
2015-06-03 

  

Open Innovation @ 

Skatteverket 

Av: 
Camila Coppola  

Holia Denha 
  

Handledare: 
Loe Önnered 
 

Examinator: 
Tomas Backström 

Studie om kreativa möten i en reglerad 

myndighet 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLT3oiBqMcCFYLYLAodwTcOjQ&url=http://www.flexiclean.eu/flexiclean/SV/57/samarbeten&ei=DZPNVbKZGoKxswHB77joCA&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNG2EukSlwMBKRSHQiEs1Texzghx7A&ust=1439622269108663


  

I 
 

FÖRORD  

 

Vi vill börja med att tacka alla individer som har gett oss feedback och tips på vår studie från 

start till den färdigställda slutversionen. Vi vill speciellt tacka Anna Zettervall, sektionschef 

på Skatteverket för att vi har fått möjlighet att utföra vår forskning hos er. Vi vill även tacka 

alla anställda på Skatteverket som var medverkande i vår undersökning. Utan er hade vi inte 

kunnat genomföra vår studie. Denna studie hade heller inte kunnat vara möjlig att genomföra 

utan varandra, så vi tackar varandra för ett gott samarbete under studiens process samt för 

vårat kamparglöd.   

 

Mälardalens högskola, Eskilstuna 2015-06-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Camila Coppola   Holia Denha 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

II 
 

ABSTRACT 

 

Level: Degree Project in Innovation Engineering, 15 HP 

Institution: School of Innovation, Design and Engineering. 

Mälardalen University 

Title:  Open Innovation @ Skatteverket - A study on creative meetings 

in a regulated authority 

Authors:  Camila Coppola HoliaDenha  

 12th February 1989 10th April 1989          

Tutor:  Loe Örrened 

Examiner:  Tomas Backström 

Publication year: 2015 

Seminar date: 2015-06-03 

 

Research questions: Does creative meeting leads to an extended communications? 

How open are conversations climate of SKV´s dining room? 

Does the staff contacts with colleagues from other sections? 

 

Purpose:   The study's purpose is to make a study of the social interaction. 

With the support of an intervention in the form of inspirational 

images and text citations in a controlled authority dining area, 

namely the SKV. The purpose is to see if this leads to enhanced 

communication and creative meetings between employees. 

 

 

Method: The method used in this study is a quantitative method with an 

abductive . Secondary data and primary data were applied in this 

study. To collect the primary data needed to answer the 

questions raised in this study has been carried out surveys 

 

Conclusion: The intervention carried out has created social interactions 

between working colleagues. With the support of inspirational 

images and text citations have ideas and creative meetings 

occurred. This has in turn led to expanded communication. 

 

Keywords: Innovation, open innovation, creative meetings, space, creativity and 

innovation, social relations, organization.  
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Frågeställningar: Leder kreativa möten till en utökad kommunikation? Hur öppen 

är samtalsklimatet i SKV:s matsal? Knyter personalen kontakter 

med arbetskollegor från andra sektioner?  

 

Syfte: Studiens syfte är att göra en undersökning om den sociala 

interaktionen. Med stöd av en intervention i form av 

inspirationsbilder och textcitat i en styrd myndighets matsal, 

nämligen SKV. Syftet är att se om detta leder till utökad 

kommunikation och kreativa möten mellan de anställda. 

 

 

Metod: Metoden som använts i denna studie är en kvantitativ metod 

med en abduktiv ansats. Sekundärdata och primärdata har 

tillämpats i denna studie. För att samla in det primärdata som 

behövdes för att besvara de frågeställningar som tas upp i denna 

studie har det genomförts enkätundersökningar.  

 

Slutsats: Den interventionen som utförts har skapat sociala interaktioner 

mellan arbetskollegor. Med stöd av inspirationsbilder samt 

textcitat har idéer och kreativa möten uppstått.  Detta har i sin 

tur lett till att kommunikationen utökats.  

 

Nyckelord: Innovation, öppen innovation, kreativa möten, utrymmen, 

kreativitet och innovation, sociala relationer, organisation. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 INLEDNING 

Denna studie kommer att tillämpa en intervention för att försöka skapa interaktioner mellan 

arbetskollegor. Interventionen kommer att ske genom att inspirationsbilder samt textcitat placeras 

ut i en matsal, på detta sätt sker en förändring i miljön. Intresset ligger i att gå in i en reglerad 

myndighet som är styrt av lagar och regler för att se hur den sociala interaktionen i den miljön 

fungerar. Även för att se om interventionen skapar kreativa möten. I detta fall är den reglerade 

myndigheten Skatteverket i Eskilstuna. Intresse finns även i att ta reda på om och hur de kan vara 

kreativa i sitt arbete och vilket förhållningsätt de har till övriga arbetskollegor från andra sektioner.  

1.2 BAKGRUND 

Nordfors, 2009 via Schaeffer, skriver att innovation är ett koncept fyllt med spänning och en som 

har olika applikationer. Att innovation anses vara en nyckelfaktor för tillväxt. Innovation hävdas 

att inte bara komma med något nytt utan innovation innebär också införandet av de nya 

(Schaeffer, 2014, s. 20) 

Ordet innovation kommer från latinets novus som betyder ny, d.v.s. att göra ny. Innovation har i 

dagsläget blivit något av ett modeord som anslutas till kreativitet, teknologi och/eller lönsamhet. 

Fokusen ligger i processen att gå från en idé till realisering, materialisering samt nybildade 

arbetssätt. Att klassificera innovationer och teknologier på ett vanligt sätt är genom att dela in de i 

inkrementella respektive radikala. Indelningen är baserad på dess nivå av nytänkande och 

förändringarna som uppstår i en organisation utav innovationen. Inkrementella innovationer är när 

ständiga förbättringar sker i små steg med grund i tidigare kunskapsbas. Radikala innovationer 

delas upp i befästande och förstörande teknologier med hänsyn till den befintliga industrin. Viss 

teknologi förstärker den existerande marknadsförhållanden, annan teknologi minskar dem. 

(Remneland, 2010, ss. 27, 28) 

 

Innovationsförmåga samt hur en kan stödja det anses vara av strategisk betydelse för företag och 

organisation (Schaeffer, 2014, s. 13 ). Enligt flera forskare anses organisationskultur ha en 

betydande inverkan på organisationens innovationsförmåga. Artikeln (What can business learn 

from creative process of contemporary dancers) är en studie som har gjorts på tjugo dansare och 

koreografer från olika länder, via intervjuer, för att kunna se vad deras kreativa praxis kan bidra 

till utvecklingen av radikala innovationer. Utifrån dessa intervjuer kom forskarna fram till att det 
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fanns fem olika nyckelfaktorer som stödjer deras kreativa process från idé till prestation, nämligen 

improvisation, reflektion, personligt engagemang, mångfald och framväxande stödjande 

strukturer. (Bozic & Olsson, 2013, s. 59) 

 

En radikal innovation växer fram i en informell, lös strukturerad, decentraliserad och heterogen 

organisation. Där målet är tydligt definierat men tillvägagångssättet för att nå målet är väldigt 

öppet med rätt mängd resurser. (Bozic & Olsson, 2013, s. 63) Den första nyckelfaktorn är 

improvisation, som är ett sätt att tänka, agera, samarbeta i en grupp, ett slags strategi för att arbeta 

under en kreativ process. Genom att till exempel börja dagen med en tyst stund eller med en öppen 

dialog kan deltagarna i en grupp lugna ner befintliga tankar och bekymmer. Detta sätt leder till det 

mer förtroende i gruppen samt att det blir lättare för deltagarna att koncentrera sig på arbetet samt 

att det bli lättare att vara öppen för improvisation. (Bozic & Olsson, 2013, s. 67) Vid radikal 

innovation är förtroende, respekt, öppenhet, frihet, kreativitet, risktagande, samarbete, lagarbete, 

förtroende, lösa och flexibla strukturer viktiga begrepp. Men även att det finns anslutningar till 

externa källor för ny kunskap samt idéer. Attityder och värderingar såsom öppenhet, observation, 

att lyssna på varandra i gruppen är även viktiga begrepp för kreativitet. (Bozic & Olsson, 2013, s. 

77) 

De flesta innovationer misslyckas, men företag som inte implementerar innovation dör till slut ut. 

Dagens samhälle innehåller och är kontinuerligt förändrande, därför är det även viktigt för 

företagen att de följer samhällets förändringar och utvecklingar med deras produkter eller tjänster. 

(W. Chesbrough, 2003, s. 17) Som exempel på detta kan man se telefonmarknaden, till exempel 

har Nokia funnits i branschen i dryga 20 år. De har haft försäljning av telefoner men följer 

utvecklingen av bland annat samhället, teknologin och marknaden och ständigt förbättrar sina 

mobiltelefoner och vill vara bättre än konkurrenterna. (W. Chesbrough, 2003, s. 18) Strukturerna 

som finns inom en organisation påverkar kreativitet och innovation, värderingar så som 

flexibilitet, frihet och kooperativt samarbete främjar kreativitet och innovation. Även värderingar 

som stelhet, kontroll, förutsägbarhet, ordning från vanligtvis hierarkiska organisationer hindrar 

kreativitet och innovation. (Martins & Terblanche, 2003, s. 70)  

 

Beteenden som är belönade inom en organisation speglas av på dess värderingar. Om kreativitet är 

något som blir belönat kommer det beteendet bli generellt och dominerande. Problemet ligger i att 

de flesta organisationer vill att personalen ska vara kreativa och våga ta risker, men personalen blir 

belönade för deras pålitliga metoder och deras felfria arbete. Personal borde även bli belönade för 

deras risktagande, experimenterande och framställande idéer. Det är även lika viktigt att belöna en 
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grupp så som en individ. (Martins & Terblanche, 2003, s. 71) Hur personalens misstag handskas i 

en organisation avgör hur de känner i fortsättningen inför implementera kreativitet och innovation. 

Organisationer som tolererar misstag, belönar framgångar och erkänner misslyckandes genom att 

till exempel skapa möjligheter att öppet diskutera misstagen för att lära sig från dem är 

framgångsrika (Martins & Terblanche, 2003, s. 72)  

 

Risktagande och experimentfulla beteenden är accessionerade till kreativitet och innovation. En 

organisationskultur med för många ledningar och kontroller hämmar risktagandet och därmed 

även kreativitet och innovation. (Martins & Terblanche, 2003, s. 72) Värderingar, normer och 

uppfattningar som finns i en organisation kan antingen stödja eller hindra kreativitet och 

innovation, beroende på hur de aspekterna påverkar gruppen eller individerna. (Martins & 

Terblanche, 2003, s. 73)  

 

När människor upplever ett positivt samspel, lägre nivå av stress samt känner sig uppskattade är 

de mer benägna att engagera sig i kreativa beteenden, exempelvis att komma med kreativa idéer 

och lösa problem på ett kreativt sätt. När personerna i organisationen får en känsla av engagemang 

och upplever ett gott klimat resulterar det även för företaget i en form av högre innovation. Ett 

motsatt tillstånd av personerna i organisationen resulterar i form av improduktiva manifestationer 

av spänning, arbetsrelaterad stress, mobbning och otrevligheter förekommer på arbetsplatsen. I en 

sådan negativ miljö är det svårt att upprätthålla en effektiv innovation. (Isaksen & Ekvall, 2010, s. 

74) Att lyssna på de anställda är viktigt för företag eftersom de är ett företags ansikte utåt men 

även för att de är de mest kunniga inom sitt område. Personalen kan alla detaljer, stora från små 

och de har åsikter om allt och förväntningar på vad som kan förbättras, de ger en kostnadsfri källa 

av konsultationshjälp. (Remneland, 2010, s. 74) En del av innovation handlar om att kunna skapa 

ett gynnsamt klimat i organisationen för att kunna låta människorna bygga vidare på varandras 

idéer och förslag (Isaksen & Ekvall, 2010, s. 73).  

 

Innovation är en komplex process, innovationsprocesser är mer än bara att få en idé 

implementerad, det handlar även om tid, resurser och sociala sammanhang (Raghu, Tuertscher, & 

.Van De Ven, 2013, s. 793). Innovation finns inte bara i företag utan även i samhället och andra 

nätverk (Raghu, Tuertscher, & .Van De Ven, 2013, s. 803).  

