där de vanligaste 

kommunikationskanalerna är web 2.0, media och fysiska möten med medborgare och intressenter 

(SKL,4). Samtidigt framkom det genom studien att det anses vara enklare att vara transparent i 

mindre förvaltningar, där samverkan sker på ett närmare plan. Hög transparens i form av 

problemfrågeställningar samt framgångsrika koncept, öppnar även för samarbeten och 

nätverksskapande gentemot andra offentliga förvaltningar. 

7.1.2 Engagemang 

Transparens hos offentliga förvaltningar är stark variabel till att skapa engagemang hos 

medborgarna. Då det i synnerhet anses komplicerat att engagera medborgarna i att bidra med åsikter 

och idéer i Open Innovation-processer. Engagemang är en faktor som är övergripande för hela Open 

Innovation-processen, medborgarna måste visa engagemang för att processen skall kunna 

genomföras samtidigt som den offentliga förvaltningen måste visa engagemang för att driva 

processen. En annan faktor för engagemang som framkom genom studien var att genom deltagarna 

möjliggörs att delta och forma sina egna lösningar kan ett större engagemang uppstå, (Hippel, 2005), 

samtidigt som någon form av belöning kan vara närvarande (Antikainen & Väätjä, 2010). Studien 
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visade även på att en offentlig förvaltning bör undvika att inbringa tomma löften till sina medborgare 

för att bibehålla engagemanget. Det är även viktigt att deltagarna inser att metoden inte genererar 

någon form utav ”önskelista”, det är därför viktigt att det finns konkreta frågeställningar och att 

deltagarna sätter sina egna intressen åt sidan. Man bör inte heller kräva för mycket av deltagarna 

genom att ”nöta ut” dem samt sträva efter att endast beröra frågor som är intressanta för 

medborgarna. Faktorer för att skapa motivation och engagemang i Open Innovation processer hos 

medborgarna drivs av att hitta incitamentsystem i form av utmaningar, tävlingar, priser och 

belöningar (Antikainen & Väätjä, 2010). Den offentliga förvaltningen måste även visa uppskattning 

och själva vara engagerade att driva Open Innovation processer gentemot sina medborgare. Där det 

är viktigt påtala för medborgarna att deras åsikter och idéer är behövda. I den empiriska studien tas 

exempel upp med organisationen ”SCA” som tilldelar en summa pengar för den vinnande idén, 

medan man utmanar medborgarna i den Australienska staden Perth att göra deras stad till den mest 

attraktivaste i världen (Hopkins, 2010). Ett annat incitamentsystem studien tar upp är att den som 

kommer med idéer på arbetstid erhåller äganderätt till den, då lagstiftningen menar på att 

arbetsgivaren äger idén om den tas fram på arbetstid. Priser bör delas ut för att uppmärksamma och 

öka engagemanget hos medborgarna. Samtidigt som det inte anses öka kvalitén på förslagen 

förbättras om belöningar erhålls. I andra länder har man hanterat att motivera och skapa engagemang 

hos medborgare i Open Innovation-processer utan priser och belöningar. Obama administrationen 

utförde en webbaserad undersökning då denne tillsattes som president, vilket resulterade i ca 6000 

idéer som tenderade i underlag för vad som behövdes arbetas med i USA (whitehouse.gov). Slutligen 

anser man att tävlingar är ett bra medel för att väcka engagemang, då människan tenderar till att vilja 

bli bekräftade. Hittar den offentliga förvaltningen rätt incitamentsystem till sina medborgare bidrar 

det till större chans att de kommer tillbaka och vill bidra med idéer och förslag. 

7.1.3 Process 

En kultur måste implementeras som tillämpar Open Innovation-processer. För att sedan inleda en 

