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Abstract 
Here is a summary and the disposition of the essay.  
 
Introduction 
This essay answer the research question how the City Executive of Västerås City define 
innovation today and how they can create a common ground for their future innovation. 
Method 
The heading methodology describes how the performance of work have been done and 
justification for the selected method. The used methodology is qualitative method combined 
with action research.  
Theory  
The theory are presented under this heading and will generate an understanding on which 
areas are involved in the essay. The theory presented in three themes, innovation, 
prerequisites for an innovative group work, and common ground. 
Empiricism 
Under the heading empirical the data from three interviews are presented, a workshop and a 
questionnaire. All empirical data has been collected at the City Executive of the City of 
Västerås. Empirical data show a divided organization that lacks guidelines for their innovative 
efforts. It shows that employees do not have a tolerant climate and there is disagreement 
about what innovation actually means for the City Executive Office. 
Analysis 
This heading compiled the theoretical framework and empirical data together, to give an 
understanding of how the different areas are linked. The analysis suggests that the City 
Executive Office lacks a clear basis and guideline for their innovative work, they have difficult 
to see innovation as something internally and they also lack a shared vision of what innovation 
is, which is one of the basic conditions for innovation. 
Discussion 
This section discusses how the City Executive can proceed to create a common ground for 
their future innovation. Those with a mandate in the organization should establish a clear 
vision with the City Executive Office work on innovation, where it clearly states what innovation 
means. They should also be found to create clear goals and strategies to achieve this vision 
and how to go about implementing this vision of the entire department. This is to everyone in 
the organization should seek a common and clearly defined goal. 
Conclusion 
Under the headline conclusion, this analysis will culminate in the City Executive to work on for 
future innovation projects. City Executive Office needs to raise the level of knowledge about 
what the context of innovation can arise in, which is not only externally. They should also 
establish what innovation will mean for them and work jointly to establish a common basis 
internally what innovation will be for the City Executive Office. Furthermore, they should also 
work with the climate in the department. 
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Sammanfattning  
Här presenteras en sammanfattning av arbetet och även uppsatsens disposition. 
  
Inledning 

I arbetet besvaras forskningsfrågan ”hur definierar Stadsledningskontoret innovation idag och 
hur kan de skapa en gemensam grund för deras framtida innovationsarbete”. 
Metod 

Under rubriken metod redogörs det hur utförandet av arbetet gått till samt motivering till vald 
metod. Anledningen till detta avsnitt är för att ge en uppfattning till hur författarna tänkt kring 
arbetets uppbyggnad. De valda metoderna är kvalitativ metod i kombination med 
aktionsforskning.  
Teori 

Här beskrivs den teori som behandlas, genom den här rubriken kan det ges en förståelse för 
vilka områden som kommer att beröras i arbetet. Teorin presenteras i tre teman, Innovation, 
Förutsättningar för ett innovativt arbete i grupp, och Gemensam grund. 
Empiri 

Under rubriken empiri presenteras data från tre intervjuer, en workshop samt en enkät. All 
empirisk data har samlats in hos Stadsledningskontoret i Västerås stad. Empirin visar på en 
splittrad organisation som saknar tidliga riktlinjer för deras innovationsarbete. Det visar sig 
också att medarbetarna saknar ett tillåtande klimat och det råder delade meningar om vad 
innovation egentligen innebär för Stadsledningskontoret. 
Analys 

Under den här rubriken sammanställs den teoretiska referensramen samt empirin 
tillsammans, för att ge en förståelse för hur de olika områdena hänger samman. Analysen 
tyder på att Stadsledningskontoret saknar en tydlig grund och riktlinje för deras innovativa 
arbete, de har även svårt att se innovation som något internt. De saknar också en gemensam 
syn på vad innovation är vilket är en av grundförutsättningarna för innovation. 
Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras hur Stadsledningskontoret kan gå tillväga för att skapa en gemensam 
grund för deras framtida innovationsarbete. De med mandat i organisationen bör etablera en 
tydlig vision med Stadsledningskontorets innovationsarbete, där det tydlig framgår vad 
innovation innebär. De bör även till detta skapa tydliga mål och strategier för att uppnå denna 
vision och hur de skall gå tillväga för att implementera denna vision i hela avdelningen. Detta 
för att alla inom organisationen skall sträva efter ett gemensamt och tydligt mål. 
Slutsats 
Under rubriken slutsats kommer analysen mynna ut i hur Stadsledningskontoret kan arbeta 
vidare för framtida innovationsarbeten. Stadsledningskontoret behöver höja kunskapsnivån 
om vad för kontext innovation kan uppstå i, att det inte enbart är externt. De bör också 
fastställa var innovation skall betyda för dem och arbeta för att gemensamt etablera en 
gemensam grund internt för vad innovation skall vara för Stadsledningskontoret. Vidare bör 
de också arbeta med klimatet på avdelningen.  
 
Nyckelord 

Innovation, Offentlig verksamhet, Förändring, och Ledarskap 

https://docs.google.com/document/d/1lHoDhxlUyDeP8ywRr7_XDwqipOeIHw4xO0nvA2x-mCc/edit?pli=1#heading=h.4ta64hgoo2ll
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1. Inledning 
Den offentliga verksamheten i Sverige sysselsätter 30 % av landets arbetsföra befolkning och 
konsumerar 930 miljarder kronor om året. Det är verksamheter som är viktiga för att landet 
skall fungera och omfattar stat, kommun, landsting och socialförsäkringssektor. Det går också 
att bredda definitionen genom att använda termen offentlig finansierad verksamhet, då det 
skulle inkludera offentlig upphandling eller privata företag i välfärdssektorn. Begreppet 
innovation inom den offentliga verksamheten har under de senaste åren blivit mer 
förekommande, år 1994 kan anses som startskottet för EU att uppmärksamma innovation i 
offentliga verksamheter samt att begreppet breddades från att enbart innefatta tekniska 
lösningar till att innefatta även socialfrågor. (SKL 1, 2014) År 2012 kom regeringen ut med 
Den nationella innovationsstrategin där den offentliga verksamheten lyfts fram. Målet med 
innovation i offentliga verksamheter är att de skall vara rättssäkra med en välutvecklad kvalitet, 
genom att utveckla styrning och ledarskap. (Regeringskansliet, 2012) 
 
Innovation börjar bli allt vanligare och viktigare inom den offentliga sektion och att 
innovationskraften skall stärkas är en viktig politisk fråga för att öka förståelsen samt insikten 
i vilken betydelse innovationsarbetet har för samhället. Innovationsmognaden är dock 
fortfarande väldigt låg på grund utav det tidiga stadiet så det är av största vikt att öka 
kunskapen om innovation inom den offentliga sektorn. Anledningen till att innovation vuxit är 
på grund utav de utmaningar den offentliga sektorn står inför gällande globalisering, miljöhot 
samt långsiktiga och hållbara lösningar. Att innovation finns inom vissa delar av den offentliga 
sektorn är klart men visionen är nu att skapa en helhetsstrategi för hur innovation skall 
etableras och användas i hela sektorn. Det är komplext att skapa innovation inom offentliga 
organisationer då de rymmer flertalet administrativa och politiska nivåer och präglas av lagar 
och regelverk. Den offentliga sektorn har olika funktioner i vår tids Sverige så som 
kontrollinstans, arbetsgivare, och som reglerare. (Vinnova, 2013) Sveriges kommuner och 
landsting (2014) genomförde år 2013 en omfattande enkätundersökning tillsammans med 
kommuner och landsting i syfte att öka kunskapen om innovation generellt men även fånga 
upp viktiga perspektiv och utvecklingsbehov. Rapporten fastslår bland annat att det finns en 
stark efterfrågan av konkreta verktyg, förebilder, och kunskap om innovation. Det är inte 
många aktörer inom den offentliga sektorn som aktivt och systematiskt arbetar med 
innovationsfrågor men däremot finns ett starkt behov av att kunna stimulera innovationer ur 
både medarbetar-, brukar eller kundperspektiv. (SKL 2, 2014) 
 
Utmaningen som den offentliga verksamheten står inför är att skapa innovation som är 
rättssäker samt håller god kvalitet, i en oftast komplex organisation som begränsas av många 
lagar och regler (Vinnova, 2013). Detta genomförs dock genom att utveckla styrning, 
ledarskap, och skapa en strategi för hur innovation skall etableras och användas 
(Regeringskansliet, 2012). Då innovation i offentliga verksamheter är något som är outforskat 
saknas det dock forskning kring hur offentliga verksamheter skapar en innovationsstrategi och 
implementerar denna i den dagliga verksamheten (Nählinder, 2013). 

1.2. Bakgrund 

Innovationer förknippas ofta med produkter (SKL 4, 2007) och innovation inom den privata 
sektorn ses som en överlevnadsfaktor medan innovation inom offentlig verksamhet inte ses 
som något livsviktigt. Trots detta är ämnet relativt outforskat och omfattas i stor utsträckning 
inte utav nuvarande publicerad forskning utan bara något som nämns vara något som skiljer 
sig avsevärt till sin karaktär från innovation i allmänhet, ämnet behandlas däremot av 
myndigheter och förekommer i flertalet rapporter. Heterogenitet i den offentliga sektorn, och 
de olika institutionella ramar under vilka de verkar, är en anledning till att området är så olika. 
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En annan anledning är den tvärvetenskap som råder i fältet. Litteraturen om innovation inom 
tjänstesektorn är tvärvetenskaplig med bidrag från ett antal områden, bland annat 
statsvetenskap och administrativa studier och vilka problem som är mest avgörande för att ta 
itu med. Några av de mer grundläggande problemen är: hur hanteringen av bristen på 
incitament till innovativa offentliga tjänster skall gå till, gällande motivation, inställning till risk, 
och kontrasten mellan den offentliga och den privata sektorn när det gäller 
innovationsförmåga. En annan mycket relevant diskussion är frågan varför den offentliga 
sektorn alls ska vara innovativa. Den offentliga sektorn är ett stort empirisk fält, inklusive ett 
brett område av olika aktiviteter på flera olika politiska, geografiska och hierarkiska nivåer. 
Den till synes enkla frågan om egenskaperna hos den offentliga sektorn skiljer sig från 
egenskaperna hos den privata sektorn och vad inverkan detta har på innovation, är en mycket 
svår fråga att besvara. (Nählinder, 2013) 

1.3. Uppdragsgivare  

Alla verksamhet i Västerås stad styrs av kommunfullmäktige som idag består av en majoritet 
av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Krisdemokraterna och Centerpartiet. (Västerås stad 1, 
2015) Västerås stad är politiskt styrd organisation med 10 000 medarbetare, (Västerås stad 
2, 2015) uppdelat på 21 nämnder och 12 förvaltningar (Bild 1; Västerås stad 3, 2015). 
 

 
Bild 1 Organisationsschema Västerås stad (Västerås stad 2, 2015) 

 
Syftet med Stadsledningskontoret är att fungera som en stabsfunktion för den kommunala 
verksamheten inom Västerås stad och syftar till att leda, samordna och följa upp 
verksamheten. Deras roll är även att samordna de olika delarna i kommunen och att driva 
utvecklingen framåt. Stadsledningskontoret har tidigare bestått utav 8 olika enheter bland 
annat kompetensförsörjning, kommunikation och personalstrategi. Dessa enheter syftar till att 
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främst arbeta internt med policys, information och samordning inom Västerås stad. (Västerås 
stad 4, 2015) Idag genomgår Stadsledningskontoret en omorganisering och kommer att 
reducera antalet avdelningar och sammanslå dem. 

1.4. Problemformulering 

Västerås stad har ett behov av att utveckla sin interna innovationsförmåga då de antagit 
policys för att arbeta med innovation men har inte någon inarbetad strategi för att uppnå 
visionen om en innovativ arbetsplats. Värdegrunden i Västerås stad menar att utöver den 
formella styrningen finns en tydlig ambition i stadens ledning att utveckla stadens förmåga till 
innovativa lösningar (Västerås stad 5, 2012). Stadsledningskontoret (även benämnt SK) 
fungerar som en stabsfunktion inom Västerås stad och därför bör de utveckla sin interna 
innovationsförmåga innan de kan utveckla innovationsförmågan i andra nämnder och 
förvaltningar. Idag arbetar Stadsledningskontoret inte med ett uttalat innovationsarbete utan 
behöver utveckla ett innovationsarbete inom organisationen. Stadsledningskontoret har därför 
gett författarna i uppdrag att utveckla en innovationsstrategi för att definiera vad innovation är 
för stadsledningskontoret. (Wistrand, Mats, 2015-09-29) 

1.5. Syfte  

Syftet med det här arbetet är att fokusera på och definiera vad innovation är inom 
stadsledningskontoret. Det syftar också till att diskutera hur Stadsledningskontoret kan gå 
tillväga för att skapa en gemensam grund för deras framtida innovationsarbete. 

1.6. Frågeställning  

Hur definierar Stadsledningskontoret innovation idag och hur kan de skapa en gemensam 
grund för deras framtida innovationsarbete? 

1.7. Avgränsning 
Arbetet är begränsat till Stadsledningskontoret inom Västerås stad och kommer inte att beröra 
de andra avdelningarna inom Västerås Stad. Arbetet kommer att fokusera på de tidiga delarna 
i innovationsprocessen, search och select (Figur 1). Det första steget search innebära enligt 
Tidd och Bessant (2013) att söka efter möjligheter och förändringspotential inom en 
organisation och att finna tillfällen för innovation. I det första steget inom innovationsprocessen 
så är det vanligt att finna möjligheter till innovation genom resultatet av samspel där det 
antingen finns ett behov för förändring eller från att möjligheter till förändring skapas (ibid).  
 

 
Figur 1 Förenklad modell av innovationsprocessen (Tidd & Besant, 2013) 
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Enligt Tidd och Bessant (2013) innebär steg två - select att göra urval till vilka innovationer 
som skall implementeras, det är viktigt att dessa val passar in i organisationens strategier med 
tanke på att minska den risk som innovation kan innebära. I det här steget infattas även fokus 
att kartlägga nuvarande kunskap och vilken kunskap som behövs för att lyckas med innovation 
(ibid). 
 
Genom dessa två steg i innovationsprocessen så kommer fokus i detta arbete ligga på att 
diskutera hur Stadsledningskontoret kan skapa en god grund för att senare, självständigt 
kunna utveckla innovationer inom sin avdelning.  
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer arbetets metod att redovisas. 

2.2. Val av metod 

Kombinerade metoder kompletterar varandra och ger ett djup till arbetet (Bryman, 2008). Både 
kvalitativ forskningsmetod i kombination med aktionsforskning har valts till detta arbete. Då 
den kvalitativa forskningsmetoden ofta har målstyrda urval så ligger det till grund att välja 
individer eller avdelningar som anses relevanta. Till detta arbete har avdelningen SK valts ut 
inom Västerås stad för att analysera och förstå den sociala verkligheten i en viss miljö hos 
deltagarna. Anledningen till att kvalitativ forskningsmetod besvarar syftet bäst är för att det är 
respondentens perspektiv och tolkningar som är utgångspunkten för arbetet (Bryman, 2008). 
Anledningen till att aktionsforskning är relevant är för att skapa så stor relevans för aktören att 
arbeta vidare med resultatet efter avslutat forskningsprojekt samt att aktören skall involveras 
i arbetets genomförande (ibid). Aktionsforskningen är vald för att tillsammans med SK skapa 
innovation i praktiken. 
 
Artiklarna är hittade via databasen Taylor & Francis Online samt Jstor med hjälp av sökorden 
Innovation, Public sector, Implementation, Innovation strategy och Managing innovation.  
Datainsamlingen skedde i form av intervjuer, enkät och workshop då empirin ligger till grund 
för uppsatsens utveckling. 
 