 

Det finns två typer av innovation, öppen innovation samt sluten innovation (W. Chesbrough, 

2003). Studiens huvudfokus ligger delar av öppen innovation, engelska (Open innovation, 

förkortning OI). Open innovation är idag ett relativt litet forskningsområde men ett växande 
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område. Terminologierna är något diffusa och definitionerna som finns är inte helt 

överenskomna.  (Remneland, 2010, s. 58) Open Innovation, enligt West och Gallagher, anses som 

en strävande efter affärsmöjligheter, detta både internt och externt som stämmer överens med de 

mål och resurser företaget innehar (Remneland, 2010, s. 30). Denna studie inriktar sig på den 

interventionen i den reglerad myndighet, nämligen Skattekontoret i Eskilstuna. 

 
1.2.1 Företagsbeskrivning 

Skatteverket är en fristående myndighet trots att myndigheten lyder under regeringen. 

(Skatteverket, 2015). Skatteverket är en förvaltningsmyndighet vars vision är ”ett samhälle där 

alla vill göra rätt för sig”. För att nå målet ett bättre samhälle, har skatteverket ett stort ansvar 

tillsammans med andra aktörer och individerna i samhället. Skatteverket består av ett 

huvudkontor, huvudkontoret leder och styr alla de sju skatteregionerna. Huvudkontoret leds av 

en generaldirektör och består av verksledningen och sex avdelningar; dessa är IT-, rätts-, 

produktions-, kommunikations-, administrations-, och ekonomiavdelningen. Där även tillhör 

allmänna ombudet, personalansvarsnämnden, internrevisionsenheten och skatterättsnämndens 

kansli med flera.  (Skatteverket1, 2014). Skatteverket kommer vidare i studien förkortas med 

SKV.  

 

Att tillämpa en arbetsdelning gör det möjligt för verksamheten att arbeta effektivt (Forssell & 

Westerberg, 2010, s. 167) vilket SKV applicerar. SKV jobbar med beskattning, 

fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Även iordningställer ID-

kort för de personer som är folkbokförda i Sverige samt ”bevakar statens fordringar”. SKV har 

kontor över hela landet. De tar emot och granskar deklarationer och hanterar skatteärende åt 

företag och medborgare. SKV finns på ett 100-tal orter i landet, sammanlagd har SKV cirka 

10 370 antal anställda, 2 050 av dem finns på huvudkontoret i Solna. (Skatteverket1, 2014) 

Områden som detta examensarbete kommer inrikta sig på är kontorets matsal och dess 

klimatmiljö. Mer om detta nedan.   

1.2.1.1  Matsalen i Skatteverket  

Matsalen i SKV är relativt stor och är en samlingspunkt för de anställda i SKV. Personalen 

både lunchar och fikar i matsalen men att denna används även vid möten mellan kontorets alla 

sektioner. När man går in i matsalen ser det ut som att det är två delar i ett rum. Ena delen 

består av flera runda bord med några stolar runt omkring medan den andra består av fyra 

avlånga soffbord som har en soffa med flera fåtöljer runt omkring varje soffbord, en mer 

avslappnad miljö. Även en bokhylla finns där så att man kan läsa lite under sin rast. Matsalen 
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har även ett kök som ligger i en egen del men är ändå öppet. Tavlor finns upphänga runt hela 

matsalen men de är inte så många eller särskilt inspirerande. Eftersom det inte finns så mycket 

på vägarna förutom den vita färgen och några få tavlor i den stora matsalen finns det gott om 

utrymme för oss att hänga upp många inspirationsbilder.  

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

I och med att SKV har egen identitet, har en stabil organisationsstuktur samt att de kommer 

fortsätta med sin organisation framöver, precis som andra myndigheter (Forssell & Westerberg, 

2010, s. 167). SKV är styrt till en stor del av staten, lagar och regler, på grund av detta kan vara 

svårt och problematiskt för företaget samt personalen att arbeta kreativt och utifrån egen initiativ.  

 

I och med att SKV är så pass styrt som det är med sina lagar och regler kan det tänkas att även 

personalen är begränsade i sitt arbete, gällande deras kreativitet och sociala interaktioner mellan 

arbetskollegor från olika sektioner. Det kan påstås att Open innovation blir vad man gör det till, 

det vill säga att varje organisation utformar sina egna strategier för innovation. Vissa kan vara av 

en mer öppen karaktär och vissa av en mer sluten karaktär. Med hänsyn till examensarbetets 

huvudfokus kommer delar av Open innovation tillämpas, delar som bäst överensstämmer med den 

tänkta forskningsprocessen.  

 

Om personalen är alldeles för styrd i sitt arbete kan det vara till nackdel för dem. Detta då de 

kreativa mötena mellan personalen minskas, likaså samarbeten mellan dem. Skatteverket är en 

relativt stor organisation med sina 70 anställda, på skattekontoret i Eskilstuna, och detta innebär 

att det finns individer med olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och åsikter. Detta kan leda 

till att kreativa möjligheter och att sociala interaktioner utvecklas men det kan även leda till 

negativa inställningar som till exempel missuppfattningar. Företagen som funnits under en längre 

tid har sina vanor, normer samt arbetsätt och att negativa attityder kan uppstå. Exempelvis kan det 

tänkas att de ”äldre”, det vill säga personer som arbetat där under längre tid, har svårt för nya 

kreativa idéer som tas upp av de nyanställda. Om det inte finns någon bra sociala interaktionen 

mellan arbetskollegorna kan det leda till att en individ inte vågar vara kreativ eller integrera med 

andra kollegor.  

 

Detta examensarbete kommer att fokuseras på hur den sociala interaktionen är idag i SKV:s 

matsal. Har personalen den möjligheten att vara kreativa i sitt arbete? Blir deras idéer hörda? 
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Finns det några förväntningar på de anställdas beteende? Blir det några förändringar i den sociala 

interaktionen vid ändring av matsalen?  

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att göra en undersökning om den sociala interaktionen. Med stöd av en 

intervention i form av inspirationsbilder och textcitat i en styrd myndighets matsal, nämligen 

SKV. Syftet är att se om detta leder till utökad kommunikation och kreativa möten mellan de 

anställda. 

 

1.5 FRÅGESTÄLLNING 

Huvudfråga: 

 Leder kreativa möten till en utökad kommunikation?  

Underfråga: 

 Hur öppen är samtalsklimatet i SKV matsal? 

 Knyter personalen kontakter med arbetskollegor från andra sektioner?  

 

1.6 MÅLGRUPP 

Den gruppen som studien riktar sig till är främst personer som är anställda på SKV. Även till 

studenter som studerar innovation, som vill ta del av informationen och som vill få större kunskap 

inom området.  

 

1.7 AVGRÄNSNING 

En avgränsning sker i att val av en myndighet har gjorts, nämligen Skatteverket i Eskilstuna. Detta 

examensarbete fokuserar på ”byggstenar” som Open innovation har, närmare bestämt kreativitet, 

sociala interaktioner, arbetsorganisation, kreativa möten på styrd arbetsplats samt hur dessa 

beaktas i SKV.  

 

1.8 STUDIENS DISPOSITION 

 Studiens inledande kapitel är till för att läsaren ska få skapa sig en bild av 

vad som kan förväntas av denna studie. I inledningen kommer en 

presentation av bakgrunden till ämnet samt en kort diskussion kring 

problemområdet. Vidare presenteras syftet för att senare ta upp vilken 

målgrupp studien riktar sig till och avslutas med vilka avgränsningar som 

gjorts.  

Inledning 
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I metodkapitlet görs en presentation av studiens tillvägagångssätt samt 

en motivering till hur urvalet för denna studie har genomförts. Vidare 

presenteras bearbetning och analys av insamlad data. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av operationalisering, reliabilitet och validitet.  

 

 

 I kapitlet teori har teorier som ansett vara väsentliga för forskningen 

tagits upp. Närmare beskrivningar av betydelsen av Open innovation 

har även gjorts. Vidare har andra begrepp som ansetts vara relevanta 

för denna studie redogjorts.  

 

 

Kapitlet efter teori är empiri där en sammanställning sker kring det 

insamlade data och resultatet från SKV. 

 

 

I analysen sker en bearbetning kring teorin och den praktik vi utfört 

hos deltagarna på SKV. Analysen visar hur den insamlade data och 

teorier hänger ihop och kopplas samman för att visa hur studieobjektet 

har påverkats och vilka konsekvenser den har fått enligt vår forskning. 

 

 

 

Vidare kapitel är slutsatsen där vi ger svar på vår frågeställning och 

resultatet på forskningen.  

 

 

 

Sista kapitel denna studie tar upp är diskussion. Här diskuteras även 

det som kunde gjorts annorlunda.   

Analys 

Metod 

Teori 

Empiri 

Slutsats 

Diskus-

sion 
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2 METOD 

 

2.1 FORSKNINGSDESIGN 

Forskningsdesign är en ram för insamling samt analys av data. Designens struktur styr och 

vägleder hur metoden används och hur inhämtad data ska analyseras. Vilka val som har gjorts i 

forskningsdesignen reflekteras i valda ställningsantaganden kring prioriteringen av antal 

dimensioner och aspekter av forskningsprocessen. (Bryman, 2012, s. 48) 

 

Deduktion, induktion och abduktion är de begreppen som anger omväxlande sätt som 

undersökaren kan jobba med för att relatera teorin till empirin. Abduktion är ett sätt att återberätta 

teori och empiri i vetenskapligt arbete och är en kombination av deduktion och induktion. Nedan 

sammanfattas begreppen till varandra. (Patel & Davidson, 2011, ss. 23-24). Till detta 

examensarbete kommer vi använda oss av en abduktion ansats. 

 

 

 

 Deduktion Induktion  Abduktion 

 

       

    Från teori dras   

    slutsatser om  Från enskilda fall Från enskilda fall Teorin 

    enskilda fall  formuleras en teori formuleras en  utvecklas

 utvecklas preliminär teori 

Denna teori  

testas på  

nya fall 

 

  

 

Figur 2.1: Omarbetad version av Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några 

centrala begrepp (Patel & Davidson, 2011, s. 25) 

 

Teori 
Teori Teori 1 Teori 2 

Verklighet 
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Teori 

Hypotes 

Utformning av mått på begreppen 

 

Undersökningsdesign 

Val av plats där forskningen ska göras 

Val av respondenter  

Tillämpning av undersökningsinstrumenten för 

datainsamling  

Bearbetning av data  

Analys av data  

Resultat/Slusatser 

Formulering av resultat och slutsatser 

2.2 METODANSATS 

Material som kommer att behandlas är utifrån den informationen som samlas in för att kunna 

besvara de frågeställningarna som examensarbeten tar upp. De metoder som kan användas för 

behandling av information kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ eller både metoden (Patel 

& Davidson, 2011, s. 111). Till detta examensarbete kommer den kvantitativa metoden väljas. 

Nedan beskrivs metoden: 

 
2.2.1 Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning handlar till stor del om en idealtypisk beskrivning av processen som vi 

aldrig eller mycket sällan stöter på. Metoden är annars en bra grundval för att sära på de 

viktigaste komponenterna i denna metod och få en bild av sambandet mellan dessa. (Bryman, 

2012, s. 151) Modellen nedan visar upp hur en kvalitativ forskningsprocess är uppbyggd; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2.1. Den kvantitativa forskningsprocessen. (Bryman, 2012, s. 151) 
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För att forskningen ska kunna kompletteras ska forskarna mäta det resultatet som de kommit fram 

till. Mätning gör att forskarna kan beskriva skillnader mellan människor och dess syn (Bryman, 

2012, s. 155). Bryman 2012, menar också att ett mått borde vara något som varken ska påverkas 

av den tid då det kommer till användning eller av den person som gör mätningen. För att kunna 

komma fram till måttet är det nödvändigt att ha en eller flera mätare för kunskapen i frågan. En 

eller flera frågor konstrueras, dessa frågor blir då en del av ett strukturerat intervjuschema eller en 

enkät som deltagarna själva fyller i och så vidare. (Bryman, 2012, ss. 155-157) Materialet som 

samlas in kommer att mätas igenom att vi sammanställer svaren samt mäter upp dessa med hjälp 

av ett diagram. Här kommer en beskrivning framgå där deltagarnas val av svar samt dess syn 

mäts. Svaren på frågorna kommer dels innehålla svar med alternativ och dels kommer vi ha frågor 

med kommentarer där deltagaren kommer skriva fritt.   

 

2.3 URVAL 

Utgångspunkten för val av urvalsmetod i detta examensarbete ska vara undersökningens problem 

och syfte. Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är de två olika typerna av urval som finns.  

