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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studien har två syften: att, i en utvald statlig myndighet, 1) 

undersöka organisationens villighet till innovation och 2) att utforska vad som är allmänt 

kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen. Utgångspunkten är sju anställdas 

perspektiv och upplevelser kring hur deras myndighet och organisation arbetar med 

innovation. Data är insamlad via intervjuer och två olika former av analysmetoder har 

använts. Resultaten från den första delstudien visar på att organisationens villighetsnivå i 

arbetet med innovation (vid studiens genomförande) ligger på nivå 4, förplanering och 

förflyttar sig i riktning mot nivå 5, förberedelser. Den andra delstudiens fenomenologiska 

resultat visar på en allmän upplevd psykologisk process viktig att tänka på i arbetet med att ta 

sig an innovation i organisationen. Denna psykologiska process visar att förväntan är kopplad 

till att ta sig an innovation och att det även finns förväntan kopplad till värdesättande och 

uppskattning; kapacitet och skicklighet; modig beslutsamhet; praktiskt görande och 

samskapande; nytt lärande; möjliggörande dialog och stärkande relationer. Tillsammans kan 

dessa vara viktiga riktningsgivare att tänka på för att framgångsrikt möta organisationens och 

de anställdas behov av att navigera och orientera sig i arbetet med att ta sig an innovation; att 

uppnå fullt ägarskap/professionalism inom innovation samt att säkra organisationens hållbara 

värdeskapande.  

 

Nyckelord: community readiness, innovation, organisationspsykologi 
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Inledning 

Sverige är ett land som ur ett internationellt perspektiv har bedömts ha en väl 

fungerande förvaltning (Statskontoret, 2014). Regeringens proposition, 2009/10:175, vittnar 

samtidigt om att det finns ett omfattande förändringstryck, ständiga krav på rättssäkerhet och 

ökad effektivitet, som gör att offentliga verksamheter ständigt måste vidareutvecklas. I 

regeringens proposition påvisas vidare att en statsförvaltning som ”är innovativ och som 

samverkar är en viktig komponent för att upprätthålla ett starkt och välmående Sverige med 

en fortsatt stabil demokrati och en hållbar tillväxt” (Proposition, 2009/10:175, s.28).  

En studie från 2016, där 112 svenska myndigheter deltog, har belyst att det finns ett 

flertal områden som hindrar myndigheterna från att bli framgångsrika i sitt innovationsarbete 

(Implement Counsulting Group, 2017). Tidigare forskning inom verksamhetsutveckling har 

visat att god balans, mellan å ena sidan förbättringar av befintliga processer och å andra sidan 

innovation är viktigt för en organisation långsiktiga hållbara värdeskapande (Palm, 2017). 

Enligt Palm (2017) har det visat sig vara svårt för offentliga verksamheter att börja balansera 

de två perspektiven, kvalitet och innovation, och att utveckla en kultur och struktur som 

stödjer den simultankapaciteten i organisationer. 

Innovation som fenomen kan upplevas, tolkas och definieras av många, på många 

olika sätt. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) beskriver innovation som ”införande av 

något nytt, nyhet, förändring” (Svenska akademins ordböcker, 2017).  Inom forskning finns 

det ett flertal definitioner av innovation och teorier som beskriver innovationsprocessen 

(Palm, 2017). När det gäller en organisations villighet (community readiness) att ta sig an 

något som är nytt för organisationen kan dess grad av villighet befinna sig på flera olika 

nivåer, från exempelvis  ”förnekelse” till ”professionalisering och fullt ägarskap” (Edwards, 

Jumper-Thurman, Plested, Oetting, & Swanson, 2000, s. 298–300). Enligt Edwards m.fl. 

(2000) är en organisations villighetsnivå en viktig faktor som avgör om ett 

utvecklingsprogram får de anställda stöd och om programmet kan genomföras effektivt.  

Denna studie utgår från att innovation och behovet av att ta sig an innovation har blivit 

allt viktigare för svenska myndigheter och deras anställda, och att frågan är hur svenska 

myndigheter generellt kan öka graden av villighet för att ta sig an innovation. 

Studien har därför två syften: att, i en utvald statlig myndighet, 1) undersöka 

organisationens villighet till innovation och 2) att utforska vad som är allmänt kännetecknande 

för att ta sig an innovation i organisationen. Utgångspunkt för denna kvalitativa studie är de 

anställdas perspektiv och upplevelser kring hur deras myndighetsorganisation arbetar med 

innovation. 
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I det följande redovisas: Studiens teoretiska fenomenologiska angreppssätt och 

Existentiella baslinje, negativt avvikande - normaltillstånd - positivt avvikande.  

 

Studiens teoretiska fenomenologiska angreppsätt 

Fenomenologin som vetenskapsteori för kvalitativ metod ”syftar till att beskriva de 

psykologiska fenomenen som de upplevs” (Langemar, 2008, s. 123), men för den upplevande 

människan (subjektet) är frågan om vad som är, och vad som inte är, ett fenomen, ofta så 

självklart och naturligt att det sällan är medvetet och inte heller tydligt verbaliserat 

(Langemar, 2008).  

Enligt Simon (2009) strävar fenomenologin efter att vara öppen och så 

förutsättningslös som möjlig. Den använder sig inte av några teorier eller hypoteser i 

analysen och den är teoretisk i den meningen att den är systematiskt reflekterande och 

utforskande (Simon, 2009). Karlsson (1993) menar att fenomenologins uppgift är att lägga 

den nödvändiga grunden för andra vetenskaper genom att undersöka frågor och områden som 

andra vetenskaper tar för givna, exempelvis: ”Vad är kunskap? Hur är det möjligt att förvärva 

kunskap?” (Karlsson, 1993, s. 58). Fenomenologi kan sägas handla om det som visar sig för 

subjektets medvetande, hur livsvärldsfenomen med sina inneboende strukturer framträder för 

människan (Simon, 2009). ”Fenomen = något som visar sig + logi = struktur” (s. 40).  

Centrala fenomenologiska begrepp i denna studie är medvetandets intentionalitet, 

livsvärld och meningsstruktur (Simon, 2009).  

Enligt Langemar (2008) kan människans medvetande uppfattas som intentionalt, 

något som ger våra upplevelser en riktning. Vi tolkar det yttre utifrån vilka syften och behov 

vi har, uppmärksamheten riktas selektivt utifrån vilka våra intentioner är, och verkligheten 

tolkas också på detta sätt (Langemar, 2008).  

Livsvärlden är enligt Simon (2009) den för människan ”förgivettagna och självklara 

sociala och kulturella världen”, med dess ”mellanmänskliga kontakter och mänsklig 

organisering av livet” (s.42). I livsvärlden erfar människan fenomen och objekt spontant och 

omedelbart med kroppen och sinnena, ofta på ett icke-reflekterat sätt Simon (2009). I 

livsvärlden binds enligt Langemar (2008) företeelser samman till den mening de utgör för 

den upplevande människan.  

Mening i fenomenologisk betydelse är enligt Simon (2009) de karaktärsdrag som 

kännetecknar upplevelsen, där varje unikt fall av mänsklig erfarenhet har en blandning av 

specifika och allmänna karaktärsdrag. Det specifika hör enligt Simon (2009) till 

sammanhanget eller till det upplevande subjektet. De allmänna karaktärsdragen räknas 
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däremot till själva fenomenet och utgör dess generella kännetecken. Dessa känneteckens 

inbördes relation, meningsstruktur, kan framträda genom att genomföra en systematisk analys 

av ett flertal upplevelsebeskrivningar (Simon, 2009).  

Denna studies fenomenologiska syfte och angreppssätt är att studera det specifika i de 

enskilda anställdas upplevelser kring innovation samt att ta sig an innovation, för att sedan 

kunna beskriva det fenomenet på en generell, allmän nivå (Langemar, 2008). Enligt 

Langemar (2008) brukar man vid fenomenologisk utforskande och beskrivning av fenomen 

definiera en slags ”existentiell baslinje” i det konkreta upplevandet av fenomen. För att finna 

denna baslinje kan man enligt Langemar (2008) urskilja underförstådda, ”implicita 

horisonter” i materialet (s.124). I denna studie har tidigare forskning inom en rad områden 

som berör anställdas psykologiska livsvärld, arbetslivet och organisationer varit utgångspunkt 

för att urskilja ytterligare underförstådda horisonter i materialet, samt legat till grund för val 

av existentiell baslinje, enligt följande. 

 

Existentiell baslinje, negativt avvikande - normaltillstånd - positivt avvikande  

Seligman (2002) har rapporterat att mer än 99 procent av den psykologiska 

forskningen, från ca 1950 och 50 år framåt, har varit fokuserad på psykologisk ohälsa, d.v.s. 

den vänstra sidan av mitten av ett kontinuum. Detta kan enligt Seligman och 

Csikszentmihalyi (2000) haft att göra med sviterna från andra världskriget, som fick 

akademin att erfara att de lättare kunde finansiera deras forskning genom att fokusera på det 

patologiska och negativt avvikande. Även många psykologer fick uppleva att de kunde tjäna 

betydligt mer pengar genom att fokusera på att behandla mentala sjukdomar (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Cameron (2003) menar att fokus på det negativt avvikande även har 

varit rådande inom den medicinska forskningen genom dess fokus på diagnostisering och 

behandling av sjukdom. Bäckström och Ingelsson (2015), forskare inom kvalitetsledning, har 

påpekat hur kvalitetsledningsmetoder ofta har varit baserade på underskottstänkande (deficit-

based), vilket har inneburit att metoderna har fokuserat på problem och på hur problemen kan 

åtgärdas snarare än att fokusera på nya möjligheter. Vidare menar Bäckström och Ingelsson 

(2015) att detta har hindrat organisationer från att använda sin fulla potential, vilket i sin tur 

har lett till försvagning av den samlade organisatoriska kapaciteten som behövs för att möta 

dagens och framtidens utmaningar. Även inom arbetslivsforskningen har det funnits en lång 

tradition av att fokusera på risker, problem, sjukdomar och andra negativa aspekter på 

arbetsmiljön (Lindberg & Vingård, 2012). På samma sätt har den största delen av 
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organisationsforskning fokuserat på fenomen som representeras av negativa avvikelser och 

företeelser på mitten av ett kontinuum (Cameron, 2003). 

Genom följande illustration, se Figur 1, har Cameron (2003) tydliggjort hur 

organisationsutveckling hittills har ägnat mest uppmärksamhet åt fenomen från 

medelpunkten, normaltillstånd, till det negativt avvikande - till vänster. Enligt Cameron 

(2003) har det gjorts med avsikt att lösa negativa problem och fokusera på att minska brister 

och underskottsklyftorna. Cameron menar att detta har gjorts på bekostnad av att identifiera 

de blomstrande och livgivande aspekterna av organisationer - till höger, samt på bekostnad av 

att skapa nya innovativa sätt att fylla upp överflödsklyftorna (Cameron, 2003). 

Fig.1. Kontinuum, negativt avvikande - normaltillstånd - positivt avvikande  

 
Figur 1. Modifierad efter Cameron (2003)  

 

Även om det här skyddande paradigmet har varit rådande så har en rörelse mot ett 

främjande perspektiv ägt rum (Lindberg & Vingård, 2012). Denna rörelse kan ses ha 

förflyttat människor och organisationer ifrån ett ensidigt synsätt med fokus på enbart negativa 

avvikelser, till ett mer vidgat synsätt som i större omfattning omfamnar positiva avvikelser 

(Cameron, 2003). Med ensidigt synsätt avses att vara ovetande om och misslyckas med att se 

de delar av verkligheten som kan vara viktiga och betydelsefulla för oss (Quinn, 2015), som 

exempelvis innovation. 

Tidigare forskning har fått exemplifiera hur många gemenskaper och sammanhang, i 

såväl forskningsmiljöer som i arbetslivet, har haft en villighet att fokusera på och hantera 

negativt avvikande fenomen i människors och anställdas livsvärld. Målet med detta kan ha 

varit att hålla fokus på att undvika konkurs och hastig eller långsam död eller att hålla fokus 

på att uppnå fungerande och förväntade normaltillstånd. Det från vänster på - till mitten - på 

ett kontinuum, se Figur 1. Det är möjligt att detta har gjorts på bekostnad av att systematiskt 
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och samordnat arbeta för en förflyttning mot andra viktiga delar av verkligheten; de till höger 

positivt avvikande fenomen som det suveräna, fulländande, blomstrande etc. 

I föreliggande studie utgjordes den fenomenologiska existentiella baslinjen av 

kontinuumet, negativt avvikande - normaltillstånd - positivt avvikande (Cameron, 2003), se 

Figur 1.  

I det följande presenteras en avgränsad del av den psykologiska livsvärld som anställda 

i en svensk myndighet kan uppleva när det kommer till att ta sig an innovation: Rådande 

normaltillstånd, omfattande förändringstryck och entropi; Kultur och strukturer för innovation; 

Kreativitet, innovation och ökat kundvärde, samt Den ökade efterfrågan på svenska 

myndigheter att vara innovativa och samverka.  

 

Rådande normaltillstånd, omfattande förändringstryck och entropi   

Människor och organisationer brukar göra framsteg och nå upp till en viss nivå. I början 
ger den nya nivån tid för konsolidering och återhämtning. Senare blir det en komfortzon. 
I vår komfortzon vet vi hur vi har kontroll. Vi vet hur vi leder och styr. Vi vet hur vi 
gör de saker som vi behöver göra. Det blir våra rutiner och så länge inget förändras kan 
vi vara framgångsrika.  
(Quinn, 2004, s. 18) 

 
Universum, som utgör det större system som organisationer verkar i, har visat sig vara 

i ständig förändring (Quinn, 2004). Quinn (2004) menar att i enlighet med termodynamikens 

andra huvudsats så finns det i alla system en närvaro av entropi. Enligt Quinn (2004) utgör 

entropi ett mått på oordning eller ett mått på energi i ett system, som inte är tillgängligt för 

produktivt arbete, och entropi tenderar att få alla slutna system att falla isär, eller skingras. 

Enligt Quinn (2004) är entropi inte bara rådande i fysiska system utan det verkar både i det 

mänskliga egot och i organisationskulturen, vilket medför att individer och organisationer 

kontinuerligt utsätts för ökad entropi.  

Quinn (2004) menar också att i en tillvaro som är i ständig förändring tar människan 

ständigt emot olika signaler. Enligt Quinn (2004) visar dessa signaler på behovet av 

förändring och behovet för människan att utvecklas bortom invanda normala rutiner; att 

arbeta för att uppnå högre nivåer av komplexitet, attrahera nya flöden av energi, bemästra 

entropi och undvika ”långsam död” (s. 24). Enligt Quinn (2004) finns det en tendens att 

människor förnekar dessa signaler. Att det oftast är först när ett system har skakats om som 

det ”finns en ökad villighet att göra en betydande förändring, gällande vilka vi är och hur vi 

gör saker” (Quinn, 2004, s.6).  
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2009 års regeringsproposition, 2009/10:175, gav signaler om att det finns ett 

omfattande förändringstryck och behov av att offentliga verksamheter ständigt behöver 

vidareutvecklas, vara innovativa och samverka för att upprätthålla ett starkt och välmående 

Sverige. Studier sju år senare, från 2016, som initierades av Sveriges innovationsmyndighet 

Vinnova, visade att brist på tid, brist på finansiella resurser, brist på användning av 

systematiska arbetssätt och processer, brist på incitament för medarbetarna samt en 

obenägenhet hos myndigheten att ta risker, var områden som hindrade myndigheterna från att 

vara framgångsrika i sitt innovationsarbete (Implement Counsulting Group, 2017).  

Inom offentliga myndigheter har det under de gångna decennierna blivit ett ökat fokus 

på att införa New Public Management (Bringselius, 2017; Tillitsdelegationen (2018b) och 

kvalitetsledning, med en ökad kvalitetskontroll som följd (Palm, Lilja & Wiklund, 2014). 