Det arbete som genomförts har gjorts med en abduktiv ansats, som enligt Alvesson och 
Sköldberg (1994) innebär en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Där ett enskilt fall 
tolkas med frågeställningar eller hypoteser för att sedan förklaras och genom det skapa nya 
iakttagelser. Där teori och empiri samlas in successivt och bygger på varandra. Samt att de 
teoretiska data samlas in utifrån vad som framkommit i empirin. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
Detta har författarna använt sig av genom att skapa en frågeställning och genomfört 
datainsamlingar av olika slag för att sedan samla in empiri. Dessa frågeställningar är 
framtagna efter det första mötet med uppdragsgivaren, allt eftersom att arbetet har fortlöpt och 
ny information har tillkommit har även frågeställningen ändrats. Insamling av empirisk data 
har skett genom en enkätundersökning som gav en indikation på hur väl de framtagna 
frågeställningarna stämde. Efter datainsamlingen analyserades empiri med hjälp av 
framtagen teori för att ta fram relevanta intervjufrågor. En liknande metod användes för att 
konstruera en workshop, där empiri från enkät och intervju användes som underlag för att ta 
fram teman. En successiv metod som abduktiv ansats innebär att varje steg som genomförts 
tolkas för att sedan omtolkas under arbetets gång (ibid). Denna metod har tidigare används 
vid kommunala organisationsförändringar, (ibid) vilket styrker valet av ansats som passande. 
 
Ett innovativt tänkande innebär en strävan efter en öppenhet mot nya möjligheter istället för 
att fokusera på att hitta rätt eller fel svar (Horth & Buchner, 2014).  Detta synsätt är något som 
har genomsyrat hela arbetssättet i detta arbete, där det har varit stort fokus på att se 
möjligheter än i ett mer traditionellt tänkande som Stadsledningskontoret besitter. De olika 
synsättet har medfört olika sätt att se på bland annat processer och det visade sig tydligt i 
detta arbete genom att Stadsledningskontoret från början hade tydliga förväntningar på 
projektet och vilken typ av metod som skulle användas samt visade de tendenser till att 
ifrågasätta de förändringar som skett under arbetets olika processer. Det har lett till 
förhandlingar med Stadsledningskontoret för att motivera olika beslut om metod och de 
förändringar som har skett allt eftersom att projektet genererade mer empiri. Ett innovativt 
synsätt anammar en abduktiv ansats där resultatet bygger på tidigare resultat snarare än att 
sträva efter att hitta ett rätt eller fel sätt, vilket är vanligt att använda sig utav vid ett traditionellt 
synsätt och som använder sig av antingen en induktiv eller deduktiv ansats (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Horth & Buchner, 2014). 
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I tabellen (Tabell 1) nedan presenteras de frågor samt teman som tagits fram utifrån den 
teoretiska referensramen som kommer beskrivas i teorikapitlet. Anledningen till att en 
operationalisering skapas är för att klargöra forskningsbara företeelser och specificera hur 
information ska samlas in (Bryman, 2008). Genom de utvalda begreppen skapas en tydlig 
utformning av arbetets processer (Bryman & Bell, 2014). I den första kolumnen syns ordet 
“begrepp” som visar på de områden som kommer att ligga till grund för arbetet. I kolumnen 
“teori” redogörs den teoretiska referensramen till begreppen. Utefter vald teori samt begrepp 
utformades det teman till de intervjuer, den workshop och den enkät som genomfördes. 
(Tabell 1) 
 

Begrepp Innovation Gemensam grund 

Teori ● Managing innovation 
(Tid & Bessant, 2013) 

● Tjänsteinnovation 
(2014) 

● Kommunikativt 
ledarskap (Hamrefors 
2009) 

● Managing innovation (Tid 
& Bessant, 2013) 

● Innovation som kollektiv 
prestation (2009) 

● When sparks fly (Leonard 
& Swap 2009) 

Teman ● Vad är innovation?  
● Leda/driva innovation 
● Etablera innovation 

● Ledarskap 
● Vision, riktlinjer, strategi 

Enkätfrågor ● Vad betyder innovation 
på jobbet för dig?  

● Vilka känslor upplever 
du ordet innovation 
betyder för dig? 

● Vilka känslor upplever 
du ordet innovation 
betyder för SK? 

● Vilka känslor upplever du 
ordet innovation betyder 
för dig? 

● Vilka känslor upplever du 
ordet innovation betyder 
för SK? 

Intervju 
Teman 

● Hur gör ni idag 
● Känner idag 
● Imorgon/framtiden 

● Gemensam grund: Vision, 
riktlinjer strategi 

Workshop 
Teman 

● Vad är innovation för 
SK? 

● Vilken gemensam grund 
vill SK ha? 

Tabell 1 Operationalisering. 

2.2.2 Intervju 

De tre intervjuerna som genomfördes den 8/12 2015 på stadshuset i Västerås var en timme 
vardera. De är utformande till semistrukturerade intervjuer där intervjuteman valts fram efter 
en operationalisering. Utifrån dessa intervjuteman har öppna frågeställningar skapats för att 
få respondenten att besvara dessa teman samt ge en större möjlighet till relevanta följdfrågor 
som uppkommer, vilket enligt Bryman och Bell (2014) är en viktig aspekt för att få en bra 
fördjupning under intervjun. Utformningen av intervjun kan innebära olika följdfrågor beroende 
på respondent men ger en bra grund att kunna jämför hur olika teman besvaras. Intervjuerna 
spelades in med respondenternas tillåtelse att citeras vid namn i arbetet. En transkribering 
genomfördes eftersom det blir lättare att göra en noggrann analys utav respondentens faktiska 
svar, dessa tog cirka 8 timmar var. En transkribering görs för att utesluta omedvetna tolkningar 
under själva intervjun samt att förbättra minnet kring vad som faktiskt sagts under intervjun 
(ibid). Efter att intervjuerna transkriberats så färgkodades dem genom tre olika kategorier. En 
öppen kodning genomförs och kategorierna väljs ut för att gruppera data utifrån teorin för att 
få fram det som sagt under intervju (ibid). 
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2.2.3. Workshop 

Även en deltagande observation i form av en workshop har genomförts den 8/12 2015 i 
stadshuset i Västerås där fokus var att observera gruppens diskussioner, agerande, hur 
gruppens kultur utspelade sig samt få vissa frågor besvarade som kan vara svåra att få 
besvarade via en intervju. Frågor som kan vara svåra att få besvarade genom intervju eller 
enkät kan då enligt Brynam och Bell (2014) vara bra att granska genom deltagande 
observation. Där fokus är att observera, anteckna och sedan skriva en granskande 
sammanställning då det kan bli lättare att få vissa frågor besvarade. (Bryman & Bell, 2014) 
Workshopen var uppbyggd av fyra olika moment där deltagarna hade som uppgift att ta fram 
en innovationsvision för SK. Workshopen började med lättare kreativa övningar för att sedan 
bli mer avancerade och avslutades med en reflektion. Denna uppbyggnad var för att gruppen 
skulle bli bekväm i den kreativa miljön samt att bearbeta deltagarnas kreativa perspektiv till 
den sista och mer betydande övningen som var att ta fram innovationsvisionen. Workshopen 
var inkluderad en lång stunds reflektion för deltagarna genom det skapa utrymme för dem att 
reflektera över brister, förbättringsmöjligheter samt övriga funderingar kring deras arbete med 
innovation. Resultatet från workshopen bearbetades genom det insamlade materialet från 
deltagarna som diskuterades samt reflekterades kring varje moment av workshopen för att få 
en klar bild om vad som sagt, gjort och hur deltagarna agerat i olika situationer.    

2.2.4. Enkät 
I det här arbetet har en enkätundersökning gjorts där syftet var att kartlägga nuläget kring 
individens uppfattning av innovation. Enkäten består av fyra frågor uppdelat på två frågetyper, 
kryssfrågor och fritext och är skapad i Google formulär. Enkäten var tillgänglig att svara på 
mellan den 23/11 och 27/11 och det har även skickas ut en påminnelse via mail till 
respondenterna den 25/11.  
 
Kryssfrågorna är framtagna med slumpmässigt valda ord, dock är hälften positivt laddade och 
andra hälften negativt laddade. En dagbok är ofta utformad till att observera områden som 
kan anses som privata, ohörda eller osedda (ibid) och ibland kan det vara en stor likhet mellan 
uppbyggnaden av en enkät och en dagbok. Denna enkät är uppbyggd med en blandning av 
enkät och dagbok. Genom att bygga upp en enkät som framstår som liten och snabb att svara 
på minskar det chansen till bortfall då det är bevistats att desto mer omfattande en enkät är 
desto större blir bortfallet (ibid). Den korta enkäten var designad med öppna frågor för att 
respondenten inte skall känna sig vinklad eller bunden till ett visst svarsalternativ, eftersom att 
det är områden som respondenten kan uppfatta som ohörda områden sedan tidigare. Genom 
att respondenten har möjlighet att svara anonymt skapar det ett förtroende till att anonymiteten 
kommer bestå och därför ges oftast ett mer ärliga svar (ibid). 
 
För att analysera empirin färgkodades frågorna 1 och 2 och kategoriserades in i fem olika 
kategorier för att sedan jämföras med varandra. Färgkodningen skedde för att kunna urskilja 
och kategorisera respondenterna svar. Fråga 2 och 3 var kryssfrågor och det skapades två 
stapeldiagram för att presentera resultatet. (Tabell 2) 
 

  Enkätfråga   Frågetyp Jämfördes med  

1)

  
Vad betyder innovation på jobbet för dig?

  
Fritext  Fråga 4   

2) 
  

Vilka känslor upplever du ordet 
innovation betyder för dig? 

Kryssfråga

  
Fråga 3  
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3) 
  

Vilka känslor upplever du ordet 
innovation betyder för SK? 

Kryssfråga Fråga 2 
   

4)

  
Vad är viktigt för oss att veta? Fritext  Fråga 1 

Tabell 2 Enkät 

2.3. Urval och bortfall 

För att få en god relevans i den empiriska informationen så är målinriktat urval en fördel, det 
innebar att respondenterna är riktade och har en direkt koppling till ämnet som skall 
undersökas (Bryman & Bell, 2014). 

2.3.2. Intervju 
Urval utav respondenter har valts ut i samråd med uppdragsgivaren, det var av vikt att 
intervjupersonernas position på SK låg i fokus. Olika individer med olika poster på SK valts ut 
till intervjuerna för att på detta sätt skapa en bred förståelse för hur olika individer ser på 
innovation inom SK.   
 
Respondent 1: Ylva Wretas, strateg 
Respondent 2: Therese Kristensson, E-förvaltningsledare 
Respondent 3: Michael Lagergren, IT & säkerhetsdirektör 

2.3.3. Enkät 
Urvalet av respondenter till enkäten består av 40 personer där alla arbetar på 
Stadsledningskontoret. Enkäten genererade 29 svar och 2 ogiltiga svar, vilket innebär ett 
bortfall på 9 individer och ett totalt bortfall på 11 individer. Enligt Bryman och Bell (2014) är ett 
bortfall under 50 % acceptabelt, i denna enkät är bortfallet på 27,5%. Metoden enkät innebär 
ofta en stor andel bortfall och bortfall innebär att risken för vinklad data kan uppstå. Det är av 
vikt att vara källkritisk vid både bortfall samt till insamlad data (ibid). Insatser för att för at t 
minska bortfallet har gjorts i form av att formulera ett tydligt syfte till varför enkäten genomförs 
och respondenternas vinning i att svara.  

2.3.4. Workshop  
Först var workshopen inbokad den 3/12 2015 med sex stycken deltagare. På grund av ett stor 
bortfall dagen innan så ombokades workshopen till den 8/12 2015 där antalet deltagare 
uppgick till 13 stycken. På workshopen var det en stor spridning på deltagarnas ställning inom 
SK. Ett slumpmässigt urval, där författarna inte är införstådda i deltagarnas roller (Bryman 
& Bell, 2014) eller kön tillämpades till workshopen. Den stora spridningen av deltagarna 
gynnade workshopen genom att det gav en mer rättvisande bild av verkligheten inom 
organisationen. 
 

2.4. Etisk referensram 
Informationskrav, samtyckeskrav samt nyttjandekrav är de förhållningssätt som de etiska 
reglerna till detta arbete vilar på. Vilket innebär enligt Bryman och Bell (2014) att aktören får 
kontinuerlig information angående syftet som undersöks samt vilka moment som kommer ingå 
i forskningen. Det är även viktigt att aktörerna inte känner sig på tvingade till samverkan utan 
är införstådda i att det har möjlighet att avböja medverkan om så önskas (ibid). Slutligen har 
aktören rättighet att få informationen om att den insamlade data enbart kommer användas i 
forskningens ändamål. Olika aktörer ser olika på var den etiska gränsen skall gå eller när den 
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har överskridits, vilket kan ge komplikationer till samarbetet (ibid). En kommunikation med 
aktören är även bra för att inte orsaka att aktören känner ett personligt intrång (ibid). Detta har 
tagits i beaktning i projektet och det har getts kontinuerlig återkoppling till aktören som även 
har haft möjlighet att samtycka till processerna och den workshop som arbetats fram. 
Workshopen kommer till fördel inte genomföras som en styrd observation vilket där ger en 
fördel till de etiska principerna. Detta forskningsarbete har därför bearbetat den etiska frågan 
genom samtyckande med aktör genom kontinuerlig kommunikation då vald forskningsfråga 
valts ut och tillvägagångssätt. Den etiska frågan har även tagits i beaktning genom att alltid 
vara mottaglig för tankar, åsikter och att hela tiden vara tillgänglig för aktör. 

2.6. Innovationsbidrag 
Arbetet syftar till att identifiera hur SK idag ser på innovation och kommer att lyfta eventuella 
distinktioner inom organisationen och teorin. Värdet i detta är att skapa en gemensam vision 
eller en röd tråd för Stadsledningskontorets innovationsarbete om dem ska kunna fungera 
som en stödstab för andra avdelningar inom Västerås stad. De behöver då konkretisera vad 
innovation är för dem innan dem kan bistå andra med hjälp i deras innovationsarbete. Arbetet 
ger möjlighet för SK att se innovationsmöjligheter inom stadsledningskontoret. Det ger också 
ökad forskning om innovation inom offentlig verksamhet och mer specifikt om hur 
organisationer ser på innovation, definierar innovation och hur de kan gå tillväga för att 
etablera innovation i offentlig verksamhet.  

2.7. Tillförlitlighet  

För att skapa tillförlitlighet i arbeten så går det att se till parametrarna trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Dessa parametrar har olika påverkan på arbete som 
genererar en ökad tillförlitlighet på olika sätt. (Bryman, 2008) 
 
Det finns olika sätt att beskriva verkligheten på, därför är det viktigt att författarna presenterar 
verkligheten på ett korrekt och tydligt sätt (ibid). Trovärdigheten höjs genom att författarna har 
använt sig utan respondentvalidering vilket innebär enligt Bryman (2008) att resultatet 
presenteras till de medverkande som finns i den sociala verkligheten som har undersökts. Det 
har används i detta arbete och de data från de tre intervjuer som transkriberades skickades 
till respondenterna, detta har gett respondenterna möjlighet att korrigera så att data har blivit 
tolkat rätt. Eftersom en större andel av SK inte intervjuades, utan enbart några medverkande 
på workshopen samt ett bortfall i enkäten så kan det innebära att informationen blivit styrd och 
vinklad. Här är det viktigt att transparent lägga informationen i fokus (Bryman & Bell, 2014) för 
att de data som framkommer skall vara trovärdig. 
 
Parametern överförbarhet innebär att författarna har en förståelse för att det kan innefatta en 
grupp med gemensamma egenskaper, vilket leder till en förståelse för hur andra skall ta till 
sig resultatet behövs tas i beaktning. (Bryman, 2008) Syftet till att författarna använt sig av 
olika former av empirisk datainsamlings metoder har varit för att öka överförbarheten.   
 