 

 

Urvalsmetod 

 

 

              

             Sannolikhetsurval                    Icke-sannolikhetsurval 

 

 

 

 

Figur 2.3 Uppdelning av urvalsmetoder i sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 114) 

 

För detta examensarbete kommer ett icke-sannolikhetsurval att utföras, vilket betyder att chansen 

att deltagarna ska bli utvalda inte kan förutses samt att de inte är slumpmässigt utvalda. Ett icke-

sannolikhetsurval skiljer sig från ett sannolikhetsurval genom att samtliga deltagare inte har en 

känd chans att komma med i urvalet. Ett exempel på icke-sannolikhetsurval är självurval. Ett 

självurval görs då deltagarna själva kommer ta initiativ till sitt deltagande i undersökningen. Ett 
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självurval innebär att forskaren anger i enkäten syftet med undersökningen samt vilka kännetecken 

som forskaren skall uppvisa, exempelvis att enkäten innehåller namn på kontaktpersonen och 

vilka som står bakom undersökningen. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 129-

130) 

 

2.4 VAL AV FÖRETAG 

Intresset till detta examensarbete ligger i att undersöka en välkänd myndighet som är ganska styrd 

till sina arbetssätt. Styrd genom att vara en statlig myndighet samt genom lagar och normer som 

finns och uppfattas. Ett bekvämlighetsurval skall komma att göras vid val av företag då en av 

författarna till detta examensarbete arbetade på Skatteverket och på det sättet blir det enklare att 

kontakta företaget.  

 

2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Detta examensarbete kommer främst att utgå från den kurslitteratur som finns tillgänglig inom det 

studerade området. Litteraturen hämtas från litteratur som förekommit under tidigare kurser inom 

Innovationsprogrammet. Internet är en av de mest använda startpunkter till denna studie, eftersom 

studenterna har mer tillgång till sökmotorer och databaser via Internet. (Christensen, Engdahl, 

Grääs, & Haglund, 2010, s. 99)  

 
2.5.1 Enkät undersökning i samband med inspirationsbilder 

Enkäter är de tekniker som används för att samla information som bygger på frågor. Detta 

innebär att tekniker har en hel del gemensamt men också finns det sådant som skiljet dem åt. 

(Patel & Davidson, 2011, s. 73) 

 

Enkät är en skriftlig tablå av öppna och slutna frågor där deltagaren antingen svarar med egna 

ord eller fyller i redan på förhand givna svarsalternativ. Enkäten används för att samla in data 

från individer. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 138) Vid enkät undersökning 

förknippar undersökarna oftast enkäter med formuläret som skickas per post men också att 

undersökare tar med sig formuläret och besöker deltagaren så att undersökaren kan hjälpa till 

och eventuellt förtydliga i vissa avseenden. (Patel & Davidson, 2011, s. 73) Till detta 

examensarbete kommer flera enkäter att skrivas ut och dessa skall läggas fram i matsalen där 

dem är synliga för dem utvalda. Inga specifika deltagare kommer att väljas ut, vilket är inget 

måste, vi kommer dock klargöra i enkäten att just deltagarens bidrag är viktigt för oss. 

Enkätfrågorna kommer att ha både öppna och slutna frågor. 
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Låg grad av 

strukturering 

Vid enkät underökningen är det viktigt att det framgår om deltagandet är anonymt eller inte. 

Detta innebär att om en enkät är anonym finns det då varken namn, nummer eller annan 

möjlighet att identifiera deltagaren. (Patel & Davidson, 2011, s. 74) Vår enkätundersökning 

kommer även välja att utföra detta, då vi anser att detta kommer vara av bekvämlighet för 

deltagaren/deltagarna. Enligt Patel och Davidson är det viktigt att motivera deltagarna genom 

det brev som medföljer enkäten, kalas missiv. Detta då måste innehålla all information som 

forskaren kan ge och det är mycket viktigt att informationen är korrekt utformat. (Patel & 

Davidson, 2011, s. 75) Vi kommer att inleda enkäterna med ett missiv, där vi kommer ta upp 

viktigt information om undersökningen. Följebreven (missiven) kommer innehålla exempelvis 

information om anonymitet etcetera.  

 

I detta examensarbete kommer både hög grad av strukturering samt låg grad av strukturering att 

tillämpas. Där hög grad av strukturering innebär att enkäten kommer innehålla frågor med fasta 

svarsalternativ medan enkät med låg grad av strukturering innehåller frågor med öppna 

svarsalternativ. ( (Patel & Davidson, 2011, ss. 75-76) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5.1. Omarbetad version av exempel bild på typer av enkäter och intervjuer beroende på 

hög eller låg grad. (Patel & Davidson, 2011, s. 76) 

 

Enkät med fasta svarsalternativ – här svarar deltagaren på en fråga genom att välja ett av flera 

svarsalternativ som forskarna formulerat (Patel & Davidson, 2011, s. 79). Vilket detta 

examensarbete kommer att följa. Varje fråga har beräknats ha fyra svarsalternativ där 

deltagaren kan välja en av dessa.  

 

Vi har samtidigt valt att lämna utrymme för kommentarer ifall deltagaren vill tillägga något 

som kan vara till studiens fördel. Vilket Patel och Davidson (2011, s. 77) även tar upp, där de 

menar att deltagaren kan kommentera kring frågornas innehåll eller att eventuellt tillägga 

Hör grad av 

strukturering 

Enkät med fasta 

svarsalternativ  

Enkät eller intervju  

med öppna frågor  
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sådant som inte kommit med i frågorna som har betydelse för deltagaren. I samband med 

enkätfrågor kommer även en intervention att göras. Interventionen kommer att skapas genom 

en uppställning av inspirationsbilder samt textcitat i SKV:s matsal. Vi kommer att ta bort de 

befintliga tavlorna som finns och vi hänga upp flera olika inspirationsbilder i fina ramar runt 

om i rummet. Inspirationsbilderna är av olika storlekar, dock främst stora för att de ska synas 

och sticka ut i rummet. På alla bord som finns i matsalen ska vi synligt lägga ut olika 

inspirerande textcitat. Även i köket har vi tänkt att vi ska hänga upp en stor tavla, precis 

bredvid kaffeautomaten som vanligtvis är en populär. Inspirationsbilderna och textcitaten 

kommer att användas med förväntningar om att detta kommer få deltagare att kommunicera 

med varandra. Även med andra personer i deras arbetsplats de normaltsätt inte talar med. Syftet 

med uppställningen kommer vara för att skapa ett kreativt möte mellan medarbetarna samtidigt 

se om medarbetarna diskuterar dessa bilder sinsemellan. 

 

2.6 DATAINSAMLING 

Detta examensarbete skall använda sig av dokument och enkäter för att datainsamlingen ska uppnå 

arbetets syfte. Sammanställning av fakta samlas in med hjälp av skrifter såsom litteratur, 

vetenskapliga artiklar samt kortlivade dokument, i detta fall webbsidor. Samling av data kommer 

även ske via enkäter. Syftet med insamling av data är att utforska eller få kännedom om olika 

fakta och bild (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131). 

 
2.6.1 Sekundära 

Sekundärdata innefattar data som samlats in sedan tidigare, som är sammanställt i ett 

sammanhang och med ett syfte som skiljer sig från undersökningen. Det vill säga information 

som redan finns tillgänglig vid studiens genomförande. Sekundärdata består av extern 

information som är offentlig samt intern information som finns inom organisationen. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 91-95) De sekundärdata som ska användas 

och samlas in till detta examensarbete kommer vara såväl intern som extern data. De extern 

data kommer att innefatta litteratur samt företagets egen hemsida. De interna sekundärdata är 

data som samlas utifrån den interventionen som kommer att ske i företagets matsal. Databasen 

Diva används vid inhämtning av andra forskningsarbeten. Cambridge Journals, Discovery, 

Emerald samt Google Scholar är databaser som har använts under examensarbetet för att hämta 

de vetenskapliga artiklar som ansett vara relevanta för arbetet. Sökord som använts har bland 

andra varit Innovation, open innovation, creative meetings, space, creativity and innovation, 

social relations och organisation.  
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2.6.2 Primära 

För att få tydliga svar på frågeställningarna är användningen av primärdata en bra metod för att 

få in ny data. Detta görs på grund av att den information som finns tillgänglig oftast inte är 

tillräcklig för att få in den information som studien behöver för det specifika slutresultatet. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 103) Insamlingstekniken av primärdata för 

detta examensarbete kommer mesta delen vara genom enkäter. Vi kommer därmed ta kontakt 

med sektionschefen via telefon samt mail under processens gång.  

 

2.7 OPERATIONALISERING 

Operationalisering kommer ursprungligen från fysiken, och är en process som innefattar en form 

av de begrepp som forskaren har intresse för. Operationalisering beskriver de operationer eller 

tillvägagångssätten som är till användning vid mätning av ett begrepp. (Bryman 2010, s. 151)  

Frågorna som kommer att ställas vid den första enkätundersökningen kommer att utgå ifrån 

”byggstenar” av Open innovation anpassat till denna undersökning. Frågorna framställs för att 

sedan kunna ge svar på frågeställningarna och därmed uppnå studiens syfte. Frågorna som ställs 

till deltagarna på SKV kommer att finnas som bilaga 1 och 3. Frågorna på den första 

enkätundersökningen (forskningsprocess del 1) kommer att behandla kreativitet, idéer och förslag, 

arbetsorganisation, normer och vanor, mångfald och om sociala interaktioner som ter sig under 

den första forskningsprocessen. Interventionen (forskningsprocess del 2) kommer sedan att utföras 

och inspirationsbilderna samt textcitaten kommer spontant väljas ut bland flera olika bilder. Med 

hjälp av Google som är Internetbaserad sökmotor kommer vi söka upp bilderna. Efter 

interventionen kommer en andra enkätundersökning att tillämpas (forskningsprocess del 3). 

Frågorna kommer att vara utformade för att kunna ge svar på om interventionen lyckats skapa 

kreativa möten. Frågor kommer även att ställas om idéer och om det skett några förändringar i den 

sociala interaktionen.  

 

2.8 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabilitet, även benämnd tillförlitlighet, handlar om hur ett undersökningsresultat blir detsamma 

om genomförandet av undersökningen skulle upprepas. Forskaren använder sig främst av 

reliabilitet vid en kvantitativ forskning då intresset är i att få veta om ett mått är pålitligt eller inte. 

Om till exempel forskaren finner att intelligenstestet ger skilda resultat skulle detta göra att 

forskaren tvivlar på resultatet och betrakta den som icke reliabelt mått. (Bryman 2010, s. 49) 

Många av forskarna har därför påpekat att begreppet reliabilitet inte kan förbrukas på ett vettigt 
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sätt. Vissa forskare ger begreppet en annan innebörd samt ett förslag om att reliabilitet kan uppnås 

på andra sätt. (Lindgren, 2010, s. 44). Skulle denna undersökning upprepas i en lika stor 

myndighet och vara så pass styrt av bland annat lagar, som i det här fallet SKV, är reliabiliteten 

god och pålitlig.  

 

Validitet ses som en bedömning av de slutsatser som framställts från en undersökning och ifall 

dessa hör ihop eller inte. Validitet är ett begrepp som oftast sammankopplas med trovärdighet. Det 

finns olika slag av validitet som skiljs mellan, dessa är; Mätningsvaliditet, Intern validitet, Extern 

validitet samt Ekologisk validitet. Mätningsvaliditet gäller främst den kvantitativa forskning som 

strävar att komma fram till måtten, hur måttet för ett begrepp speglar det som begreppet anses 

innebära. Med intern validitet menas att det tittas på hur väl undersökningen överensstämmer med 

verkligheten. Den externa validiteten väcker frågan om hur resultatet från en undersökning kan 

förenklas utöver den karakteristiska undersökningskontexten. Ekologisk validitet handlar om hur 

resultat som mäts är tillämplig i människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer. (Bryman, 

2012, ss. 50-51) Till detta examensarbete kommer flera olika insamlingstekniker att användas, 

vilket gör att engagemanget blir mer öppet och tydligt. Dessa insamlingstekniker blir bland andra 

enkäter, vetenskapliga artiklar med mera. All data som krävs för undersökningen samlas in för att 

påvisa de underliggande strukturerna och processerna. God validitet kommer att uppnå genom att 

noggrant redovisa tillvägagångssättet.  