Därutöver har det offentliga pålagts en efterfrågan på ökad innovation utöver de tidigare 

kraven att arbeta systematisk med kvalitetsledning (Palm et al., 2014). Tidigare forskning 

inom verksamhetsutveckling har visat att organisationer ofta haft fokus på att utvecklas 

genom att arbeta med ständiga förbättringar på bekostnad av att arbeta med innovation (Palm 

2017). Enligt Palm (2017) har flera svenska offentliga verksamheter visat sig ha svårt att 

börja balansera de två perspektiven, kvalitet och innovation, samt att utveckla den struktur 

och kultur som stödjer denna form av balans. 

 

Kultur och strukturer för innovation  

Enligt Lilja, Hansen, Fredrikson och Richardsson (2017) finns det tydliga tecken som 

indikerar att kvalitetsledning och innovationsledning närmar sig varandra och att denna 

rörelse sker på initiativ från bådas håll. Dels har detta visats sig i arbetet med kommande 

ISO-standarder och i konkreta arbetssätt som exempelvis Toyota Kata (Lilja et al., 2017). 

Denna utveckling har också visat sig i en praktisk inriktning, där de två områdena 

kvalitetsledning och innovationsledning samordnas i utbildningssammanhang av framtidens 

ledare, samt som en upptränad samverkanskompetens och ledarskapsfärdighet (Lilja et al., 

2017). 

Att utveckla verksamheter genom ständiga förbättringar (kvalitet) och radikala 

innovationer (innovation) och samtidigt lyckas balansera de här båda perspektiven har enligt 

Palm (2017) beskrivits som att ha god organisatorisk simultankapacitet. Enligt Palm (2017) 

har tidigare forskning om organisatorisk simultankapacitet främst bedrivits inom den privata 

sektorn och det har genomförts få studier inom offentlig förvaltning. Palm har med sin 

forskning inom det offentliga haft som avsikt: att visa på hur innovation kan förstås och 
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utvecklas som en strategi för att uppnå ökade kundvärden inom den offentliga sektorns 

erbjudanden, att utveckla befintlig kunskap om organisatorisk simultankapacitet samt att 

identifiera faktorer som kan skapa förutsättningar för god organisatorisk simultankapacitet 

(Palm, 2017).  

Palm (2017) menar att hans forskning har visat på ett antal främjande faktorer för att 

uppnå organisatorisk simultankapacitet i offentlig förvaltning och att några av dessa faktorer 

harmonierar med kvalitetsrörelsens kärnvärden som kundfokus, helhetssyn och ledningens 

engagemang. Flera av de faktorer som i Palms forskning empiriskt har identifierats som 

viktiga för organisatorisk simultankapacitet går även att återfinna bland andra forskares 

identifierade möjliggörare för innovation (Palm, 2017). Palms forskning bidrar med att 

sortera ut vilka faktorer, bland en lång rad av möjliggörare för innovation, som kan vara de 

viktigaste faktorerna att prioritera när det kommer till att skapa en struktur och kultur som 

stödjer god organisatorisk simultankapacitet. Dessa faktorer presenteras enligt följande 

(Palm, 2017, s.vi):  

• Budget för både ständiga förbättringar och innovation  

• Utveckling av en kultur där de anställda känner att det är tillåtet att göra misstag 

• Bra dialog både internt och med externa intressenter 

• Fokus på implementering av innovationer  

• Tydliga incitament för arbete med både ständiga förbättringar och innovation…inom 

samtliga berörda yrkeskategorier 

• Arbeta via ”ambassadörer” som kan främja de innovativa processerna 

 

Enligt Palm (2017) går det att närma sig ökad förståelse för hur god organisatorisk 

simultankapacitet, kvalitetsledning och innovationsledning kan säkerställas och balanseras. 

Detta kan göras genom att titta på Marchs forskning, 1991, omfattande den dynamiska 

balansen mellan ”exploitation” och ”exploration” - nyttjande och utforskande (March, 1991; 

Palm, 2017). Enligt Palm et al. (2014) kan ”exploitation”, nyttjande, beskriva kvalitetssäkring 

och kvalitetsförbättring av nuvarande tjänster och aktiviteter och ”exploration”, utforskandet, 

avse utveckling av nya tjänster, produkter eller processer, d.v.s. innovation som söker efter 

morgondagens möjligheter och lösningar.   

Palm (2017) har påvisat att det har gjorts viss forskning på den offentliga sektorns 

förmåga att arbeta med ”exploitation” och ”exploration”- nyttjande och utforskande. 

Wihlman, 2014, har hävdat att den offentliga sektorn verkar ha en kultur och en struktur för 
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nyttjandet, ”exploitation”, men att den saknar en kultur och strukturer för 

utforskandet, ”exploration” (Palm, 2017).  

Kultur manifesterar sig enligt Schein (2010) på tre nivåer. På den lägre nivån finns 

grundläggande antaganden, på den mellersta nivån värderingar, och på den högsta nivån finns 

företeelser, artefakter. Den högsta nivån är den mest synliga nivån med påtagliga företeelser, 

som exempelvis frågor som ställs i organisationen, arbetssätt, processer, mötesstrukturer med 

flera (Schein, 2010). Allt sådant som de anställda använder sig av och allt det som görs 

praktiskt i det dagliga arbetet räknas till företeelser på denna nivå (Schein 2010).  

Enligt Westrum (2004) definieras kultur som organisationens kommunikations- och 

responsmönster, hur den responderar på problem och möjligheter som organisationen möter. 

Enligt Westrums iakttagelser och studier finns det tre dominerande responsmönster och sätt 

som organisationer processar information på; det patologiska, byråkratisk och generativa 

(Westrum, 2004). Westrum menar att informationsflödet är den avgörande faktorn i 

organisationskulturen och att det inte bara handlar om hur mycket information som överförs 

från A till B, utan också i vilken grad informationen är relevant, aktuell och användbar för 

mottagaren (Westrum, 2004). Enligt Westrum (2004) lyckas generativa organisationer att 

förflytta efterfrågad information till rätt person, i rätt format, inom rätt tidsram. Det som 

guidar denna typ av kommunikation och generativ organisatorisk respons är frågan: Vem 

behöver den här informationen nu (Westrum, 2004)?  

Jämfört med de patologiska och byråkratiska sätten att respondera på, så tenderar 

generativa organisationer att förmedla information till rätt personer, på alla nödvändiga och 

proaktiva sätt (Westrum, 2004). Enligt Westrum (2004) tar en öppen generativ kultur till sig 

innovation bättre och den responderar bättre på signaler som visar på hot och faror. 

Generativa organisationer förväntar sig att anpassningsförmåga, medvetenhet och 

handlingskraft (empowerment), ersätter misstänksamhet, isolering och passivitet, som det 

jämförelsevis finns mer av i de mer patologiska och byråkratiska organisationskulturerna 

(Westrum, 2004). 

 

Kreativitet, innovation och ökat kundvärde 

Att under ett omfattande förändringstryck lyckas säga ja till signaler som påvisar 

behovet av förändring och vidareutveckling; att kreativt börja arbeta för att förnya sig och 

göra saker på nya sätt (att använda nya tankesätt, arbetssätt och processer); att kreativt 

kombinera en funktion med en annan, så att helt nya funktioner kan uppstå (att ta fram en ny 

produkt eller tjänst). Detta kan anses som innovativt och att vara en innovation, och ett 
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beskrivande exempel är datorföretaget Apple som under 2,5 år, mellan 2004–2007, lyckades 

förnya sig själva och sin kultur. Apple gjorde detta genom att hitta nya kreativa tankesätt, 

arbetssätt och processer för att finna ut nya kombinationer bland ett antal redan befintliga 

funktioner. Apple lyckades vid denna tidpunkt utmana det rådande genom att kombinera - tre 

saker till en sak - som direkt ökade kundvärdet, vilket förtydligas enligt följande.  

Apple hade enligt Jobs (2007) under flera år, från 2001, utvecklat iPod; en unik bärbar 

musikspelare och dem hade för denna produkt lyckats utveckla och ta fram en pekskärm med 

kontrollfunktioner, ”widescreen touch control”. Apple hade samtidigt bestämt sig för att börja 

agera inom ett nytt affärsområde och därför utvecklat och skapat en ny revolutionerande 

telefon, ”revolutionary mobile phone”. Detta medförde att inte enbart Apples rådande 

marknad för datorer och musikspelare var öppen, utan att även en ny möjlig marknad för 

mobiltelefoni och ”smartphones” hade öppnat sig för företaget. För det tredje hade Apple 

använt sig av företagets upparbetade förmåga att bygga användarvänliga datorer med 

internetkommunikation. Med hjälp av det världsledande operativsystemet Mac OS X hade 

Apple också kunnat utveckla en helt ny banbrytande enhet för 

internetkommunikation, ”breaktrough internet communicator”. Vid Apples årliga 

lanseringsevent på Macworld Conference & Expo 2007, var det här inte tre olika produkter, 

utan det var - en iPod med pekskärm, en telefon och en smart enhet för 

internetkommunikation - som Apple kombinerade till en gemensam ny produkt och som Jobs 

(2007) presenterade som ”iPhone”: 

Det här är en dag, som jag har sett fram emot, i två och ett halvt års tid. Det händer då 
och då att en revolutionerande produkt tas fram - som förändrar allting!  

För det första, så är man gynnad av lyckan, om man under sin karriär har fått 
möjlighet att arbeta med bara en sådan produkt. Apple däremot, har varit väldigt 
lyckosamma och haft förmågan att introducera ett flertal av dessa produkter till världen.  

1984 introducerade vi Macintosh. Det förändrade inte bara Apple, det 
förändrade hela datorindustrin.  2001 introducerade vi den första modellen av iPod. Och 
det, förändrade inte bara hur vi alla lyssnar på musik, det förändrade också hela 
musikindustrin.  

Nå väl idag, introducerar vi tre, revolutionerande produkter i klass med dessa. 
Den första är en iPod med en pekskärm, den andra är en revolutionerande mobiltelefon 
och den tredje är en banbrytande enhet för internetkommunikation.  

Så, tre saker. En iPod, med pekskärm med kontrollfunktioner, en 
revolutionerande mobiltelefon och en banbrytande enhet för internetkommunikation. 
En iPod, en telefon och en enhet för internetkommunikation. En iPod, en telefon! Börjar 
ni fatta grejen?  
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Det här är inte tre enheter skilda från varandra. Det här är en enhet, och vi kallar 
den för ’iPhone’. I dag uppfinner Apple telefonen på nytt, och här är den…  
Jobs (2007) Macworld San Francisco 2007 Keynote Address 
 
Då, 2007, var det här ett positivt avvikande fenomen, en innovation, vilken sedan dess 

har revolutionerat mobiltelefonindustrin. iPhone har skapat stort kundvärde och köpts av 

otaliga människor runt om i världen. Idag, 2018, upplevs denna kombination som en norm 

och är för marknadens kunder en förväntad produkt med tillhörande förväntade funktioner, 

oavsett om kunden väljer en produkt från Apple eller från ett annat mobiltelefonföretag. 

Enligt Palm (2017) har det visat sig finnas ett flertal definitioner av innovation likväl 

som teorier som försöker beskriva innovationsprocessen. Palm menar att praktiker och 

forskare inom området har delat in innovationsprocessen i flera faser. På senare tid har det 

även funnits forskare som delat in innovationsprocessen i endast två faser, där den första 

fasen består av skapandet av nya idéer, och den andra fasen utgör framgångsrikt 

genomförande av idéerna. Detta kan enligt Palm (2017) ses som en förenklad, men i många 

fall, praktisk och tillräcklig beskrivning. Moore och Hartley betonar dessa två faser, 2008, när 

de hävdar att innovation sker när nya idéer och metoder införlivas i ett sammanhang (Palm, 

2017). Palm bygger vidare på detta argument, utifrån ett kvalitetsledningsperspektiv, i vilket 

kundfokus och ökat kundvärde länge har varit centralt, och menar att definitionen av 

innovation bör bestämmas utifrån det uppnådda kundvärdet. Det vill säga om värdet för 

kunden blir större tack vare innovationen. Detta motiverade Palm (2017) att i sin forskning 

använda sig av följande definition av innovation: ”Innovation är processen att omvandla och 

implementera idéer till nya produkter, tjänster eller processer, för att uppnå ökat kundvärde.” 

(s.21). Denna definition sammanfaller till stora delar med (Cameron, Dutton, & Quinn, 2003) 

som har föreslagit följande: ”En innovation är något nytt med en hög grad av originalitet, 

inom vilket område som helst, som vinner insteg i ett samhälle, ofta via marknaden, och som 

blir banbrytande för människor” (s. 49).  

 

För att kunna harmonisera och säkra kvaliteten i hur innovation mäts och följs upp inom 

OECD, utvecklades 1992 Oslo Manual. Denna manual har uppdaterats tre gånger och i den 

senaste, fjärde upplagan av Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using 

Data on Innovation (OECD, 2018), definieras innovation enligt följande:  

En innovation är en ny eller förbättrad produkt eller process (eller en kombination av 
dessa) som skiljer sig avsevärt från enhetens tidigare produkter eller processer och som 
har blivit tillgänglig för potentiella användare (produkt) eller tagits i bruk av enheten 
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(process) 
(OECD, 2018, s.20). 

 
Den tidigare OECD definitionen från 2009 belyste även fyra olika typer av 

innovation: produktinnovation, processinnovation, marknadsföringsinnovation samt 

organisationsinnovation (OECD, 2009). De här fyra typerna har 2018 blivit två huvudtyper: 

produktinnovationer och organisatoriska (business-) processinnovationer (OECD, 2018). 

 

Sedan ett antal år pågår det även ett utvecklingsarbete med den globala standarden 

ISO omfattande innovation och innovationsledning, ISO 50500 familjen (Lilja et al., 2017). 

Enligt Ozan (2017) påbörjades arbetet med standarden ISO 50500, 2014, och första 

publikationen beräknas släppas första kvartalet 2019. Enligt ISO:s Tekniska kommitté 279 är 

följande ISO standarddokument inom innovationsledning under utveckling, Innovation 

Management (ISO/TC279, 2017):  

• ISO 50500 Principer, termer och definitioner (Fundamentals and vocabulary) 

• ISO 50501 Innovationsledningssystem (Innovation managementsystem) 

• ISO 50502 Mätning och utvärdering (Assessment)  

• ISO 50503 Innovationspartnerskap metoder och verktyg (Innovation partnership)  

• ISO 50504 Strategisk omvärldsbevakning (Strategic intelligence management) 

• ISO 50505 Immateriella rättigheter (Intellectual property management) 

Då detta är ett pågående ISO arbete för att nå en högre nivå och samordnad bild inom 

fenomenet innovation globalt, har beskrivningar på innovation från det här pågående ISO-

arbetet inte kunnat belysas mer ingående i denna studie och därför utelämnats. 

 

Denna studie handlar om innovation och framförallt om att ta sig an innovation inom 

en organisation. Innovationens två faser som Palm (2017) presenterade; skapandet av nya 

idéer och framgångsrikt genomförande av idéerna, har för denna studie tydligare 

kompletterats i enlighet med Amabile och Pratt (2016) samt Moore och Hartley (2008).  

Amabile och Pratt (2016) har beskrivit kreativitet och innovation som olika delar av 

väsentligen samma process, i vilken innovation kan förstås som något organiskt som växer 

fram och uppstår genom aktiviteter inom organisationen. Att särskilja från externt förvärvade 

innovativa produkter eller tjänster, som exempelvis härrör från fusioner eller förvärv 

(Amabile & Pratt, 2016). Kreativitet har av Amabile och Pratt (2016) definierats som 
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framställning av nya och användbara idéer från en individ eller en mindre grupp av individer, 

som arbetar tillsammans i ett team, en enhet eller avdelning.  