Arbetets pålitlighet är således högt då en kontinuerlig granskning av arbetssättet under 
arbetets gång sker (ibid) vilket har gjorts i detta arbete. Till hjälp för denna kritiska granskning 
har handledningen varit till hjälp samt att författarna under arbetet gång har ifrågasatt varje 
steg i processen och reflekterat över arbetet i en dagbok.  
 
Det går det inte att uppnå en fullständig objektivitet vid forskning i samhällsvetenskaplig 
forskning men genom att inte låta personliga värdering påverka utförandet eller slutsatserna 
ökar objektiviteten (Bryman, 2008) och författarna till detta arbete har varit medvetna om att 
inte styra resultatet efter personlig värderingar.  
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2.8. Kritiskgranskning av metod samt källor 

Att kritisk granska och ifrågasätta är någonting som i forskningens syfte skall göras. Det finns 
mängder av information, därför är det viktigt att sålla ut den information som inte är aktuell för 
vald forskningsfråga samt att granska tillförlitligheten i valda källor. Inhämtning av relevanta 
samt pålitliga källor är en avgörande faktor för att få ett tillförlitligt arbete. (Thuren, 2013) 
Denna kritiska granskning har därför varit en viktig aspekt som har löpt under hela arbetets 
gång, där relevanta databaser valts ut samt noggrannhet till vilka källor som är relevanta till 
arbetet. Att bestämma en tidsperiod som innebär att litteratur inte får vara äldre än ett visst 
datum innebär att risken är mindre för att ny forskning skall ha uppkommit efter det. Alltså är 
det en fördel att använda sig utav så ny och aktuell teori som möjligt (ibid) och källorna är 
därför till största del mellan år 2003 till 2014 i detta arbete med några få undantagsfall där 
källorna ändå har bedömts ha en relevans för arbetet. En annan viktig frågesättning är att 
granska källans oberoendeställning, att granska trovärdigheten till om källan är vinklad samt 
att till största möjliga mån gå till grundkällan för att inte få tolkningar av redan befintlig teori. 
(Ibid) Därför har varje källa ifrågasatts samt sökts efter motbevisande argument för att 
motverka vinklade källor. 
 
Den kritik som riktas till kvalitativ forskningsmetod är att forskningen oftast resulterar i hur 
forskarna uppfattar respondenterna, samt att respondenternas uppfattning kan vara vinklad 
(Bryman & Bell, 2014). Detta har tagits i beaktning och olika metoder för empirisk 
datainsamling används för att ge en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt. Det riktas 
också kritik till bortfallet vid en enkät, samt att svaren vid en enkät inte överensstämmer med 
verkligheten, (ibid) bortfallet har därför tagits upp till diskussion i metoden. För att få en så 
trovärdig insikt i hur verkligheten ser ut har därför fler metoder än enbart enkätundersökning 
används. Det går också att diskutera huruvida författarna har styrt respondenterna genom att 
ha olika begrepp att välja mellan i enkäten utan att ge möjlighet till att komplettera dessa svar. 
För att motverka att styra svaren finns det inget minsta antal som måste svaras, dock är det 
obligatoriska frågor.  
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3. Teori 
I detta kapitel kommer arbetets teoretiska grund att redovisas. De olika ämnena är lika 
varandra och det är svårt att särskilja dem med tydliga rubriker. 

3.2. Innovation 

Innovation handlar om att bygga och förbättra rutiner, det sker genom att förstå vilka rutiner 
som är effektiva och sedan sprida dessa i hela organisationen. Företags behov av detta kan 
skilja sig åt, från att vara omedvetna organisationer till att vara kreativa. Den omedvetna 
organisationen ser inte behovet av att ändras, och de saknar förmågan att se behovet av 
utveckling. Det finns också organisationer som är reaktiva och de ser utmaningen med att 
ändras men vet inte riktigt hur de skall göra för att nå dit. Då de interna resurserna ofta är 
begränsade så saknar ofta dessa organisationer färdigheter och erfarenheter och de tenderar 
att agera på externa hot och möjligheter men är oförmögna att dra nytta av dem. (Tidd & 
Bessant, 2013) 
 
Innovation är inte ett enda event som sker utan det är en process och de måste behandlas 
eller styras på det sättet. Då innovation är en process så är det också möjligt att påverka 
resultatet och det är detta som måste bli styrt efter det. Organisationer måste sluta se 
innovation som ett lotteri och anamma synen av att det går att styra processen. Det går att ha 
väletablerade mekanismer för att identifiera innovation, processa, och välja ut information. 
Viktiga frågor att ställa sig angående den strategiska kontexten av innovation, är om det en 
tydlig förståelse för innovation finns och hur innovation kommer att föra organisationen framåt, 
samt om denna förståelse är tydlig, delad, och implementerad i hela organisationen. Det är 
även viktigt att se över graden av innovation i en organisation, undersöka i vilken grad stödet 
och motivationen för innovativt beteende sträcker sig. Om det finns ett stöd för kreativitet och 
risktagande, om medarbetare kan kommunicera över gränserna samt om det ett klimat som 
gynnar innovation. (Tidd & Bessant, 2013) 
 
Innovation drivs av förmågan att se kopplingar, se tillfällen och ta till vara på dem. Ofta syftar 
företag till att generera pengar men offentlig verksamhet så som vård och skola kan generera 
andra värden. Dessa värden kan till exempel vara att minska fattigdomen eller att öka 
livskvaliteten. (Tidd & Bessant, 2013) för att kunna generera innovationer till sina externa 
aktörer så behöver organisationen börja med att skapa sin egna interna innovationsförmåga 
(Hamrefors, 2014). När det kommer till den offentliga sektorn så ligger tjänsteinnovation i 
fokus, detta på grund utav att produkt innovationer är en mer förlegat då den offentliga sektorn 
till stor del arbetar med processer, organisering eller sätt som organisationerna kommunicerar 
med användarna. En stillastående organisation är en organisation som snabbt inte längre 
kommer vara konkurrenskraftig. Därför är det viktigt för dagens organisationer att ständigt 
anpassa dig till förändringar och detta är lika viktigt för den privata sektorn som den offentliga. 
(Johnson, 2001) Inom den offentliga sektorn ses innovation som en process snarare än en 
produkt som uppkommer utifrån en process. Därför är nätverk en ännu viktigare aspekt inom 
den offentliga sektorn, för att kunna etablera bra processer. (Stewart, 2014) 
 
Innovation händer inte av sig själv, det är en process som måste bli organiserad och driven 
för att kunna möjliggöra förnyelsen av någon organisation. Innovation är en fråga om 
management, och om innovation lyckas beror på två ingredienser: tekniska resurser så som 
medarbetare, pengar och kunskap. Samt förmågan att använda och rikta dessa resurser. 
Nyckelfaktorer för innovation är ledarskap, struktur, kommunikation, motivation och en kultur 
som främjar kreativitet. Det är även viktigt att ha en tydlig innovationsstrategi som är delad 
och förstådd. Den innovativa processen är inte alltid informell eller slapp, utan processen 
behöver struktur och för lite struktur kan vara lika dåligt som för mycket strukturer. (Tidd & 
Bessant, 2013) Att starta en innovativ process kan ses som skrämmande. Ett första steg till 
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en innovationsprocess kan innefatta att inte alltid titta på problemet som skall lösas som ett 
problem, utan granska olika synsätt för att skapa så bred insikt och självklarhet i vad det är 
som faktiskt är det grundliga problemet. (Horth & Buchner, 2014) Implementering är 
utvecklingsperioden där medarbetare idealiskt blir mer skicklig, konsekvent och engagerad i 
deras användning av en innovation. Implementeringen är en kritisk punkt då det överlappar 
själva beslutet att använda en innovation till att faktiskt skapa rutiner för användningen av den 
i organisationen. (Klein & Sorra, 1996)  
 
Business thinking är ett begrepp som Horth och Buchner (2014) anser vara ett traditionellt 
tankesätt som baserar sig på djup forskning, formler och logisk fakta. Business thinking 
innebär att beslut fattas snabbt, fokus ligger på att finna rätt svar, och att motverka fel svar 
samt att driva fram resultat (Figur 2). För att stimulera innovation är det därför viktigt att sakta 
ned, reflektera och agera på annorlunda sätt, detta kan göras genom ett Innovation thinking. 
Det innebära att det finns en öppenhet mot nya möjligheter istället för att fokusera på att hitta 
rätt eller fel svar. Innovation thinking är inte ett helt nytt sätt att tänka utan ett annan sätt att 
tänka till det traditionella business thinking. (lbid)   
 

 
Figur 2 Skillnaden mellan Businness thinking & Innovation thinking (Horth & Bushner, 2014) 

 
“Innovative leadership—the use of innovative thinking and the leadership that supports it—is 
the key to finding what’s new, what’s better, and what’s next” (Horth & Buchner, 2014, S.16). 
 
Ledarskap är ett svårfångat begrepp men som genom resultat om vad en god ledare innebär 
är tydligt. Ledarskap innebär att ledaren utövar inflytanden på andras arbeten, vilket kan 
innebära en osäkerhet kring vilka situationer som kommer behöva ledas, samt att omvärlden 
är osäker och svår att planera inför. Därför är improvisation en viktig faktor inom ledarskapet. 
Det innebär inte som ledare att trycka undan osäkerheter utan att hantera osäkerheten som 
är en del av processen, samt att hantera förmågan som finns inom organisationen för att aktivt 
arbete med osäkerhet. (Hamrefors, 2014) Tillit är en annan viktig parameter för att leda 
medarbetare, där tillit mellan ledare och den som blir ledd ökar lojaliteten som i sin tur leder 
till ökad effektivitet Därför anses tillit idag som en av grundbultarna inom en organisation för 
att leda innovation. (ibid) Att leda innovation innebära att det behövs ett agerande på ett sätt 
som främjar och stödjer organisationens förnyelse. Studier visar på att mellan 20% och 67% 
av den kreativa kulturen inom en organisation kommer från ledarskapet. (Horth & Buchne, 
2014) Om en medarbetare är väldigt motiverad till att utföra sina arbetsuppgifter som leder till 
ett flyt inom sina egna arbetsområden kan detta omvandlas till omedveten isolering och där 
av innebära trångsynthet och begränsningar. Detta problem uppstår ofta inom företag som är 
kunskapsintensiva och har högt kompetenta medarbetare. (Hamrefors, 2014) Tidigare studier 
har påvisat att det finns hinder för innovation på grund utan byråkrati. En stor anledning till att 
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detta hinder finns tyder mycket på spänningar inom organisationen, en del av den spänningen 
är i synnerhet på grund av risktagande, motvilja samt en pågående oro för kontroll. För att 
stödja innovation inom den offentliga sektorn så behöver chefer ha stöd från högre ledning. 
Det som är viktigt inom den offentliga sektorn är att skapa en balans mellan den traditionella 
byråkratiska strukturen och innovation och kreativitet. För att lyckas med det så behövs det 
ledarskap som kan agera som en brygga mellan innovatörer och chefer. Att skapa ett 
balanserat ledarskap inom organisationen med ett kreativt inslag. (Stewart, 2014) 

3.3. Förutsättningar för ett innovativt arbete i grupp 

För att lyckas med innovation så är kultur en viktig grundpelare, kultur är ett väletablerat 
begrepp som har funnits i litteratur i mer är 60 år men har ändrats en del tillsammans med 
innovation. Att kultur är ett grundbegrepp har länge varit en självklarhet men det har varit vagt 
om vad det är som skall ingå i det viktiga begreppet. En del anser att kultur är de acceptabla 
beteendet som finns i samhället, andra förklaringar på vad kultur kan innebära är idéer, 
värderingar, symboler samt tankemönster, vilket innebär icke materiella ting. En konkret 
förklaring som tagits fram är att kultur kan förklaras som en förståelsemodell som används för 
att tolka det som sker vilket leder till hur vi bedömer och handlar i olika situationer som 
fortlöpande skapas i samspel i utvecklingsprocesser. Det finns två huvudfokus inom 
organisationsforskning där kultur kan ses som ett redskap för effektivisering i organisationen. 
Alternativt att kultur kan ses som en förståelse och kritisk reflektion för arbetet i organisationen. 
Kultur kan även ses som kombination mellan mening och symboler vilket innebär att kulturen 
är en del av den sociala interaktionen hos de anställda. Eftersom att kultur inte är materiella 
ting utan enbart beteende som uppstår kring språk, teknologi, lagar, regler, kunskap samt 
idéer innebär att dessa enbart kan tolkas och inte formas styras eller manipuleras. (Aasen & 
Amundsen, 2013) Som tidigare beskrivit så är det en stor utmaning för den offentliga sektorn 
att etablera trygga strukturer för att kunna bli mer risktagande. Enligt Martins och Terblanche 
(2003) så är både kreativitet och innovation grunder för att lyckas med förändringsprocesser, 
där det är till stor vikt att skapa en baskultur där innovation och kultur ingår. 
Organisationskulturen är en av grundpelarna för organisationen skall klara av att skapa en 
innovativ organisation. (Martins & Terblanche, 2003) 
 
I ett effektivt team finns det alltid kreativa lösningar, kreativitet kan ses som en grundläggande 
aspekt för att skapa samverkan hos individer som är oense. Kreativitet kan därför hjälpa till 
skapa miljöer där skillnader och oense skapar nya idéer. (Olsson, 2007) De faktorer som idag 
påvisar ett behov av förnyelse inom den offentliga sektorn är geografiska och ekonomiska 
faktorer men det som ligger till större behov för förnyelse är förhållandet till risktagande. 
Anledningen till att riskfaktorn är en avgörande grund för den offentliga sektorn är att de har 
höga krav på sig att leverera rättssäkerhet, effektivitet samt kvalitet. (Vinnova, 2013) Enligt 
Leonard och Swaps (2005) så är risktagande ofta förknippat med kreativitet, som att dessa 
två måste gå parallellt med varandra, vilket inte är fallet. Det är viktigt att förstå skillnaden 
mellan begreppet Misstag och begreppet Intelligenta misstagande, även kallat failing forward, 
när det kommer till risktaganden. Om det uppstår risker som sedan leder till misstag kan det 
ses som ett intelligent misstag, vilket innebär att det kan bli en del av den innovativa läran, 
detta genom en noga analys samt att ta lärdom och erfarenheter för det som inte fungerat till 
framtida risker. Att stötta innovation innefattar att stötta risktagande för en möjlighet till tillväxt. 
(ibid) Det viktigaste inom risktagande är att det finns en attityd som påvisar att medarbetarna 
skall känna sig fria att få agera kreativt och innovativt inom organisationen. (Martins & 
Terblanche, 2003) För att innovation skall etableras internt inom en organisation så behövs 
det att medarbetarna får tillgång till vissa aspekter. Dessa aspekter är att information skall 
enkelt finnas tillgänglig, att information skall gå att söka och samtidigt nyttja den information 
som finns. Det är även viktigt att gränserna mellan organisationens enheter suddas ut, att 
belöningar för risktagande finns, att det finns acceptans samt anpassning till förändring. Det 
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sista som viktigt är att organisationen hela tiden kan uppmuntra medarbetarna. (Johnson, 
2001) 
 
För att i enkla drag beskriva kultur så är det de som skapas i organisationen genom normer 
och värderingar som i sin tur utgör handlingsmodeller för medarbetare och ledare i 
innovationsklimat. (Aasen & Amundsen, 2013) Kultur är en aspekt som forskning visat på är 
vanligt för företag att analysera vid förändring för att se vad organisationen vill komma bort 
ifrån och vad det är som vill uppnås. De organisationen som lyckats med detta har genom 
förbättrad kultur blivit mer effektiva, fått en högre grad av delaktighet, tillit mellan varandra, 
tydligare förväntningar samt fått en bättre systembalans. (Vinnova, 2013) 
 