 

2.9 METODKRITIK 

Kritik som kan tas upp mot metoden i detta examensarbete är att den har endast tillämpat 

kvantitativ forskning och inte har utökat med en kvalitativ forskning. Dock var detta ett medvetet 

val av forskarna då de inte ville kunna påverka respondenterna på något sätt. Att den kvantitativa 

forskningen som användes baserades både på styrda och öppna frågor anses som positivt, dock 

kan en nackdel med alltför öppna intervjufrågor leda till alltför korta svar och följdfrågor kan inte 

ställas på samma sätt som en personlig intervju.  

 

Open innovation är ett ganska nytt forskningsområde och det har lett till att det har funnits 

svårigheter i att finna djupgående litteratur. Mycket av den befintliga litteraturen som har hittats 

har främst gällt vinstdrivande verksamheter och företag. Svårare har varit att finna litteratur just 

om Open innovation i myndigheter. Detta har lett till att mycket tid har gått åt att finna och 

bearbeta befintliga litteraturer. 
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3 TEORI 

 

3.1 ORGANISATION – FAST OCH KREATIV 

En organisation som är hållbar förväntas vara stadigvarande och tänkt att genomföra dess 

uppgifter som den var tänkt för trots att förutsättningarna kan förändras. En hållbar organisation 

ska kunna skapa och återskapa sina resurser såsom människor och kompetens. Två centrala 

begrepp för en organisations långsiktiga hållbarhet är stabilitet och kreativitet. Stabilitet är 

förmågan att kunna driva organisationen vidare i samma effektivitet utan att bli påverkad av inre 

eller yttre faktorer. Kreativitet är förmågan att kunna hitta nya produkter/tjänster och arbetssätt 

som är lämpligare anpassad till situation och marknad organisationen befinner sig i och även att 

kunna utvecklas på ett sätt som gynnar organisationen, i till exempel ett nytt arbetssätt. För att en 

organisation ska finnas kvar med en stadigvarande framtid är utveckling viktigt. Oftast ligger 

huvudfokusen på stabilitet och kreativitet är ett sidoprojekt. Genom att se hur människor integrerar 

med varandra i en organisation kan man förstå hur relationer har bildats och hur de växer fram. 

Interaktion ger både stabilitet och kreativitet. (Backström & Köping Olsson, 2010, s. 2) 

 

Med social interaktion menas att människorna i organisationen samspelar och utbyter med 

varandra i nuet. Beteenden och reaktioner som förekommer är ett resultat av relationen mellan 

individen och den sociala omgivningen, en så kallad framväxt interaktionsstruktur. (Backström & 

Köping Olsson, 2010, s. 3) Gruppmöten har en förmåga att skapa interaktion och målet är att 

uppnå kreativitet och stabilitet. En anledning till att arbeta i grupp är att det leder till en större 

kapacitet när det gäller kunskaper och kreativa prestationer gentemot om en person utför samma 

uppgift på egen hand. Att sammanföra olika individer handlar möjliggörande till att skapa 

förutsättningar till oväntade idéer ska utvecklas. (Backström & Köping Olsson, 2010, s. 4) Av den 

anledningen är mångfald och olikheter en central del när det gäller kreativitet. Att deltagarna 

tycker och tänker olika bidrar till olika synsätt. Det är viktigt att en grupp får stöd när det gäller att 

främja idéutvecklingen. Likaså är det viktigt att gruppen för stöd i att urskilja deras olika 

uppfattningar och för att kunna hantera olikheterna och inte förstöra gruppdynamiken samt 

interaktionen som finns sinsemellan. (Backström & Köping Olsson, 2010, s. 5) Samspelet i 

gruppen är beroende av hur medlemmarna uppmärksammar sitt relaterande till övriga 

gruppmedlemmar. Reflektioner i form över skedda samtal, förhållningssätt, strukturer i samtalen 

och vad som växt fram genom interaktionerna. (Backström & Köping Olsson, 2010, s. 6)  
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3.2  OPEN INNOVATION 

Den öppna innovationsparadigm kan uppfattas som motsatsen till den traditionella vertikala 

samordningsmodell där interna forsknings- och utvecklingsaktiviteter leder till egenutvecklade 

produkter som sedan utdelas av företagen. Om det tvingas att uttrycka definitionen i en enda 

mening, är Open innovation användning av funktionella in- och utflöden av kunskap för att 

påskynda den interna innovationen och utvidga marknaderna för extern användning av innovation. 

Open innovation är ett paradigm som förutsätter att företagen kan och bör använda externa idéer 

samt interna idéer (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006, ss. 1-3). Även intern och extern 

historik på den befintliga marknaden och en framtidsinsyn på att utveckla befintlig teknologi är en 

del av Open innovation. Interna och externa information och idéer har ett värde för företagen. (W. 

Chesbrough, 2003, s. 24) 

 

Ett traditionellt sätt att skapa innovationer i företag är via så kallad ”inhouse”, de skapas alltså 

innanför företagets vägar (Remneland, 2010, s. 16). En anledning till att företag bör ha interna 

innovationsprocesser är att det kan minska kostnader. Sänka kostnader kan man göra genom att till 

exempel ha effektiva innovationsprocesser, för att söka information och för att undvika risker som 

kan uppstå för företaget. (Remneland, 2010, s. 18) 

 

Björn Remneland lyfter fram fyra områden om vilka fördelar öppen innovationsprocess kan 

medföra (Remneland, 2010, ss. 61-62). 

 

1. Det första området handlar om att förbättra den interna effektiviteten i innovationsskapande 

genom att effektivisera innovationsprocessen och göra den mer resurseffektiv. Hit hör extern 

kompetens, egen kunskap som gynnar organisationen via varor/tjänster/arbetssätt, förbättra 

kommunikation, ger tillgång till nya och mer effektiva resurser, minska risker för 

misslyckanden, skapa engagemang för de anställda och etablera med lönsamma 

affärsmodeller. Allt detta för att öka kvaliteten på den interna effektiviteten, bland annat bli 

bättre på vad man gör och ha ett bättre arbetssätt och spara in på resurser.  

2. Det andra området handlar om att göra innovationerna mer kund och efterfrågeanpassade 

genom feedback från omgivningen. Det är omgivningen som påverkar innovationernas 

framtid.  

3. Tredje området handlar om att genom öppna angreppssätt få kunskaper att mötas i nya 

kreativa föreningar som leder till nyskapande innovationer. Området handlar om banbrytande 
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idéer som har större möjlighet att växa fram i miljöer präglade av mångfald i kunskaper, 

perspektiv och erfarenheter.  

4. Det fjärde och sista området handlar om att genom öppen innovation tillfredsställa specifika 

samhällsbehov som marknadskrafterna inte lyckats lösa som till exempel allmän 

kunskapsspridning och rättvisefrågor.  

 

3.2.1 Mötesplatser i samband med utrymmen  

Det fysiska samt digitala skapandet av mötesplatser är en del av den nationella 

innovationsstrategin, skriver Schaeffer, då dessa utrymmen gynnar informationsutbyte mellan 

individ, företag och organisationer. Detta ses som en nyckel i innovationsprocesser. Enligt 

Schaeffer lyftas det sätt vi organiserar våra arbetsplatser, då detta kommer att spela en viktig roll i 

framtiden. Att designa arbetsytor som stödjer innovation i organisationen innebär att hantera olika 

utmaningar. (Schaeffer, 2014, ss. 13-14)  

Olsson anser att en aktiv arbetsplatsträff är ett utmärkt redskap för gemensam reflektion kring 

arbetets utförande och resultat, för nytänkande och vardagsutveckling (Olsson K. , 2009, s. 9) 

Schaeffer, 2014 s.19, nämner att under de senaste åren har användarna av innovation haft ett 

växande intresse för relationerna mellan utformningen av de fysiska utrymmen och innovation. 

Ordet utrymmen kommer från det latinska ordet spatium, vilket betyder område, rum och intervall 

av tid eller rum. Arbetsytor är utrymmen de anställda i ett företag eller en organisation kommer till 

nästan varje dag under varje arbetsvecka. Arbetsytor kan ses som ett verktyg och/eller erfarenhet 

av de olika attityder som finns. (Schaeffer, 2014, ss. 33-41) Schaeffer beskriver caféet som ett 

öppen och social utrymme, denna upplevs som centrum av studion, där kollegor träffas ofta och 

delar mat. Schaeffer menar att caféet beskrivs som en gemenskap möte fläck, där ”chatta” med 

folk upplevs som en nyckel för kreativitet. (Schaeffer, 2014, s. 75) 

3.2.2 Photo elicitation (foto framkallande)  

Så kallad foto- framkallande intervju/enkät är en metod från etnografin, denna metod föreföll för 

att tillhandahålla en möjlighet. Möjligheten är att få kunskap om hur användarna upplevt deras 

arbetsytor i egenskap av utrymmen för innovation och de värderingar samt antaganden som ligger 

bakom detta resonemang. (Schaeffer, 2014, s. 52) Harper, 2002, menar att fotoframkallandet 

väcker informations känslor och minnen. Enligt Harper bygger fotoframkallandet på den enkla 

idén att föra in ett fotografi i en forskning. Definitionen av skillnaden, mellan intervju med hjälp 

av bilder och text och intervju med ord ensam, ligger i hur vi svarar på dessa två typer av 
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symboler. (Harper, 2002, s. 13) Harper (2002 s. 22-23) anser att bilder eller liknande fångar det 

omöjliga hos en, exempelvis en händelse som gått personen förbi.  

3.2.3 Öppen organisering 

Med öppen organisering menas att företag har relationer och interaktioner över sina 

organisationsgränser (Remneland, 2010, s. 30). Skatteverket är uppdelad i flera sektioner inom 

den egna organisation och kan anses vara vertikala. Dock anordnas en gång i veckan ett möte 

där alla sektioner träffas och interaktioner sinsemellan och samarbetar för att nå företagets 

gemensamma mål, då sker radikala möten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3.1. Egen upparbetad bild 

 

År 1984 introducerade R. Edward Freeman Stakeholder-teorin, teorin menar att en organisation 

har flera intressenter, såsom till exempel kunder, leverantörer och anställda. Organisationer 

som har intressenter måste tillfredsställa krav och behov intressenterna har för att rättfärdiga 

deras existens. Många av organisationernas intressenter ligger ofta utanför den egna 

organisationen. (Remneland, 2010, s. 32) 

 

Absorptivecapcity är ett begrepp som handlar om en organisations förmåga att scanna av 

omgivningen och hitta nyvunnen kunskap i de egna befintliga processerna. Begreppet menar på 

att detta är nödvändigt för organisationers innovationskraft och långsiktiga överlevnad. 

(Remneland, 2010, s. 33) 
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3.2.4 Intern och extern kommunikation 

Inom företagsvärlden används ett flertal medel för att förbättra kommunikationen, till exempel 

genom mail och chatt. På detta sätt kan både interna och externa aktörer ta del av och även 

kunna ge information. (Remneland, 2010, s. 68) Både intern och extern öppenhet främjar 

organisationens innovationsprocesser och kan öka kreativiteten samt få in nya perspektiv på 

saker och ting från omgivningen (Remneland, 2010, s. 84) 

 
3.2.5 Innovation - att våga 

Innovationsprocesser löper inte riskfritt, tar man till exempel biomedicinfältet finns det tidigare 

rapporter om att 95 % av försöken att utveckla cancerläkemedel har misslyckas. De flesta 

företag är medvetna om att det löper höga risker vid innovationsarbeten och det kan bli 

kostsamma misslyckanden. Därför är det viktigt att försöka minimera riskerna för att 

misslyckas. Ett sätt är att genom endast satsa på de “säkraste” innovationer eller genom Open 

innovation. Genom diverse plattformar via oftast webben kan företagen kommunicera både 

internt och extern, om till exempel problem, idéer och till och med tidigare innovationer som 

kan ha misslyckats. På detta sätt får företaget ett stort nätverk. Via gemensamt aktivt 

deltagande i öppna sociala projekt kan en individs eller gruppens behov tillfredsställas. 