Dessa definitioner och synen på förhållandet mellan kreativitet och innovation är de 

som författaren till denna studie har valt att utgå ifrån, och är enligt Amabile och Pratt (2016) 

samma som presenterades i ”Componential model of creativity”, Amabile, 1982, s.367, och 

som även har presenterats som ”The dynamic componential model of innovation” (Amabile 

& Pratt, 2016, s.165). Och när det kommer till myndigheter som nyttorealiserande 

institutioner och deras innovationer, belyser Moore och Hartley (2008) att innovation inte 

bara är ”nya idéer och arbetssätt som börjar implementeras”(s. 4), utan att det ”även omfattar 

att återuppfinna, eller att göra en anpassning av en innovation, i ett annat sammanhang, på en 

annan plats eller tidsperiod” (s. 5). Denna syn på innovation i myndigheter har också beaktats 

i denna studie. 

 

Efterfrågan på svenska myndigheter att vara innovativa och samverka 

Gällande den ökade efterfrågan på svensk statsförvaltning att ta sig an innovation så 

blev det belyst enligt följande under punkt 4.3 Målkommentar och förvaltningspolitiska 

åtgärder, regeringens proposition Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, 

2009/10:175:  

Sverige har en i huvudsak väl fungerande statsförvaltning. Ett omfattande 
förändringstryck och ständiga krav på rättssäkerhet och effektivitet gör dock att 
verksamheten ständigt måste vidareutvecklas. En statsförvaltning som är innovativ och 
som samverkar är en viktig komponent för att upprätthålla ett starkt och välmående 
Sverige med en fortsatt stabil demokrati och en hållbar tillväxt.  

Med innovativ avses här främst förmågan att i samverkan få till stånd fler 
värdeskapande system som tillgodoser brukarnas önskemål om hög kvalitet i de 
offentliga tjänsterna, professionernas önskan att få bedriva ett framgångsrikt arbete och 
huvudmännens krav på god resursanvändning.  

Nya idéer och tillvägagångssätt behövs för att undanröja onödig byråkrati, 
förenkla människors vardag och för att få en ännu effektivare användning av 
skattebetalarnas pengar. Det gäller inte minst att utifrån medborgarnas och företagens 
olika behov hitta nya sätt att organisera produktionen av offentliga tjänster. Det är 
angeläget att denna typ av förnyelsearbete ges utrymme, att nya effektiva arbetsformer 
utvecklas och att bra idéer och lösningar når ut i hela den offentliga förvaltningen… 
(Propositionen, 2009/10:175, s.28)  
 
Sedan 2009 då denna proposition arbetades fram har det, så väl i Sverige som i övriga 

världen, gjorts många framsteg inom området innovation i offentlig förvaltning. Här belyses 
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endast kortfattat ett fåtal exempel på framstegs som har gjorts och som också ligger nära den 

myndighet, Tillväxtverket, som är i fokus för denna studie. 

2016 gav Regeringen ”Uppdrag till Statskontoret om statlig styrning av offentlig 

sektor” med ett uttalat fokus att ”analysera och förstå hur medarbetares kompetens och 

erfarenheter bättre kan tas tillvara, vilka krav det ställer på ledarskapet samt hur statliga 

ledares kompetens bör utvecklas för en innovativ och samverkande förvaltning” 

(Finansdepartementet, 2016a, s.1). Resultat från deluppdraget, som omfattade Statliga 

myndigheter och verksamheter, visade på tre utvecklingsområden: Mer tid till 

kärnverksamheten, Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten, samt Utvecklad styrning 

(Statskontoret, 2017).  

Resultatet medförde att Regeringen den 16 juli 2016 beslutade att genom ett direktiv, 

Tillit i styrningen (Dir. 2016:51), inrätta en Tillitsdelegation med uppdrag att inom ramen för 

befintliga regelverk vidareutveckla en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet 

(Finansdepartementet, 2016b).  

Tillitsdelegationen överlämnade, i juni 2017, sitt första delbetänkande: Jakten på den 

perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? (SOU 

2017:56) (Tillitsdelegationen, 2017a). Den 30 oktober 2017 gavs det ut en rapport 

Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) (Bringselius, 2017; Tillitsdelegationen, 2017a), och 

vid regeringssammanträdet den 7 december 2017 utvidgades delegationens uppdrag genom 

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Dir. 2017:119), enligt följande:  

Delegationen får i uppdrag att bland annat: 

• genomföra dels projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill 
utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid 
myndigheten, dels projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig 
verksamhet, 

• organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och 
prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv, 

• sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning 
i den egna verksamheten, och 

• föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga 
myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter att 
delegationen har avslutat sitt arbete.  

(Finansdepartementet, Dir. 2017:119, s.1)  
 

Den 14 juni 2018 presenterade Tillitsdelegationen tre betänkanden kring sitt uppdrag, 

Huvudbetänkandet: Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47). Delbetänkandet: En 
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lärande tillsyn (SOU 2018:48) samt Forskningsantologin: Styra och leda med tillit (SOU 

2018:38) (Tillitsdelegationen 2018a; 2018b; 2018c). Den 28 mars 2019 gav Regeringen 

Tillitsdelegationen ytterligare ett direktiv: Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Dir. 

2019:6): ”Delegationen får i uppdrag att göra en kartläggning av och analysera 

introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att 

lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för 

statsanställda kan införas” (Finansdepartementet, Dir. 2019:6, s.1). 

 

Utöver detta har Vinnova undersökt i vilken grad olika myndigheter arbetar med 

innovation, vilket under hösten 2016 uppmärksammades genom en studie av 112 svenska 

myndigheter (Implement Counsulting Group, 2017). Studien som gjordes på uppdrag av 

Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet hade följande frågeställning: ”Hur väl 

arbetet med innovation och förnyelse drivs inom myndigheterna och vad som utgör de 

kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas?” (s.1). Studien utfördes av forskare vid Kungliga 

Tekniska Högskolan, professor Sofia Ritzen och forskare Susanne Nilsson tillsammans med 

Implement Consulting Group. Resultaten från studien sägs ha givit nya insikter gällande 

nuläget samt vad som skiljer myndigheter som lyckas bättre med sitt innovationsarbete 

(55 %) jämfört med dem som inte gör det (45 %). Resultatet sägs också kunna visa på tydliga 

erfarenheter och rekommendationer inom följande fyra områden (Implement Counsulting 

Group, 2017, s.1): 

1. Syfte och fokus – Vad är myndighetens uppdrag, syfte och fokus avseende innovation? 

2. Förutsättningar – Vilka förutsättningar finns inom myndigheten för att driva 

innovation? 

3. Arbetssätt – Vilket arbetssätt tillämpas för att skapa innovation? 

4. Nyttorealisering – Vilka resultat skapas genom innovationsarbetet? 

 

Ett ytterligare framsteg, som hade ett värde att påvisa, var att Regeringskansliet har 

upprättat en lättnavigerad hemsida där regeringens politik inom innovation presenteras med 

länkade sidor till Innovation i statens budget, Mål för innovation, med flera 

(Regeringskansliet, 2017). På denna hemsida presenteras och beskrivs även en förtydligande 

definition om vad innovation handlar om: ”Innovation handlar om nya eller bättre lösningar 

som skapar värde för samhälle, företag och individer. Området omfattar planer och åtgärder 

för att utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften hos svenska företag inom många 

samhällsområden” (Regeringskansliet, 2017). 
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Sammanfattningsvis, gällande studiens avgränsning av de anställdas psykologiska 

livsvärld, visar denna att riktningen från regeringens sida sedan länge har varit tydlig; att det 

finns en ökad efterfrågan på svenska myndigheter att arbeta med innovation.  

Vidare visar denna avgränsning av de anställdas psykologiska livsvärld att rådande 

normaltillstånd, omfattande förändringstryck och entropi kreativt kan omvandlas till ökat 

kundvärde med hjälp av organisationskulturer och strukturer som främjar innovation. Den 

påvisar även att innovationsledning, kreativitet, innovation och ökat kundvärde kan ses som 

positivt avvikande fenomen, vilka under det senaste decenniet har studerats och allt mer 

ingående kartlagts. Att detta har gjorts för att de bättre skall kunna beskrivas, systematiseras, 

samordnas och effektiviseras och på så vis ge ökat kundvärde till interna och externa kunder, 

företag och offentlig förvaltning, lokalt som globalt. 

 

I det följande presenteras studiens specifika sammanhang mer ingående genom att 

Sveriges tillväxtmyndighet - Tillväxtverket introduceras, tillsammans med Community 

readiness - en organisations villighet.  

 

Sveriges tillväxtmyndighet - Tillväxtverket 

En myndighet, som för denna studie var Tillväxtverket, och som har de svenska 

företagen utpekade som sin slutkund, tog hösten 2017 beslut om att agera tydligare inom 

området innovation. Det här skedde först åtta år efter regeringens proposition, 2009/10:175. 

2017-11-21 lades ett internt projektdirektiv fram som hade målbilden: ”Ökad 

innovationskraft i myndigheten där vi har gått från ad hoc till strategi, systematik och 

samordning” (Tillväxtverket, 2017a). Uppdraget var att ta fram en handlingsplan som svarade 

mot målbilden, frågeställningarna och som angav alternativa ambitionsnivåer under 

treårsperspektivet, 2018–2020 (Tillväxtverket, 2017a).  

Två av frågeställningarna som projektet skulle svara på var av extra intresse för denna 

studie: ”Vilka hinder för ökad innovationskraft finns idag? Hur behöver vi utveckla vår kultur 

för att ge incitament och bra förutsättningar för medarbetarna att föreslå och realisera nya 

smarta lösningar?” (Tillväxtverket, 2017a).   

Enligt Tillväxtverket (2017b) och förordningen (SFS, 2014:43) beskrivs 

Tillväxtverket vara en statlig myndighet under Näringsdepartementet, som har regeringens 

uppdrag att i alla delar av landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional 

tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Kunskap, nätverk och finansiering är 
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Tillväxtverkets viktigaste erbjudanden och med hjälp av dessa skall Tillväxtverket 1) främja 

entreprenörskap, utveckling och hållbar tillväxt i företag, stärka konkurrenskraften samt 

förenkla för företag. Tillväxtverket skall även 2) främja ett aktivt regionalt tillväxtarbete i 

länen samt i det arbetet utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och 

lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Som en tredje 

punkt skall Tillväxtverket 3) ansvara för nationell samordning och utveckling av 

genomförandet av regionalfonden i Sverige inom ramen för den europeiska 

sammanhållningspolitiken.  

Tillväxtverket ska på dessa olika sätt verka för att regeringens mål för 

näringspolitiken respektive den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Vissa av Tillväxtverkets 

erbjudanden riktar sig direkt till företag eller blivande företagare. Andra erbjudanden syftar 

till att utveckla förutsättningarna och villkoren som påverkar företagandet i hela Sverige. 

Detta medför att Tillväxtverket samverkar med andra myndigheter, regioner och ett flertal 

andra intressenter.  

Visionen för Tillväxtverket är ett ”Sverige med fler företag som vill, kan och vågar”. 

Tillväxtverkets anställda förväntas upplevas som ”lyhörda, kunniga och handlingskraftiga”. 

Generaldirektör för Tillväxtverket är Gunilla Nordlöf och utöver henne finns det cirka 

430 anställda i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund 

samt i Stockholm, som är huvudkontor (Tillväxtverket, 2017b; SFS 2014:43). Tillväxtverket 

startade sin verksamhet 1 april 2009. Myndigheten tog främst över ärenden från Nutek och 

Glesbygdsverket som avvecklades den 31 mars 2009. Från Konsumentverket övertogs 

ärenden kring kommersiell och offentlig service på landsbygden (Tillväxtverket, 2017c). 

 

Community readiness - en organisations villighet 

Överallt ser vi exempel på hur team och teamarbete driver på utvecklingen i samhället. 
Det gäller allt ifrån den lilla familjen till större gemenskaper så som idrottslag och 
tillverkningsenheter på fabriksgolv. Andra goda exempel är ideella föreningar, byalag, 
snabbinkallade krisgrupper, ledningsgrupper på arbetsplatser och urbefolkningars 
grupperingar. Det är förbindelserna mellan teamets samlade kompetens, handlingskraft 
och prestationsförmåga som ger resultat. 

Whitney, Trosten-Blom, Cherney & Fry (2019, s.1) 
 

Vilket också tidigare har exemplifierats så handlar innovationsarbete i slutänden om 

människor som tillsammans - i en organiserad gemenskap - är beredda och villiga att ta sig an 

och utveckla nya kreativa tankesätt, arbetssätt och processer. Att tillsammans, som team eller 

som en hel organisation, vara villiga att kreativt kombinera en funktion med en annan, så att 
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helt nya funktioner kan uppstå, samt att vara beredda att ta fram nya produkter eller tjänster, 

eller förbättra redan befintliga sådana för att därmed uppnå ökat kundvärde.  

Enligt Edwards et al. (2000) kan begreppet “community readiness”, en gemenskaps 

villighet, krediteras Mary Ann Pentz som 1991 som i en konferansartikel presenterade 

originalkonceptet “community readiness”. Enligt Edwards et al. (2000) påvisade Pentz 

följande: om en gemenskap inte var redo, var det osannolikt att ett förebyggande program 

skulle påbörjas av gemenskapen. Vidare menade Pentz, 1991, följande: om ett program 

startades trots att en gemenskap inte var redo för det, skulle inledandet av programmet 

sannolikt leda till ett misslyckande (Edwards et al., 2000).  

Det här klargörandet var enligt Edwards et al. (2000) det som ledde forskarna vid Tri-

etniska centret för förebyggande forskning, att kraftsamla sin forskning och sina beprövade 

erfarenheter, för att fokusera på frågan om ”community readiness”, samt börja 

utveckla ”Community Readiness Model”. Modellen strävade efter att möta ett 

forskningsbehov: att bättre kunna matcha insatser och följa upp resultat vid genomförda 

experimentella insatser. Därutöver var strävan från forskarna att kunna erbjuda ett praktiskt 

verktyg för gemenskaper och organisationer som underlättade för dem att utvecklas och 

förändras i en positiv riktning (Edwards et al., 2000).  

För uppsatsens syfte som är att beskriva Tillväxtverket och dess anställda, d.v.s. en 

gemenskap och dess medlemmar i form av en organisation, har ”community readiness” givits 

betydelsen ”organisationens villighet”. I fortsättningen av denna uppsats 

kommer ”community readiness”, en sammanslutning av något slag och dess beredskap och 

villighet att agera, att ersättas med organisationens villighet. Ordet anställda kommer att 

användas för begreppet ”members”. 

Enligt Edwards et al. (2000) har det visat sig finnas många olika stadier eller nivåer av 

villighet i en organisation, och nivåbenämningarna med tillhörande definitioner har 

utvecklats och testats grundligt. De olika nivåerna av villighet har benämnts enligt följande, 

lägsta nivån benämns först och därefter följer nivåer i stigande ordning: Ingen medvetenhet, 

Förnekelse och motstånd, Vag kännedom/medvetenhet, Förplanering, Förberedelser, 

Igångsättning, Stabilisering, Bekräftelse och fortsatt utveckling samt Professionalisering och 

fullt ägarskap (Edwards et al., 2000). De här olika nivåerna har även blivit illustrerade som en 

nivåbild, ”Stages Of Community Readiness” (Plested, Edwards, & Jumper-Thurman, 2006), 

enligt Figur 2.  
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Figur 2. Modifierad efter Plested, Edwards & Jumper-Thurman (2006, s.11) 

 

Utöver dessa nivåer har arbetet med Community Readiness Model identifierat sex 

viktiga dimensioner, aspekter som påverkar en organisations villighet att vidta åtgärder och 

börja agera inom ett viktigt utvecklingsområde eller med en viktig frågeställning (Plested et 

al., 2006; Edwards et al., 2000). De här sex heltäckande dimensionerna som har identifierats 

och testats för att kunna mäta och poängsätta en organisations villighet har blivit presenterade 

av Edwards et al. (2000), och av Plested et al. (2006) i Community Readiness: A handbook 

for successful change. Enligt Plested et al. (2006) utgör de sex dimensionerna tillsammans ett 

utmärkt verktyg för att kunna identifiera och mäta aktuella behov i en viss gemenskap. De 

utgör också ett verktyg för att utveckla strategier som kan möta och uppfylla de identifierade 

behoven. De sex dimensionerna presenteras enligt följande: 

• Organisationens insatser: I vilken utsträckning finns det insatser, formas det program, 
riktlinjer inom området eller frågan?   