Termen ‘’så gör vi här omkring’’ uppkommer genom rutiner och en gemensam världsbild i 
organisationen. Detta formar även en del av organisationens kultur som är ett inlärt beteende 
och klassas som rutiner. Rutiner är både en styrka och en svaghet, de kan hämma en 
organisation i deras innovativa arbete då det skapar barriärer för att tänka på nya sätt. 
Eftersom rutiner är ett inlärt beteende så går de dock att identifiera rutinerna och ändra dem. 
Det är möjligt att få inspiration från andra organisationer som har lyckats i sitt 
innovationsarbete men eftersom rutiner är ett inlärt beteende så går det inte bara att kopiera 
den lyckade organisationens rutiner. Det är viktigt att skapa egna rutiner och hitta egna sätt 
att hantera problemen på.  (Tidd & Bessant, 2009) 
 
Om kultur nu har fastställts som någonting osynligt så kan klimat förklaras som motsatsen. 
Klimat är de riktlinjer, regler, policy samt det som kan anses som acceptabelt inom en 
organisation.  (Aasen & Amundsen, 2013; Leonard & Swap, 2005) Klimatet och kulturen är 
delar som går in i varandra men innefattar olika synliga parametrar. (Aasen & Amundsen, 
2013) Inom den offentliga sektorn betonas det att det finns en bild av innovation som innebär 
att det är förnyelse av den radikala karaktären vilket kan ge en skev bild av vad innovation är. 
En annan viktig faktor som visat sig inom den offentliga sektorn är vikten av att kommunicera 
ut visioner, strategier och riktlinjer samt att öka förståelse för en öppenhet till nya idéer. Det 
som tyder på att det finns brister inom dessa faktorer är de anställda saknar motiv till varför 
det är viktigt att innovera. (Hamrefors, 2014)  
 
För att lyckas med ett innovationsklimat finns det inte bara en metod utan snarare en bred 
mångfald av olika metoder, verktyg samt arbetssätt. En aspekt som lyfts fram som den mest 
avgörande aspekten är ledaskapet, dock kan även ledaskapet användas på många olika sätt. 
Tydliga strukturer eller kulturella faktorer är två vanliga strategier som ofta används. Även 
tydliga förväntningar (på både ledare och medarbetare) samt att ha tydliga processer för att 
bryta ner övergripande strategier till mål. En aspekt som alla dessa olika strategier har 
gemensamt är att det krävs en del strukturer och ramar i kombination med mod och 
långsiktighet för att ett innovationsklimat skall kunna etableras. (Vinnova, 2013) För att 
organisationen skall ses som hälsosam och ha en framtida bärkraft så behöver ett kreativt 
klimat som kan gynna innovation. Det behövs även innovativa system, verktig samt tankar för 
att gynna framtida bärkraften inom en organisation (Horth & Buchne, 2014) 
 
För att beskriva komplexa system så kan kaosteorin av Hamrefors (2009) användas för att 
förklara utvecklingsprocesser inom organisationer och socialvetenskap. Fördomen om att 
kaos måste vara ett bokstavligt kaos stämmer inte, utan kaos och ordning måste verka i 
symbios för att främja utveckling. Att enbart ha ett kaos innebär att det blir obegripligt medan 
om enbart råder ordning kommer inte förändringar uppstå då det enbart är förutsägbara 
handlingar inom traditionella ramar som sker. Inom kaosteorin så finns det två paralleller som 
måste ingå för att teorin skall fungera, det är att ordning och kaos skall närvara tillsammans i 
systemet och att dessa två parametrar måste samverka med varandra för att skapa förändring 
(figur 3). 
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Figur 3 Kaosteori (Hamrefors, 2009) 

 

Dessa två motsatser behöver alltså representera olika aspekter och processer men har en 
vision om ett gemensamt resultat. Människans beteende kan även det kopplas samman med 
kaosteorin på det sättet att människan gärna söker bekräftande information på redan befintlig 
information och människan vill gärna att mycket skall vara sig likt. Dock så är det även så att 
människan känner en tristess kring ordning och människan söker även alltid efter ny 
information. (Hamrefos, 2009) Många organisationer prioriterar förutsägbarhet, hållbarhet och 
struktur inom den egna organisationen och strävan efter stabilitet och förutsägbarhet är 
avgörande. I dessa organisationen kan synen på att kreativitet, improvisation och innovation 
vara bra för att skapa balans mellan ordning och kreativitet. (Olsson, 2007) Människan mår 
som tidigare beskrivet bra av en kombination av både ordning och kaos. Det gäller även 
organisationen då det är människan som utgör den. Inom en organisation kan det därför vara 
viktigt att hitta en viss form av stabilitet samtidigt som det även skall finnas en del ostadighet 
för att en förändring skall infinna sig. (Hamrefors, 2009)  

3.4. Gemensam grund 

För att lyckas med ett arbete behövs det att alla arbetar åt samma håll. Genom att upprätta 
visioner, mål och strategier visualiseras riktningen och det skapas en gemensam grund, vilket 
genererar att alla arbetar åt samma håll. (Vinnova, 2013) 
 
Begreppet vision innebär enligt West och Anderson (1998) det uppskattade resultatet av högt 
uppsatta mål samt en drivkraft och motivering till arbete. De organisationer som har tydliga 
visioner har medarbetare som är mer benägna till att skapa lämpliga och målinriktade 
arbetssätt. Visionen består av fyra komponenter: klarhet, visionär karaktär, tillgänglighet samt 
acceptans. Genom en vision skapas en uppskattning av det resultat som skall uppnås av en 
grupp, där individens engagemang driver för att uppnå gruppens mål. Om visionen skall gynna 
innovation så behövs det att visionen går att uppnå, om visionen inte går att uppnå kommer 
visionen ge moteffekt och medarbetarnas motivering kommer istället att minska. (West & 
Anderson, 1998) Därför kan det vara viktigt att applicera en vision som är en stor fördel för att 
både skapa fokus och motivation till en hel organisation (Horth & Buchner, 2014).  
 
Andra viktiga ramar som tydliggör förändringsutrymmet är ansvarsfördelningen mellan politik 
och tjänstemän. Förutom en kultur och ett ledarskap som är tillåtande och uppmuntrande, 
finns behov av vissa ramar och struktur för att främja kreativa idéer. Genom arbetssättet som 
även tydliggör kopplingen till ett strategiskt fokus, involveras hela personalen i 
förbättringsarbetet vilket skapar engagemang och delaktighet. Alla har ett tydligt ansvar och 
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känner en mening med det som görs. Metoden bidrar också till ett nytt förhållningssätt och 
tillåtande klimat. (Vinnova, 2013). 
 
Genom deltagande och säkerhet är möjligheten till involvering i beslutsfattande motiverande 
och uppmuntrande i en miljö som inte upplevs för personlig eller hotande. I desto högre 
utsträckning medarbetarna är involverade i beslutsfattanden genom att interagera och dela 
information, mer benägna blir de att investera i utkomsten av de fattade besluten gällande nya 
sätt att arbeta. Att deltatagarna känner sig säkra innebär aktivt deltagande i gruppinteraktion 
där det rådande klimatet är tillit och inte att medarbetarna känner sig hotade. Deltagande 
säkerhet existerar där alla medarbetare i en arbetsgrupp känner att de har möjlighet att ge 
nya förslag och lösa problem i ett icke dömande klimat. (Anderson & West, 1998)  
 
Att försöka skapa idéer som skall informeras till alla inom en organisation är enligt Olsson 
(2007) däremot slöseri med resurs och tid. Om idéer inte skall gå genom alla inom en 
organisation så behövs det skapas en kontinuerlig dialog som kan ligga till grund till förtroende 
mellan medarbetarna. För att lyckas med denna kommunikation och förtroende så har fyra 
grundläggande punkter tagits fram. 

 
1) Lyssna med en attityd av medkänsla 
2) Visar respekt för sammanhållning 
3) Uppmärksamhet 
4) Uttrycka sig genom att sträva efter att ge nya idéer 
 
Dessa punkter kan ses som en förutsättning för att lyckas med effektivisering inom kreativa 
processer men även viktiga punkter att alltid ha etablerade inom en organisation. Samverkan 
inom en organisation skapar ett beteende som gynnar utvecklingen, eftersom att användande 
av kreativitet kan ses som ett tillvägagångsätt att skapa en struktur som kontinuerligt kan 
ändras. (Olsson, 2007) 
 
Många lever i en uppfattning om att kommunikation handlar om att påverka andra utan att 
själv bli påverkad. Att kommunikation är ett viktigt instrument inom organisationen är en 
förståelse som har ökat, dock så ligger det fortfarande en tveksamhet i hur effektiv det är då 
det är svårt att mäta. Det är bevisat att kommunikation snabbt leder till handling vilket ökar 
effektiviteten inom organisationer. Genom kommunikation kan ett starkt ledningssammanhang 
uppstå vilket är viktigt med kommunikation och inte att skapa informationsaktiviteter. Som 
tidigare beskrivits i arbetet så kan det framkomma isolering inom medarbetarnas egna 
processer, vilket behöver korrigeras genom att öka kommunikationen om helhetstänket hos 
sina medarbetare. (Hamrefors, 2014) 

 
Kommunikation är en vanlig aspekt att lyfta fram då det kommer till chefsrollen, i 
kommunikationen behöver chefen ha någonting som anses relevant att säga, detta är viktigt 
för att bli hörd och förstådd. För att lyckas med detta så behövs det att chefer reflekterar över 
de handlingar som görs men att även medarbetare kommunicerar sina åsikter samt att även 
dem använder sig utan självreflektion. Enligt Backström, Döös och Wilhelmson (2006) så tar 
denna tid och behövs övas upp men att det senare kommer innebära att ett ömsesidigt lärande 
gynnar organisationen. Att samtala är svårt och behöver mycket övning. (Backström, et al., 
2006) Inom processer som innefattar nätverkande så behövs det kommunikationsprocesser, 
som leder till organisationens kulturer av hantering av idéer. Kombinerat med detta skapas 
praxis inom handlingsregler samt de sociala strukturerna hos medarbetarnas egna handlingar. 
Därför är det viktigt för framväxten att det finns kulturer och praxis som gynnar organisationen 
då det är dessa som ligger till grund för att uppnå mål och visioner. (ibid)  
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer arbetets empiriska grund redovisas. 

4.2. Enkät 

Svaren från enkäten uppgick till 29 svar av de 40 anställda. Enkäten hade fyra frågor där de 
kan grupperas in i två frågetyper för att jämförs med varandra. Kategorierna är baserade på 
enkätens frågetyper där fråga 1 och 4 är fritextfrågor och fråga 2 och 3 är kryssfrågor. (Bilaga 
3) De två frågorna som går att jämföra med varandra är fråga 2 och fråga 3 där respondenten 
får välja mellan olika svarsalternativ om vad innovation betyder.  
 
Fråga 2: Vilka känslor upplever du ordet innovation betyder för dig? 
Fråga 3: Vilka känslor upplever du ordet innovation betyder för SK? 
 
Flest antal respondenter har på fråga 2 svarat att innovation betyder förändring för dem, de 
tycker också att innovation betyder utveckling, möjlighet och lärorikt. 5 ord är inte använda 
alls, rädsla, omöjligt, gammalt, konstigt och olönsamt. (Diagram 1). 
 

 
Figur 4 Fråga 2: Vilka känslor upplever du ordet innovation betyder för dig? 

 
De ord som respondenterna använder för att beskriva innovation för SK är utveckling, 
förändring, och möjlighet. I denna fråga är det enbart ett alternativ som fått 0 röster, gammalt. 
(Diagram 2) 
 

 
Figur 5 Fråga 3: Vilka känslor upplever du ordet innovation betyder för SK? 

 
Fråga 1 och 4 har frågor där respondenten fått reflektera med egna ord vad innovation betyder 
för den enskilda individen på jobbet samt vad respondenten övrigt anser vara viktigt att veta 
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gällande innovation på SK. Innovation innebär enligt enkäten förändring, utveckling, möjlighet 
samt nytt. Dock så går det att urskilja att de negativa parametrarna är fler för SK. 
 
Fråga 1: vad betyder innovation på jobbet för dig? 
Fråga 4: vad tycker du är viktigt för oss att veta? 
 
Utifrån de insamlade data från fråga 1 och 4 identifierades fem teman: 
 

 Kultur och klimat - Stämningen på arbetsplatsen.  

 Kreativitet - Graden av flexibilitet och öppenhet. 

 Nytt och nytta - Hur många som anser att innovation är något nytt eller nytta. 

 Hårda värden - Kan vara en parameter så som resultat eller kvalitet. 

 Praktiska värden - Kan vara en parameter så som lösningar eller tankesätt. 

 
Respondenterna svarade att innovation på jobbet för dem betyder till största del nytt och nytta 
men det finns dock en spridning bland svaren. I fråga4 om vad som är viktigt för oss att veta 
så är det en tydlig majoritet på svaret kultur och klimat och respondenterna påpekade att det 
var bristfälligt på arbetsplatsen. (Tabell 3) 
 

 
Tabell 1 Antal gånger värdet har förekommit bland respondenterna. 

 
Sanfattningsvis så berörde svaren på fråga 1 att tänka utanför boxen och att vara kreativ. Det 
var även viktigt att det fanns en bejakande kultur som tillät fel och misstag. 
Följande citat är hämtade ur enkäten och som svar på fråga 1: Vad betyder innovation på 
jobbet för dig?  

 
‘’Kreativitet, att tänka utanför vardagen och våga utmana mig själv och min omgivning.’’ Enkät, 
medarbetare Stadsledningskontoret, 2015. 
 
‘’Nya idéer, nya lösningar’’ Enkät, medarbetare Stadsledningskontoret, 2015. 
 
Följande citat är hämtade ur enkäten och som svar på fråga 4: Vad är viktigt för oss att veta? 
 
‘’Det är splittrat kring innovation på Stadsledningen, det är en sak att säga att vi ska främja 
innovation och en annan att agera tillåtande och bejakande. Inom kontoret har vi olika 
förmågor i detta, en del känner sig osäkra i nytt och vem som ska få vara med eller tycka i det, 
andra trivs som fisken i vattnet och vill ha en dela-kultur som engagerar andra i arbetet.’’ 
Enkät, medarbetare Stadsledningskontoret, 2015. 
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‘’Att vi som arbetar här behöver vidga vårt perspektiv för innovationer, samtidigt som vi 
behöver jobba med att på riktigt få en nyfiken och tillåtande kultur.’’ Enkät, medarbetare 
Stadsledningskontoret, 2015. 
 
‘’Förutsättning för att innovation ska spira är att ledningen inte bara säger att innovation är 
bra. De måste även visa sig förmögna att leda, underlätta och skapa ett förhållningssätt där 
innovation är ett resultat av vårt dagliga arbete. Då är revirgränserna mellan 
Stadsledningskontorets enheter ett hinder som tydligt visas i sin nuvarande 
organisationsform.’’ Enkät, medarbetare Stadsledningskontoret, 2015. 

4.3. Intervju  

Den första respondenten var Ylva Wretas, Strateg externt. Den andra respondenten var 
Therese Kristensson, E-förvaltningsledare och den tredje och sista respondenten Michael 
Lagergren, IT & Säkerhetsdirektör. 