Open Innovation-process måste den offentliga förvaltningen vara konkret i sin målbild och 

problemfrågeställning, annars riskerar man att får in idéer som man inte har något värde. Deltagarna 

bör inför en process få ta del utav relevant information kring frågeställningen för att kunna sätta sig 

in i den process som skall utföras. Ledarskapet i den offentliga förvaltningen måste även ha tillit till 

den process som utförs, tillåta misstag samt ha ett öppet sinne gentemot de idéer som samlas in. När 

man bjuder in medborgare att delta i Open Innovation-processer bör man ta hänsyn till att de bästa 

idéerna kan komma från oväntade håll. Man bör sträva efter att skapa en diversifierad grupp med 

deltagare för att hämta ett brett beslutsunderlag (Heap, 2010). Samtidigt bör man identifiera de 

intressenter som berörs av problemfrågeställningen. Man påtalar även att man som offentlig 

förvaltning får agera genom att para ihop goda idéer, då klumpar av idéer skapar riktningar för vilka 

resultat som bör prioriteras. Den offentliga förvaltningen anses även agera som motor under 

processerna, samt stå för arenan där evenemanget sker. Heap (2009) anger att tillämpningen utav 

Open Innovation som arbetssätt innebär att organisationen skall stå för initiativet då det är de som 

har makten att förändra arbetssättet och beteendet inom organisationen. I studien nämns ett flertal 

verktyg som anses fungera bra för att utföra Open Innovation-processer. IT-verktyg anses ha en stor 

inverkan för hur man vill utforma processer. Men man menar på att samtidigt måste finnas ett 

förtroende för de IT-system som används. Lägger användaren upp en idé som kan leda till en 

innovation måste it systemet se till att idén sprids. I studien framkommer det även att fysiska möten 

fungerat framgångsrikt, där deltagare träffas genom olika former av dialoger och diskuterar aktuella 

ämnen och problemfrågeställningar. I studien framkommer det även att en kombination av metoder 

bör tillämpas, eftersom människor vill kommunicera på olika sätt samt att är kontinuerlig och utför 

processerna på varierande sätt. Den praktiska lösningen kring att arrangera  
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Open Innovation -processer är en sekundär fråga i sammanhanget. Då en stark variabel ligger i att 

avsätta tid för att tillämpa strategier hur man väljer ut, arbetar vidare och realisera de idéer som 

samlats in. Chesbrough (2006) menar på att bearbetning samt analys av idéerna måste fungera 

internt för att värde skall kunna skapas utifrån processen.  En viktig aspekt som anges i studien är att 

få med beslutsfattarna att tycka till om de insamlade idéerna. Man anser även att idérika människor 

som verkar inom den offentliga förvaltningen är med och tycker till om de idéer som hämtats in. 

7.2 Ff 2: Hur ser arbetet med Open Innovation ut i praktiken i offentlig förvaltning? 

Författarna har genom den empiriska undersökning som genomförts kunnat konstatera att det finns 

ett antal metoder som används praktiskt inom offentlig förvaltning för att bedriva Open Innovation-

processer och olika former av medborgardialog. Forskningsfrågan är baserad främst på den empiri 

som tagits fram, då författarna önskade bilda en uppfattning om hur arbetet rent praktiskt ser ut i 

omnejdens offentliga förvaltning. Det fanns inte heller någon litteratur som kunde bistå med 

information i ämnet i någon större omfattning. Författarna antar att det beror på att det tidigare inte 

bedrivits någon forskning i större utsträckning inom området; Open Innovation kopplat till offentlig 

förvaltning. 
 

I dem delar utav den offentliga förvaltningen som författarna genomfört undersökningen har det 

framkommit att olika verktyg används i olika utsträckning för Open Innovation-processer. Något 

som är vanligt förekommande är metoder som innefattar workshops. Workshopsmetoden kan i sin 

tur bestå av idécaféer, utvecklingsforum, framtidsverkstad och medborgarpaneler (SKL4). Metoden 

för att generera lösningar på idéer verkar till stor del följa den PBD-metod som presenteras i 

teorikapitlet under rubriken Medborgarbudget,(se, fig. 5). Förvaltningen samlar in idéer och förslag 

genom olika former av dialog, det kan vara idécafé, idéscouter, framtidsverkstad etcetera. När den 

fasen är avslutad övergår processen i att välja ut de förslag som det går att arbeta vidare med, för att 

därefter lämna förslag på remiss och då budgetering för lösningar kan ske. Något som till stor del 

följer den bild som presenterats tidigare i rapporten, med gater som brainstorming, urval, utveckling, 

omröstning samt implementering (PBD). Författarna fann det dock svårt att se den tydliga processen 

för offentlig förvaltning, då arbetet ser olika ut beroende på vilken del utav förvaltningen som 

undersöks. En mer djupgående analys, där författarna hade kunnat följa en Open Innovation-process 

från början till slut, hade kunnat göra bilden tydligare.     
 