 
• Organisationens kännedom om insatserna: I vilken utsträckning känner anställda i 

organisationen till vilka lokala insats som görs, dess resultat och effekter? Är dessa insatser 
tillgängliga för alla inom organisationen? 
 

• Ledarskap: I vilken utsträckning stödjer utsedda ledare och inflytelserika anställda i 
organisationen området eller frågan? 

 
• Organisationsklimat: Vad är organisationens rådande inställning till området eller frågan? 

Är det ett klimat av passiv hjälplöshet eller ett klimat med aktivt ansvarstagande och 
handlingskraftig ”empowerment”? 
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• Organisationens kunnighet inom området: I vilken utsträckning är anställda kunniga 
inom området eller frågan - dess orsaker, konsekvenser och hur det påverkar organisationen? 

 
• Resurser tilldelade för att agera inom området: I vilken utsträckning finns lokala 

resurser - människor, tid, pengar, lokaler med mera – tilldelade och är tillgängliga för att 
stödja insatserna?  
(Plested et. al., 2006, s.9) 

 
 

Här, i den avslutande delen av inledningen, presenteras studiens utgångspunkter, 

nulägessituation/problem och antaganden om möjlig utveckling samt studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Studiens utgångspunkter - problem, möjligheter, syften och frågeställningar 

Denna studie har två syften och är uppdelad i två delar. Varje delstudie utgår från en 

nulägessituation/ett problem och ett antagande om en möjlig utveckling som kan främja 

organisationens villighet att ta sig an innovation.  

Första delen av studien utgår från att det i nuläget är ett problem med bristande 

vetskap bland de anställda om organisationens villighet till innovation; att det hindrar 

organisationen från att lyckas bli och upplevas som en innovativ och samverkande 

myndighet. Vidare antas det en möjlig utveckling: att ökad kännedom om organisationens 

villighet att ta sig an innovation kan resultera i ökat stöd bland de anställda, så att 

utvecklingsprogram inom området innovation kan bli hållbart värdeskapande (hållbart 

effektiva och effektfulla).  

Syftet för den första delstudien är att i en statlig myndighet undersöka organisationens 

villighet till innovation. Frågeställningen är: 1) På vilken nivå ligger organisationens villighet 

till innovation och i vilken riktning rör den sig?  

Andra delen av studien utgår från att det i nuläget (hösten 2017) är ett problem och 

hinder med att de anställdas behov gällande att ta sig an innovation inte bemöts eller 

undersöks på ändamålsenliga sätt, samt att den samlade innovationskraften i organisationen 

inte har utvecklats i enlighet med regeringens proposition 2009/10:175.  

Vidare antas det en möjlig utveckling: att ett systematiskt utforskande och 

tydliggörande, av berättelser och vad som är allmänt kännetecknande för att ta sig an 

innovation, bättre möter de anställdas och organisationens behov, samt påverkar den samlade 

innovationskraften i en positivt avvikande riktning. 
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Syftet för den andra delstudien är att i myndigheten utforska vad som är allmänt 

kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen. Frågeställningarna är: Vad är 

kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen? och Vad är kännetecknande i de 

anställdas upplevelser omkring frågan - hur viktigt är innovation för organisationen? 

  

Metod 
Metodologisk översikt 

Inriktning på denna kvalitativa studie var att i en statlig myndighet 1) undersöka 

organisationens villighet till innovation och 2) utforska vad som är allmänt kännetecknande 

kring att ta sig an innovation i organisationen. Studiens två övergripande frågeställningar var 

följande: 1) På vilken nivå ligger organisationens villighet till innovation och i vilken riktning 

rör den sig? samt 2) Vad är allmänt kännetecknande i de anställdas upplevelser kring att ta sig 

an innovation i organisationen?  

Utgångspunkter för studien var de anställdas upplevelser och perspektiv kring hur 

organisationen arbetar med innovation. För att lyckas få fram så kvalitativ information som 

möjligt omfattande deltagarnas upplevelser användes två intervjuguider.  

Den första delstudiens utgick från intervjuguide 1: Community Readiness Assessment 

Questions (Bilaga I) och transkriberade data från dessa frågor blev analyserade med hjälp av 

Community Readiness Modellens analys- och poängsättningsprocedur. 

För den andra delstudiens syfte kompletterades den första intervjuguiden med 

ytterligare frågor som användes vid intervjuerna av deltagarna. Dessa frågor var uppbyggd av 

metaforerna ”att riva barriärer” och ”att öppna dörrar”, se intervjuguide 2: Interna barriärer 

att riva och dörrar att öppna (Bilaga II). Denna guide användes med avsikten att fördjupa 

utforskandet av deltagarnas upplevelser kring hur organisationen arbetar med innovation. 

Intervjudata insamlad med hjälp av dessa frågor, tillsammans med några mer relevanta frågor 

och intervjudata från delstudie ett, analyserades genom EPP-metoden (Empirical 

Phenomenological Psychological Method). Studiens övergripande design sammanfattas i 

Figur 3.  
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Fig. 3. Studiens övergripande design 

 
 

Deltagare 

I denna studie har en kombination av tillgänglighetsurval och handplockat, icke 

slumpmässigt, urval valts (Langemar, 2008). Deltagarna valdes ut bland personal som var 

anställda på Tillväxtverket i Stockholm. Dessa personer var antingen projekt-, referens- eller 

styrgruppsmedlem i ett projekt som hade som projektmål att ta fram en 

innovationshandlingsplan för Tillväxtverket gällande treårsperioden, 2018-2019-2020. 

Projektet hade fler medlemmar än de som deltog i studien. En jämn könsfördelning 

eftersträvades i urvalet. Åtta personer ur projektet var utvalda att deltaga i studien. Samtliga 

som tillfrågades att deltaga i studien valde att göra det, men en person kunde inte deltaga på 

grund av att personen hade gått på semester. Deltagarna utgjordes av tre män (n=3), och fyra 

kvinnor (n=4). Totalt deltog sju personer (n=7). Samtliga deltagare visade sig vara 

tillsvidareanställda. Med hänsyn till konfidentialitetsaspekter redovisar ingen övrig 

information gällande exempelvis deltagarnas utbildning, yrkesroll, grad av erfarenhet av det 

som undersöks; dessa uppgifter ansågs inte heller vara relevanta för studiens syfte.  

De utvalda personerna kontaktades antingen via ett spontant möte i det öppna 

aktivitetsbaserade kontoret i Stockholm, eller via e-post. Tid och plats för intervjuerna 

arrangerades med hjälp av Tillväxtverkets epostprograms kalender-, mötes- och 

lokalbokningsfunktion.  

 

Instrument 

De semistrukturerade intervjuerna som genomfördes bestod av två instrument med 

olika former av frågor och med olika syften. Community Readiness Assessment Questions 
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(Plested et al., 2006) (Bilaga I) hade till syfte att undersöka organisationens villighet till 

innovation, utifrån deltagarnas upplevelser och perspektiv. Det andra instrumentet Interna 

barriärer att riva och dörrar att öppna (Bilaga II) hade till syfte att utforska vad som är 

kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen, utifrån deltagarnas upplevelser 

och perspektiv. 

Intervjuguide 1: Community Readiness Assessment Questions. 

Enligt Edwards et al. (2000) har intervjufrågorna i det första instrumentet, 

Community Readiness Assessment Questions, utvecklats av forskargruppen vid The Tri-

ethnic Center och det består av frågor som naturligt kan varieras beroende på vilket område 

som undersöks. Forskarnas mål med dessa frågor har varit att bedöma nivån av villighet i 

organisation (community readiness) (Edwards et al., 2000). Frågorna har utvärderats för att 

specifikt kunna fånga de dimensioner som önskas kunna bedömas på respektive nivå, och det 

har visat sig varit tillräckligt med ett fåtal huvudinformanter för att kunna ge korrekt 

information över nivån på villighet i organisationen (Edwards et al., 2000). 

Frågeställningarna och dess procedur har av forskargruppen vid The Tri-ethnic Center testats 

och dess reliabilitet är fastställd (Edwards et al., 2000).  

Intervjuguide 2: Interna barriärer att riva och dörrar att öppna.  

Det andra instrumentet, Interna barriärer att riva och dörrar att öppna (Bilaga II), 

utgick ifrån forskning som har visat på hur metaforer kan vara ett verktyg för att stödja 

organisationsförändringar och för att möjliggöra en konstruktiv organisationskultur inom 

innovation och kvalitet (Hansen, Lilja, Richardsson, & Jørgensen, 2017). Metaforer sägs 

kraftfullt kunna påverka om vi fattar beslut och agerar baserat på rädsla och desperation, eller 

om besluten och agerandet är baserade på kreativitet och handlingskraft, ”resilience” (Barret 

& Cooperrider, 1990). Positiv psykologiforskning om emotionernas roll har enligt 

Fredrickson (2013) visat på att negativa emotioner begränsar och stänger ner våra tanke- och 

handlingsrepertoarer, medan positiva emotioner är uppbyggliga för oss och öppnar upp för 

nya tanke- och handlingsmöjligheter. Positiva emotioner förbinder dessutom människor med 

varandra och de tjänar som effektiva verktyg för att kunna reglera negativa känslor 

(Fredrickson, 2013). I alla former av förändrings-, kvalitets-, eller innovationsprocesser kan 

dessa emotioner behöva hanteras framgångsrikt. 

Tillväxtverket har sedan 1 juni 2015 ett metaforrikt varumärkeslöfte i form av: ”Vi 

öppnar dörrar och river barriärer för att skapa ett Sverige med fler företag som vill, kan och 

vågar” (Tillväxtverket, 2017d).  
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Med utgångspunkt från varumärkeslöftet och forskningsinsikter gällande metaforers 

och positiva emotioners naturligt stärkande effekter, skapades för denna studie en 

intervjuguide: Interna barriärer att riva och dörrar att öppna. Dessa frågor utgick från de två 

grundläggande frågeställningarna: Vilka är våra interna barriärer inom förnyelse/innovation? 

och Vilka tre dörrar behöver öppnas för att främja förnyelse/innovation? (Bilaga II).  

Målet med dessa frågor var att ge svar på syftena med denna studie och samtidigt få 

frågorna att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv leva vidare inom den studerande 

organisationen. Enligt socialkonstruktionismen tenderar det som människor mest frekvent 

frågar och samtalar om att bli deras verklighet (Whitney et. al, 2012), d.v.s. att frågorna 

direkt kan fylla ett stort värde genom att ställas i dess nuvarande form. 

Frågeställningarna har inte tidigare testats och dess reliabilitet har därför inte kunnat 

fastställas. De testades för första gången i denna studies och är mål för fortsatt forskning. 

 

Datainsamlingsmetod och Procedur 

I överensstämmelse med syftet för denna studie valdes kvalitativ intervju som 

forskningsmetod (Langemar, 2008). Då målet var att få deltagarna att så frispråkigt som 

möjligt ge sina egna personliga svar omfattande såväl ”upplevelser, tankar, känslor, 

reflektioner, åsikter, önskningar, framtidsplaner, motiv och annat som ryms inom människors 

livsvärld” (s.68), var en semistrukturerad intervju med öppna frågor det naturliga valet.  

Data samlades in av författaren till denna studie, som har en mångårig erfarenhet av 

att intervjua, fråga, lyssna och ställa följdfrågor till deltagare inom arbetslivet. Författaren är 

utbildad inom innovation, affärs och tjänsteutveckling sedan 2008 och arbetar periodvis som 

anställd och/eller som konsult i eget bolag. Författaren och tillika datainsamlare är sedan 

2010 engagerad i forskning tillsammans med en tvärvetenskaplig forskargrupp inom 

Kvalitetsledning vid Mittuniversitetet i Östersund och har varit medförfattare till ett antal 

forskningsartiklar. 

För datainsamling användes en semistrukturerad intervju med hjälp av två 

intervjuguider, Bilaga I) och Bilaga II). Personerna ombads att under intervjun, utifrån sitt 

personliga perspektiv, svara och reflektera över hur de upplever förnyelse/innovation inom de 

följande sex ”community readiness” dimensionerna (teman):  

• Tillväxtverkets insatser inom förnyelse/innovation  

• Anställdas grad av kännedom om insatserna  

• Ledarskapet  
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• Förnyelse-/innovationsklimatet på Tillväxtverket  

• Kunskapsnivån inom förnyelse/innovation samt  

• Resurser som är tilldelade för insatserna inom förnyelse/innovation. 

Intervjufrågorna inom respektive dimension i Community Readiness Model bestod av 

ett varierat antal frågor med öppna svar, samt en referensvärdesfråga, med en skala från 1–10, 

med ett tillhörande öppet svar för förtydligande av val av referensvärde (Bilaga I).  

Därutöver ställdes i slutet av varje intervju ett antal frågor med öppna svar 

omfattande: vad deltagaren ansåg fanns på plats när det kommer till förnyelse/innovation, vad 

förnyelse/innovation kunde vara bra för, vilka interna barriärer som fanns, vad som 

personligen stoppade, vad som organisatorisk hindrade, samt vilka tre dörrar som behövde 

öppnas och vad öppnandet av dessa dörrarna kunde leda till (Bilaga II).    

Inga testintervjuer genomfördes för att identifiera eventuella svårigheter gällande 

själva intervjutekniken eller specifika frågor. 

Intervjuerna ägde rum i mindre mötesrum på Tillväxtverket i Stockholm. Under 

intervjuerna förekom det också att enstaka följdfrågor ställdes och förtydliganden gjordes för 

att bättre fånga in den dimension som undersöktes. Därutöver användes till viss del positivt 

betryggande och bekräftande ord, frågor och skratt för att underlätta och göra det tryggare för 

deltagarna att ge personliga svar på frågorna. Intervjuerna varade under 45 - 60 minuter.  

Intervjudata, från de semistrukturerade intervjuerna, samlades in i form av 

ljudupptagningar med hjälp av en iPhone och fördes därefter över till en mapp på en dator. I 

strävan att hamna så nära som möjligt varje enskild deltagares ursprungliga upplevelser och 

livsvärld, gjordes exakta transkriberingar av de genomförda intervjuerna. Transkriberingarna 

gjordes, för respektive deltagare, i ett separat word.docx-dokument. Den samlade intervjudata 

analyserades därefter i omgångar enligt följande. 

 

Etik 

Information gällande deltagandet i studien gavs i förväg både skriftligt och muntligt 

(Bilaga III). Syftet presenterades för deltagarna samt i vilket sammanhang som studien 

genomfördes. Författaren presenterade även i samband med intervjun att studien var 

förankrad hos en avdelningschef på myndigheten; att studien genomfördes på egen hand som 

en C-uppsats med arbetslivspsykologisk inriktning vid Linneuniversitetet samt att författaren 

arbetar nära och bedriver forskning tillsammans med forskargruppen i kvalitetsledning på 

Mittuniversitetet i Östersund.  
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Deltagarna fick veta att allt material behandlas konfidentiellt; att insamlat material 

och lagring av material avidentifieras och inte kan användas för att identifiera en specifik 

deltagare. Deltagarna fick även veta att allt material som samlas in får användas i fortsatta 

forskningsändamål; att varje deltagare kan begära att få kopior på ljudfilen och 

transkriberingen från deras egen intervju i samband med intervjuerna; att det presenterade 

resultatet i denna studie fritt kan användas i deras egen roll i genomförandet av projektet 

innovationskraft i organisationen. De fick även veta hur de kan få tillgång till resultatet och 

att det kommer bli offentligt publicerat. 

Samtliga deltagare gav sitt samtycke att de på frivilliga grunder deltar i studien, 

genom att de besvarade frågorna i intervjun som genomfördes. Inga belöningar gavs för 

deltagandet. Vetenskapsrådets regler gällande forskning följdes i denna studie (Langemar, 

2008). 