4.3.2. Innovation 
Begreppet innovation är ett ord som inte framstår som ett nytt begrepp hos någon av 
respondenterna. De som tydligt framkom genom de olika intervjuerna var att de tre 
respondenterna ansåg att begreppet innovation innefattar olika saker. Dock så förklaras det 
tydligt att alla respondenter tycker att den innovativa förmågan till externa aktörer finns och att 
det under hela arbetsprocesser arbetar lösningsorienterat. Lagergren (2015) beskriver att den 
innovationsförmåga som finns är att gamla funktioner eller uppfinningar etableras inom nya 
områden. (Lagergren, Michael, 2015-12-08) Att innovation skall betyda någonting helt nytt 
anser han inte att det innebär för SK då det mer är de gamla funktioner som används på nya 
sätt, det handlar om att SK egentligen vill men dem inte kan. (Lagergren, Michael, 2015-12-
08) Wretas (2015) förklarar det som att SK redan arbetar i extremt innovatiova miljöer där det 
är en självklarhet om någonting behöver förändras både intern och extern. Där det är en 
självklarhet att diskutera nya frågor, nya sätt samt utvecklingsmöjligheter. Wretas (2015) 
förklarar innovation till största del som samproduktion med externa aktörer, att innovation 
måste innefatta någon form av komplexitet som behöver någon form av lösningsorienterat 
arbete som oftast innefattar innovativa processarbeten. Dessa processer är inte uttalat 
innovativa men måste vara flexibla och förändringspotential för att vara så välfungerande 
avdelning som möjligt. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) Kristensson (2015) förklarar det som att 
arbetet med innovation ser olika ut på olika ställen inom Västerås stad men att det till grunden 
inte är staden som skall utveckla utan det är mer att skapa samarbeten mellan entreprenören 
och innovatörer för att skapa utveckling i samhället, att SK skall mer bidra till innovation för 
staden. Idag är Västerås stad innovativa i ett externt sammanhang (Kristensson, Therese, 
2015-12-08; Lagergren, Michael, 2015-12-08; Wretas, Ylva, 2015-12-08) speciellt inom 
områdena vård, omsorg samt sociala. Men för att kunna engagera medborgarna så måste SK 
kunna lova att det sker någonting och att det inte enbart blir prat (Kristensson, Therese, 2015-
12-08). De innovationer som idag får genomslag inom SK handlar till stor del enligt Lagergren 
(2015) om ambitiösa medarbetare. 
 
Arbetet för SK handlar om att lyssna in, skapa samt utgångspunkter för att vidareutveckla, 
vilket kan förklaras som samverkan, det innebär att SK måste förhålla sina egna interna mål 
och resultat för att matcha dem med de externa aktörernas mål och resultat. Komplikationen 
inom Västerås stad är att det är ett komplex verksamhet och SK är en väldigt liten del av den 
verksamheten, vilket innefattar att det är många parametrar som skall gå ihop för att skapa 
förändringar. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) I en sådan komplex miljö är det viktigt att skapa 
strukturer som inte hämmar den omvärldsspaning som verksamheten arbetar mycket med. 
Wretas (2015) förklarar det som att det är en avgörande faktor att vara innovativa för att klara 
av att leda och styra en hel koncern och stad. Detta innebär att det är viktigt att kunna i ett 
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tidigt stadie identifiera risker och möjligheter samt att arbeta med att skapa rum för att 
diskutera och förankra arbetsstrukturer. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) Stadsledningskontorets 
arbetsförhållanden innebär att en intern flexibilitet är en självklarhet, ett exempel som tas upp 
på intervjun är att under flyktingkrisen gjordes en omorganisering under två veckors tid för att 
anpassa sin verksamhet till stadens utmaningar. Beroende på denna flexibilitet så varierar 
verksamheten mellan informell och formell information inom SK. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) 
 
Innomera är en innovationsplattform där det är möjligt att ladda ned en app och dela sin idé 
och kommentera andras idéer. Innomera var något som framkom för att skapa en utveckling 
av en idélåda för hela Västerås stad. Detta för att skapa en start för den gemensamma 
innovationsetableringen. Innomera är en del som ingår i det innovationsutskott som finns 
etablerat inom Västerås stad. Inom detta inovationsutskott sitter chefer som tillsammans tittar 
på hur en utveckling av idélådan kan se ut, vilket idag genererat att innomera som skall 
fungera som en plattform för anställda att diskutera olika förbättringsförslag. (Kristensson, 
Therese, 2015-12-08; Lagergren, Michael, 2015-12-08) Innovationsutskottet är även skapat 
för att idéer lättare skall komma fram för att slippa gå genom flera olika förvaltningar, utan 
enbart beröra de förvaltningar som behöver beröreras (Kristensson, Therese, 2015-12-08). 
Kristensson (2015) anser även att Innomera är bra för att avdramatisera ordet innovation så 
har det idag inneburit att problematisering kring ett område kan läggas ut på innomera för att 
genom det skapa ett intresse för nya förslag. Vilket gör att glappet till att tänka kreativt helt 
själv inte blir lika stor för de anställda. Det här tror Lagergren (2015)  kan innebära att anställda 
inte behöver känna ett krav på att det måste vara en ingenjör som kommer på de nya 
lösningarna utan att det lika gärna kan vara en förskollärare, genom detta kan det bli mer 
avdramatiserat hos de anställda. (Lagergren, Michael, 2015-12-08) Dock så är det inte så 
många som lägger idéer i innovara då det enligt Kristensson (2015) är många som tycker att 
det inte finns tid för att ”hänga” där. Samt att det är många som känner en tröskel från att 
komma på en idé till att sätta sig och skriva ner den. Kristensson (2015) förklarar det även 
som att medarbetare inte tycker att det är så många idéer inlagda, men att det faktiskt blir så 
många idéer som folk själv lägger in. Hittills har det inte varit några från SK som har lagt in 
egna idéer till innomera. Kristensson (2015) tror att detta är för att SK arbetar dagligen med 
kreativitet, utveckling och idégenerering, det ligger för nära för att kliva in och bejaka med 
annorlunda ögon. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) det här förklarade Kristensson (2015) 
som tråkigt då det är viktigt att internt kunna bejaka idéer som kommer in. Alla idéer kanske 
inte allt passar just då och där men att dem behålls.      

 
Fyra definitioner som finns etablerade inom innomera: 

 Idé – En idé är en tanke som ofta kännetecknas, för den individ som får idén, av unikitet 

och spetsfundighet. En idé inbegriper ofta någon sorts nydanande lösning på ett 
problem eller en utmaning som, om den specifika idén sätts i verket, skapar ett större 
eller helt nytt värde.  

 Förbättringsförslag – En dokumenterad idé i syfte att förbättra en tjänst, ett arbetssätt 

eller en produkt. 

 Innovation – Förbättringsförslag som utvecklats till en förnyelse av eller en helt ny 
tjänst, ett nytt arbetssätt eller ny produkt. En innovation kan också vara att tillvarata 
kompetens eller arbetssätt inom andra verksamhetsområden (än det vedertagna) men 
med likartade problemställningar. 

 Kreativitet – Förmåga att ofta komma med nya idéer och angreppssätt i 
arbetsrelaterade frågor samt till nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till 
resultat. 

(Kristensson, Therese, 2015-12-08) 
 
Ena värdegrunden är att jobba med kreativitet men att det betyder att det måste finnas plats 
för det i praktiken. Enligt Kristensson (2015) så diskuteras det mycket om förstärkning av 
kreativitet samt att skapa en positiv attityd till nya idéer. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) 
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Lagergren (2015) förklarar det som att Innomera känns som en komplex lösning för att lyckas 
etablera innovation, det viktigaste är snarare att snabbare snappa upp nya idéer, istället för 
som tidigare trycka ner idéer längre ner i organisationen vilket idag enbart leder till att det 
fastnar på någon nivå inom organisationen. Samt att vidareutveckla stödfunktionen till nya 
idéer samt att vara mer lyhörd och vara entusiastisk till resterande avdelningar inom Västerås 
stad. (Lagergren, Michael, 2015-12-08) Innovationsutskottet har stort fokus på processer men 
det arbetas även kontinuerligt med kultur och klimat inom Västerås stad. (Kristensson, 
Therese, 2015-12-08) För att innovationsutskottet skall kunna etableras i verkligheten så 
skulle det etableras i någon form av förvaltningsform som kan innebära att det flyter på mer 
självgående. Eftersom att idéerna som kommer fram behöver få feedback innebär det att de 
skulle behövas en grupp som arbetar aktivt med det. (Lagergren, Michael, 2015-12-08) 
 
”Man kan inte sätta upp en massa strukturer och processer om inte behovet finns för då är det 
resursslöseri.” Wretas, Ylva, 8/12-2015 
 
Det framgår även en del kritik till begreppet innovation från respondenterna. En del av den 
kritiken innefattar att innovations framstår som en frälsning till problem som egentligen inte 
ens skall lösas med innovation eller samarbetet utan snarare behöver strukturerade processer 
vilket det enligt Wretas (2015) inte gör. Det uttalas även att innovation måste ingå som en 
naturlig del i det vardagliga arbetet, idag uppfattas innovation som en komplettering och en 
egen företeelse till det dagliga arbetet. Detta har lett till en frågesättning till motivet för att lägga 
tid samt pengar på innovation (Wretas, Ylva, 2015-12-08; Kristensson, Therese, 2015-12-08). 
Det är viktigt att skapa en balans mellan dessa parametrar så att innovation inte ses som en 
komplettering utan som ett naturligt steg. Wretas (2015) ifrågasätter även självklarheten till 
innovation, att innovation inte ifrågasätts utan enbart tas som en självklar sak för en bättre 
organisation. Vilket Wretas (2015) tycker är konstigt, varför ifrågasätts det inte vad det skall 
vara till och varför det behövs. (Wretas, Ylva, 2015-12-08).   
 
Det som känns som mest hämmande för att etablera innovation anser Lagergren (2015) vara 
pengarna och tidsplan medan Kristensson (2015) beskriver det mer som att tiden kan vara en 
avgörande parameter medan attityden till pengar måste ses som en investering som kan 
återbetalas. Parametern pengar har enligt Lagergren (2015) förändrats en del eftersom att det 
tidigare fanns pengar i staden så då behövdes det inte nya lösningar men att idag är pengarna 
en krympande resurs vilket innebär att fler lösningar måste uppstå. (Lagergren, Michael, 2015-
12-08) En annan hämmande parameter kan vara de permanentande strukturer som idag finns 
då de hindrar de spännande samtalen som kan leda till innovation (Lagergren, Michael, 2015-
12-08) Kristensson beskriver en brist för tid till kreativitet inom SK då dagarna innefattar 
hektiska scheman då det måste skapas utrymme för att kreativitet, vilket inte ges tillräckligt 
mycket utrymme och tid som det är idag. Medarbetarna behöver inom SK få utrymme till att 
tillsammans vara kreativa och gemensamt skapa innovativa acceptans. Att inom SK 
tillsammans öva upp den kreativa förmågan för att kunna släppa hämningarna för fantasi. 
(Kristensson, Therese, 2015-12-08)    
 
Det visar sig även att en missbrukning av ordet innovation kan ha skapat en del kritiska tankar 
till begreppet. Det pratar mycket om att innovation skall vara lösningen på alla problem som 
finns, som att det framställs som en form av frälsning stället för att konkret informera om vad 
det i praktiken skall innebära. (Wretas, Ylva, 2015-12-08; Kristensson, Therese, 2015-12-08) 
Vad är syftet med innovation, varför behövs innovation inom SK är frågor som framkommer. 
Enligt Wretas (2015) har innovation inte ett eget värde utan värdet ligger i den effekt som 
innovation kan åstadkomma. Kristensson (2015) beskriver begreppet innovation som ett av 
de värdeord som hänger över SK, innovation skall ses som en av de ord som skall skapa en 
god tanke om att medarbetarna borde prata mer om innovation. Kristensson (2015) förklarar 
det dock som att begreppet innovation blivit som ett samlingsbegrepp för det som inte gjorts 
eller för det som inte lösts och att SK inte jobbar med innovation på den nivån som skulle 
behövs. Vilket Kristensson (2015) ser som att SK låser sig vid vad begreppet skall innebära 
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utveckling och att det kan innebära att SK inte söker efter innovation på andra plattformar. 
(Kristensson, Therese, 2015-12-08) Wretas (2015) menar däremot att innovation är något 
som sker extern, och ”För mig är kafferummet ingen innovation” Ylva Wretas, 8/12 2015 och 
menar att det inte är innovation att effektivisera i fikarummet för att det ökar flödet. Att 
begreppet innovation finns som ett värdeord som finns etablerat inom SK är även en aspekt 
som Wretas (2015) ifrågasätter, vad innebär det i praktiken då det står att en medarbetare 
skall vara innovativ. Ett värdeord som innovation blir allt för vagt. (Wretas, Ylva, 2015-12-08)  

4.3.3. Förutsättningar för ett innovativt arbete i grupp 
Begreppet kultur var en av de tema som framstod som ett av de områden som respondenterna 
funderat mest kring. Kristensson (2015) var den intervjuperson som till största del hade en 
åsikt om att kulturen var den avgörande faktor och att Kristensson (2015) till och med skulle 
vilja mäta framgång inom SK i kombination med kulturen. Kristensson (2015) beskriver en 
övertygelse om att genom en öppen kultur och en gemensam grund så skulle SK kunna 
utvecklas mycket mer. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) Wretas (2015) tycker dock att 
graden av samarbeten mellan medarbetare skall variera. Ibland skall medarbetarna enbart 
vara informerad av andras verksamhetsprocesser, ibland skall medarbetarna vara involverad 
samt ibland skall medarbetarna vara engagerad. Dessa olika grader anser Wretas (2015) 
behöver vara beroende från fall till fall. Vilket måste avgöras från fall till fall. Eftersom att det 
är en liten enhet med få individer så är det extra viktigt att tänka på när viss delaktighet behövs, 
till vad samt i vilket grad. Delaktigheten måste vara behovsstyrt beroende på process och fall. 
(Wretas, Ylva, 2015-12-08)   
 
Eftersom att SK innefattar expertområden som leder till att den enskilda individen har svårighet 
att ifrågasätta andra områden då det kan ge en känsla av att det alltid känns som att någon 
annan alltid kan lite mer. Lagergren (2015) förklarar det som att individerna vill vara kung inom 
sina egna kompetensområden. (Lagergren, Michael, 2015-12-08) Det finns idag en osäkerhet 
samt en brist på nyfikenhet för att vara innovativ, det finns en åsikt om att vara Steve Jobs för 
att vara mer innovativ. Det finns även en kultur om att istället för att öppna upp sina processer 
eller avdelningar så sluter folk sig. Detta kan vara för att det är en komplex organisation där 
saker måste vara 100 % klara för att garantera resultat, vilket kan leda till att det tar längre tid 
att få igenom saker och ting. Det skulle därför vara avgörande för att komma vidare med 
innovation att öppna upp mer och att lyssna mer. Mod föder mod och om positivt uppmuntran 
ges så kommer modet upplevas som en positiv upplevelse, vilket det inte uppfattas som idag 
alla gånger. Det arbetar kreativa människor på SK men det prioriteras inte tillräckligt mycket 
för att bejaka kreativiteten gemensamt. Det talas även om att det garanterat finns kreativa 
personer inom SK är en självklarhet men att det oftast är inom individernas egna processer. 
Kristensson (2015) beskriver det som att det finns ett underliggande revirbeteende till sina 
egna processer, vilket Kristensson (2015) tror att de flesta är medvetna om. SK arbetar mycket 
tillsammans i de flesta fall men Kristensson (2015) beskriver det som att det skulle kunna gå 
att skapa ännu öppnare diskussionsforum där det inte handlar om att hålla vid sin egen 
process och kunskap inom processen utan att även här skapa en kultur där det finne en 
inbjudande och nyfiken kultur även till dessa processarbeten. (Kristensson, Therese, 2015-
12-08) 
 
Att skapa omvärldsbevakning pratar alla tre respondenterna om men Lagergren (2015) 
beskriver det som att det inte längre är ett så stort utbyta av nya individer då det idag innefattar 
att det är samma individer som åker iväg till samma konferenser för att samtidigt 
omvärldsbevaka. Detta förklarar Lagergren (2015) som att det utbyter idéer men att det i 
slutändan ändå är samma idéer som byts mellan samma individer och Lagergren (2015) lyfter 
frågan ”Hur ska du få in nya tankar och nya sätt?” (Lagergren, Michael, 8/12-2015).  
 