Open Innovation-processen inom förvaltningen har beskrivits genom lite olika typer av verktyg med 

syftet att få fram områden som behöver förbättras. Idécoacher är bland annat ett verktyg som tagits 

upp under intervjustudien. De personer som är utsedda till idécoacher skall fungera som insamlare 

av idéer inom ett visst område i förvaltningen. Coacherna för därefter medarbetarna igenom 

innovationsprocessen för att idéerna skall kunna realiseras och verktyg som idécaféer används för att 

stimulera idéerna. Idécaféerna är i nuläget ett verktyg för enbart medarbetarna inom den förvaltning 

som författarna studerat, men tanken är att det skall vara tillgängliga för allmänheten också i 

framtiden. Andra former av verktyg som används är arbetsträffar, där medarbetare och chefer möts 

för att diskutera problem och lösningar internt. En plattform som i viss mån används för att 

synliggöra problemområden är den internportal som används inom förvaltningen. Syftet med 

portalen är att man skall kunna lägga upp styrdokument för förvaltningen, frågor som man som 

medarbetare har inom olika projekt med mera. Portalen verkar dock, enligt författarna, fungera mer 

som ett verktyg för informationsutbyte snarare än ett forum för problemlösning och insamling utav 

idéer. Författarna anser att utbytet av idéer internt bör ske mer extensivt där någon form av centralt 

idéhanteringssystem bör finnas för att på ett enkelt sätt delge idéer och förslag som framkommer, likt 

de portaler som tas upp i empirin. Dessa portaler fungerar som ett bollplank för olika idéer, ett 
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exempel på en plattform som inspiration skulle kunna erhållas ifrån vid arbete med Open Innovation, 

är enligt författarna till exempel, Innocentive (innocentive.com). Författarna menar även att genom 

att ta in kunskap både internt och externt genom en idéhanteringsportal utav den här typen kan den 

interna kompentensbasen stärkas och det är lättare att samarbeta med externa parter. Det blir även i 

förlängningen lättare att se vilka behov som måste tillgodoses om medarbetare och medborgare 

möjliggörs att på ett enklare sätt delge sina idéer och förslag. Fenomenet att samarbeta externt går 

under typologin, samproduktion (Feller, Finnegan & Nilsson, 2010).    
  

De tre olika typologier som anges för Open Innovation i teori-kapitlet är enligt författarna basen i 

mycket utav det som anges i empirin. Samarbeten med andra kommuner som främjar 

informationsutbyte går tillexempel under ramen för aggregering. Studiebesök kan i det här fallet ses 

som en form av aggregering, enligt författarna, då kommunerna genom att samarbeta och genom 

utbyte av kunskap kan utvecklas (Feller, Finnegan & Nilsson, 2010). Genom den empiriska studien 

framkom det även att olika former utav omvärldsanalyser används för att identifiera till exempel 

möjligheter och hot i omvärlden. Bessant och Tidd (2008) beskriver att en nätverksmiljö som 

organisationen kan ta hjälp utav, kan bidra till att förståelsen för ny teknologi och nya marknader 

underlättas. Fenomenet att söka efter kunskap externt är även en viktig del utav Crowd-Source 

fenomenet, där externproblemlösning är utav de metoder som finns att tillgå (Remneland, 2010). 

Hamrefors (2009) beskriver även fördelarna med en nätverksmiljö, vilket utmanar till förbättringar 

utav tjänster, produkter och processer. Författarna menar här att det är viktigt för en organisation att 

skapa och utnyttja det nätverk som finns för att genomföra omvärldsanalyser som kan gynna 

utvecklingen i organisationen.   

7.3 Ff 3: Vilka metoder finns för att stödja Open Innovation i andra kommuner och 

länder? 

Utifrån studien uppkom det ett antal olika metoder för att hantera processer för Open Innovation 

inom offentlig förvaltning. Hanteringen utav Open Innovation-processer kan kategoriseras i tre 

rubriker; kommunikation, utförande och hantering, där det under studien framkommit olika typer av 

verktyg som tillämpats. 