 

Analys 

Första delstudiens analys. 

Den första analysen var en teoristyrd tematisk analys (Langemar, 2008) i vilken 

dimensioner (teman), frågeställningar, procedur med tillhörande förankringsskala, ”anchored 

rating scale”, samt poängsättningsmodell var utarbetad och bestämd genom tidigare 

kvalitativa studier (Edwards et al., 2000; Plested et al., 2006). Denna analys gjordes för att 

inledningsvis ta reda på den upplevda nivån av villighet i den utvalda organisationen. 

Analysen gjordes enligt Community Readiness Modellens analys- och 

poängsättningsprocedur (Plested et al., 2006) och deltagarnas svar bedömdes mot respektive 

dimensions förankrings- och poängskala.  

Ett exempel på en fråga för dimension C. Ledarskap, presenteras här tillsammans med 

ett exempel på ett påstående för poängsättning av dimension C.  

C. Ledarskap, fråga nr 18: ”Hur är dessa ledare/nyckelpersoner engagerade i 

förnyelse/innovationsarbetet? Förklara gärna. (t.ex. Är de engagerade i arbetsgrupper etc.? 

Hur ofta har de möten?)” (Bilaga I).  

Påståendet i förankrings- och poängskalan gällande nivå 7, stabilisering: ”Ledare 

stödjer fortsatta grundläggande aktiviteter och ansträngningar samt överväger att tillföra mer 

resurser som blir tillgängliga för självorganiserade och självgående initiativ” (Plested et al., 

2006, s.25). 

När organisationens villighet bedömdes, avrundades den poängen nedåt enligt 

anvisningarna. Bedömartriangulering önskades göras avslutningsvis, för att se om olika 
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personer kom fram till liknande resultat (Langemar, 2008). Detta blev dock inte genomfört i 

denna studie. En extra jämförelse gjordes därför av deltagarnas formuleringar jämfört med 

varje enskilt påstående i beskrivning gällande den poängsatta nivån. En berättande 

beskrivning togs fram med hjälp av olika deltagares intervjucitat. En sammanvävning av 

deltagarnas upplevelser kring organisationens villighet till innovation skapades, korrigeringar 

för skillnader mellan tal och skriftspråk gjordes och egna ord användes i beskrivningen 

(Langemar, 2008), vilket finns presenterat under diskussion av delstudie 1. 

Analysresultat från den första delstudien finns presenterade under resultatet: 

Organisationens villighet till innovation. Bedömd villighetsnivå presenteras där tillsammans 

med bedömningen av de sex dimensionerna. 

 

Andra delstudiens analys. 

Några av frågorna hade större relevans för studiens andra syfte och deltagarsvaren 

från dessa frågor genomgick även en andra uppföljande analys, där en strukturell 

fenomenologisk analysmetod användes, kallad ”EPP-metoden (Empirical Phenomenological 

Psychological Method” (Langemar, 2008; Simon, 2009; Karlsson, 1993). De frågor som hade 

större relevans var, från instrumentet Community Readiness Assessment Questions (Bilaga 

I), följande frågor: Fråga 1. Hur viktigt är förnyelse/innovation för Tillväxtverket som 

organisation? Förklara ditt ställningstagande; Fråga 23. Vilka är de främsta hindren för att 

arbeta med förnyelse/innovation inom Tillväxtverket? Från det andra instrumentet, Interna 

barriärer att riva och dörrar att öppna (Bilaga II), var det följande frågor som var relevanta: 

Vilka är våra interna barriärer för förnyelse/innovation? Vad stopper dig personligen? 

Organisatoriskt, vad hindrar oss? Vilka tre dörrar behöver öppnas för att främja 

förnyelse/innovation? Och varför, vad skulle det leda till?  

Avsikten med denna fördjupade fenomenologiska analys av relevant datamaterial var, 

utöver att syftet för studien tydligare skulle kunna besvaras, att säkerställa att en studie av 

detta slag inte bara tar sikte på att generera allmän kunskap, för dem som berörs, utan att den 

även kan vara till nytta för privata, ideella och offentliga verksamheter som tar sikte på att ta 

sig an något som är nytt och bra för dem, som exempelvis innovation.  

Den andra analysen gjordes praktiskt enligt den arbetsgång som beskrivs enligt 

följande, vilken var en modifiering av (Langemar, 2008, s.126; Simon, 2009, s.58–63; 

Karlsson, 1993, s.94–121) 
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1) Genomläsning av det transkriberade materialet. 

 Först gjordes en grundlig genomläsning av det transkriberade materialet i vilka 

deltagarnas upplevelsebeskrivningar var nedtecknade. Detta gjordes för att få ett grepp om 

och en bild över helheten, den generella strukturen. Och för att påbörja fördjupad tolkning, 

reflektion och förståelse för den individuella strukturen, för att på så vis förstå delarna - det 

individuella och specifika i förhållande till helheten, det gemensamma och generella. 

 

2) Identifiera meningsbärande enheter. 

I detta steg uppmärksammades och samlades under respektive relevant frågeställning 

texter, från olika deltagare, med liknande innebörd. När en förändring av innebörden i texten 

uppfattades delades texten upp i tydligare gemensamma meningsbärande enheter. Dessa 

korrigerades för skillnader mellan tal och skriftspråk och detta gjordes utan hänsyn till 

grammatiska regler. På det här sättet togs längre meningsenheter fram. Följande exempel, ur 

den samlade texten, gällande exemplet hinder och barriärer är här indelad i en längre 

meningsenhet (steg 2 i analysen) med understrukna meningsbärande texter (vilka togs vidare 

till steg 3 i analysen). 

Jag tror det handlar om tid. Det är en barriär att man inte har tid att sätta sig in i 
varandras arbete och att se hur det man gör bidrar till helheten. Tid, om jag får säga att 
det är en barriär. Tid, tid att stanna upp, tid att ta sig tiden. Det är väl det här med att 
man alltid ska ha tid för och göra saker och ting. Tid i procent hit, tid i procent dit. 
Resurssättning genom tid kanske kan utmanas och utvärderas lite? 
 

3) Fördjupad tolkning och reflektion över de meningsbärande enheterna.  

Efter att i steg två ha delat in den samlade texten till längre meningsenheter tolkades 

och översattes (i detta steg 3) intervjupersonernas vardagsspråk till kortare meningsbärande 

rubriker. Detta gjordes genom att utifrån ”empatisk och tolkande förståelse” (Langemar, 2008 

s.126) varsamt tillföra egna ord så att levandegjorda texter senare kunde framställas för 

sammanhanget. Det eftersträvades att få dessa texter att ligga så nära som möjligt deltagarnas 

ursprungliga formuleringar och sammanhang. Innebörden för varje längre meningsenhet 

formulerades till meningsbärande texter av kortare karaktär, rubriker. Här började också den 

fördjupade analysen och närmandet av dess fenomenologiska mening kring att ta sig an 

innovation.  

Frågan som användes som stöd för att hitta de meningsbärande formuleringarna, 

rubrikerna, under det här momentet löd: Vad säger denna längre meningsenhet (analysresultat 

2 ovan) om att ta sig an innovation?  
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Gällande exemplet hinder och barriärer exemplifieras detta enligt följande; strävan var 

också att utelämna teoretiska begrepp. I det presenterade exemplet har (teoretiska begrepp) 

skrivits inom parantes för att pedagogisk synliggöra den fenomenologiska analysens logik:   

Meningsbärande enhet 1) Den anställde (det upplevande subjektet) 

upplever ’tidsbrist, ’tid, tid, tid!  - upplevelsen av tiden, tidsbrist och hur vi stirrar oss blinda 

på tiden’, som en barriär/hinder för att ta sig an innovation (fenomenet).  

 

4) Tolkning av de anställdas gemensamma berättelse.  

I detta fjärde stege samlades, strukturerades och justerades vid behov varje kortare 

intressant meningsenhet, meningsbärande rubrik. De tolkades och översattes med egna ord 

till en kännetecknande struktur som sedan presenterades som en berättelse. (I denna studie 

har Karlsons engelska begrepp ”situated structure”, 1993, s.106, för studiens syfte översatts 

till kännetecknande struktur).  

Frågor som guidade arbetet i detta stadie av analysen var följande: Vilka var de 

kännetecknande strukturerna som gjorde deltagarnas berättelser till vad de var? Vad är 

fenomenet i form av kännetecken och hur ser deras inbördes relationer ut (strukturer)? Hur 

går någonting till (Langemar, 2008)? Finns det en kännetecknande process av något slag som 

är av betydelse här (gällande exempelvis hur viktigt är innovation eller kring att ta sig an 

innovation)? 

För exemplet, gällande hinder och barriärer, innebar denna del av analysen följande; i 

steg fyra selekterades och strukturerades utmärkande kännetecken kring fenomenet att ta sig 

an innovation. Kortare meningsenheter, meningsbärande rubrik omvandlades till fyra 

kännetecknande strukturer vilka visas som analysexempel, enligt följande:  

1: Att ta sig an innovation är svårt på grund av att anställda upplever brist på kapacitet 
och skicklighet inom en rad områden. 
2: Avsaknad av kapacitet och skicklighet ger bristande vetskap om andras nytta och 
värdeskapande samt bristande vetskap om sitt eget värdeskapande och den nytta 
man gör. 
3: Brist på vetskap om eget och andras värdeskapande och nytta hindrar anställda från 
att våga bryta det rådande. 
4: Brist på mod och att våga bryta det rådande saktar ner lärandet av ”både och”- 
kapacitet och skicklighet. 
 

De sju kännetecknande strukturerna som framkom i denna del av analysen gällande 

öppnande av dörrar visas här som analysexempel, enligt följande: 
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1: Att ta sig an innovation förenklas när anställda upplever att dörren till allas hjärtan, 
huvud och medverkan öppnar sig. 
2: Öppnandet av allas hjärtan, huvud och medverkan gör att ett lyhört frågande, 
samtal och dialog öppnar sig.  
3: Öppnandet för lyhört frågande, samtal och dialog göra att lärande om vad som 
fungerat bra – inte fungerat bra inom en rad områden öppnar sig.  
4: Öppnandet för lärande om vad som fungerat bra – inte fungerat bra göra att en modig 
prestigelös kultur öppnar sig.  
5: Öppnandet av en modig prestigelös kultur göra att samarbets- och 
samskapandeverkligheten (co-creation) öppnar sig.  
6: Öppnandet för samarbets- och samskapande verkligheten (co-creation) göra att nya 
stödjande och handlingskraftiga relationer öppnar sig. 
7: Öppnandet för stödjande och handlingskraftiga relationer göra att beslutsam 
riktning och resurstillsättning öppnar sig. 

 

I sökandet efter vad som var allmänt kännetecknade omfattande att ta sig an 

innovation (fenomenet) så möjliggjorde det här fjärde steget ett ytterligare frigörande från 

deltagarnas ursprungliga specifika upplevelser. Efter att potentiella kännetecken hade hittats 

gavs de en sammanfattande benämning, och på så sätt utkristalliserades kännetecknande 

strukturer i upplevelserna som togs vidare i den fortsatta fenomenologiska analysen.  

 

5) Beskrivning av den allmänna strukturen.  

Varje steg i analysen innebar ett nytt moment av tolkning och steg fem innebar en 

ytterligare förflyttning till den generella, allmänna strukturen kring själva fenomenet 

(Karlson, 1993). Denna del av analysen innebar i enlighet med Karlson (1993) att frigöra sig 

ytterligare från det empiriska materialet för att kunna reflektera på en mer abstrakt (högre) 

nivå. I detta steg sågs den empiriska data i enlighet med Karlson (1993) mer som exempel, 

som varken var bättre heller sämre än föreställda tankeexempel, gällande fenomenet som 

undersöktes. I enlighet med Karlson (1993) gjordes det i detta steg av analysen, ”en variation 

i tanken” (s.108) gällande kännetecknande strukturer i det empiriska materialet, som hade 

hittats genom de föregående stegen av analysen, steg 1–4, vilka har exemplifierats.  

Detta gjordes för att på så vis kunna nå fram till ontologiska, verklighetsnära fynd 

gällande fenomenet i sig: Hur är att ”ta sig an innovation” beskaffat? Vilka allmänna 

kännetecknande drag finns det gällande att ”ta sig an innovation”?   

Resultatet från EPP-analysen eftersträvade att omfatta den psykologiska processen i 

upplevelsen av att ta sig an innovation. Sett från ett filosofiskt-existentiellt perspektiv har 
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exempelvis fenomenet ”innovation” en bredare betydelse jämför med den explicita, uttalade 

upplevelsen av att ”ta sig an innovation” (jämför Karlson, 1993, s.109).  

Denna studies resultat omfattar de allmänna kännetecken gällande att ta sig an 

innovation och det här femte steget utgjorde analysarbetets sista steg i form av att skapa en 

mer allmängiltig struktur. De beskrivningar som skapades finns illustrativt presenterade 

resultat för delstudie 2. 

 

Resultat 

Resultatdelens struktur  

Först presenteras resultatet från delstudie 1 och därefter resultaten från delstudie 2.   

 

Resultat: Delstudie 1  

Första delstudiens syfte var att i en statlig myndighet undersöka organisationens 

villighet till innovation. Delstudiens frågeställning var: På vilken nivå ligger organisationens 

villighet till innovation och i vilken riktning rör den sig? Dess resultat presenteras i 

Organisationens villighet till innovation, enligt följande  

 

Organisationens villighet till innovation. 

De anställdas upplevelser kring organisationens villighet till innovation (community 

readiness) poängbedömdes till 4,8. Med avrundning nedåt gav det nivå 4) förplanering. 

Resultatet visade på en närvaro av en rörelse och förflyttning i organisationen i riktning mot 

nivå 5) förberedelser. Vidare bedömdes det i organisationen finnas en obalans mellan de sex 

dimensionerna och aspekterna som påverkar en organisations villighet. De sex dimensionerna 

bedömdes enligt följande:  

• Insatser inom förnyelse/innovation, 6 poäng  

• Anställdas grad av kännedom om insatserna, 3 poäng  

• Ledarskapet, 7 poäng  

• Innovationsklimatet, 4 poäng  

• Kunskapsnivån inom förnyelse/innovation, 4 poäng  

• Resurser som är tilldelade för insatserna inom förnyelse/innovation, 5 poäng  

 

I Figur 4, Organisationens bedömda villighet till innovation, förtydligas ytterligare 

resultaten inom de sex dimensionerna (fet text i Figur 4) tillsammans med den bedömda nivå 



 

33 

4) Förplanering (understruken i Figur 4) i relation till de nio villighetsnivåerna (kursiverade i 

Figur 4).  

Fig. 4. Organisationens bedömda villighet till innovation. 

 
 

Resultat: Delstudie 2  

Andra delstudiens syfte var att utforska vad som är allmänt kännetecknande för att ta 

sig an innovation i organisationen. Delstudien hade två frågeställningar och resultaten som 

togs fram med hjälp av den fenomenologiska EPP-analysmetoden presenteras utförligt enligt 

följande.  

Den första frågeställningen: Vad är kännetecknande för att ta sig an innovation i 

organisationen, gav resultatet: Viktigt att tänka på. Den andra frågeställningen: Vad är 

kännetecknande i de anställdas upplevelser omkring frågan - hur viktigt är innovation för 

organisationen, gav resultatet: Vad är viktigt för oss? Tillsammans sammanfattas dessa två 

resultat i: Förväntan, att ta sig an något nytt vilken är en illustrativ visuell sammanfattning av 

den andra delstudies allmängiltiga resultat. 
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Viktigt att tänka på. 

Med utgångspunkt från den fenomenologiska analysen av de anställdas upplevelser, 

omfattande vad de upplever vara interna barriärer eller dörrar att öppna, kring hur 

organisationen arbetar med innovation, presenteras här resultatet: Viktigt att tänka på.  