Engagemang kan uppkomma genom att man känner tillhörigheten till något speciellt. De öppna 

sociala nätverken gör även att en individ kan uttrycka sin expertis, lämna feedback eller hämta 

information. (Remneland, 2010, ss. 69-71) 

 

Frans Johansson nämner i sin bok Medicieffekten acceptabla misslyckanden. Acceptabla 

misslyckanden kan leda till att samhällets förväntningar gör att riskerna i skärningspunkterna 

syns betydligt mer till skillnad från styrd innovation. Människors största rädsla verkar inte vara 

förlust i pengar och tid utan verkar vara förlust i form av stolthet, status, prestige samt rädslan 

för vad arbetskollegorna skulle säga. Alltså risken att misslyckas kan vara värre än risken att 

förlora. (Johansson, 2005, s. 173) 

 

Misslyckande av provade idéer är en del av innovationsprocessen och därför ska man förvänta 

sig att en viss procentdel är misslyckande (Johansson, 2005, s. 138). Därför gäller det att pröva 

idéerna, avsätta resurser för att misslyckas samt behålla motivationen (Johansson, 2005, s. 137) 

Att få gruppen att behålla motivationen kan man göra via till exempel belöningar. Om den inre 

motivationen är hög är personen/ gruppen intresserad av vad den gör då höjs även kreativiteten. 

Utplånas motivationen till exempel via externa förväntningar minskas även kreativiteten. 

(Johansson, 2005, ss. 146-148) 
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3.2.6 Mångfald 

Genom öppenhet kan effektiviteten förbättras i redan befintliga processer, till exempel kan de 

kvalitetsmässigt bli bättre. Att lyssna på omgivningen och deras behov samt att ha kunskaper 

kan stärka innovationsprocesserna. För att kunna finna nyskapande innovationer gäller det även 

att kunna tänka i nya banor. (Remneland, 2010, s. 80) Både Frans Johansson (entreprenör och 

författare) och Scott Page (forskare) poängterar att det är viktigt att låta olikheter möta 

varandra. När människor ser situationer ur någon annans perspektiv väcker det nya tankar och 

insikter och kan bryta sin “vanliga bana”. Detta kan leda till att personen får nya perspektiv och 

kreativa idéer.  När olikheter möter varandra gynnar det kreativiteten samt att de tillsammans 

får mer effektiva lösningar, Scott Page menar på att “mångfald är viktigare än begåvning”. 

(Remneland, 2010, ss. 82-83) Eftersom vi alla individer är olika med olika kunskaper och 

erfarenheter har vi även olika tillvägagångssätt för att lösa ett problem. Tillsammans ökas 

möjligheterna för att finna en bra lösning och eventuellt en helt ny lösning på det svåra 

problemet. (Remneland, 2010, s. 84) 

 
3.2.7 Skärningspunkt 

Skärningspunkten är ett begrepp som handlar om att koppla samman olika koncept från olika 

områden. Kombinationen sker mellan de olika koncepten för att kunna generera idéer som leder 

till helt nya riktningar. (Johansson, 2005, s. 30) I sökandet efter nya skärningspunkter kan en 

utmaning vara att riva hinder som kan uppstå, så kallad associationshinder (Johansson, 2005, s. 

57). Associationshinder är när vår hjärna gör associationer kopplat till nyckelord som verkar 

logiska och vi drar automatiskt en slutsats i stället för att vara öppna för flera olika möjligheter 

(Johansson, 2005, s. 53). Har man rivit associationshinder blir det lättare att se de olika 

möjligheterna som finns mellan de olika koncepten inom diverse områden. För att lättare kunna 

lyckas att ta sig till skärningspunkten är genom yrkesmässig mångfald, samspel med 

mångsidiga grupper och vara på jakt efter skärningspunkter. (Johansson, 2005, s. 85) 

Yrkesmässig mångfald är en vanlig metod för att hitta skärningspunkter. Det kan vara effektivt 

att växla mellan olika områden i yrken, projekt eller intressen för att få nya unika insikter. När 

man arbetar på olika områden och projekt blir det lättare att hitta skärningspunkter och kunna 

generera idéer. Dock är de flesta organisationer uppbyggda så att personalen är specialiserade 

på sitt område och har störst värde där. Det sker inte ofta att en organisation flyttar på sin 

specialiserade anställda från sitt område för att lära sig ett helt nytt område inom 

organisationen. Om innovationen ska vara banbrytande och ha nya fräscha idéer är blandade 
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erfarenheter en viktig faktor. (Johansson, 2005, ss. 86-87) Mångfald i form av discipliner, 

kultur, etnisk bakgrund, geografi och ålder skapar ett mångsidigt sammansatt team som har 

större möjlighet att komma på nya unika idéer. Grupper som är mångsidiga med olika åsikter, 

ansatser och ramverk skapar tillsammans ökade möjligheter till slumpmässiga 

idékombinationer. (Johansson, 2005, s. 91) 

 

Genom att riva associationshinder mellan två områden och placera sig i skärningspunkten 

mellan områdena, ökar antalet idékombinationer gentemot vid endast ett område. Detta 

förklarar varför grupper med olika yrkes etniska mångfald kan vara mer kreativ än en grupp 

med flera personer som liknar en själv. (Johansson, 2005, s. 111) 

 
3.2.8 Samarbete 

Dialog är ett begrepp som kan beskriva ett samarbete mellan tankar och idéer vars syfte är att 

ömsesidigt formulera och omformulera varandras åsikter. Att det finns i klimatet ett förtroende 

är en viktig förutsättning för att en kreativ dialog ska kunna uppstå. En dialog innefattar att 

både ge och ta sinsemellan guppen, att kunna uttrycka sig och förstådd men även aktivt lyssna 

på andras idéer samt försöka förstå idéerna. Det kan vara svårt för en grupp att acceptera 

varandras meningsskiljaktighet. Ett sätt för att stimulera gruppens förmåga att kunna utveckla 

kreativa idéer är genom att stödja gruppmedlemmarnas interaktion och uppmuntra individuella 

skillnader i ett positivt samspel (Olsson & Schaeffer, 2011, ss. 2-3) 

 

Att lyssna på de anställda är viktigt för företag eftersom de är ett företags ansikte utåt men även 

för att de är mest kunniga inom sitt område. Personalen kan alla detaljer, stora från små och de 

har åsikter om allt samt förväntningar på vad som kan förbättras. De ger en kostnadsfri källa av 

konsultationshjälp. (Remneland, 2010, s. 74) 

 

3.3 OPEN INNOVATION - SVÅRIGHETER 

Det finns teorier om ”The wisdom of crowds” (Surowieckis 2004) som tar upp stora gruppers 

åsikter där de tillsammans skapar en relativ ”sanning”. Då antagandet att individerna skapar en 

egen uppfattning utan att kommunicera med övriga deltagande i gruppen. Eftersom en individ som 

kommunicerar och diskuterar med andra deltagare kan påverkas av hens argument eller av 

grupptryck. I dagens samhälle påverkas vi andra och majoriteten av samhället tänker på hur vi blir 

uppfattande av andra. Människan är flockdjur och följer trender. (Remneland, 2010, s. 103) 

 



  

23 
 

3.3.1 Tillämpning 

Att bryta invanda mönster kan vara svårt, det kan kräva svåra och strategiska beslut. Det kan 

vara en stor utmaning för företagen, speciellt för större företag att ställa om arbetssätten som 

finns till ett mer öppen klimat och miljö. Förtagen som har funnits länge och haft samma 

tradition sedan start har ännu svårare att vilja förändra organisationen, de blir hemmablind i sin 

organisation. En attityd som kan uppstå vid förändringar är att nya idéer och arbetssätt 

ifrågasätts och nervärderas på oskäliga grunder. (Remneland, 2010, s. 106) 

 

När en organisation ska börja tillämpa Open organisation kan det vara en svår process. Det kan 

handla om organisationsförändringar, starkt ledningsstöd och tålamod. Procter & Gamble och 

IBM, enligt boken Open business models (2006) skriven av Henry Chesbrough (Remneland, 

2010, s. 107) genomgick företagen av olika faser. Vid den första fasen av förändring mot Open 

innovation uppkom diverse företagskriser där vinsterna sjönk och innovationsgraden 

minskades. För att kunna hantera sådana kriser bör företagen innan ha kostnadsbesparingar, 

skära ner på personal och utlokaliseringar. För Procter & Gamble och IBM krävdes drastiska 

åter gärder i form av bland annat ledningsbyte. I den andra fasen bestämde företagsledningen 

för företagen att dra igång flera mindre experiment med nya uppbyggda affärsmodeller med 

mer öppna arbetssätt. Den tredje fasen följs av analyser på de olika experimenten på huruvida 

de lyckats eller misslyckats. Den sista fasen som är den fjärde, lyfter man fram de lyckade 

experimenten och låter de bli förebilder för den nya organisationen. Det är sällan problematiskt 

att förändra någon del i organisationen, som till exempel arbetsuppgifter, teknologi eller 

strategi om alla delar också uppgraderas för att inte skapa obalans. Den svåraste förändringen 

är oftast att ändra på bland annat vanor, normer, tankesätt, kultur och status. (Remneland, 2010, 

ss. 107-108) Toyota bilföretaget, är ett annat exempel som förändrade sitt företag och 

revolutionerade bilindustrin på sjuttiotalet. Toyota lät samtliga i företaget leta efter fel och 

brister på bilarna och i organisationen. På detta sätt blev alla i organisationen viktiga för sedan 

kunna nå sin strategiska version. Toyota började sakta men säkert förbättra processerna. 

(Remneland, 2010, s. 111) 

 
3.3.1.1 Mångfaldiga gruppen 

Den mångsidiga gruppen ökar kreativiteten men ändå tillämpas den sällan. Människan tenderar 

att hålla sig till sina egna etniska grupper och kulturer. Människan föredrar att hålla sig till de 

som liknar en själv och håller sig undan de personer som är annorlunda, "lika attraherar lika”. 

Även attraktionen ökar till den andre personen ju mer lik den är en själv. (Johansson, 2005, s. 
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92) Konstaterat är att människan trivs med personer som likar en själv och det är även mycket 

lättare att arbeta samt umgås med den personen. Att anställa eller arbeta med en person som 

man tycker illa om kan leda till problem i form av gräl och negativa inställningar. Att bara föra 

ihop olika mångkulturella grupper med bland annat olika värderingar och tankesätt kan vara 

svårt och det bilder inte automatiskt en innovativ grupp. Därför är det viktigt att en grupp styrs 

på rätt sätt. Medlemmar i en grupp bör kunna vara oense och inte ta konflikter personligt. Att 

det finns en öppen miljö där alla mångsidiga medlemmar kan ge idéer, ta idéerna på allvar, 

utbyta och kunna kombinera idéerna är någonting som är viktigt för att gynna en innovativ 

grupp. (Johansson, 2005, s. 95) 

 
3.3.2 Inlåsningseffekten  

Vid strategiska handlingsval rationaliserar och överväger man för när det är bättre att samarbeta 

och för när det är bäst att konkurrera. Inlåsningseffekten är när man låser sig fast i standarden 

och kan leda till bland annat fördröjande nätverkseffekter. Utgångspunkten för 

nätverkseffekterna är att beteenden utförs efter på hur andra gör eller de förväntningar som 

finns på en. (Remneland, 2010, s. 45) 

 
3.3.3 Många valmöjligheter 

I dagens samhälle finns många olika valmöjligheter av allt möjligt, detta enligt Anderson leder 

ofta till att en individ ofta gör som alla andra, exempelvis att en väljer likadan bil som 

arbetskollegan. Därför är det viktigt med informationsteknologi, att låta alla inom 

organisationen ta del av information och om de olika utbud som finns så att individ själv kan 

välja. (Remneland, 2010, ss. 56-57) 

 
3.3.4 Fre-riding 

Open innovation är för det mesta bra, men det är viktigt för företagen att sätta gränser på hur 

öppna de vill vara, detta för att skydda det egna företaget. ”Fre-riding” är när personer åker 

snålskjuts på andra personer och detta är något som kan uppstå vid en för Open innovation. 

Detta kan vara en utmaning för organisationen och personerna, som står för snålskjutsen, 

känner sig utnyttjade. Öppna projekt behöver därför drivkraft och uppmuntran. ”Fre-riding” 

undviks när fler är delaktiga och har centrala roller för organisationen. Förtroende mellan 

aktörer och att hitta en strategisk balans mellan kunskap och eget användande är viktigt för 

öppna innovationsprocesser. (Remneland, 2010, ss. 104-105) 
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4 EMPIRI 

 

4.1 FORSKNINGSPROCESS 

Forskningsprocessen bestod av tre delar. Den första delen bestod av att göra en förundersökning i 

form av enkätfrågor, bilaga 1. Den andra delen bestod av att byta ut deras gamla tavlor för att 

sedan lägga upp nya/tankeväckande bilder i matsalen med citat på olika bord, det vill säga rummet 

förändrades och blev färgfullt, bilderna finns som bilaga 2. Sista och tredje delen av 

forskningsprocessen bestod av ytterligare en enkätundersökning där frågor ställdes främst om 

förändringarna i matsalen och det sociala samspelet, se bilaga 3. Både del ett och del tre innehåll 

70 stycken enkäter per del. Respektive del i forskningsprocessen skedde under två veckors period, 

det vill säga att hela forskningsprocessen tog totalt sex veckor att utföra. Här kommer den första 

delen (del 1) samt den sista delen (del 3) av processen att behandlas. Till följd skall frågorna 

bearbetas med ett diagram på respektive enkätdel för att på tydligt sätt se svarsskillnaderna. 