7.3.1 Kommunikation 

Kommunikationen baseras utifrån studien främst på kommunikationen mellan den offentliga 

förvaltningen och medborgarna. Exempel på metoder för kommunikation som uppkom var olika 

former utav Crowd-Source metoder, bland annat så användes predikationsmarknader, ett verktyg 

som samlar deltagarna kring en fiktiv miljö där deltagarna sedan får genom ett spel utveckla 

organisationen (Remneland, 2010). Ett exempel på detta är i exemplet från Australien där deltagarna 

fick rollspela kring hur staden skulle planeras samt utformas (Hopkins, 2010).  Andra metoder var 

olika former utav fysiska möten mellan förvaltning och medborgare, tidskrifter, hemskick, affischer, 

framträdanden och debatter i lokal-tv, IT-stödda verktyg som hemsidor samt sociala medier. 

Författarna menar att det viktigaste i kommunikationen är att nå ut till så många som möjligt och att 

använda metoder som omfattar de flesta målgrupper. Utan en effektiv kommunikation mellan 

deltagaren och initiativtagaren till processen menar författarna att en lyckad process inte kan ske, då 

grupperna inte blir diversifierade, något som även poängteras utav Heap (2010). 
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7.3.2 Utförande 

Studien visar på en rad olika metoder för utförande. Utförandet för Open Innovation-processer sker 

enligt studien via fysiska möten eller IT-baserade verktyg. De mest framträdande verktygen var; 

arrangemang i form utav tävlingar, idécaféer, framtidsverkstad, rollspel, dokumentation av kundens 

verklighet genom enkäter och insändare. (Haningekommun),(Hopkins, 2010) Författarna fann att en 

utav metoderna som tillämpats i USA, var väldigt innovativ och genomtänkt, då den innefattar både 

ett inifrån och ut-perspektiv och ett utifrån och in-perspektiv (Gassman & Enkel, 2004). Metoden 

baserades på att användarna hade möjlighet att ladda ner de dokument som regeringen lagt upp och 

redigera utifrån deras egen kunskap. I och med att filerna var obegränsat tillgängliga kunde 

individen närsomhelst engagera sig i de olika frågeställningar som dokumenten innehöll. På detta 

sätt kunde kunskap samlas in utifrån och som regeringen i sin tur kunde använda i sitt arbete. 

(Whitehouse.gov) Författarna kan dra slutsatsen att det finns olika typer av utförande i 

medborgardialoger och Open Innovation-processer; visualisering och dialog är dock fokus i de 

metoder som framkommit ur studien. För en lyckad dialog krävs det att samtliga parter går in i 

dialogen utan att ha det ”egna intresset” i fokus. Om det egna intresset är involverat i dialogen kan 

det lätt hända att dialogen mynnar i klagomål eller önskelistor, vilket inte är syftet med en  

Open Innovation-process. Utförande kan även ske mellan olika förvaltningar i form utav 

nätverksträffar (aggregering, konsumtion). 

7.3.3 Hantering   

Författarna har uppfattat att hanteringen utav den data som samlats in genom olika typer av dialog är 

utav stor vikt i processen. Beroende på hur hanteringen sker i en  

Open Innovation-process, avspeglar hur seriös den offentliga förvaltningen vill vara i sin dialog med 

medborgarna. I hanteringen har författarna också sett att metoderna oftast brister. Författarna menar 

att den offentliga förvaltningen är bra på att samla in idéer och förslag, men att det kan brista i 

realiseringen utav förslag. Detta kan bero på ekonomi, tidsbrist eller brist på engagemang från 

förvaltningen. Kang (2009) anger även att ekonomin har en central roll i innovationsarbetet, då 

organisationer ofta har begränsade resurser för innovationsarbete och som går till spillo om förslag i 

slutändan inte behandlas eller realiseras. En kommitté utav den här typen menar författarna skulle 

säkerställa att Open Innovation-processen medförde ett värde till organisationen samt att kvaliteten 

på processerna skulle höjas. Under studien har det föreslagits att offentliga förvaltningar bör tillämpa 

kommittéer och jurys vars uppgift är att sålla ut, värdera och kategorisera de idéer i olika kategorier 

som; genomförbara och ej genomförbara idéer. Andra metoder är; centrala idéhanteringssystem som 

Ideascale (ideascale.com), (exempel, se fig. 7). Författarna anser dock att det krävs mer forskning 

kring hur hantering utav Open Innovation-processer bör ske. 
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8. Slutsatser 

I kapitlet kommer de slutsatser som framkommit ur arbetet att presenteras. Kapitlet är indelat i 

rubriker så som TPV-modellen med underrubriker som förklarar varje värde samt hur de olika 

värdena kopplas samman i en utav författarna framtagen modell (TPV-modellen). Ytterligare en 

rubrik som kommer att behandlas är förslag till vidare forskning.  