Resultatet, Viktigt att tänk på, omfattar en allmän upplevd psykologisk process 

gällande att ta sig an innovation. Denna visar att ta sig an innovation är kopplat till förväntan, 

som det övergripande allmänna kännetecknet. Förväntan har även kopplingar till ytterliga sju 

allmänna kännetecken: värdesättande och uppskattning; kapacitet och skicklighet; modig 

beslutsamhet; praktiskt görande och samskapande; nytt lärande; möjliggörande dialog och 

stärkande relationer (1.1. - 1.7. i Figur 5).  

Dessa allmänna kännetecken 1.1. - 1.7. presenteras i resultatet, Viktigt att tänka på, 

tillsammans med delkännetecken gällande att ta sig an innovation i organisationen. 

Delkännetecknen är: vetskap om varandras nytta och värdeskapande; våga bryta det 

rådande; beslutsam riktning och resurssättning; en prestigelös kultur; samarbets- och 

samskapandeverkligheten; lärande av både och; lärande om vad som har fungerat bra och 

vad som inte har fungerat bra; lyhört frågande, samtal och dialog; allas hjärtan, huvud och 

medverkan samt stödjande och handlingskraftiga relationer (delkännetecken 1.1.1 - 1.7.2 i 

Figur 5).  

Fig.5. Allmänna kännetecken gällande att ta sig an innovation 
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Genom följande beskrivningar, berättelser och exemplifieringar förtydligas de 

allmänna kännetecken gällande att ta sig an innovation i organisationen mer utförligt.  

Först presenteras det överordnande allmänna kännetecknet förväntan och dess relation 

till de övriga allmänna kännetecknen, enligt följande: 

 

1. Att ta sig an innovation är kopplat till förväntan.  

I den upplevda psykologiska processen av att ta sig an innovation är det övergripande 

allmänna kännetecken - förväntan. Det upplevs finnas en förväntan - att ta sig an innovation - 

som anställd, som verksamhet, enhet, avdelning samt som en hel värdeskapande organisation 

i samhällets tjänst. I förväntan upplevs ett värdesättande och uppskattning av ens egen och 

andras kapacitet och skicklighet i att praktiskt ta sig an det nya, innovation. Vid någon 

tidpunkt i förväntan upplevs värdesättandet vara klart; organisationen, teamet eller individen 

själv upplevs bedöma, att det finns tillräcklig förväntad kapacitet och skicklighet på plats för 

att ta sig an innovation. De anställda, team, chefer och ledning upplever att de fattar ett 

förväntat modigt beslut. Beslutet upplevs leda till ett förväntat praktiskt görande och 

samskapande, i vilket ett förväntat nytt lärande upplevs äga rum.  
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I denna psykologiska process av att ta sig an innovation upplevs behovet av och 

förväntan på möjliggörande dialoger och stärkande relationer fylla en sammankopplande 

funktion. Dessa upplevs vara av både yttre och inre karaktär: genom möjliggörande dialoger 

med externa stärkande relationer - med kunder, andra intressenter och samhället, och genom 

möjliggörande dialoger i interna stärkande relationer - med sig själv och andra kollegor samt 

i relation till fenomenet att ta sig an innovation. 

 

Efter denna presentation, av det övergripande allmänna kännetecknet förväntan, 

presenteras respektive allmänt kännetecken tillsammans med exemplifierande 

delkännetecken, beskrivningar och berättelser (meningsbärande enheter). På så vis 

presenteras exempel på det specifika som har legat till grund för studiens generella resultat 

omfattande allmänna kännetecken kring att ta sig an innovation i organisationen.  

 

1.1 Värdesättande och uppskattning. 

I förväntan - att ta sig an innovation - upplevs ett värdesättande och uppskattning av 

varandras nytta och värdeskapande som anställd, som verksamhet, enhet, avdelning samt som 

en hel värdeskapande organisation i samhällets tjänst. 

Här presenterades vad som låg till grund för värdesättande och uppskattning som ett 

allmänt kännetecken, genom delkännetecken som vetskap om varandras nytta och 

värdeskapande samt några tillhörande exemplifierande beskrivningar och berättelser. 

 

1.1.1 Delkännetecken: Vetskap om varandras nytta och värdeskapande. 

 Anställda upplever en brist på vetskap om andras nytta och värdeskapande. Anställda 

upplever även en brist på vetskap om sitt eget värdeskapande och den nytta man gör. Bristen 

på vetskap om varandras nytta och värdeskapande upplevdes som ett hinder och barriär för att 

ta sig an innovation.  

Det här kännetecknet kommer dels från att anställda upplever en okunskap om den 

övriga organisationens värdeskapande. Det kommer också ifrån att det upplevs finnas en 

avsaknad av konkret efterfrågan på medarbetarnas idéer, likväl som otydlig uppskattning och 

belöning för utförda arbetsinsatser. Denna otydlighet upplevdes gälla dels den inre 

belöningen inom personen själv samt uppskattning från andra. Uppskattning och belöning 

från andra kollegor, chefer och ledning upplevs kunna blir mer tydlig och specifik.  
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Exemplifiering: Avsaknad av konkret efterfrågan på medarbetarnas idéer. 

En upplevd barriär var avsaknaden av tydlig, verbal, uttalad efterfrågan efter 

anställdas kreativa idéer och förslag gällande såväl innovation, allmän förnyelse eller 

ständiga förbättringar. Eftersom idéer inte efterfrågas, så stoppas medarbetarnas upp något. 

Medarbetarnas får inte frågan högt ställda till sig: ”Vad kan du bidra med eller vad har du för 

en spännande idé – som du bär på?” 

Det ligger kanske i luften här, men det frågas inte högt och tydligt. Här i vår 
organisation stoppas man inte om man har bra argument för en idé som man själv tar 
upp. Kommer du med bra grejer och du kan argumentera för det så finns det liksom 
inget stopp - då tar det fart.  

Men det är aldrig nån som frågar, efterfrågar våra idéer. Det tycker jag är 
intressant! Vad skulle hända om vi oftare börjar ställa den frågan högt till varandra? 
Vad är din idé? 

 
Exemplifiering: Otydlig uppskattning och belöning, otydliga interna och externa 

morötter.  

Gällande belöning uttrycktes det en barriär i form av - saknaden av tydliga svar på 

frågorna; varför gör jag det här och vad får jag för det jobb jag utför? Vad får jag om jag gör 

det där lilla extra? Både den inre som den yttre belöningen för utfört arbete visade sig vara 

betydelsefull: 

Det är viktigt att det finns tydligare morötter för det vi gör. Vad får jag för det här? 
Arbete handlar ju någonstans om att göra lite mer, lite extra, än det som står i min 
arbetsbeskrivning. Att ta lite större initiativ, ta i lite mer, och vad får jag för det?  

Jag kanske blir med i årets team då, eller nånting sånt – vad blir det? Och det 
kan ju vara att man får något roligare jobb, alltså – nånting? Kanske även något 
ekonomiskt? Någonting som bli bättre för en och man känner sig bekräftad och 
uppskattad. 

Det hänger ju ihop med att man trivs bättre på sin arbetsplats och hela det 
området. Att man vill gå det där extra steget, och att man känner sig lite modig och inte 
känner sig så rädd.  

 

Exemplifiering: Okunskap om den övriga organisationens värdeskapande. 

En uppfattning som också relaterade till upplevelsen av tid var att man inte hade tid 

att sätta sig in i varandras arbete, för att bättre kunna se hur det man gör bidrar till helheten. 

Detta leddes naturligt till en okunskap om den övriga organisationens värdeskapande. Man 

vet inte till hundra procent hur helheten ser ut. Detta uppfattades som en grundläggande 

barriär, viktig att riva. Det uttrycktes upplevelser som att ”alla jobbar med sina egna bubblor” 

och ”lyfter inte blicken”:  
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Om man tänker sig innovation mera som att man ska tänka nytt och koppla ihop nya 
saker. Då skulle jag säga att vi inte känner varandra, att det är lite anonymt. Vi frågar 
inte; Vad jobbar du med egentligen, i den utsträckning som vi kanske skulle behöva för 
att finna de nya kopplingarna. 

 

1.2 Kapacitet och skicklighet.  

I förväntan - att ta sig an innovation – kan det, utöver ett värdesättande och 

uppskattning av ens egen och andras kapacitet och skicklighet, naturligt upplevas att brist på 

kapacitet och skicklighet hindrar eller är en barriär i att praktiskt ta sig an det nya, innovation. 

Samtidigt kan det finnas ett upplevt behov av att öppna dörren till att ha mer tid för att kunna 

bygga kapacitet och skicklighet att ta sig an innovation. 

Här presenterades några beskrivningar och specifika berättelser som låg till grund för 

det allmänna kännetecknet kapacitet och skicklighet.  

Kännetecken kapacitet och skicklighet kommer dels från anställda upplevelser av att 

de inte på ett tillfredställande sätt kan hantera sin tid. Det kommer också ifrån att det upplevs 

finnas en bristande kompetens, så väl bland kollegor och i ledningen, hos vilka en ökad 

skicklighet efterfrågas, likväl som stödjande strukturer och ramar. Det kommer också från en 

undran om de externa resurser som tillförs organisationen blir kvar i organisationen i form av 

en högre kapacitet och förmåga att ta sig an innovation.  

 

Exemplifiering: Bristande kompetens, strukturer och ramar. 

Det uttrycktes att brist på kompetens kan upplevas hindrande, dels personligen, 

gentemot andra kollegor som inte hänger med i vad som skall göras eller inte ens förstår vad 

man pratar om. Dels finns det kolleger som vill bidra men som upplever att de inte är 

tillräckligt kompetenta eller kunniga nog inom området, för att våga bidra: 

Det behövs mycket kompetenshöjning också. Att man får jobba med 
kompetensutveckling, lära sig nytt, gå kurser och/eller jobba med folk som kan det här 
och på så vis bygga upp en intern kunskap och inte som nu bara köpa in all kompetens.  

 

Exemplifiering: Lämnar konsulterna oss med högre kapacitet?  

Utifrån intervjuer belystes det att organisationen satsat på extra konsultresurser och 

därmed avsätter mer pengar för extern innovationskunskap. Om detta är ett sunt beslut i 

längden, fanns det en viss oro kring. Råder det en samsyn och balans mellan organisationens 

och konsultfirmornas intressen och intentioner? Frågeställningarna, gällande vad konsulterna 
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bidrar med på lång sikt, hur organisationen tar till vara på konsulternas kunskap samt hur väl 

den förankras i den egna personalens kompetensutveckling, kvarstår som öppen: 

Titta på det här med konsultfirmor som hjälper andra organisationer att bli innovativa. 
Alla som jag har lyssnat på, eller träffat, eller läst om – har haft som mål att lämna 
organisationen de jobbar i med högre kapacitet, och inte att bara sälja mer.  

För de firmorna anser att det är döfött att innovativ kunskap ska ligga enbart på 
konsulter eller externt, för det kan aldrig komma att bidra till den här stora kraftiga 
förändringen och utvecklingen.  

 

Exemplifiering: Tid, tid, tid!  - Upplevelsen av tiden, tidsbrist och hur vi stirrar oss 

blinda på tiden.  

En bred gemensam uppfattning bland de anställda var att tiden upplevs både som en 

barriär och ett hinder. Brist på tid belystes men också behovet av att öppna dörren till mer tid 

för att kunna stanna upp och få arbeta kreativt, att få tid till att arbeta med ständiga 

förbättringar och hinna utföra dagliga rutiner. Tankar fanns också att resursplanering och 

tidsloggningen på utfört arbete borde utmanas och utvärderas: 

Tid, tid att stanna upp och - tid att ta sig tiden. Hur ser vi på tid egentligen eller kanske 
snarare - tid, tid och tiden.  

Först behöver vi tid för innovation och förnyelse, som kräver sin tid för 
reflektion, tid för olika processer och kreativa övningar.  Och sedan finns det mycket 
annat som tyvärr inte försvinner bort. Det är möten och saker som ska göras, som att 
svara på mail och annat. Tid för dagliga rutiner och ständiga förbättringar av det vi 
redan gör, och förväntas att göra. Det behöver sin tid.  

Kanske är den här en större utmaning, och det är Tiden, tid i procent - hit, och 
tid i procent - dit. Kanske kan resurssättningen och loggningen av tid utmanas och 
utvärderas lite?  

 

Exemplifiering: Ledningens skicklighetsnivå - kopplat till tillit, tilltro och motivation. 

Det fanns upplevelser som gav sig till uttryck som; ”Vi behöver trots allt jobba lite 

med vårt ledarskap. Så att vi ytterst får en kultur, så att säga, som inte hindrar oss”. Någon 

annan uttryckte behovet av att kunna prestera bättre och känna sig mer motiverad under ett 

ledarskap som kan höja sig till en ny nivå: 

Det är management, ledarskap som borde ge medarbetarna tiden, verktyg och lite 
pengar – inte mycket pengar, kanske inte så mycket tid och inte så mycket verktyg 
heller, men bara lite mer.  Att visa mer tillit – så det höjer motivationen.  
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1.3 Modig beslutsamhet. 

I förväntan - att ta sig an innovation - kan de anställda naturligt uppleva att ett modigt 

besluts fattas av de anställda själva, deras team, chefer och ledning. 

Detta allmänna kännetecken byggdes upp av önskan och behovet av att öppna dörren 

till en mer beslutsam riktning och resurstillsättning, samt en upplevd brist på att våga bryta 

det rådande. Här presenterades två delkänntecken våga bryta det rådande och beslutsam 

riktning och resurstillsättning samt några exemplifierande beskrivningar och specifika 

berättelser som låg till grund för kännetecknet modig beslutsamhet. 

 

1.3.1 Delkännetecken: Våga bryta det rådande. 

Anställda upplever bristen på att våga bryta det rådande som något som hindrar eller 

som en upplevd barriär för att ta sig an innovation. Det här kännetecknet kommer dels från 

anställdas upplevelser av svårigheten med att ersätta det invanda i vardagen med det nya. 

Dels på grund av vanans makt och att dess falska trygghet ofta är starkare, i jämförelse med 

ovanans tillfälliga känsla av otrygghet.  Detta kännetecken kom också från rädslan av att göra 

fel, erkänna felen och att lära av felen och att det upplevs som ovant att lära av felen 

tillsammans i organisationen, i arbetslag, i team och, eller individuellt:  

Vårt störst problem som jag ser det, det är att vi är rädda för att göra fel. Och att det 
hänger kvar sedan våran ”Grand”. Vi har ingen våga-visa-våra-fel-kultur, man viftar 
inte med fel man gör och varför man gör dem. Jag skulle säga att vi döljer fel.  

Så den här kulturen att vi ska lyfte upp felen, - det sitter jättedjupt, att inte våga 
göra det. Att vi ska lyfta upp negativa avvikelser och lära oss ifrån dem, det är nytt.  

 

Exemplifiering: Ovanan och vanan. 

En barriär som belystes var att innovation är väldigt tätt förknippat med att göra 

någonting nytt och som är ovant för oss. Och för att kunna göra något nytt behöver vi kanske 

sluta göra något gammalt. Att lägga av med en gammal vana och ersätta den med en ny vana:  

Ett hinder är att vi är så ovana och samtidigt så vana. På ett sätt är vi ovana och 
spegelbilden av det är att vi är så vana. Vi är vana vid att jobba på andra mer traditionellt 
strukturerade sätt. Vi har vår xxx-modell och vi ska göra så här. Vi ska ha Nytta och 
andra strukturer som har funnits med sedan länge. Allt detta kan ibland göra att vi blir 
lite fyrkantiga.  