 

4.2 FORSKNINGSPROCESS – DEL 1  

Denna del av processen bestod av flera frågor, markerade med bokstäver a – i med fyra alternativa 

svar där deltagaren själv väljer det alternativ som bäst passar hans/hennes åsikt genom att kryssa 

för den lilla rutan vid varje svarsalternativ. Av totalt 70 stycken enkäter har 31 stycken besvarats, 

detta motsvarar cirka 44 procent av dem anställda hos SKV. Dessa enkäter besvarades av både 

män och kvinnor i åldern mellan 25 – 65. Frågorna markerade med bokstäver j – l var öppna 

frågor där det fanns utrymme för att ge utvecklande svar. 

 

a. Jag är kreativ i mitt arbete. 

Lika många anser att det stämmer delvis att de är kreativa i sitt arbete eller att det stämmer i 

hög grad. Dock är det en av deltagarna som finner sig inte alls kreativ i sitt arbete.  

 

b. Jag skulle vilja bli ännu mer kreativ i mitt arbete. 

Dem flesta av deltagarna anser att det stämmer att de delvis skulle vilja bli kreativa i sitt arbete 

under denna fråga. En stor andel av de återstående anser att stämmer i hög grad att dem vill bli 

ännu mer kreativa i sitt arbete. Dock anser en av de äldre deltagarna att hen inte alls vill bli mer 

kreativ i sitt arbete, medan några av de yngre deltagarna anser att det helt stämmer att de vill bli 

mer kreativa i sina arbeten.  
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c. Det finns möjligheter för mig att ge idéer och förslag som rör min arbetsplats 

Vad gäller denna fråga har majoritet besvarat att det stämmer till hög grad att möjligheter finns 

för att ge idéer och förslag som berör deras arbetsplats. Resterande har besvarat lite olika, från 

att det inte stämmer alls till att det stämmer helt.  

 

d. Min närmaste chef lyssnar på mina idéer och förslag som rör arbetsplats.  

Deltagarna anser väldigt olika under denna fråga. Här besvarar en tredjedel av de att det 

stämmer i hög grad att deras närmaste chef lyssnar på idéer och förslag. Den andra tredjedelen 

anser att det stämmer delvis och den sista delen anser att det stämmer helt där deras idéer och 

förslag blir hörda av deras närmaste chef. Dock svarade en av deltagarna att dens idéer och 

förslag inte alls blir hörda.  

 

e. Som medarbetare kan jag förändra vanor och normer i min arbetsplats. 

Här var det ingen tvekan om att majoriteten av deltagarna anser att det stämmer delvis att de 

kan förändra vanor och normer som finns på deras arbetsplats. Ingen ansåg att det stämde helt.  

 

f. Jag anser att det idag är en bra stämning i matsalen.  

Enligt svaren som sammanställt gällande frågan ovan, är de flesta av deltagarna nöjda över den 

stämning som finns i matsalen idag, majoritet svarade att det stämmer i hög grad. Resterande 

av deltagarna ansåg att det stämde helt.  

 

g. Under min lunchtimme brukar jag sitta med kollegor från en annan sektion än min ”egen”. 

Frågan g gav olika svar från deltagarna, men majoriteten anser att det stämmer delvis att de 

brukar sitta med arbetskollegor än sin egen sektion i matsalen.  

 

h. Eftersom jag arbetar inom en myndighet anser jag att det finns förväntningar på hur jag ska 

uppföra mig samt vilket beteende jag ska ha.  

Av svaren som kommit in framgår det att huvudparten av deltagarna hos SKV anser att det 

stämmer i hög grad att det finns förväntningar på hur de bör uppföra sig samt vilket beteende 

de ska ha eftersom de arbetar i en offentlig myndighet.  

 

i. När jag har lunchrast och sitter i matsalen, sitter jag vanligtvis med samma personer. 

Gällande fråga i gav deltagarna lite olika svar, men 42 procent anser att det stämmer i hög grad 

att de vanligtvis sitter med samma personer under deras lunchrast i matsalen.  
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 Nedan sammanställs svaren från frågeställningarna med öppna svarsalternativ. Vissa 

kommentarer tas upp som citat då vi anser detta vara av fördel för att få med det viktigaste av 

svaren.  

 

j. Hur skulle du karaktärisera din arbetsplats? T.ex. öppen, styrd, eget ansvar, kallt, varmt 

etcetera.  

Sammanställningen av svaren från fråga j är framför allt att deltagarna anser att deras 

arbetsplats är styrd men samtidigt är den öppen med eget ansvar. En av deltagarna hade skrivit 

”Styrd på grund av de lagar och regler vi behöver följa. Öppen på så sätt att vi ska tänka på 

och ge förslag på hur vi kan förbättra våra system, arbetsmetoder och arbetsplatsen”. En 

annan deltagare hade även nämnt att de är styrda av lagar och förordningar som finns men även 

utav samhället. Många av deltagarna svarade även att de tycker att deras arbetsplats är trevlig, 

varm och trygg. ”Öppen och varm där alla förslag av idéer är välkomna” är ett citat från en 

annan av deltagarna.  

 

Annat citat som är hämtat ifrån enkätundersökningen är ”Styrd men ledningen har ej kontroll 

eller kunskap för att klara av att styra. Det finns därför utrymme för eget ansvar”. 

 

k. Vad ser du för nytta med att prata med andra arbetskollegor från andra avdelningar?  

Enkäten gav många olika svar under denna fråga, alla deltagarna såg positivt med att prata med 

personer från andra sektioner än ”ens egna”. Deltagarna anser att det både är nödvändigt att 

kommunicera med andra avdelningar och kontor för att effektivisera deras eget arbete, men 

även att det krävs för att de som myndighet ska kunna klara av sina uppdrag. Enligt citat som 

lyder: ”Absolut nödvändigt eftersom de kan saker inte jag kan. Att prata på fika tid skulle göra 

att man vet mer om vem som gör vad och hittar varandra lättare när man letar efter en person 

inom ett visst arbetsområde.”. Att prata med arbetskollegor tillhörande en annan sektion ger 

enligt deltagarna erfarenhetsutbyte i form av kunskap och förståelse för vad de olika 

sektionerna arbetar med, en större helhetsbild. ”Lär sig av varandra. Vi har ett gemensamt 

ansvar för verksamheten, viktigt för medborgaren att vi ser helheten. Och eftersom vi har olika 

kompetenser är det viktigt att vi samarbetar” citat enligt en av deltagarna. Att det ger en bättre 

sammanhållning samt att det blir lättare att samarbeta är även något deltagarna anser.  

 

”Viktigt för att få kunskap om hela verksamheten för att få en VI känsla och att det blir enklare 

att hjälpa varandra”, anser en av deltagarna. Att det blir lättare att kunna be varandra om hjälp 

är även en faktor som spelar in enligt deltagarna, och att be varandra om hjälp är en viktig del i 
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deras arbete då de sitter i olika sektioner och kontor. ”Bara nytt och fördelar tillsammans kan 

vi lösa komplexa frågor, ensam kan det vara svårare”. 

 

i. Ser du någon problematik med att mångfald i from av kunskaper, yrkeskunskaper, 

personliga erfarenheter och etniska bakgrunder finns inom ett företag? 

Utifrån svaren på l, anser majoriteten att det inte är något problem med olika former av 

mångfald, enligt citat ”Inga problem – hos oss tar vi vara på varandras olikheter”. Då de anser 

att det är positivt eftersom man kan med sina olika bakgrunder utbyta åsikter med varandra 

vilket leder till att de möter omvärlden på bästa sätt. Mångfalden är till nytta i deras arbete 

anser de flesta deltagarna. Stor kunskap ges från de nyanställda, även en stor kunskap från de 

”äldre” anställda samt att mångfald från olika kulturer ger en bättre förståelse för andra 

människor. En del av deltagarna belyser även att det ibland kan uppstå problem på grund av 

olika värderingar eller att motsättningar kan uppstå, varför respekt för varandras olikheter är 

viktigt.  

 

Enligt citat: ”Mångfald är aldrig ett problem under förutsättning att den stödjer de lagar och 

normer vi är satta att följa till exempel jämställdhet och tillämpa till exempel svensk sakrätt”. 

Ett annat citat från en annan deltagare lyder såhär: ”I viss utsträckning kan det bli ett 

förtroendeproblem om medborgare tycker att bara vissa grupper inom samhället alltid 

kontrollerar vissa andra grupper.” Vilket betyder att vid vissa tillfällen kan det vara 

problematiskt då medborgarna har intryck av att handläggarna kontrollerar de.  
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Diagrammet nedan, så kallas spindel diagram, visar på ett ungefär hur deltagarna har valt sina 

svar.  

 

Figur 4.2. Enkätfrågor - del 1, s.k. spindel diagram, egen bearbetning av enkätfrågorna vid första 

delen av processen.  

 

4.3 FORSKNINGSPROCESS – DEL 3 

Den tredje delen av forskningsprocessen är uppföljningen av den första och andra delen av 

processen som också består av enkätfrågor. Under denna process har dock inga frågor om kön 

samt ålder tagits upp. Frågor med fria svar har heller inte förts upp. Enkäten innehåller sju frågor 

markerade med bokstäver a – i med fyra svarsalternativ, precis som första delen av 

forskningsprocessen, förutom fråga g som består av tre svarsalternativ, se bilaga 3. Av totalt 70 

stycken enkäter har endast 25 stycken är besvarade, vilket motsvarar 35,7 procent av personalen.  

Nedan behandlas svaren av dessa; 

 

a. Jag anser att stämningen i matsalen förändrades då det fanns bilder på väggarna och på 

borden. 

Gällande denna fråga har majoriteten, av dem 25 som deltagit, svarat att stämningen i matsalen 

delvis har förändrats i samband med bilduppställningen. Resten av deltagarna har svarat 

annorlunda då de valt mellan att det inte stämmer alls, stämmer i hög grad och stämmer helt.  
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b. Under processens gång diskuterade jag bilderna och textcitaten med andra kollegor. 

Under frågan har hälften av deltagarna medgett att det delvis stämmer att en diskussion med 

kollegor uppstått under processens gång. Andra halvan anser att det dels stämmer i hög grad 

och dels att det inte alls stämmer. Endast två av alla som deltagit angett att det stämde helt att 

en diskussion uppstod.   

 

c. Jag pratade med annan arbetskollega som jag vanligtvis inte brukar tala med. 

Flera av deltagarna har svarat att dem inte alls pratade med en arbetskollega dem vanligtvis inte 

talar med. Resterande har svarat annat då fem har kryssat för att det stämde delvis och de två 

som återstår har valt mellan stämde i hög grad till stämde helt. 

 

d. Jag diskuterade bilderna och ordspråken med den kollega som inte var från min sektion. 

Elva av de som deltagit i undersökningen har kryssat för att det stämmer delvis att dem 

diskuterat bilderna med kollega från en annan sektion. Sju av dem har svarat att detta inte alls 

stämmer, tre har valt att det stämmer i hög grad och resten att detta stämmer helt. 

 

e. Jag fick en idé av bilderna och textcitaten. 

Vad rör denna fråga, har de flesta svarat att de inte alls fick någon idé av bilderna som fanns i 

matsalen medan tio av dem har svarat att detta stämmer delvis. Resten av dem har valt mellan 

stämmer i hög grad till stämmer helt.  

 

f. Jag har därefter diskuterat idén med en annan arbetskollega. 

Deltagarna som angivit att det stämde delvis att dem fått en idé, under föregående fråga, har 

endast hälften av dessa svarat att dem till viss del diskuterat idén med en kollega. Majoriteten 

har besvarat att detta inte alls stämmer, medan dem som kvarstår har valt mellan stämmer i hög 

grad och stämmer helt.  