 

8.1 TPV-modell 
Figurer nedan visar på de faktorer och verktyg som är sammankopplade med respektive 

huvudområde i processen för Open Innovation. Huvudområdena samt de underliggande faktorerna är 

framtagen ur den data som samlats in till de tre forskningsfrågorna som tagits fram i studien. De 

underliggande faktorerna är framkodade ur figur 11. Figurerna kommer att förklaras lite mer 

ingående senare i kapitlet. För att en lyckad form av Open Innovation-process skall kunna tillämpas, 

så drar författarna slutsatsen att det krävs att de tre huvudområden som redogörs för i figurerna 11-

13 sammanfogas. De värden som är redovisade till respektive figur är exempel som författarna 

föreslår skall användas utifrån de resultat som framkommit i studien. De sammanfogade figurerna 

skapar en ny figur som återges nedan (fig. 14). Figuren visar på hur de olika områdena samverkar 

samt den centrala del som författarna föreslår skall hålla de olika områden samman och som agerar 

som plattform för de olika huvudområdena. Författarnas innovativa bidrag i studien blir den TPV-

modell som presenteras nedan. Författarna anser även att någon form utav idéhanteringskommitté 

som användes i innovationsarbetet i Australien bör tillämpas, då värdet i Open Innovation-processen 

skapas i bearbetningen utav de förslag som kommer in. En idéhanteringskommittés arbete skulle här 

medföra att fler Open Innovation-processer skulle generera värde, något som i sin tur ger mer 

förtroende för processen bland deltagarna.                                                                                                                                                                                                                                                               
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8.1.1 Transparens  

Den offentliga förvaltningen måste agera med transparens gentemot sina medborgare samtidigt som 

medborgarna måste vara transparenta mot sin kommun. Det skapar möjligheter för den offentliga 

förvaltningen att lära känna sina medborgare kring vad som engagerar och vilka frågeställningar som 

ligger medborgarna närmast. Samtidigt som medborgarna får lära känna sin förvaltning genom att ta 

del av hur förvaltningen arbetar och tänker inom den egna organisationen, hur framtida projekt 

kommer formas samt hur man arbetat med tidigare projekt, vad man lyckats bra med och vad som 

varit mindre lyckosamt. Utmynnar transparensen i en form av tvåvägskommunikation, kan det 

resulteras i att medborgarna känner en större samhörighet i samhället samt att det bidrar till ett starkt 

förtroende inom förvaltningens område. För att skapa transparens i samhället anser författarna att 

man bör använda sig av lokala medier, tidskrifter, lokal-tv, web2.0, affischering och fysiska möten 

med medborgarna. Det är viktigt att informationsflödet anpassas, så den når ut till unga som såväl 

äldre medborgare. Tidskrifter, affischering och lokal-tv bör tillämpas för att nå ut till de äldre 

generationerna av medborgare, medan digitala informationsflöden bör vara riktat mot de yngre 

generationerna. Det grundar sig i att de äldre generationerna inte är lika vana vid att använda digital 

teknik som de yngre medborgarna, då digitala informationsflödet kräver en dator med 

internetanslutning. En idéhanteringskommitté inom den offentliga förvaltningen bör även tillämpas, 

vars uppgift är att se till att ett utbyte av information sker via tvåvägskommunikationer. Där 

förvaltningen synliggör för sina medborgare vad som sker under, innan och efter  

Open innovation-processerna. Idéhanteringskommittén bör även tillhandahålla relevant information 

kopplat till de problemfrågeställningar Open innovation- processerna ska handla om. Deltagarna ges 

då en möjlighet att i större grad sätta sig in i hur förvaltningen tidigare arbetat med det aktuella 

området, för att på så sätt kunna bli mer aktiva i processen. Idéhanteringskommittén uppgift ligger 

även i att publicera en uppföljning av den process som utförs, genom att offentliggöra vilka idéer 

och åsikter man väljer att arbeta vidare med samt varför man väljer att inte arbeta vidare med vissa 

förslag. 