Att ha ett klimat där det är godkänt att göra fel hos medarbetarna, att medarbetarna inte känner 
en press om att det kommer bli negativa konsekvenser om det inte skulle gå som tänkt är en 
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aspekt som Lagergren (2015)  beskriver som viktig för att få ett tillåtande klimat till innovation. 
Att våga satsa för att inte bli hämmad och stagnera i sin utveckling, (Lagergren, Michael 2015-
12-08) vilket även de andra två respondenterna talar mycket om. (Wretas, Ylva, 2015-12-08; 
Kristensson, Therese, 2015-12-08) Dock så ifrågasätter Wretas (2015) att ett samarbetsklimat 
mer handlar om arbetsrätt och att det inte alls behöver innefattar begreppet innovation. 
(Wretas, Ylva, 2015-12-08) 
 
Wretas (2015) antyder att SK behöver finna en balans mellan strukturell innovation men även 
det fria, då det inte går att släppa lös hela havet stormar men heller inte låsa in hela 
innovationsprocessen. Medan Lagergren (2015) beskriver att känns lite tramsigt och utslitet 
med begreppet ‘’tänka högt’’ och Lagergrens roll inom SK är att vara den tråkiga personen 
som måste ifrågasätta personers idéer för att behålla en säkerhetsnivå inom Västerås stad 
samt att ifrågasätta den ekonomiska parametern (Lagergren, Michael, 2015-12-08). 
Lagergren (2015) förklarar det som att det inte går att ha duracellkaniner överallt. Genom att 
ansvara för IT och säkerhet så måste Lagergren (2015) vara den som får det att hänga ihop 
och därför och dra ner den ambitiösa karisman ibland (Lagergren, Michael, 2015-12-08). Den 
som ställer sig mest frågande kring innovationskulturen jämfört med Lagergren (2015) och 
Kristensson (2015) är Wretas (2015). Respondenten talar om att vissa på bra av en 
arbetsmiljö där kreativitet står i fokus medan andra personer inte alls mår bra av sådana 
arbetsmiljöer utan behöver strukturer och vill enbart arbeta i sina egna processer. Enligt 
Wretas (2015) är det därför viktigt att skapa en balanserad mix mellan dessa för att för en bra 
trivsel som medarbetarna. Ett för stort spelrum kommer enbart innefatta kaos inom SK, då 
individer befinner sig i olika situationer, bakgrunder, arbetsvanor osv. (Wretas, Ylva, 2015-12-
08) 

4.3.4. Gemensam grund 
Inom Västerås stad så beskriver Lagergren (2015) att deras vision med innovation är att vända 
på pyramiden, vilket innebär att idéer skall komma från folket ute på arbetsplatserna, eftersom 
att det är dem som är experterna på sina egna arbeten. Att det inte handlar om att experter 
inom SK skall analysera och skapa idéer. Även Wretas (2015) pratar om att denna syn är 
viktigt för SK, då genom samproduktion skapa lösningar med folket som har den verkliga 
kunskapen inom området (Wretas, Ylva, 2015-12-08) samt att genom samproduktion även 
kunna skapa bra diskussionen, på detta sätt kan all den outnyttjade potentialen inom SK tas 
tillhanda. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) 
  
”Att stå på samma gemensamma värdegrund är viktigt” (Kristensson, Therese, 8/12-2015) 
 
Enligt Kristensson (2015) kommer värdegrunden för SK etableras under 2016, det är den 
värdegrund som Västerås stad skall arbeta vidare med. Vad som behövs för att skapa en bra 
värdegrund hos SK är att medarbetarna behöver utrymme för att kunna skapa förändring, 
skapa en målbild samt att använda sig utav all den kunskap som individerna besitter. 
(Kristensson, Therese, 2015) Wretas (2015) förklarar det behövs utveckling kring hur idéer 
bemöts, hanteringen av stress samt att skapa effektivisering inom SK.    
 
Att det finns vissa stödsystem för innovation inom staden bekräftar Lagergren (2015)  men att 
det gemensamma stödet för hela staden saknas. Eftersom att systemet fallerar inom vissa 
områden så upplever Lagergren (2015) det som att det då inte kan anses som att det finns ett 
stödsystem. (Lagergren, Michael, 2015-12-08) Det saknas även strategier och styrdokument 
för innovation inom Västerås stad (Kristensson, Therese, 2015-12-08). Dock så finns det 
uttalat att innovation skall framstå som en grundbas för staden tillväxt. Genom de olika 
värdegrunderna (där även kvalitet och kreativitet) så skall det finnas utrymme för innovation 
att gro. Det ska även finnas en utmanande och uppmuntrande miljö, samt att få våga och att 
få misslyckas. Istället för att bejaka misslyckanden så antyder Kristensson (2015) att det 
faktiskt kan kännas som att är tvärtom idag. Det finns önskan om att få bejaka reaktivitet och 
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innovation men att och område till detta saknas. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) För att 
etablera en mer innovativ miljö i hela verksamheten antyder Lagergren (2015) att det skulle 
behövas mer kriterier för att lyckas med att etablera mer innovativa miljöer, till exempel att 
etablera sponsring samt utvecklingsmöjligheter för att andra avdelningar skall lyckas. Vilket 
innovationsutskott behöver se över, att inte tro att det skall finnas en färdig strategi utan att 
försöka finna någonting som är anpassat till Västerås stad. (Lagergren, Michael, 2015-12-08) 
Idag anser Kristensson (2015) att det är svårt att skilja på synpunkter och idéer inom SK samt 
att tid är en av de parametrar som behövs mer för att få träna sitt kreativa tankesätt till 
kreativitet. Genom att avsätta tid för att gemensamt vara kreativa så och samverkan så kan 
goda idéer framkomma. Genom denna gemensamma tid kan den prestige som finns idag 
minskas och SK kan utifrån det lösa arbetsuppgifterna på bättre sätt. (Kristensson, Therese, 
2015-12-08) Denna prestige diskuteras även hos Lagergren (2015) som anser att det är svårt 
att genomföra förändringar inom SK eftersom att det finns en syn på att individerna vill hålla 
på sina revir. Att vissa har sina egna områden och att det kan framstå som näsvist att 
ifrågasätta andras processer. Genom att öppna upp dessa revir så kan nya möjligheter 
framkomma och genom det skapa nyfikenhet och ifrågasättande. (Lagergren, Michael, 2015-
12-08)   

4.4. Workshop 

Workshopen genomfördes i stadshuset i Västerås den 8/12 med 13 olika deltagare från 
Stadsledningskontoret. Workshopen inleddes med en introduktion där deltagarna fick 
presentera sin syn på innovation genom en bild. Uppvärmningen gick ut på att deltagarna fick 
ta ställning till fem olika påståenden och välja mellan alternativen ‘’Håller med’’ eller ‘’Håller 
inte med’’. Resultatet av övningen visade att deltagarna i stor utsträckning var eniga om 
påståendena med undantag för påstående nummer 4 (Tabell 4). Det som går att utläsa från 
övningen är att deltagarna anser att det saknas en tydlig vision samt en gemensam bild för 
vad innovation är (ibid). 
 

Påståenden Håller med  Håller inte med 

1. Jag tror att det är skillnad mellan vad individer tycker personligen 
om innovation och vad de anser om innovation på SK 

3 10 

2. Jag tycker att alla inom sk har samma bild vad innovation är 13 0 

3. Jag tycker vi har en tydlig vision gällande innovationsarbetet på SK 13 0 

4. Jag tycker att vi har varit duktiga på att hämta inspiration från 
annan offentlig verksamhet som lyckats implementera innovation  

7 6 

5. Jag tycker att vi har tydliga strategier för ett innovationsarbete 
internt inom sk  

12 1 

Tabell 2 Uppvärmning. 

 
Då det uttalade syftet med workshopen var att skapa en innovationsvision så användes en 
visionsövning med en berättelse som beskrev en situation år 2030. Syftet med drömresan var 
att få deltagare att tänka visionärt och öppna upp deras kreativa tankar (Michanek & Breiler, 
2014). Efter övningen fick de sitta i par och beskriva minst 5 idéer utifrån den visionära 
berättelsen och sedan fick de i uppgift att välja ut en idé och beskriva hur processen hade sett 
ut för dem om de skulle genomföra den. De fick sedan presentera sina idéer för för hela 
gruppen och berätta hur idéen skulle genomföras. Deltagarnas huvuduppgift med dagen var 
att ta fram en vision och störst tid lades ned på att ta fram denna vision. Genom att använda 
resultaten från föregående övning så fick gruppen stort utrymme till självorganisering för att ta 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAndreas%20Breiler
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAndreas%20Breiler
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fram en vision. För att ge gruppen en start så fick de var och en reflektera och säga ett ord 
som det tyckte förklarade föregående processer och idéer.  
 
De som kom upp var:  
 

 Tekniska innovationer  

 Delaktighet  

 Transparent  

 Medborgarnytta  

 Inspiration  

 Invånarnytta 

 Gränslösa processer  

 Inga begränsningar 

 Nya perspektiv  

 Andra perspektiv 

 Fantasi 

 Invånardialog  

 Storslaget  

 Samhällsutmaningar 
 
Efter detta började processen med att ta fram en vision, de började med att spåna helt fritt om 
eventuella visioner, arbetet fortskred med en tydlig rollfördelning bland deltagarna. Vissa tog 
en ledande position, andra en passiv position. Några få kom med eftertänksamma reflektioner 
medan andra diskuterade mer fritt kring begreppet innovation och hur de skulle användas i 
visionen. Stämningen under denna övning varierande mellan att råda konsensus över vad 
som skulle innefattas en vision till att vara oense och använda sig av dominanta uttryck för att 
hävda sin egen åsikt. Exempel på detta var ‘’vad ska vi ha den till?’’, ‘’app, app, app..’’, ‘’Men 
varför?’’ och ‘’Vi kommer inte…’’. Deltagarna formulerade sina åsikter så som att de redan 
visste svaren, en deltagare sade ‘’Innovation kommer vara ute.’’ Deltagarna hade även en 
genomgående diskussion om medborgarnas påverkan på Stadsledningskontorets 
innovationsvision och de talade nästan enbart om innovation som något som sker externt. 
Gruppens slutgiltiga vision för Stadsledningskontorets innovationsarbete är ‘’The capital of 
innovation’’.  
 
Den avslutande delen i workshopen var en reflektion där följande frågor ställdes och 
diskuterades i helgrupp: 

 Hur har det känts under workshopen? 
 Vad tar ni med er? 

 
Syftet med reflektionen var att deltagarna skulle få reflektera i grupp och få sätta ord på sina 
tankar. Stämningen var annorlunda jämfört med tidigare övning, då de i denna övning var en 
diskussion med insikter och gruppen diskuterade deltagarnas tankar och åsikter. Insikterna 
blev att de är kreativa men när de lägger till parametern att det även skall vara nytta för staden 
så hämmas kreativitet. De diskuterade att de måste släppa loss tanken och höja den kreativa 
förmågan då de idag är lösningsorienterade och inte lägger ned tid för att finna fler alternativa 
lösningar. Gruppen diskuterade även att det inte finns några dåliga idéer utan det i så fall är 
fel tid och kontext för just den idéen. Slutsatsen gruppen gjorde var att det saknas utrymme 
för kreativitet samt att det tar lång tid för dem att bli kreativa. De påpekade även att innovation 
är viktigt och att det är något som de måste arbeta vidare med.  
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5. Analys 
En sammanställning av empiri och teori visar att vanliga problem inom offentlig verksamhet 
för att etablera innovation är oron för risktagande, kontroll men även en pågående motvilja till 
innovation (Stewart, 2014). För att innovation skall etableras internt inom en organisation så 
behövs det att medarbetarna får tillgång till lättillgänglig information, nyttjande av befintlig 
information samt att söka ny information. Andra aspekter som är viktiga för att lyckas med 
innovation är överskridande mellan gränser, uppmuntran till risktagande samt en acceptans 
till förändring. (Johnson, 2001) 

5.2. Innovation 

Inom den offentliga sektorn betonas det att det finns en bild av innovation som innebär att det 
är förnyelse av den radikala karaktären vilket kan ge en skev bild av vad innovation är. 
(Hamrefors, 2014) Vilket framkom under workshopen då det tydligt pratade om vad som är en 
innovation, samt att deltagarna snabbt spånade iväg till externa lösningar kring vad innovation 
skulle innebära för SK. Vilket är försåtligt då innovation inom offentlig verksamhet ofta innebär 
tjänster och processer (Vinnova 2013). Även under intervjun med Wretas (2015) framkom det 
att innovationer som ett exempel med en förändring i kafferummet inte ses som innovation. 
Utan mer handlar om arbetsrätt samt att det i så fall mer är en självklarhet att saker och ting 
förändras för att skapa effektivisering. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) Därför är det viktigt för 
dagens organisationer att ständigt anpassa dig till förändringar, detta är lika viktigt för den 
privata sektorn som den offentliga. (Johnson, 2001) Inom SK framgår det att innovation till stor 
del innebär processer samt extern innovation (Lagergren, Michael, 2015-12-08) samt att 
innovation handlar om att arbeta med samproduktion både internt som extern (Wretas, Ylva, 
2015-12-08). Genom intervjuerna så framkommer det att innovation idag framstår som en 
extern process som inte ingår i ett vardagliga arbete. Vilket skapat en frågesättning till att 
innovation ses som en frälsning på problem samt innebär tidskrävande och resursslöseri. För 
att innovation skall kunna bli en del av Stadsledningskontorets vardag så är det viktigt att 
innovationsprocesser etableras tillsammans med de andra arbetsuppgifterna. (Wretas, Ylva, 
2015-12-08; Kristensson, Therese, 2015-12-08) Genom enkäten framkom det att vissa 
individer anser att medarbetarna inom SK måste vidga sina perspektiv för innovation och 
samtidigt arbeta med att skapa en nyfiken och tillåtande kultur.  
  