 

g. Jag tycker det var positivt, negativ eller inget alls med att ha bilder och textcitat i matsalen. 

De flesta av deltagarna har svarat att det har varit positiv med att ha bilduppställning, medan 

några har svarat negativ och resten svarat inget alls.  

h. Att ha inspirerande bilder samt textcitat underlättade för att kunna ta kontakt med personer i 

min omgivning.  

Majoriteten anser att det stämmer till viss del då detta har hjälpt de att ta kontakt med andra 

personer i deras omgivning. Åtta av alla deltagare tycker att det inte alls var inspirerande att ha 

bilder medan tre stycken anser att detta stämmer i hög grad.  
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i. Att ha/få kontakt med en arbetskollega i matsalen jag vanligtvis inte talar med kändes 

mindre bra.  

Mer än hälften av dem som deltagit i undersökningen anser att det har varit bra att komma i 

kontakt med kollega dem vanligtvis inte brukar tala med. Det är fyra stycken av dem alla som 

kryssat mellan att det inte alls varit bra till att det på ett ungefär har varit bra, medan fem av 

dem totala svarat mittemellan.  

 

Nedan har ett diagram bearbetats för att kunna se svaren lite närmare. Om vi tittar närmare på 

diagrammet lägger vi märke till att fråga (g) fattas nedan, detta eftersom upplägget av 

svarsalternativen ser annorlunda ut än resterande. Däremot framgår svaren av denna ovan. 

 

 

 

Figur 4.3. Enkätfrågor - del 3, s.k. spindel diagram, egen bearbetning av enkätfrågorna vid sista 

delen av processen.  
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5 ANALYS 

 

Open innovation är ett tankesystem som förutsätter att företagen bör bland annat använda interna 

idéer. För att höja den interna effektiviteten i innovationsskapande är kompetens, kunskap, bra 

kommunikation och engagemang viktiga delar för att bli bättre på det som görs. Genom öppna 

metoder som kreativa möten kan vi som individer få in kunskaper och på så sätt kan det leda till 

innovationer. Det är lättare att nå innovation genom till exempel öppna möten som denna studie 

tillämpar där bland annat mångfald och olika erfarenheter skapar bättre förutsättningar.  

Det fysiska skapandet av mötesplatser är en del av innovationsstrategin, eftersom utrymmen 

främjar informationsutbyte mellan individer, företag och organisationer. Enligt Schaeffer beskrivs 

ett café som ett öppet och social utrymme, detta förknippas med SKV:s matsal. Matsalen är öppen 

och ett centralt område där deltagarna kan vara sociala. Deltagarna är nöjda över den stämning 

som finns i deras matsal enligt den första enkätundersökningen. 

Open innovation handlar även om aktivt deltagande i sociala sammanhang.  Är deltagandet 

positivt leder det till engagemang, behov uppfylls och låter individerna uttala sig eller hämta 

information från varandra. Det är viktigt att få en grupp att behålla motivationen, behåller gruppen 

motivationen höjs även kreativitet. Trots att SKV är styrt av lagar och regler har medarbetarna på 

SKV utrymme för att vara öppna och kreativa i sitt arbete. Vissa av deltagarna i undersökningen 

ansåg att de till en viss del kunde vara kreativa medan andra ansåg att de till en större del kunde 

vara kreativa i sitt arbete. Dock var det en större del av deltagarna som ansåg att de skulle vilja bli 

ännu mer kreativa i sitt arbete eller till en viss del.  

SKV är en myndighet som är stabil men samtidigt kreativ, därav även en organisation. SKV är 

styrt av lagar och regler men kreativ och utvecklande för att kunna följa samhällets utveckling. 

Detta ses exempelvis på SKV:s mobila applikation där medborgarna numera kan deklarera 

inkomstskatten, vilket inte fanns tidigare.  

För att på ett effektivt sätt kunna generera idéer är yrkesmässig mångfald och samspel viktiga 

faktorer.  Eftersom personalen är vanligtsätt specialiserade inom ett visst område, är det är inte 

vanligt att dem flyttar omkring inom arbetsplatsen och utför olika arbetsuppgifter, därför är 

blandade erfarenheter även en viktig faktor. De flesta av deltagarna från undersökningen tycker att 

de kan till en stor del ge idéer och förslag som de har till sina arbetskollegor. Däremot när det 

gäller frågan om deras närmaste chef lyssnar på deltagarnas idéer och förslag anser de väldigt 

olika. Majoriteten anser att chefen fullt ut eller till en stor del lyssnar. 
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Att använda sig av bilder är en faktor som väcker olika känslor och minne hos individer. Att ha 

nya inspirationsbilder i SKV:s matsal gav inte det resultat vi hade hoppats på, detta eftersom 

många av deltagarna tyckte att bilderna inte gav någon idé. Dock var det några som tyckte att det 

stämde till en viss del att de fick någon idé, någon annan tyckte att det stämde till en stor del och 

en annan ansåg att det stämde helt att han/hon fick idéer. Vilket kan tolkas som att drygt hälften 

ansåg inte sig ha fått någon idé, därigenom var det dessutom ungefär hälften påpekade ha fått 

någon form av idé. Detta har även lett till att nästan hälften av alla deltagare diskuterat bilderna 

samt idéerna som har uppstått med någon arbetskollega och det innebär att interaktioner har 

skapats. 

Majoriteten av organisationer är uppbyggda på det sätt att personalen är specielierade inom ett 

visst område och arbetar med just det specifika området. Detta är något som även SKV tillämpar.  

Utifrån enkätundersökningen framgår det att deltagarna är specialiserade inom sitt område samt att 

de behöver ha ett samarbete till andra sektioner och kontor då visa uppgifter ligger utanför deras 

område. 

 

SKV har funnits under en lång tid och har en framväxt interaktionsstruktur, en social interaktion 

mellan de anställda men även beteenden, förväntningar, reaktioner och förväntade normer finns 

redan i den organisationen. Huvudparten av deltagarna från undersökningen tyckte att det fanns 

förväntningar på deras uppförande och beteende som de ska ha på sin arbetsplats. Detta är något 

som kan leda till att de inte vågar vara 100 procent öppna med sina åsikter och förslag. 

 

Stora företag eller myndigheter som har funnits under en längre tid med samma tradition sedan en 

lång tid tillbaka har svårt för att bryta invanda mönster. Individerna som har arbetat där under en 

längre period blir lätt hemmablinda i organisationen och negativa attityder kan uppstå samt 

ifrågasättas. Att förändra någon del i arbetssättet är sällan problematiskt dock är det svårare att 

ändra på exempelvis normer som finns i organisationen. De flesta av deltagarna, som deltagit i 

enkätundersökningen i SKV, ansåg att det stämde till en viss del att de kan ändra på vanor och 

normer som finns på arbetsplatsen. Ingen var helt övertygad om att den individen skulle kunna 

ändra på de aspekterna.  

 

Gruppmötens förmåga är att skapa interaktion och därför är det positivt att de anställda hos SKV 

har möten med sektioner utöver individens egen sektion. Förutom att det skapar sociala 

interaktioner, gynnar det även deras kunskaper och kreativitet på deras arbetssätt. Detta håller 

deltagarna, som medverkat i enkätundersökningen i SKV, med om. Gällande deras lunchraster och 
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fikarstunder brukar deltagarna i matsalen oftast sitta med arbetskollegor från sin egen sektion, med 

kollegor som de känner då de vanligtviss sitter med samma personer. Detta trots att de anser att 

det är nödvändigt prata med personer från andra sektioner för att effektivisera deras arbetssätt. De 

anser att det skulle vara positivt att sitta med arbetskollegor de vanligtviss inte pratar/sitter med 

under rast/lunch paus. Eftersom det ger erfarenhetsutbyte i form av kunskap och förståelse samt att 

de kan lära sig utav varandra och om varandras sektioner och arbetsuppgifter. 

 

Utifrån forskningsprocessen del 3, kan man se att inspirationsbilder samt textcitaten som 

placerades upp i matsalen bidrog till att en viss del av stämningen i matsalen förändrades. Det har 

i sin tur lett till att några av deltagarna har diskuterat med varandra precis som vi hoppats på, att 

interaktioner och kreativitet uppstått. Som det framgår av den sista enkätunderökningen har visa 

deltagare diskuterat bilderna med arbetskollegor från en annan sektion. Dock har visa av 

deltagarna diskuterat dessa med personer de vanligtvis talar med. Mer än hälften av deltagarna 

anser att inspirationsbilderna samt textcitat gjorde det lättare för att ta kontakt med arbetskollegor i 

matsalen. 

När individer möter och samspelar öppet med andra individer, olik en själv, kan det leda till att 

nya synsätt dyker upp.  Antalet idékombinationer ökar, det väcker nya tankar och insikter, och kan 

leda till nya perspektiv och kreativa idéer. Vid samspel är förtroende en viktig förutsättning för att 

dialoger ska kunna uppstå. Det är viktigt att individerna bland annat lyssnar, delar med sig av sina 

kunskaper och idéer. Trots att olika typer av mångfald är oftast av fördel för företag, grupper och 

för den enskilda individen, oftast dras människan till den som liknar en själv mest. Det kan till 

exempel vara på grund av åldern, etnisk bakgrund eller värderingar. Det är viktigt med blandande 

erfarenheter för Open innovation. Utifrån svaren på forskningsprocess del 1, ser vi tydligt att 

deltagarna anser att mångfald är bra och att det inte brukar vara problematiskt med olika typer av 

mångfald. De anser att det är bra med mångfald. Med olika bakgrunder och erfarenheter kan 

individen utbyta åsikter för att på bästa sätt hitta lösningar, få bättre förståelse för andra människor 

och få nya kunskaper. Många av deltagarna belyser att även respekt sinsemellan är viktigt, att 

respektera varandras olikheter för att undvika negativa inställningar på grund av olika värderingar. 

Teorin och empirin är eniga om att det är viktigt att gruppen får stöd i att urskilja deras olika 

uppfattningar. Detta för att kunna hantera olikheterna och inte förstöra gruppdynamiken samt 

interaktionen som finns sinsemellan.  
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6 SLUTSATS 

 

Studiens slutsats är att kreativa möten leder till en utökad kommunikation. Detta baseras på de 

sociala interaktioner som skapades i samband med interventionen. Inspirationsbilderna och 

textcitaten anses, utifrån denna undersökning, vara kanalen som skapar kreativa möten och som i 

sin tur leder till en utökad kommunikation. Bilderna inspirerades genom att deltagarna fick en idé 

därmed diskuterades idé ihop med en annan arbetskollega, vilket lede till att kreativa möten 

uppstod samt att kommunikationen utökades.   

SKV är utan tvekan en reglerad myndighet, det vill säga de är väldigt styrda av lagar och regler. 

Det betyder inte att personalen ska behöva vara helt styrda i sina arbetssätt. En slutsats som denna 

studie kommit fram till, utifrån enkätundersökningarna som har tillämpats, är att deltagarna i SKV 

till en viss del styrda på grund av lagar och regler. Dock har de i sitt arbete mycket eget ansvar. 

Deras arbetsplats är öppen på det sätt att de kan ge förbättringsförslag på deras system, 

arbetsmetoder och arbetsplatsen. Majoriteten anser även att deras idéer och förslag blir hörda av 

omgivningen, det vill säga av arbetskollegor och av deras närmaste chef. Det finns till och med 

möjlighet och utrymme för deltagarna att vara kreativa till en begränsning, i deras arbete.  

Gällande hur kreativa de vill bli i sitt arbete anser deltagarna olika, men en hög majoritet skulle 

vilja bli ännu mer kreativa i sitt arbete än vad de är idag. Förväntningar på de anställdas beteende 

finns, enligt dem själva. Eftersom de har en arbetsplats som är en statlig myndighet och de är så att 

säga statens ansikte utåt. Därför bör de uppföra sig på ett visst sätt, anser de.  

Att det idag råder en bra stämning i SKV:s matsal råder det ingen tvekan om. Alla deltagare hade i 

denna fråga goda responsen. Samtalsklimatet idag har visat sig vara mest interaktioner mellan 

arbetskollegor som de redan är bekanta med. Likaså väljer de att sitta bredvid/ med dessa 

personer. Det vill säga att har SKV:s matsal ett ganska öppet samtalsklimat, de integrerar och är 

nöjda med stämningen som finns idag. Dock hade den kunnat bli ännu mer öppen om individerna 

integrerar mer till andra arbetskollegor än dessa som de normalt sätt brukar sitta och umgås med. 