8.1.2. Process 

Utifrån studien har det framkommit att hanteringen utav Open Innovation-processen är viktigare än 

själva utförandet. Utmaningen ligger i att välja ut de förslag som skall arbetas vidare med. Utan den 

här delen i processen förlorare metoden värde och deltagarna tappar förtroendet för 

förhållningssättet. Författarna föreslår att idéhanteringskommitténs uppgift är planera processen för 

Open Innovation inom den offentliga förvaltningen samt att följa upp de förslag som kommer in. 

Författarna anser att en skillnad bör göras mellan digitala och fysiska Open Innovation-processer. 

Vid fysiska processer krävs det att den offentliga förvaltningen bistår med arenan för processen, 

idéhanteringskommittén bör här agera som motor under processens utförande. Det är även viktigt att 

processen utförs på en tidpunkt där så många som möjligt kan delta samt att processen inte är för 

tidskrävande. Variation i utförandet utav Open Innovation-processen medför även att flera individer 

möjliggörs att delta samt att ett större engagemang kan väckas, då medborgarna inte blir ”utnötta” i 

samma form av metod. Exempel på utföranden är bland annat; visualisering (rollspel, rita, bygga 

etc.) och dialog (idécaféer, framtidsverkstad, medborgarpanel etc.). Vid digitala Open Innovation-

processer krävs det att ett förtroende för systemet finns. De digitala mötena kan även ha en öppnare 

form och fungera som en relationsskapare samt diskussionsforum gentemot medborgarna och den 

offentliga förvaltningen. I de digitala processerna bör idéhanteringskommittén agera moderator samt 

att initiera frågeställningar i samråd med övriga delar utav den offentliga förvaltningen. För att 

engagemang skall kunna skapas och bibehållas hos deltagarna krävs det att de förslag som kommer 

in realiseras i den mån det är möjligt samt att det finns en viss kontinuitet i processen. Med 

kontinuitet i processen menar författarna att Open Innovation införs som ett arbetssätt för 

problemlösning samt att deltagarna delges uppföljning utav processen, där resultatet och motivering 
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utav processen presenteras. Det är dock viktigt att Open Innovation som metod inte betraktas som 

någon form utav ”önskelista”, då det sällan är möjligt att realisera allas önskemål och intressen. För 

att undvika detta krävs det att frågeställningarna är konkreta och att det är en uttalad fråga som 

kräver en lösning. Det är även viktigt att den offentliga förvaltningen bistår med bakgrundsfakta 

kring frågeställningen, för att öka förståelsen för problemet och underlätta idégenereringen. 

Författarna anser att de metoder som appliceras i plattformen OpenIdeo (se fig. 10) samt i 

Open Government Dialogue (se fig. 7), även kan appliceras på offentlig förvaltning. Metoden går ut 

på att det finns ett öppet informationsflöde, där förvaltningen och medborgarna kan bidra med egen 

research för att öka förståelsen och underlätta idégenereringen kring frågeställningen.            

8.1.3 Verktyg 

Författarna kan dra slutsatsen utifrån studien att många utav de verktyg som används i arbetet med 

Open Innovation är baserade på dialogverktyg; så som till exempel idécaféer, olika typer av  

IT-verktyg och sociala medier samt i viss mån tävlingar. En kombination utav olika typer av verktyg 

krävs oftast för att en lyckad Open Innovation-process skall kunna ske. Detta beror på att olika typer 

av verktyg passar olika målgrupper. Användandet av IT-baserade verktyg når till exempel inte ut till 

målgrupper som inte har tillgång till en dator med internetuppkoppling, medan fysiska möten inte 

når målgrupper som inte har möjlighet att ta sig till platsen för mötet.  Valet utav verktyg bör också 

grundas på syftet kring Open Innovation-processen; vad det är som skall uppnås med processen. 