 

1.3.2 Delkännetecken: Beslutsam riktning och resurstillsättning. 

Att ta sig an innovation förenklas när anställda upplever att dörren till beslutsam 

riktning och resurstillsättning öppnar sig. Det här kännetecknet kom dels från behovet av 
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tydlig riktning genom att få veta vad som förväntas och önskas uppnås med förnyelse och 

innovation. Att det beslutas att resurser tilldelas; ekonomiska resurser till arbetet. ”Det 

behövs lite finansiering så att man kan börja göra bra saker. Det behöver inte vara så 

jättemycket pengar men det behöver finnas en grund”. Det här kännetecknet kom också ifrån 

behovet av att öppna dörren mellan de organisatoriska enheterna. Det upplevs fortfarande 

som ”stuprörsbitar och att det är som man trivs i organisationens förbannelse”. Således 

uttrycktes det också som viktigt att våga fatta beslut för att bättre kunna ta sig an innovation.  

För när det inte fattas beslut så går man liksom bara runt och till slut så rinner det ut i 
sanden, utan att man egentligen har fått veta varken bu eller bä, eller i vilken riktning 
man skall gå.  
 

1.4 Praktiskt görande och samskapande. 

I förväntan - att ta sig an innovation - kan de anställda naturligt uppleva att ett modigt 

beslut som fattas kan leda till ett praktiskt görande och samskapande. 

Detta allmänna kännetecken byggdes upp av önskan och behovet av att öppna 

dörrarna till en prestigelös kultur och en samskapandeverklighet.  

Här presenterades två betydande delkännetecken en prestigelös kultur och samarbets- 

och samskapandeverkligheten (co-creation) samt berättelser som låg till grund för det 

allmänna kännetecknet praktiskt görande och samskapande. 

 

1.4.1 Delkännetecken: En prestigelös kultur. 

Att ta sig an innovation förenklas när anställda upplever att dörren till en prestigelös 

kultur öppnar sig. 

Det här kännetecknet kom dels från anställdas upplevelser av att konkurrensen 

behöver släppa för att istället ge plats för en storts prestigelöshet som gör att man vågar mer 

och mer. Det kännetecknet kom också ifrån insikten om att prestigelös gör att det blir mer 

konstruktivt med saker och ting. Exempelvis att ”innovation och förnyelse inte alls handlar 

om att vara bäst i klassen utan att det blir något som är bra och roligt att göra tillsammans”. 

Att ta sig an innovation skulle underlättas av en mer prestigelös, ödmjuk och anspråkslös 

kultur, där var och en vågar mer.  

 

1.4.2 Delkännetecken: Samarbets- och samskapandeverkligheten (co-creation). 

Att ta sig an innovation förenklas när anställda upplever att dörren till en samarbets- 

och samskapandeverkligheten öppnar sig. 
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Det här kännetecknet kom dels från anställdas upplevelser av önskan att få öppna 

dörren till andra slags verkligheter, i vilken förnyelse och innovation verkligen händer på 

riktigt. Där det flödar in naturligt, där man inte behöver leta och söka efter det, utan att det 

bara strömmar in på naturliga sätt.  

Det som anställda uttryckte var influenser från verkligheter som kvalitétsutveckling. 

Och spänningen i att öppna upp för medborgarinvolvering, genom att inte bara testa och 

intervjua kunder utan att skapa samhällstjänster tillsammans med medborgarna genom - co-

creation och samskapande.  

Det här kännetecknet kom också från reflektioner över kundinvolveringen. Kunderna 

kan ju vara så många, i så många olika berikande verkligheter; kunderna i forskarvärlden är 

en grupp intressanta människor. De unga kunderna; de som är verkligen unga och som redan 

är inne i ett annat tänk från början, hur får vi ett inflöde av deras unga tankar? Även dörrarna 

till andra myndigheter önskades öppnas för att på så vis möjliggöra så att riktigt bra grejer i 

kan komma fram, i samarbetet med andra myndigheter, deras resurser och verkligheter. 

 

1.5 Nytt lärande. 

I förväntan - att ta sig an innovation - kan de anställda naturligt uppleva att ett nytt 

lärande äger rum genom det praktiska görandet och samskapandet. 

Detta allmänna kännetecken byggdes upp av bristen på ett lärande av ”både och”, i 

dess olika former, samt önskan och behovet av att öppna dörrarna till lärande om vad som har 

fungerat bra likväl till ett lärande från det som inte har fungerat bra.  

Här presenterades delkännetecken lärande av ”både och”, och lärande om vad som 

har fungerat bra och vad som inte har fungerat bra tillsammans med några exemplifierande 

beskrivningar och berättelser som låg till grund för det allmänna kännetecknet nytt lärande. 

 

1.5.1 Delkännetecken: Lärande av ”både och”.  

Anställda upplever bristen på ett lärande av ”både och” som ett hinder eller barriär för 

att ta sig an innovation. Det här kännetecknet kommer ifrån anställdas upplevelser av att det 

gemensamma lärandet; att tillsammans använda sig av gamla arbetssätt samtidigt med nya 

arbetssätt tillförs, att det lärandet är lite eftersatt. Likaså framfördes vikten av lära sig förstå att 

innovation och förnyelse ofta handlar om att lära sig göra ”både och”. Att hålla kvar i det som 

fungerar – och att lägga till det nya, utan att det upplevs som en pålaga. 
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Exemplifiering: Klassiskt projekttänk på bekostnad av mer agila arbetssätt 

En annan upplevd barriär, som hänger ihop med ovanan och vanans makt, är steget att 

använda sig av nya tanke- och arbetssätt. Vad innebär tillexempel agila arbetssätt rent 

praktiskt, i praktiken, jämfört med klassisk projektledning? För alla är inte den här frågan 

levande, och alla vill inte lära sig använda de båda arbetssätten tillsammans eller parallellt.  

En barrär är att vi har det här projekttänket. Nu ska vi göra det här och så ska det 
resultera i det här om 3 år. Jag tror det är bättre om vi kapade upp saker i mindre delar 
och har pågående utvärderingar: är vi på rätt väg, hur ska vi göra nu? Helt enkelt lite 
mera av det agila arbetssättet. 
  

Exemplifiering: Oförståelse för vad förnyelse och innovation konkret handlar om. 

Ännu en pålaga.  

I ett sammanhang lyftes bristande förståelse för förnyelse och innovation och det 

fanns en uppfattning om - risken med att kollegor upplever förnyelse och innovation som 

ännu en pålaga. Vilket kunde visa på att det fanns en ”möjlig oförståelse för vad det handlar 

om och vad det innebär för var och en i sin arbetsvardag” att vara innovativ och arbeta med 

förnyelse och innovation.  

 

1.5.2 Delkännetecken: Lärande om vad som fungerat bra och vad som inte fungerat 

bra. 

Att ta sig an innovation förenklas när anställda upplever att dörren till ett systematiskt 

lärande om det öppnar sig. Det här kännetecknet kom dels från anställdas upplevelser av att 

mer systematiskt och ingående ta med sig ”det som fungerat bra för att kunna göra mer av 

det”. Dels handlade det även om att ”lyfta sådant som inte har gått så bra”, så att dessa 

misstag inte behöver upprepas igen eller att de kan undvikas helt.  

Det här kännetecknet kom också ifrån att ”…våga börja lära sig mer från andra; de 

som är bäst på att jobba med liknande saker, eller lära av dem ute i världen som har kommit 

längre; de som har lyckats få ut saker som underlättar för kunder, partners, andra intressenter 

och dem själva”. Ett systematiskt och reflekterande lärande – inom sig själv, i team och av 

andra förebilder - skulle förenkla i processen att ta sig an innovation.  

 

1.6 Möjliggörande dialog. 

I förväntan - att ta sig an innovation - kan de anställda naturligt uppleva att 

möjliggörande dialog gör en positiv skillnad. Detta allmänna kännetecken byggdes upp av 
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önskan och behovet av att öppna dörrarna till ett lyhört frågande och nya möjliggörande 

samtal. 

Här presenterades delkännetecken lyhört frågande, samtal och dialog, tillsammans 

med exemplifierande beskrivningar och berättelser som låg till grund för det allmänna 

kännetecknet nytt lärande. 

 

1.6.1 Delkännetecken: Lyhört frågande, samtal och dialog. 

Anställda upplevde att det vore roligt att få till mer pågående samtal och dialog i olika 

sammanhang. Exempel var ”dialogen med departementet”, och samtalen med ”andra 

avdelningar och enheter, internt i organisationen”. 

Det här kännetecknet kom dels från anställdas upplevelser av att det är nyfikna och 

lyhörda frågor som driver denna typ av samtal vidare. Frågor som: ”Vad ser dem behöver 

göras, och vad vill dem bidra med?”. Det fanns också önskan om att ”bättre kunna förstå hur 

andra funderar kring vissa frågor: Vilka är de frågor som andra går runt och funderar på?”. 

Att få kännedom om hur andras tankarna går, och att tillsammans med andra få fundera på 

hur saker skulle kunna utformas framfördes också som viktigt – för att ta sig an innovation.  

 

1.7 Stärkande relationer. 

I förväntan - att ta sig an innovation - kan de anställda naturligt uppleva att stärkande 

relationer gör en positiv skillnad. 

Detta allmänna kännetecken byggdes upp av önskan och behovet av att öppna 

dörrarna till allas hjärtan, huvud och händer (aktiva medverkan) samt att öppna dörrarna till 

att skapa stödjande och handlingskraftiga relationer.  

Här presenterades två delkännetecken allas hjärtan, huvud och medverkan och 

stödjande och handlingskraftiga relationer tillsammans med exemplifierande beskrivningar 

och berättelser som låg till grund för det allmänna kännetecknet stärkande relationer. 

 

1.7.1 Delkännetecken: Allas hjärtan, huvud och medverkan.  

Att ta sig an innovation förenklas när anställda upplever att dörren till allas hjärtan, 

huvud och medverkan öppnar sig  

Det här kännetecknet kommer dels från anställdas upplevelser av behovet av en 

kulturförändring som skulle leda till en kultur som var mer öppnande och välkomnande för 

allas medverkan. ”Att öppna blicken och vara lite mer nyfiken på andra och varandra och att 

hitta sätt att kunna vara det på”. 
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1.7.2 Delkännetecken: Stödjande och handlingskraftiga relationer. 

Att ta sig an innovation förenklas när anställda upplever att dörren till stödjande och 

handlingskraftiga relationer öppnar sig. 

Det här kännetecknet kom dels från behovet av att ha tillgång till stödpersoner med 

innovationskompetens att vända sig till om man inte själv känner sig så hemma på området – 

innovation. ”Dit man kan gå; där det finns kompetens till nytta för hela myndigheten”. Att det 

öppnas upp för mänskliga resurser och att det behövs personer som driver på arbetet.  

Det här kännetecknet kom också från behovet av stödjande relationer mellan chefer 

och medarbetare, och hur man bättre jobbar tillsammans i team. Hur arbetet i team genom 

gemensamma processer underlättar för varandra. Där handlingskraftiga relationer belystes 

genom att kunna bidra med och ”jacka in i” den unika kompetensen som var och en besitter. 

Och även kunna identifiera vilken kompetens som behöver anställas för att få till kompletta 

team, och bättre team. Att då tillsammans kunna gå in och leverera. Att känna sig trygga i att 

pröva saker, för det finns relationer och personer på plats som kan leverera.  

Det här kännetecknet kom också från behovet att öppna upp dörren till cheferna och 

ledningens engagemang och att de hittar den stödjande och handlingskraftiga balansen mellan 

detaljstyra och ge tillit.  

Hur ledningen visar engagemang behöver inte vara genom att de ska detaljstyra och 
veta detaljer. Det är också att visa engagemang genom att visa att man litar på sina 
medarbetare. Ibland upplever jag att de bästa projekten går riktigt bra om man litar på 
sina medarbetare, och litar på dem väldigt mycket och vågar testa det, jämfört med att 
styra för mycket. Men... det där är ju en balansgång. Förstås! 

 
Detta avslutar presentationen av det första resultat: Viktigt att tänka på. I det följande 

presenteras delstudiens andra resultat: Vad är viktigt för oss? 

 

Vad är viktigt för oss? 

Analysen av de anställdas upplevelser omfattande frågan: hur viktigt är innovation för 

organisationen; förklara ditt ställningstagande, ledde under EPP-metodens analyssteg fram till 

resultatet: Vad är viktigt för oss?  

Denna beskrivande berättelse har skapats som en sammanvävning av de anställdas 

specifika upplevelsebeskrivningar i kombination med tillförda ord. Berättelsen presenteras 

som en gemensam organisatorisk röst gällande den upplevda betydelsen av hur viktigt 

innovation är för organisationen. Resultatet har enligt analysmetoden tolkats som en generell, 



 

46 

allmän process för en organisation som tar sig an innovation, i vilken den studerade 

myndigheten fungerar som ett beskrivande exempel. Resultatet: Vad är viktigt för oss? 

presenteras enligt följande: 

Som den kreativa förvaltande myndighet som Tillväxtverket har varit i 10 år, 
har vi ett uttalat behov av att presentera oss tydligare (för oss själva, för företagen, för 
våra beställare, andra intressenter och för resten av världen, på flera språk...). Vi har 
också ett behov av att våga lära oss från våra misstag, liksom våra framgångar. 

Vi har en tradition av att vara en unik, kanske världsledande, myndighet som i 
många år har lyckats kombinera myndighetsförvaltning med ett långsiktigt förnyelse- 
och innovationsarbete. (Några exempel på detta är …).  

På så vis har vi varit Sveriges tillväxtmyndighet för företagens och regionernas 
bästa: exempelvis i företagens starta-, driva- och utvecklingsskeenden… i 
näringslivsutvecklingen, i regioners utveckling och tillväxt… med flera sammanhang 
…, och det har skapar och givit följande upplevda mervärden för kunden och dem vi 
finns till för. (Några exempel på ökade mervärden är…) 

Innan vi kan möta behovet av att presentera oss tydligare behöver vi kunna 
definiera oss själva bättre. Det kan vi göra genom att tydligare fråga oss själva, eller 
tillsammans med våra kunder och intressenter fråga: Varför gör vi (Why) det vi gör 
(What)? För vem och vilka (Who)? Hur gör vi det (How) och när gör vi det (When)? 
Vilka unika kundvärden (Customer Values) och hållbara värden (Sustainable Values) 
ger det i form av hållbar tillväxt på flera nivåer - mänsklig, ekonomisk, miljö- och 
samhällsmässig (Growth - People, Profit, Planet, Purpose/Society)?  

Dessa frågor är viktiga att besvara för att tydligare och bättre kunna definiera 
och presentera oss själva och det hållbara värden vi skapar. Ekonomisk förnyelse och 
omvandling kan vara en av flera metaforer eller begrepp som hjälper oss på vår 
utvecklingsresa; när vi byter konservativa synsätt mot nya innovativa, och därmed 
lyckas förnya oss – i tanke och handling. 

Det sägs att – man klarar sig i månader utan att förnya sig - men vi som Sveriges 
tillväxtmyndighet behöver hela tiden följa med i förnyelsen. Vi måste hela tiden följa 
med i förnyelsen på grund av att samhället hela tiden förnyar sig. Klimatet och miljön 
förnyar sig. Människorna förnyar sig och ekonomin förnyar sig.  

Det är nu en prioriterad fråga för Tillväxtverket, som helhet, att arbeta med vår 
förnyelse och innovationskraft och visa upp en statsförvaltning som ’är innovativ och 
som samverkar’ och som är en (världs)ledande (komponent för att upprätthålla ett starkt 
och välmående Sverige med en fortsatt stabil demokrati och en hållbar tillväxt). 

Balansen - ständiga förbättringar och ständig förnyelse - är det en smartare och 
mer innovativ förvaltning? Kanske? Vi ska ju inte i första hand sälja nåt, eller producera 
en pryl, vi ska ju uppfylla ett hållbart tillväxtuppdrag som vi har fått. Vår basverksamhet, 
måste också tillsammans med innovation och förnyelse, gå lite hand i hand, så vi inte 
glömmer bort den och tror att vi är något annat... till exempel: Vinnova, Sveriges 
innovationsmyndighet. 

Detta avslutar presentationen av resultatet: Vad är viktigt för oss?  
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Förväntan, att ta sig an något nytt. 