Innovation händer inte av sig själv, även det är en process som måste bli organiserad och 
driven för att kunna möjliggöra förnyelsen av någon organisation. Den innovativa processen 
är inte alltid informell eller slapp, utan processen behöver struktur och för lite struktur kan vara 
lika dåligt som för mycket strukturer. (Tidd & Bessant, 2009) För att stimulera innovation är 
det därför även viktigt att sakta ner i sitt arbete, reflektera och agera på annorlunda sätt. Att 
skapa en öppenhet mot nya möjligheter istället för att fokusera på att hitta rätt eller fel svar. 
Implementering av innovation är utvecklingsperioden där medarbetarna blir mer skicklig, 
konsekvent samt engagerad i deras användning av en innovation. (Horth & Buchner, 2014) 
Tre värdeord som är etablerade inom SK är idé som skall innefatta en tanke som är unik och 
ofta innefattar en lösning på ett problem eller utmaning. Det andra ordet är förbättringsförslag 
som skall innebära att idéen är dokumenterad för att förbättra arbetssättet, slutligen så har vi 
innovation som skall innebära att förbättringsförslaget utvecklats till en förnyelse av 
arbetssättet. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) Det talas om innovation inom SK under både 
workshop, intervju och enkät men under intervjun med Wretas (2015) så framkom det att det 
kan ses som otydligt och vad det konkret innebär att vara innovativ. Detta kan tyda på att den 
gemensamma grunden för vad innovation skall innebära inom SK är vag. Det är även viktigt 
att inte bara prata om innovation utan att även agera på det, samt att skapa möjlighet för 
interna innovationer. Värdeordet innovation förklarar Kristensson (2015) har blivit som ett 
samlingsbegrepp till det som inte blivit löst, vilket lett till att innovation inte används i den grad 
som skulle behövas. 
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Inom SK har det framkommit tydligt att innovationen har ifrågasatts (Wretas, Ylva, 2015-12-
08; Lagergren, Michael, 2015-12-08; Kristensson, Therese, 2015-12-08). Anledningen till 
detta kan vara för att begreppet innovation applicerats inom organisationen utan en konkret 
förklaring. För att få en innovation organisation så är det viktigt att leda med hjälp av inflytande, 
samt främja och stödja medarbetarna dit ledarna vill. För att medarbetarna inte skall 
ifrågasätta värdet av innovation så behövs det en tillit mellan de olika parterna och tillit en 
grundbult för att klara av att leda innovation inom en organisation (Hamrefors, 2014). Det 
framkom även genom intervjun med Lagergren (2015) att de innovationer som har genomförts 
internt inom SK är av de individer som själva är kreativa och självständigt skapat utrymme, så 
kallade eldsjälar. Tidigare studier (Horth & Buchne, 2014) har visat på att mellan 20 % och 67 
% kreativiteten inom en organisation kommer från ledarskapet. Den kreativa förmåga som 
finns inom SK skulle kunna öka genom ett konkret ledarskap. Det var viktigt för Wretas (2015) 
att inte skapa onödigt resursslöseri (Wretas, Ylva, 2015-12-08). Det är inom ett ledarskap 
viktigt att leda de situationer som faktiskt behöver bli ledda, att inte leda de processer som 
redan fungerar. Därför kan ledarskap innefatta en del osäkerhet kring vad som skall ledas och 
kan ven vara svårt att planera för (Hamrefors, 2014). Det en viktig parameter att inte trycka 
bort osäkerhet kring ledarskap utan att skapa en förmåga att arbete med osäkerheten inom 
organisationen. (ibid) 
 
Ett större samarbete mellan entreprenörer och innovatörer skulle behövas inom SK 
(Kristensson, Therese, 2015-12-08) och genom ledarskap är det möjligt att skapa en brygga 
mellan innovatörer och chefer, innebär att det behövs ett balanserat ledarskap mellan 
kreativitet och byråkratin (Stewart, 2014). Anledningen till att det är en viktig aspekt med 
ledaskap för SK att skall fungera som en stödfunktion och skall stötta andra enheter till att 
bidra med innovation (Kristensson, Therese, 2015-12-08). För att lyckas med detta så behöver 
det interna ledarskapet utvecklas då ledarskap är en avgörande parameter för att skapa 
innovation. Dock så kan ledarskap se ut på olika sätt. Två vanliga punkter inom ledarskapet 
är struktur och kulturella faktorer samt tydliga förväntningar på både ledare och medarbetare. 
Att ha strategier inom en organisation innebär även att det behövs etableras processer som 
kan leda till uppsatta mål inom organisationen. (Hamrefors, 2014)   

5.3. Förutsättningar för ett innovativt arbete i grupp 

Nya perspektiv är den grundläggande och avgörande faktorn för att skapa innovation inom 
offentliga sektorer. Aktörer inom den offentliga verksamheten har mycket att lära av varandra 
även fast det är mycket olika (Vinnova, 2013). 7 av 13 deltagare vid workshopen tycker att SK 
har varit duktiga på att hämta inspiration från annan offentlig verksamhet som lyckats 
implementera innovation. Det finns utrymme för SK att i större utsträckning än tidigare finna 
inspiration från andra. Det krävs dock att verksamheten tar inspirationen och gör den till sin 
egen för att det ska bli lyckat (Tidd & Bessant, 2009).  Det är möjligt att få inspiration från 
andra organisationer som har lyckats i sitt innovationsarbete men eftersom rutiner är ett inlärt 
beteende så går det inte bara att kopiera den lyckade organisationen. Det är viktigt att skapa 
egna rutiner och hitta egna sätt att hantera problemen på. (Tidd & Bessant, 2013) Deltagarna 
vid workshopen svarade att de tycker att de hämtar inspiration från andra innovativa 
verksamheter, men det är då viktigt att tänka på att göra inspirationen till egna rutiner och inte 
enbart kopiera en annan organisation. Detta är ett outforskat ämne och det finns utrymme för 
SK att kartlägga hur de tar in inspiration. Lagergren (2015) hävdade vid intervjun att när de 
åker iväg på konferens för att få inspiration så träffar de enbart gamla kollegor med gamla 
idéer, utbytet blir då inte så högt.  
 
Många medarbetare anser enligt enkäten att kulturen på arbetsplatsen är ett hinder. Detta 
styrker att det är just kulturen på arbetsplatsen som hämmar utvecklingen av innovation på 
SK då medarbetarna tycker att innovation på jobbet betyder kreativitet och att utmana sig 
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själv. För att lyckas med innovation så är kultur en viktig grundpelare. (Aasen & Amundsen, 
2013) Det fanns en tydlig rollfördelning bland deltagarna och stämningen under workshopen 
var tidvis hård. Ibland användes dominanta uttryck för att hävda sin egen åsikt och deltagarna 
formulerade sina åsikter så som att de redan visste svaren. Om det råder lika hårt klimat i det 
dagliga arbetet är detta den rådande kulturen som även genomsyrar innovationsklimatet och 
graden av tillåtande av misstag.  För att i enkla drag beskriva kultur så är det de som skapas 
i organisationen genom normer och värderingar som i sin tur utgör handlingsmodeller för 
medarbetare och ledare i innovationsklimat. (Aasen & Amundsen, 2013) Kultur är en aspekt 
som forskning visat på är vanligt för företag att analysera vid förändring för att se vad 
organisationen vill komma bort ifrån och vad det är som vill uppnås, de organisationen som 
lyckats med detta har genom förbättrad kultur blivit mer effektiva, hög grad av delaktighet, tillit 
mellan varandra, tydligare förväntningar samt fått en bättre systembalans. (Vinnova, 2013) 
Som tidigare beskrivit så är det en stor utmaning för den offentliga sektorn att etablera trygga 
strukturer för att kunna bli mer risktagande. Enligt Martins och Terblanche (2003) så är både 
kreativitet och innovation är grunder för att lyckas med förändringsprocesser, där det är till stor 
vikt att skapa en baskultur där innovation och kultur ingår. Organisationskulturen är en av 
grundpelarna för organisationen skall klara av att skapa en innovativ organisation. (Martins & 
Terblanche, 2003)  
 
I ett effektivt team finns det alltid kreativa lösningar, kreativitet kan ses som en grundläggande 
aspekt för att skapa samverkan hos individer som är oense. Kreativitet kan därför hjälpa till 
skapa miljöer där skillnader och oense skapar nya idéer. (Olsson, 2007) Att ha ett klimat där 
det är godkänt att göra fel hos medarbetarna, att medarbetarna inte känner en press om att 
det kommer bli negativa konsekvenser om det inte skulle gå som tänkt är en aspekt som 
Lagergren (2015) beskriver som viktig för att få ett tillåtande klimat till innovation. Att våga 
satsa för att inte bli hämmad och stagnera i sin utveckling, (Lagergren, Michael, 2015-12-08) 
vilket även de andra två respondenterna talar mycket om. Dock så ifrågasätter Wretas (2015) 
det som att ett samarbetsklimat mer handlar om arbetsrätt och att det inte alls behöver 
innefattar begreppet innovation. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) Enligt Lenonard och Swaps 
(2005) så talas det om risktagande oftast förknippat med kreativitet, som att dessa två måste 
gå parallellt med varandra. Vilket inte är fallet. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan 
begreppen misstag vs intelligenta misstagande, även kallat failing forward, när det kommer till 
risktaganden. Att stötta innovation innefattar att stötta risktagande för en möjlighet till tillväxt. 
(ibid) Det viktigaste inom risktagande är att det finns en attityd som påvisar att medarbetarna 
skall känna sig fria till att få agera kreativt och innovativt inom organisationen. (Martins & 
Terblanche, 2003) För att innovation skall etableras internt inom en organisation så behövs 
det att medarbetarna får tillgång till vissa aspekter. (Johnson, 2001) 
 
Det krävs en del strukturer och ramar i kombination med att ha mod och långsiktighet för att 
ett innovationsklimat skall kunna etableras. (Vinnova, 2013) För att organisationen skall ses 
som hälsosam och ha en framtida bärkraft så behöver ett kreativt klimat som kan gynna 
innovation. Det behövs även innovativa system, verktyg samt tankar som att gynna framtida 
bärkraften inom en organisation. (Horth & Buchne, 2014) 
 
Begreppet kreativitet har det varit delade meningar kring inom SK, dock så finns det en 
självklarhet att det finns kreativitet inom organisationen (Wretas, Ylva, 2015-12-08; 
Kristensson, Therese, 2015-12-08; Lagergren, Michael, 2015-12-08). Enligt Kristensson 
(2015) och Lagergren (2015) inte bejakas till den grad som det behövs men att det enligt 
Wretas (2015) inte behövs mer kreativitet då det finns mycket kreativitet inom de befintliga 
processerna. Vilket är en bra grund för eftersom att det måste finnas kreativa lösningar för att 
en organisation skall kunna vara effektiv. (Olsson, 2007) ett av de etablerade värdeorden är 
kreativitet där det uttalas att idéer skall generera nytänkande för att omsätta resultat i 
praktiken. Det ges idag inte tid och rum för medarbetarna att utveckla sin kreativa förmåga 
(Kristensson, Therese, 2015-12-08). Det kan även vara svårt för medarbetarna att få en insikt 
i värdet av att vara kreativa tillsammans då det hela tiden arbetar så intensivt och nära 
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kreativitet i sina arbetsuppgifter. Kristensson (2015) talade mycket om att det genom avsatt 
tid till kreativitet så skulle goda idéer uppstå och genom samverkan skulle den rådande 
prestigen minska och ge SK bättre förutsättningar för att lösa arbetsuppgifterna på bättre sätt. 
Idag finns kreativitet men till största del inom medarbetarnas egna arbetsprocesser, vilket 
skapar ett revirbeteende. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) Denna prestige diskuteras även 
hos Lagergren (2015) som anser att det är svårt att genomföra förändringar inom SK eftersom 
att det finns en syn att individerna vill hålla på sina revir. Anledningen till att det är viktigt med 
kreativitet är för att det kan ses som en grundläggande aspekt för samverkan hos individer 
som är oense (Olsson, 2007). Genom att skapa utrymme i ett redan hektiskt schema 
(Kristensson, Therese, 2015-12-08) så kan det vara en hjälp till att vidareutveckla idéer utifrån 
individers intriger. (Olsson, 2007)  
 
Problematiken med att medarbetare inom SK är slutna till sina egna processer är även ett 
problem som kan motverkas med hjälp av innovation. Anledningen till att gränsöverskridande 
är bra inom en organisation är för att motiverade medarbetare kan skapa omedveten isolering. 
Det är ett vanligt problem hos organisationer som har medarbetare med hög kompetensnivå. 
(Hamrefors, 2014) Detta problem har uppstått inom Stadsledningskontoret då medarbetare 
grotta in sig i sina egna processer och skapar revir som inte får överskridas av andra 
(Lagergren, Michael, 2015-12-08; Kristensson, Therese, 2015-12-08) men till skillnad från 
Kristensson (2015) och Lagergren (2015) så beskriver Wretas (2015) som själv arbetar inom 
processer det som att samproduktionen fungerar väl och att det inte skall finnas 
gränsöverskridanden i onödan. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) 
 
Människor mår som bäst då det finns en kombination av både kaos och ordning, detta 
innefattar då även inom organisationen eftersom att det är individer som speglar en 
organisation. (Hamrefors, 2009) Denna kombination behöver dock en balans för att alla 
medarbetare skall trivas i en miljö där både kaos och ordning skall finnas, eftersom att det 
inom en organisation finns individer som kommer från olika bakgrunder. (Wretas, Ylva, 2015-
12-08) Det framgår tydligt genom att respondenterna har en antydan om att innovation skall 
innebära stora delar av kaos, där respondenterna ifrågasätter hur det innovativa klimatet skall 
fungera i praktiken inom SK. (Lagergren, Michael, 2015-12-08; Wretas, Ylva, 2015-12-08) 
Enligt kaosteorin innebär förändring inte ett bokstavligt kaos utan att det innebär en samverkan 
mellan ordning och kaos (Hamrefors, 2009). Om SK enbart skulle applicera kaos så skulle det 
innebära en obegriplig organisation som inte skulle gå att arbeta i under en längre period. Med 
enbart ordning skulle det innebära att förändringar inte kommer att etableras, genom en 
samverkan av dessa skapas förändringar (ibid).      
 
Internt inom en organisation så prioriteras det ofta skall finnas tydlig arbetsfördelning, 
hållbarhet stabilitet, säkerhet samt förutsägbarhet. Detta är en vanlig del inom en organisation 
att fokusera på sträva efter stabilitet och förutsägbarhet (Hamrefors, 2009). Vilket även ges 
en indikation på under intervjuerna på SK, där det ifrågasattes kring vad innovationen skall 
vara till internt samt varför det är bra (Wretas, Ylva, 2012-12-08). Det är viktigt att genom 
dessa strukturer också skapa en positiv syn till kreativitet, improvisation och innovation 
(Olsson, 2007). Innovation måste bli ett naturligt steg inom SK för att balansen mellan kaos 
och ordning skall fungera i praktiken. (Wretas, Ylva, 2015-12-08) Åsikter som framkom från 
intervjun var att innovation kan kännas som att släppa lös hela havet stormar samt att det 
känns tramsigt och utslitet, (Wretas, Ylva, 2012-12-08; Lagergren, Michael, 2015-12-08) dock 
så är det även så att människor känner tristess kring för mycket ordning (Hamrefors, 2009). 
Människor söker alltid efter ny information (ibid) vilket idag anses som svårt enligt Lagergren 
(2015) då den omvärldsbevakningen som idag finns så är det samma individer som alltid 
omvärlds bevakar tillsammans. Det blir inte så stor variation mellan individerna och 
anledningen till att detta kan ses som hämmande är för att alla individer alltid söker ny 
information, men att individerna gärna vill ha bekräftande information som de själva kan känna 
igen sig i (Hamrefors, 2009).   
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Det som idag har behov av förnyelse inom den offentliga sektorn är förhållandet till 
risktagande, eftersom att den offentliga sektorn har höga krav på att leverera rättssäkerhet, 
effektivitet samt kvalitet. (Vinnova, 2013) Vilket även det framkom tydligt genom intervjuerna 
med respondenterna från SK. För att kunna stötta innovation så är det viktigt att bejaka 
risktagande för att få möjligheter till tillväxt (Leonard & Swap, 2005). Risktagande inom 
offentlig verksamhet har påvisats vara svårt men det är viktigt att etablera en förståelse hos 
medarbetarna till det går att dra nytta av misstag och att det genom misstag kan innebära 
säkrare möjligheter längre fram. Det innebär självklart inte att det skall tas onödiga 
risktaganden eller risker som inte är granskade och välarbetade. Risker innefattar att det kan 
bli en lära för framtida innovationer, genom noggranna analyser samt lärdomar och 
erfarenheter för det som inte fungerat. Risktagandet blir farligt för en organisation när 
risktagandet ignoreras, inte tillrättavisas eller dras nytta av. (Leonard & Swap, 2005) Det 
viktigaste för att etablera ett bra risktagande behövs en attityd som påvisar att medarbetarna 
får en känsla att känna sig fria till att få agera kreativt och innovativt (Martins & Terblanche, 
2003)   

5.4. Gemensam grund 

De ord som respondenterna använder att beskriva innovation för SK är utveckling, förändring, 
möjlighet. Flest antal respondenter har svarat att innovation betyder förändring för dem, de 
tycker också att innovation betyder utveckling och möjlighet. 5 ord är inte använda alls för att 
beskriva innovation för dem, dessa är rädsla, omöjligt, gammalt, konstigt och olönsamt, Alla 
dessa begrepp, förutom gammalt, används däremot för att beskriva innovation för SK, det 
finns alltså en större spridning på vad begreppet innovation innefattar när de diskuterar vad 
innovation innebär för SK. Under workshopens uppvärmning svarade 10 av 13 personer att 
det inte tror att det är skillnad mellan vad individer tycker personligen om innovation och vad 
de anser om innovation på SK, det skulle vara möjligt att dra slutsatsen att det saknas en 
självinsikt för SK att förstå att de inte har en gemensam bild av vad innovation betyder för 
dem. För att lyckas med ett arbete behövs det att alla arbetar åt samma håll (Vinnova, 2013). 
En förutsättning är alltså att alla menar samma sak när de talar om innovation.  
 