Verktygens huvudsyfte är att samla in så mycket idéer som möjligt från så många målgrupper som 

möjligt. Författarna drar även slutsatsen att det egentligen inte spelar så stor roll vilken typ av 

verktyg som används om den efterföljande hanteringen utav idéer inte sker på ett effektivt sätt. 

Insamlandet utav idéer genom olika verktyg blir värdelöst om idéerna i den mån som det är möjligt 

inte realiseras eller behandlas på något sätt. 

8.1.4 Engagemang 

Författarna drar slutsatsen att engagemang måste 

finnas och vara övergripande i modellen för att en 

lyckad Open Innovation-process skall kunna 

genomföras. Finns inte engagemang i samtliga delar 

från både den offentliga förvaltningen samt 

medborgarna, förlorar TPV-modellen sitt värde, då 

Open Innovation-processer är baserade på två-vägs 

kommunikation. Engagemanget hos medborgarna samt 

hos den offentliga förvaltningen kan även öka om rätt 

verktyg för den specifika processen används, då rätt 

anpassning utav verktyg kan påverka processens 

resultat.     

8.1.5 Portal för Open Innovation 

Det verktyg som författarna föreslår skall koppla de tre 

värden som redogjorts för ovan är en form utav IT-

portal. I portalen kan olika verktyg och applikationer 

tillämpas för ett aktivt informationsflöde mellan den 

offentliga förvaltningen och dess medborgare. 

Informationsflödet bör bestå av uppdaterad och 

relevant information om vad som händer inom 

kommunen. Dagstidningar som berör den offentliga 

Fig. 15, TPV-modellen, 

samverkan mellan de olika 

huvudområdena.  
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förvaltningen kan länkas via hemsidan samt andra webbsidor som relaterar till den aktuella 

kommunen. Det skall även vara möjligt att koppla olika typer av sociala medier till portalen där 

information och bilder som är av vikt för utvecklingsarbetet samt underlag för kommande dialoger, 

skall kunna ”delas” mellan användare med hjälp av till exempel funktionen ”hashtag” i sociala 

medier. Inbjudningar till olika former av Open Innovation-evenemang skall även publiceras i 

portalen. Detta medför att transparensen i den offentliga förvaltningen ökar, då förvaltningen lär 

känna medborgarna och dess behov och vice versa. Vidare skall portalen användas som en kanal där 

medborgarna samt förvaltningen skall kunna presentera vad som anses viktigt för dem, genom att 

tillämpa ett verktyg likt Ideascale, där man fritt får lista de saker som anses vara relevanta åsikter 

kring kommunens utveckling. De verktyg som författarna föreslår skall finnas med i portalen är olika 

verktyg för idéhantering så som till exempel; Ideascale eller Innocentive. Det bör även finnas olika 

former av visualiseringsverktyg, där tillexempel medborgarna skall möjliggöras att med hjälp av till 

exempel kartor eller bilder svara på enklare frågeställningar som till exempel; vilket området i 

kommunen känner du dig osäkrast på? Verktygen skall även vara kopplade till olika sociala medier 

så att deltagaren kan rösta via till exempel Facebook.  Resultaten kan sedan användas som underlag 

för djupare Open Innovation-processer, där underlaget diskuteras ytterligare. Författarna anser att 

någon form av uppskattning till deltagarna bör publiceras i en del utav Open Innovation-portalen, det 

skall även finnas utrymme för tävlingar och utmaningar kopplat till Open Innovation i portalen. 

Uppskattningen kan i sin tur bestå av till exempel ett pris eller utnämnande till ”månadens 

innovatör” etcetera. Det skall även vara möjligt att dela information från portalen via lokalpress, för 

de som inte har tillgång till dator samt internet.  

8.1.6  Idéhanteringskommittén 

Kommittéen skall fungera som en central avdelning för Open Innovation i förvaltningens 

organisation. De arbetsuppgifter som idéhanteringskommittén skall omfatta är bland annat  

att agera som moderator för portalen vars uppdrag är att sköta de uppgifter som är kopplade till 

portalen samt att agera som motor i fysiska Open Innovation-processer inom kommunen. Med 

moderator menar författarna vidare att deras uppgift är att se till så att informationen på hemsidan är 

uppdaterad, att relevanta frågeställningar läggs upp från förvaltningen samt medborgarna, att 

diskussionerna i forumen sker på ett relevant sätt samt att den utdelning som framkommer ur 

diskussionerna publiceras på portalen samt vidarebefordras till berörd avdelning inom förvaltningen. 