Det förekommer även att en del av deltagarna sitter med arbetskollegor utöver ”sin egen” sektion 

men vanligast är att de sitter med personer från samma sektion. Detta ger svaret att deltagarna 

knyter kontakter med arbetskollegor från andra sektioner, dock inte i den utsträckningen som hade 

varit lämpligt för att på effektivast sätt skapa bland annat kreativa möten. 

Interventionen som skapades i matsalen gav en viss förändring enligt majoriteten av deltagarna. 

Förändringen ansågs som positiv. De flesta av deltagarna svarade att interaktioner uppstod kring 
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inspirationsbilderna samt textcitaten. Majoritet uppgav att dessa bilder diskuterades med 

arbetskollegor de vanligtvis pratar med. Men det fanns även deltagare som svarat att någon form 

av diskussion uppstod med arbetskollegor de tidigare inte hade talat med. Gällande hur 

interaktioner sett ut mellan olika sektioner har svaren gett goda resultat. Majoriteten har uppgett 

att de har talat med någon arbetskollega från en annan sektion. Det har framkommit att majoriteten 

av deltagarna i undersökningen varken fått eller diskuterat en idé med annan arbetskollega. 

Däremot har många andra deltagare fått idéer av inspirationsbilderna och textcitaten, dock har 

hälften av dem har diskuterat idén tillsammans med någon annan. 
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7 DISKUSSION  

 

Resultatet från undersökningen har gett positiva svar när det gäller uppställningen av bilder. Dock 

tyckte deltagarna att stämningen i kontoret var lite bökigt och att detta inte var bra läge för en 

bilduppställning. Detta framkom när en av författarna till denna studie var där och skulle hämta ut 

uppföljningsenkät vid slutet av forskningsprocessen del 3.  Vid snabbdiskussion med en av SKV:s 

anställda framgick det att eftersom SKV hade sin fokus på något annat, detta avser 

omorganiseringen, var det därför inget bra ”tajming”. Vilket har i sin tur lett till att svaren vi har 

fått in inte varit tillräckliga då det varit svårt för oss att dra slutsats utifrån dessa.  

 

Det som vi ville åstadkomma med bilderna var att medarbetarna ska inspireras, väcka socialt 

samspel mellan de, vara positiva samt kreativa. Att tänka positivt samt vara kreativ var inget de 

reagerade positivt på eftersom omorganiseringen redan hade skapat en negativ stämning hos de 

anställda. Samtidigt hade det varit mycket att göra på kontoret då undersökningen utfördes vid det 

tillfällen skattedeklarationerna var igång.  

 

Efter slutresultatet kom vi fram till att denna forskningsprocess kunde ha gjorts på ett annorlunda 

sätt. Dels genom att ha valt ytterligare forskningsmetod och dels genom utvecklat enkätfrågor. 

Vad vi menar med annorlunda sätt? Jo, att under forskningsprocessen del 3, uppföljningen av del 

1, kunde vi lämnat utrymme för deltagarna där de kunde komma med synpunkter vilket kunde 

varit till studiens fördel. Ytterligare kritik som kan tas upp är att ingen chef har intervjuats. I 

samband med val av den kvalitativa forskningen hade varit av intresse att ta del utav hur chefen 

uppfattar Open innovation och om, hur och när den tillämpas i SKV. Detta hade kunnat ge en 

större insynsvinkel från olika delar i hierarkin.  

 

Forskarna till detta examensarbete ville i början av forskningsprocessen kunna gå in i SKV och 

möblera om matsalen i hopp om att kunna få större reaktioner och mer diskussioner. Vilket visade 

sig vara omöjligt på grund av lokalens brandsäkerhet, men även på grund av de olika möten som 

hanteras i matsalen där kontorets alla anställda samlas för eventuell års planering, etcetera. Enligt 

den ansvarige skulle detta dock kännas obekvämt för medarbetarna att ha möblerna omflyttad 

eftersom detta kunde påverka insamlingen.  

 

I och med att medarbetarna är vana vid att sitta på nästan samma plats, som motsvarar samma 

bord/soffa, kan det antas att ommöbleringen kunde ha varit stor förändring för dem. Reaktionen 
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vid den här delen av processen kunde varit annorlunda utifrån deltagarnas förändringsvilja. Det 

vill säga hur stor är deras vilja för att kunna acceptera stora förändringar, med tanken på att de är 

vana vid den ”vanliga” möbleringen.  

 

Om denna undersökning görs om, gällande ommöbleringen tillsammans med bilduppställning, 

kommer resultatet definitivt se annorlunda ut. Vi anser att det materialet som hade kommit in 

kunde varit från och till. Beroende på förändringsviljan samt åldern kan responsen vara olika. 

Vissa av dem kan vara öppna för stora förändringar och andra inte.  

  



  

39 
 

 

8 LITTERATURFÖRTECKNING 

 

8.1 LITTERATUR 

Backström, T., & Köping Olsson, B. (2010). Socaiala relationer ur arbetslivet - Studier från 

föränderliga arbetsplatser. Malmö: Gleerups utbildning i Malmö. 

Bryman, A. (2012). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (2006). OPEN INNOVATION; Researching a New 

Paradigm. Oxford: Oxford university press. 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning, en 

handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 

Forssell, A., & Westerberg, A. I. (2010). Organisation från grunden. Malmö: Liber AB. 

Johansson, F. (2005). Medici effekten, Revolutionerande insikter i skärningspunkten mellan idéer, 

bregrpp & kultur.  

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB. 

Olsson, K. (2009). Aktiv arbetsplatsträff . Bokförlaget Komlitt AB. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder; att planera, gernomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Remneland, B. (2010). Öppen innovation. Malmö: Liber AB. 

Schaeffer, A. J. (2014). Spaces for Inoovation. Västerås: Mälardalen University Press 

Dissertations. 

W. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation; The new imperative for Creating and Profiting from 

Technology. United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication 

Data. 

 

8.2 ARTIKLAR 

Bozic, N., & Olsson, B. K. (2013). What can business learn from creative procsses of 

contemporary dancers. Culture for radical innovation, 59-83. 

Harper, D. (2002). Talking about pictures: a case for photo elicitation. Visual Studies, 13-26. 

Isaksen, S. G., & Ekvall, G. (2010). Managning for innovation: The two faces of tension in 

creative climates. Creativity and innovation management, 73-88. 

Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). Building organisational culture that stimulates creativity 

and innovation. European journal of innovation management, 64-74. 



  

40 
 

Olsson, B. K., & Schaeffer, J. A. (2011). Context and content in practice. Spaces for Creative 

Dialogue, 1-16. 

Raghu, G., Tuertscher, P., & .Van De Ven, A. H. (2013). Perspectives on Innovation Processes. 

The Academy of Management Annals, 775-819. 

 

8.3 INTERNET 

Skatteverket. (den 15 2 2015). Om Skatteverket/ Organisation. Hämtat från www.skatteverket.se: 

https://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/organisation.4.7b610ded10741da92fa8

0001414.html 

Skatteverket, 1. (2014). Skatteverket. Hämtat från Skatteverket: 

http://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2011/2011/skatteverketuts

etttillsverigesmodernastemyndighet.5.5fc8c94513259a4ba1d800037817.html 

Skatteverket1. (2014). 

http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket.4.65fc817e1077c25b832800015922.htm

l. Eskilstuna, Mälardalensregion, Sverige. 

  

  



  

41 
 

BILAGA 1 

Hej! 

Vi är två studenter ifrån Mälardalens högskola som läser innovationsprogrammet med inriktning 

företagsekonomi. Vi skulle gärna vilja att Du besvarar våra enkätfrågor som följer nedan. Svaren 

kommer ni sedan lämna i lådan som finns precis vid enkäten. Svaren som vi får kommer att 

användas i vår examensuppsats i ämnet innovationsteknik. Enkäten är frivillig och frågorna 

besvaras ANONYMT. Svaren kommer ENDAST att ses av oss två studenter som utför denna 

studie. Det är viktigt att alla svar på enkäten besvaras. Syftet med enkäten är att få reda på 

uppfattningar som finns inom en arbetsplats. 

 
Kön_________________________ Ålder_________________________ 

(Man, Kvinna, Annat) 

 

Frågorna som ställs nedan besvaras från skalorna 1 – 4, där 1 är ”stämmer inte alls”, och 4 är ”stämmer 

helt”. Du kan sätta ett X på den markerade linjen som du anser stämmer bäst överens med din åsikt.  

 

a. Jag är kreativ i mitt arbete.  

1. Stämmer inte alls ☐    2. Stämmer delvis ☐    3. Stämmer i hög grad ☐    4. Stämmer helt ☐ 

 

b. Jag skulle vilja bli ännu mer kreativ i mitt arbete. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

c. Det finns möjligheter för mig att ge idéer och förslag som rör min arbetsplats. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

d. Min närmaste chef lyssnar på mina idéer och förslag som rör arbetsplatsen. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐  4. Stämmer helt ☐ 

 

e. Som medarbetare kan jag förändra vanor och normer i min arbetsplats. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐    3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

f. Jag anser att det idag är en bra stämning i matsalen. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐    3. Stämmer i hög grad ☐    4. Stämmer helt ☐ 

 

g. Under min lunchtimme brukar jag sitta med kollegor från en annan sektion än min ”egen”. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐    3. Stämmer i hög grad ☐    4. Stämmer helt ☐ 

 

h. Eftersom jag arbetar inom en myndighet anser jag att det finns förväntningar på hur jag ska 

uppföra mig samt vilket beteende jag ska ha.  

1. Stämmer inte alls ☐    2. Stämmer delvis ☐    3. Stämmer i hög grad ☐    4. Stämmer helt ☐ 

 

i. När jag har lunchrast och sitter i matsalen, sitter jag vanligtvis med samma personer. 

1. Stämmer inte alls ☐    2. Stämmer delvis ☐    3. Stämmer i hög grad ☐    4. Stämmer helt ☐ 
 Vänd 
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Följande frågor besvaras skriftligt och du får gärna ge utvecklande svar. 

 

j. Hur skulle du karaktärisera din arbetsplats? T.ex. öppen, styrd, eget ansvar, kallt, varmt etc.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

k. Vad ser du för nytta med att prata med andra arbetskollegor från andra avdelningar? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

l. Ser du någon problematik med att mångfald i form av kunskaper, yrkeskunskaper, personliga 

erfarenheter och etniska bakgrunder finns inom ett företag? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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BILAGA 2 
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BILAGA 3 

Hej! 

För ungefär två veckor sedan hade vi satt upp lite olika bilder med och utan text. Hoppas det 

kändes bra! Vi hade lämnat enkät frågor som ni besvarade på och vi skulle nu vilja att ni 

besvarade på ytterligare frågor. Detta för att kunna få svar på om några förändringar skedde då 

matsalen såg lite annorlunda ut än normalfallet. Svaren är fortfarande ANONYMA och ses 

ENDAST av oss två studenter. Viktigt att ni även här besvarar alla frågor. Observera att enkäten 

är frivillig dock uppskattar vi deltagandet.  

 

a. Jag anser att stämningen i matsalen förändrades då det fanns bilder på väggarna och på borden. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 
 

b. Under processens gång diskuterade jag bilderna och textcitaten med andra kollegor.  

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

c. Jag pratade med annan arbetskollega som jag vanligtvis inte brukar tala med.  

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

d. Jag diskuterade bilderna och ordspråken med den kollega som inte var från min sektion. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

e. Jag fick en idé av bilderna och/textcitaten.  

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

f. Jag har därefter diskuterat idén med en annan arbetskollega. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

g. Jag tycker det var positivt, negativt eller inget alls med att ha bilder och textcitat i matsalen. 

1. Positivt _________ 2. Negativt _____________3. Inget alls____________ 

 

h. Att ha inspirerande bilder samt textcitat underlättade för att kunna ta kontakt med personer i min 

omgivning. 

1. Stämmer inte alls ☐   2. Stämmer delvis ☐   3. Stämmer i hög grad ☐   4. Stämmer helt ☐ 

 

i. Att ta/ få kontakt med en arbetskollega i matsalen jag vanligtvis inte talar med kändes mindre bra.  

1.  Stämmer inte alls ☐     2. Stämmer delvis ☐    3.  Stämmer i hög grad  ☐     4. Stämmer helt ☐ 
 

 

 

Stort tack för er medverkan! 