12 av 13 deltagare vid workshopen tycker att SK har tydliga strategier för ett innovationsarbete 
internt inom Stadsledningskontoret. Lagergren (2015) menar att det finns vissa stödsystem 
för innovation inom staden men att det gemensamma stödet för hela staden saknas. Det 
saknas även strategier och styrdokument för att innovation inom Västerås stad menar 
Kristensson (2015). Dock så finns det uttalat att innovation skall agera som en grund för 
staden tillväxt. En medarbetare hävdar dock i enkäten att det är splittrat kring innovation på 
Stadsledningen, som menar på att det är en sak att säga att de ska främja innovation och en 
annan att agera tillåtande och bejakande. Medarbetaren påpekar att de inom SK har olika 
förmågor i det, en del känner sig osäkra i nytt och vem som ska få vara med eller tycka i det, 
andra trivs som fisken i vattnet och vill ha en dela-kultur som engagerar andra i arbetet. 
 
De organisationer som har tydliga visioner har medarbetare som är mer benägna till att skapa 
lämpliga och målinriktade arbetssätt. (West & Anderson, 1998) Resultatet workshopen visade 
på att deltagarna alla var eniga om att det saknas en tydlig vision samt en gemensam bild för 
vad innovation är. Lagergren (2015) beskriver däremot en vision inom Västerås stad som är 
mycket inriktat på det externa. Lagergren (2015) menar även att deras vision med innovation 
är att vända på pyramiden, vilket innebär att idéer skall komma från folket ute på 
arbetsplatserna, eftersom att det är dem som är experterna på sina egna arbeten. Att det inte 
handlar om att experter inom SK skall analysera och skapa idéer. Värdegrunden för SK 
kommer att läggas under 2016 och är för närvarande inte klar. Det finns alltså inte någon delad 
vision på Stadsledningskontoret om vad innovation är och om det saknas tydliga visioner är 
det enligt West och Anderson (1998) svårt att arbeta målinriktat.  
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Kommunikation är en vanlig aspekt att lyfta fram då det kommer till chefsrollen, i 
kommunikationen behöver chefen ha någonting att som anses relevant att säga, detta är 
viktigt för att bli hörd och förstådd. För att lyckas med detta så behöver chefer reflektera och 
medarbetarna behöver även reflektera och uttrycka sina åsikter. (Backström et al., 2006; 
Hamrefors, 2014) Genom kommunikation och helhetstänkande hos medarbetarna så 
motverkas isolering i medarbetarna egna processer (Hamrefors, 2014) och Lagergren (2015) 
menar att det råder ett stort revir tänk inom SK. Lagergren (2015) ansåg att det skulle skapa 
möjlighet och acceptans till nyfikenhet och frågesättning inom organisationen genom att 
öppna upp mellan revir hos de anställda. En annan tydlig del i arbetet mot en innovativ 
organisation inom den offentliga sektorn är vikten av att kommunicera ut visioner, strategier 
och riktlinjer samt att öka förståelse till vikten av en öppenhet till nya idéer. Om det saknas 
motiv till att använda innovation eller förståelse för varför det är viktigt är det ofta på grund av 
att det finns brister inom arbetet med att kommunicera ut visioner och strategier. (Hamrefors, 
2014) 
 
Idag anser Kristensson (2015) att det är svårt att skilja på synpunkter och idéer inom SK. Detta 
kan bero på att det saknas tid för reflektion bland medarbetarna. Därför är det viktigt för 
framväxten att det finns kulturer och praxis som gynnar organisationen då det bland annat är 
reflektion som ligger till grund för att uppnå mål och visioner (Backström et al., 2006). I 
enkätfrågan om vad som är viktigt för oss att veta så är det en tydlig majoritet på svaret kultur 
och klimat och respondenterna påpekade att det var bristfälligt på arbetsplatsen. Alltså är 
medarbetarna själva medvetna om att kulturen och klimatet som råder på arbetsplatsen inte 
är bra. Kristensson (2015) antyder att det skall finnas en utmanande och uppmuntrande miljö, 
samt att få vågar och att få misslyckas. Istället för att bejaka misslyckanden så antyder hon 
att det faktiskt kan kännas som att är tvärtom. Det finns önskan om att få bejaka reaktivitet 
och innovation men att detta saknas. (Kristensson, Therese, 2015-12-08) Det är alltså av stor 
vikt att SK arbetar hårt med deras kultur och klimat för att skapa en tillåtande miljö på 
arbetsplatsen. Genom att involvera hela personalen i förbättringsarbeten skapas 
engagemang, delaktighet, och det bidrar också ett tillåtande klimat. (Vinnova, 2013) Att 
deltatagarna känner sig säkra innebär aktivt deltagande i gruppinteraktion där det rådande 
klimatet är tillit och inte att medarbetarna känner sig hotade. Deltagande säkerhet existerar 
där alla medarbetare i en arbetsgrupp känner att de har möjlighet att ge nya förslag och lösa 
problem i ett icke dömande klimat. (Anderson & West, 1998) Om idéer inte skall gå genom 
alla inom en organisation så behövs det skapas en kontinuerlig dialog som kan ligga till grund 
till förtroende mellan medarbetarna. (Olsson, 2007) Kultur är en aspekt som forskning visat 
på är vanligt för företag att analysera vid förändring för att se vad organisationen vill  komma 
bort ifrån och vad det är som vill uppnås. De organisationen som lyckats med detta har genom 
förbättrad kultur blivit mer effektiva, fått en högre grad av delaktighet, tillit mellan varandra, 
tydligare förväntningar samt fått en bättre systembalans. (Vinnova, 2013) 
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6. Diskussion 
Det framgår tydligt att det idag inte finns en gemensam grund för medarbetarna inom SK, idag 
vet inte alla vad innovation är, en del tycker inte det är något som SK ska arbeta med och 
vissa tycker enbart att det är något externt. Det har under projektets gång varit svårt att 
motivera valda metoder för SK, då de till exempel var svårt att ändra moment under projektet. 
Denna brist på förståelse för att projektet inte har varit en linjär process kan tyda på att det 
inte är bekant för SK att arbete efter ett innovativt tankesätt. Det traditionella tankesätt visade 
sig också under workshopen då vissa deltagare använde sig av uttryck som påvisade att det 
fanns fel eller rätt saker att säga. SK behöver arbete mer med ett innovativt tankesätt och i 
större utsträckning se möjligheter istället för att leta efter rätt och fel. 
 
För att skapa en gemensam grund för innovationsarbete inom SK behövs det ett tydligt 
ledarskap. Idag råder det en delad mening kring vad som är innovation, det saknas också 
tydlighet i vem som har mandat att konkretisera det och bestämma hur det skall etableras 
inom SK. Ett tydligare mandat till vad innovation är för SK behövs, genom denna tydlighet kan 
medarbetare finna en tillit och trygghet i vad det är som förväntas av dem och genom det 
skapa en mer kreativ miljö. Det framgår att det finns goda förutsättningar för kreativitet och 
innovation inom SK mot deras externa aktörer, men för att leda innovation extern är det viktigt 
att SK interna innovationsförmåga aktivt arbetas med. Det kan vara bra för SK att istället för 
att ifrågasätta värdet av innovation faktiskt besluta sig för vad innovation skall innebära för 
SK, för att sedan aktivt arbeta utefter det. Genom det kan en konkret ledarform etableras inom 
SK och Västers stad. Även en innovationsstrategi som svara på hur vision och mål skall 
uppnås och i vilken form och av vem.  
 
Att etablera innovation innebär inte att redan fungerande processer skall förändras, det 
innebär att tydligare leda de processer som inte fungerar lika bra. Det framgår i arbetet att det 
finns en antydan till att innovation inte behöver strukturer och långsiktighet, vilket inte är fallet. 
Det är viktiga egenskaper som behövs för att etablera en långsiktig innovationskultur inom en 
organisation. SK som arbetas det aktivt med strukturer, säkerhet och långsiktighet, vilket är 
egenskaper som SK bör använda sig utav för att etablera innovation.  
 
Genom att etablera strukturer, strategier och mål skapas det förutsättningar för att SK skall 
skapa en gemensam grund och vision för deras innovationsarbete. Den gemensamma 
grunden är väldigt viktigt för SK förmåga att generera innovation, därför är tydligt visioner som 
alla medarbetarna förstår och anser uppnåbara avgörande för framtida innovation. Genom en 
gemensam grund kan medarbetarnas kritik minska medan motivationen ökar för att innovera. 
Genom en gemensam grund så går det också att tydligare motivera innovation, något som 
idag saknas.     
 
Som nämns i arbetet så är en bra kultur viktigt för ett innovativt arbete. En accepterande och 
bra kultur skapas genom en förståelse hos medarbetare för vad som behövs, vad som 
förväntas av dem samt en god kommunikationsförmåga. Genom att SK etablerar en kultur 
som gynnar innovation och har en acceptans mellan medarbetarna så kan det leda till en ökad 
effektivisering, delaktighet, tillit men även tydligare förväntningar mellan medarbetarna. Det 
finns även en önskan om att öppna upp mellan avdelningarna, detta är även ett bra sätt att få 
inspiration på. Respondenterna föreslår själva en uppluckring av avdelningsgränserna för att 
få till inspiration, det finns dock en tydlig reservation till detta och det är viktigt att det finns 
tydliga strukturer för det. Innovation är som tidigare nämnt inte ett lotteri utan bör ha tydliga 
former, innovation verkar ha misstolkats då det under intervjuerna tolkats som högt i tak eller 
hela havet stormar. Det är viktigt att skapa egna ramar för ett lyckat innovationsarbete.  
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7. Slutsats 
SK har idag en förståelse för att innovation till stor del behöver kreativitet, flexibilitet samt 
externt samarbete, vilket är en bra förutsättning för ett framtida innovationsarbete. 
Stadsledningskontoret definierar innovation idag som extern och samproducerande 
innovation, det ges indikatorer på att den interna innovation nedprioriteras och att intern 
innovation inte genererar lika högt värde som extern. Stadsledningskontoret behöver höja 
kunskapsnivån om att intern innovation påverkar förmåga till extern, i vilken kontext innovation 
kan uppstå i och där med att det inte enbart sker externt. I detta arbete så har det framkommit 
tydliga indikationer från Stadsledningskontoret att de idag arbetar utifrån ett traditionellt 
buissnes thinking. För att öka förutsättningarna för att lyckas med innovation behöver 
Stadsledningskontoret etablera ett mer innovativt klimat med ett mer innovativt tankesätt där 
en acceptans och tillit till att medarbetarna besitter förmågan att driva processer. För att lyckas 
med det så är ledarskapet inom Stadsledningskontoret en viktig faktor, genom ledarskapet 
skapas tillit, genom tillit skapas ett innovativt tankesätt. De bör fastställa vad innovation 
fortsättningsvis skall betyda för SK, detta genom att skapa och etablera strukturer och tydliga 
riktlinjer för hur innovation skall fungera för SK i praktiken. Då de redan arbetar i en 
strukturerad miljö så bör innovationsarbetet följa i samma anda för att inte ses som flummigt 
eller hela havet stormar. Detta kommer att fungera som Stadsledningskontorets 
gemensamma grund för ett framtida innovationsarbete och för att detta skall generera värde 
för SK bör de arbeta för att gemensamt etablera och implementera denna gemensam grund 
internt för vad innovation skall betyda för Stadsledningskontoret. Detta kan de göra genom att 
genomföra följande råd: 
 

 Höja kunskapsnivån och skapa förståelse för värdet av intern innovation. 
- Detta kan göras genom en kompetensutveckling och kontinuerlig dialog om 

vad innovation innebär.  

 
 Ta fram en gemensam grund i form av vision, mål och strategi för innovationsarbete 

internt på SK.  
- De bör använda sig av deras förmåga att arbeta strukturerat för att ta fram 

denna grund. Förslagsvis görs detta under en workshop med alla medarbetare 
på SK för att förenkla en implementering.  Den gemensamma grunden har 
förslagsvis inriktning på att arbeta över avdelningsgränserna i större 
utsträckning än de gör idag.  

 
 Implementera den gemensamma grunden.  

- SK bör sedan kontinuerligt arbeta för att implementera denna och för att 
genomföra det är det viktigt med ett tydlig ledarskap.  

 
 Inventera och utveckla nätverk. 

- Se över dem nätverk som finns idag, både internt och externt. Utveckla nätverk 
som ger miljöombyte samt spännande och nya idéer. Utveckla samarbete med 
studenter på Mälardalens innovationsprogram.  

 
Dessa råd är beroende av varandra och därför är det viktigt att arbeta med dessa parallellt. 
Resultera blir ett accepterande klimat där medarbetare i större utsträckning arbetar över 
avdelningsgränserna och samproducerar internt.  
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8. Framtida forskning  
Förslag på framtida forskning är att undersöka hur strategiska nivåer inom offentlig 
verksamhet påverkar innovation inom operativa verksamheter eller hur offentligverksamhet 
implementerar gemensamma grunder. 
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Bilaga 1 

Intervju  
 
Vem är du? 

Berätta lite om vad du gör på SK? 

Hur kändes det att svara på enkäten? 
 

Hur ser det ut idag?   
Vilka riktlinjer finns? 
Vision 
Strategi 
Mål 
Berätta om innomera 
 

Rita ert organisationsschema 

 

Hur mycket idéer genererar medarbetare? (Diskmaskin+kaffekoppar) 
Hur tar chefer tillvara på innovationer? 

Vad betyder innovation i praktiken för dig? 

Hur ser ni på framtiden? 

 

Vad har vi glömt att fråga? 

Vad tror du vi kan bida med/varför sitter vi här? 

 
 

 

  



 

Bilaga 2 

Workshop med SK den 8/12-15 kl 10:30-12:00 
 
Inledning 10 min 
Presentations runda + Välj ut en bild som beskriver deras syn på innovation och motivera 

- Behov: Bilder 

Presentera oss 
- Vilka är vi? 
- Syfte 
- Förhållningsregler (Behov: Sätta upp innan) och tejp 

Uppvärming 6 min  
Ta ställning till 5 olika påstående ställa sig i två olika hörn  

1. Jag tror att det är skillnad mellan vad individer tycker personligen om innovation och 
vad de anser om innovation på SK 

2. jag tycker att alla inom sk har samma bild vad innovation är 
3. jag tycker vi har en tydlig vision gällande innovationsarbetet på SK 
4. Jag tycker att vi har varit duktiga på att hämta inspiration från annan offentlig 

verksamhet som lyckats implementera innovation  
5. Jag tycker att vi har tydliga strategier för ett innovationsarbete internt inom sk  
- Behov: Lappar (sätta upp innan) och tejp 

Drömresan 2 min  
- Case VLT år 2030, vad har slagit in och hur? 
- Blunda och fundera individuellt 
- Behov: Resan 

Brain storming 15 min 
- Vad har slagit in och hur? Skriv i par minst 5 idéer 5 min 
- Presentera 10 min 
- Behov: Postit och pennor 

Lilla visionsövningen 15 min 
- skissa upp och visualisera visionen för SK individuellt 5 min  
- Presentera 10 min 
- Behov: A4 papper och pennor 

Stora visionsövningen 20 min 
- Använd allas ritade visioner, formulera till 1 skriftlig vision 18 min 
- Presentation av färdig vision 2 min  
- Behov: Tidigare visioner, ett A3 papper och pennor 

Reflektion 10 min 
- Hur kändes det? 
- Vad har varit mest givande? 
- Vad tar ni med er och hur arbetar ni vidare med detta? 

Avslut 2 min 
- Tack och hej då! 

 
Total tid: 80min  
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