Kommittén skall även publicera research inför en Open Innovation-process samt de resultat som 

framkommer ur processen. 

8.2 Vidare forskning 

Författarna anser att den vidare forskning som krävs inom området är de ekonomiska aspekter som 

tillkommer vid implementering utav en Open Innovation-process, då den aspekten inte berörts i 

större omfattning i studien. Författarna anser även att det krävs att en djupare undersökning kring 

hanteringen utav de förslag som genereras genom en Open Innovation-process. Författarna föreslår 

att en fallstudie genomförs där en hel Open Innovation-process undersöks från start till 

implementering, för att erhålla en helhetsbild utav problematiken. Ytterligare forskning kring de 

nackdelar som finns med Open Innovation bör även studeras för att erhålla alla aspekter på området. 

Det krävs även att TPV-modellen förfinas genom att modellen testas och implementeras i den 

offentliga förvaltningen.   
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Bilaga 1-Intervjuguide 

Följande bilaga visar den intervjuguide med de frågor som författarna utgick ifrån under 

intervjustudien. 

  

 

Syfte: Open Innovation är en strategi som låter den egna organisationen ställer 

problemfrågeställningar för att hämta in ny, extern kunskap som ska hjälpa organisationen i 

innovationsarbeten. Kan stärka kommuners affärsmodell i främst tre aspekter: skapa värden, 

skapa relationer med samarbetspartners inklusive andra kommuner samt att bygga relationer 

med kommunens invånare 

Inledning 

1. Din bakgrund: 

2. Pågående arbete? 

 

Open innovation 

3. Har du kommit i kontakt med Open Innovation som arbetssätt tidigare? 

4. Vet du hur kommunens arbete sett ut med Open Innovation tidigare/kommande? 

5. Samarbetar ni med externa organisationer vid utvecklingsarbeten i Eskilstuna? 

- Finns några exempel? 

6. Sammarbetar ni även nationellt/internationellt för att hämta kunskap från externa aktörer? 

7. Hur ser kunskapsflödet ut i intranätet?  

8. Kommunicerar ni och utbyter kunskap inom kommunen (egna organisationen) finns det 

något utvecklad funktion för att personal i den operativa kärnan ska få komma med idéer 

/åsikter? 

9. Finns en mängd itverktyg bl.a. i form av plattformar där man kan hämta externkunskap från 

hela världen (t.ex. innocentive.com) vilken fungerar i att man lägger ut en 

problemfrågeställning som man sedan få en lösning på. Är det arbetssättet bekant med dig? 

Vilka plattformar används? 

10. Finns det några andra itverktyg ni använder för att hämta extern kunskap? 

11. Hur arbetar ni för att skapa kunskap om hur er egna organisation fungerar ( hitta svagheter, 

styrkor) ( intraprenör) 

12. Hämtar ni in extern kunskap om framtida arbeten? Men även arbeten som redan skett? 

(feedback) 

13. Använder ni er av någon form av pris/belöning vid insamling av idéer? 

14. Hur arbetar ni för att skapa kunskap om hur er organisation fungerar (hitta svagheter, 

styrkor), (intraprenör) 

15. Hur ser arbetet ut för Omvärldsbevakning inom kommunen? 

16. På vilket sätt anser du att extern kunskap gynnar Eskilstuna kommun? 

17. Finns det något du tror skulle utmana med att tillämpa Open Innovation som arbetssätt? 
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18. Om ni utför en process där ni bjuder in medborgare/ relevanta externa aktörer som ska 

komma med idéer inom ett område, hur ser då processen ut för att vidare behandla dessa 

idéer? 

 

Medborgardialog 

1. Har det funnit tillfällen ni bjudit in medborgare för att föra en dialog om ett aktuellt 

ämne/område? 

2. Har digitala möten sketts?  

3. Genomför ni workshops för att ta fram förslag och idéer från externa aktörer? 

4. Vilken form av medborgardialog har ni använt? 

5. Har du sett ifall människor blir mer engagerade när de får vara med och påverka? 

 

 