I Figur 6, presenteras avslutningsvis en illustrativ sammanfattning av de två resultaten 

från den andra delstudie i form av en kompass och riktningsgivare (att använda sig av för att 

lättare kunna orientera sig i arbetet när det gäller att ta sig an något nytt, som exempelvis 

innovation).  

 

Fig.6. Förväntans-kompassen 

 
  

Diskussion   

Diskussionens struktur 

Denna studie har som tidigare beskrivits två olika syften: att i en statlig myndighet, 

undersöka organisationens villighet till innovation samt att utforska vad som är 

kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen. Utgångspunkter för studien är de 

anställdas upplevelser, vilka framkom under kvalitativa intervjuer. Deras upplevelser, 

nerskriva som texter, analyserades och tolkades och resultaten är tidigare illustrativ 

presenterade.  

Diskussionens som följer har följande struktur: I relation till tidigare presenterade 

teorier görs en genomgång av respektive delstudie som sammanfattas och kommentarer 

lämnas om vad som gjordes och vilka resultat det gav. Därutöver presenteras några möjliga 
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tolkningar omfattande viktiga lärdomar tillsammans med möjliga utvecklingssteg (praktiska 

implikationer). Inledningsvis presenteras och diskuteras den första delstudiens resultat:  

• Organisationens villighet till innovation – som växte fram genom studiens 

frågeställning: På vilken nivå ligger organisationens villighet till innovation och i 

vilken riktning rör den sig?  

Därefter presenteras och diskuteras den andra delstudien tre fenomenologiska resultat: 

• Viktigt att tänka på – som besvarar studiens frågeställning: Vad är kännetecknande 

för att ta sig an innovation i organisationen?  

• Vad är viktigt för oss? – som besvarar studiens frågeställning: Vad är 

kännetecknande i de anställdas upplevelser omkring frågan, hur viktigt är 

innovation för organisationen?  

• Förväntan, att ta sig an något nytt – som är ett sammanfattande resultat från den 

andra delstudien.  

Avslutningsvis förs en diskussion kring val av metod samt ett resonemang kring 

framtida studier. 

 

Diskussion: Delstudie 1 

Organisationens villighet till innovation. 

Det första som gjordes, i delstudie 1, var att utifrån de anställdas svar på intervjuerna 

analysera och poängsätta organisationens villighetsnivå, i enlighet med Community 

Readiness Model. Detta gav resultatet: Organisationens villighet till innovation nivå 4, 

förplanering, och att denna nivå är i rörelse mot en högre nivå 5, förberedelser, (se Figur 4). 

Enligt Edwards et al. (2000) kännetecknas en organisation som befinner på 

villighetsnivå 4 (förplanering) av följande mönster: Det finns ett tydligt erkännande gällande 

det rådande läget, och att något bör göras åt det, åtminstone hos ett fåtal personer. Det går att 

finna ledare som driver frågan och det kan till och med finnas en utsedd arbetsgrupp eller 

kommitté. Insatserna är inte fokuserade eller detaljerade. Det pågår diskussion men det finns 

ingen ordentlig planering av aktiviteter, för att förändra situationen. Klimatet i organisationen 

börjar bekräfta nödvändigheten och behovet av att konkret börja agera inom området 

(Edwards et al., 2000). Under analysarbetets gång skapades en berättelse, utifrån ”empatisk 

och tolkande förståelse” (Langemar, 2008, s.126), i vilken egna ord varsamt tillfördes så att 

en levandegjord text gällande det studerande sammanhanget kunde framställas. Detta gjordes 

för att säkerställa resultatets giltighet i relation till tidigare presenterade teori omfattande en 
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gemenskap och organisations villighet, ”community readiness model” (Plested et al., 2006; 

Edwards et al.,2000). Denna beskrivande berättelse skapades genom en sammanvävning av 

upplevelserna från de anställda. Berättelsen presenteras som en gemensam röst gällande 

organisationens villighet till innovation motsvarande nivå 4) förplanering, enligt följande:  

Jag tror att man ser ett behov av förnyelse och innovation och man vill ha mer av det, 
skulle jag tro. Men ’hur-et’ är svårare. En allmän känsla är att det är ett skapligt klimat 
för det här och att det finns en vilja från ledningens sida. 

De har ju tillsatt det här projektet. Det är väl bra nog, och att få en återkoppling 
på det, och se vad som kan göras, och att man har nytta av de goda resurserna i 
medarbetarna, så att det inte bara blir ett ledningsprojekt, utan att det blir ett bra 
kraftsamlande projekt.  

Jag tror kollegor upplever, att det här är en tydlig central del av vår verksamhet, 
men att det är ganska rörigt och svårt att veta hur den här inriktningen ska kanalisera 
sig i nåt konkret. Vad är det som praktiskt förväntas av oss medarbetare i det här, när 
det gäller nytänkande? Vad ska vi kunna? Vad ska vi göra? 

Jag tror att det, på ett sätt, är efterlängtat. Styrkan i det här är att vi inte dör, höll 
jag på att säga. Annars stagnerar vi helt enkelt, om vi inte gör det här. 
 

I enlighet med Plested et al. 2006; Edwards et al. 2000 överensstämmer denna 

berättelse väl med organisatorisk villighetsnivå 4, förplanering, som förflyttar sig mot en 

högre nivå 5, förberedelser. Den här beskrivande berättelsen kan även illustrera 

fenomenologin som psykologisk vetenskapsteori för kvalitativ metod, som ”syftar till att 

beskriva de psykologiska fenomenen som de upplevs” (Langemar, 2008, s. 123) 

Resultatet gav även mer gällande organisationens villighet. Resultatet visade även på 

att det fanns en obalans mellan de sex dimensionerna, eller de viktiga behov som påverkar 

organisationens villighet; från det högsta värdet inom behovet av ledarskap (7 poäng), till det 

lägsta värdet inom behovet av de anställdas kännedom om insatserna (3 poäng), vilket visas i 

Figur 4:  

Möjliga viktiga lärdomar att ta med sig från detta resultat är att det pekar i riktning 

mot det som Plested et al. (2006) menar är viktiga framgångsfaktor att säkerställa för att göra 

framsteg och vara framgångsrika tillsammans som organisation. Dessa framgångsfaktor är 

1a) att starta med strategier och aktiviteter som är ändamålsenliga och anpassade för den 

villighetsnivå som organisationen befinner sig på, eller starta på en lägre nivå samt 1b) att 

balansera de sex olika dimensionerna (Plested et al., 2006).  

Detta diskuteras mer ingående, enligt följande, tillsammans med ytterligare en tredje 

möjlig lärdom från resultatet: 1c) Vikten av community leaders eller ambassadörer: 
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1 a) Starta med strategier/aktiviteter anpassade för bedömd villighetsnivå. 

En första möjlig viktig lärdom att ta med sig från första delstudiens resultat är att 

Community Readiness modellen har utformat ”Mål och allmänna strategier anpassade för 

respektive nivå” (Plested et al., 2006, s.29–32). Dessa mål och allmänna strategier anpassade 

för bedömd nivå påvisar möjliga utvecklingssteg (praktiska implikationer) som kan få den 

studerade organisationen att göra framsteg och nå upp till önskad nivå av villighet. För den 

studerade organisation med bedömd villighetsnivå 4, har dessa modifierats enligt följande:  

Nivå 4) Förplanering. 

Mål: Öka medvetenheten genom konkreta idéer som utmanar rådande situation  

• Sprid information om förnyelse- och innovationsinitiativ, genom olika former av 

presentationer och kommunikationskanaler. 

• Uppmärksamma de befintliga insatserna i organisationen (riktlinjer, aktiviteter, 

program, uppdrag etc.): Vilka framsteg är gjorda, vilka resultat har det givit, vilka 

effekter har det fått? Vem/vilka berörs av de olika insatserna - idag? Vilka kan vara 

aktuella för insatserna i morgon och framöver?  

• Identifiera, besök och investera tid och resurser i ”ambassadörer” som är 

intresserade av att få saker att hända inom området 

• Skapa och organisera lokala framstegsteam och användargrupper: för att gå från 

samtal till samsyn, utveckla strategier eller genomföra spontana liksom planerade 

aktiviteter. 

• Öka medieexponeringen genom meddelanden i radio, tv och sociala medier. 

 

Den bedömda nivån, förplanering, kan ge organisationen tid för konsolidering och 

återhämtning och möjlighet att som organisation uppleva en ny komfortzon. En komfortzon, i 

vilken organisationen vet hur de kan leda och styra, ha kontroll, göra de saker som de 

behöver göra genom att bygga upp nya rutiner för att göra framsteg och vara framgångsrika i 

sitt sätt att arbeta med innovation på denna nivå (jämför Quinns citat, 2004, s.18). Innan det 

sedan är dag att ta sig an nya nivåer av organisatorisk villighet kring att ta sig an innovation.  

De övriga nivåerna som väntar organisationen, att ta sig an, är enligt Edwards et al. 

(2000, s.298–300) nivå fem till nivå nio: 5) Förberedelser, 6) Igångsättning, 7) Stabilisering, 

8) Bekräftelse och fortsatt utveckling samt 9) Professionalisering (Se kursiverade nivåer i 

Figur 4). Inom var och en av dessa har modellen utarbetade mål och allmänna strategier som 

är anpassade för respektive nivå vilka kan spara tid och resurser för den studerade 
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organisationen när det kommer till att framgångsrikt arbeta med innovation och att ta sig an 

innovation.  

 

1 b) Balansera de sex dimensionerna.  

En andra möjlig viktig lärdom att ta med sig från detta resultat är att balanserad de sex 

dimensionerna. Enligt Plested et al. (2006) har modellen följande rekommendationer: 

eftersträva att dimensionerna ligger på ungefär samma nivå; säkerställ att ambitionsnivån 

eller intensiteten i kommande aktiviteter inom en specifik dimension, läggs på den nivå som 

den har bedömts vara på samt börja med att fokusera på strategier och insatser inom de 

dimensionerna som har bedömts ligga på en lägre nivå, jämfört med den samlade bedömda 

villighetsnivån.  

För den studerade organisationen kan möjliga utvecklingssteg (praktiska 

implikationer) konkret innebära att exempelvis först prioritera följande: att öka de Anställdas 

grad av kännedom om insatserna, inom området innovation, vilken bedömdes till nivå 3); att 

säkerställa vilken ambitionsnivån och intensiteten organisationen väljer att ha på de 

kommande aktiviteterna inom dimensionerna Innovationsklimatet samt Kunskapsnivån inom 

förnyelse/innovation, vilka båda bedömdes till nivå 4 etc.  

 

1 c) Vikten av ”community leaders” eller ”ambassadörer”. 

En tredje möjlig viktig lärdom att uttyda från resultaten är vikten av community 

leaders; att identifiera, besöka och investera tid och resurser i de community leaders som är 

intresserade av att få saker att hända inom området (Plested et.al, 2006). Palms forskning 

(2007) belyser motsvarande, men med benämningen ambassadörer. Palm (2007) 

rekommenderar att arbeta via ambassadörer som kan främja de innovativa processerna och 

Palm betonar detta som en av de viktigaste faktorerna att prioritera när det kommer till att 

uppnå god organisatorisk simultankapacitet. Enligt Palm (2017) har även en rad andra 

forskare identifierat att arbeta via ambassadörer som en framgångsrik möjliggörare för 

innovation. Quinn (2004) har påvisat att innovation och förnyelse ofta har visats sig börja 

med en eller ett flertal person som börjar röra sig utanför det normaliserade sättet att tänka 

och agera på. Enligt Quinns organisationsforskning har det visat sig att det ofta är ett 

förhållande på ”en på tio som bär på kapaciteten till att inspirera och skapa en produktiv 

gemenskap” (s.5), det vill säga att det är en person av tio som naturlig har denna fallenhet. 

Detta tillsammans påvisar möjliga utvecklingssteg (praktiska implikationer) i form av 

tre viktiga målområden som Quinn (2004) föreslår att ha för ögonen för att exempelvis främja 
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förnyelse och innovation: 1) Stödja människor som är dedikerade att leda förändring och 

utveckling, 2) tillhandahålla ett nytt språk för människor som redan är engagerade i 

utvecklingen samt att 3) underlätta för individer att förnya och utveckla sig själva och andra.   

 

Sammanfattande diskussion delstudie 1. 

Sammanfattningsvis fann denna första delstudie en närvaro av en positiv rörelse och 

riktning inom området innovation. Denna rörelse kan få myndigheten att lyckas göra 

ytterligare framsteg i sina ansträngningar med att öka organisationens villighet till innovation. 

Detta kan göras inom såväl strategiska, taktiska och operationella nivåer och aktiviteter. 

Organisationen kan exempelvis framgångsrikt och stegvis öka organisationens 

villighet till innovation genom att tillmötesgå behovet av att öka ledningens och hela 

organisationens kunskap och medvetenhet om de olika nivåerna av organisatorisk villighet 

(Kursiverade i Figur 4).  

Organisationen kan även ta hjälpa av tillhörande rekommendationerna i form av ”Mål 

och allmänna strategier anpassade för respektive nivå” (Plested et al., 2006, s.29–32). 

Därutöver kan det vara mycket klok för organisationen att starta aktiviteter som 

främjar en ökad medvetenhet om de sex behoven, eller dimensionerna (utförligt presenterade 

av Plested et. al., 2006, s.9; samt i denna studie i Community Readiness - en 

organisationsvillighet, s. 19–21). Dessa aktiviteter kan riktas in på att öka förståelsen för hur 

dessa dimensioner förhåller sig till varandra, hur de bättre kan balanseras, samt hur de bättre 

kan möta anställdas olika behov när det kommer till att öka villigheten arbeta med innovation 

i organisationen (personligen och gemensamt). Enligt Plested et al. (2006) utgör nämligen de 

sex dimensionerna tillsammans ett utmärkt verktyg, för att kunna identifiera och mäta 

aktuella behov i en viss gemenskap. De utgör också ett verktyg för att utforma och designa 

strategier som bättre kan möta och uppfylla de identifierade behoven.  

Slutligen, att använda sig av ”Community Readiness Model” kan troligen på ett 

tillfredställande sätt möta organisationers behov av att: a) bättre kunna matcha planerade 

insatser med rådande nivå av villighet, samt b) att bättre följa upp resultat vid genomförda 

experimentella insatser (Edwards et al., 2000). Enligt modellen behövs det dessutom endast 

ett fåtal huvudinformanter, 6 - 7 personer, för att kunna ge korrekt information över nivån på 

villighet i organisationen (Edwards et al., 2000). Således erbjuder troligen modellen, enligt 

Edwards et al. (2000), ett praktiskt, träffsäkert och kostnadseffektivt verktyg och 

tillvägagångssätt som underlättar för organisationer att utvecklas och förändras i en positivt 

avvikande riktning (till höger i Figur 1).  
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Diskussion: Delstudie 2 

I det följande presenteras och diskuteras den andra delstudiens tre fenomenologiska 

resultat: Viktigt att tänka på – som belyser allmänna kännetecken kring att ta sig an 

innovation i organisationen? Vad är viktigt för oss? – som synliggör för organisationen vad 

som kan vara allmänt kännetecknande i deras arbetet med innovation. Slutligen avslutas 

diskussionen med Förväntan, att ta sig an något nytt – som är ett sammanfattande resultat 

från den andra delstudien. Dessa tre resultat diskuteras var för sig, enligt följande: 

 

Viktigt att tänka på.  

Det första som gjordes, i delstudie 2, var att en fenomenologisk analys (Empirical 

Phenomenological Psychological Method) genomfördes med utgångspunkt från de anställdas 

svar på intervjuerna, omfattande deras personliga perspektiv och upplevelser kring hur 

organisationen arbetar med innovation. Specifikt från upplevda inre barriärer att riva, och inre 

dörrar att öppna gällande organisationens arbete med innovation.  

Detta gav resultatet: Viktigt att tänka på, som eftersträvar att påvisa en psykologisk 

process i form av allmänna kännetecken gällande att ta sig an innovation. Resultatet visar att 

ta sig an innovation är kopplat till förväntan. Förväntan har även kopplingar till ytterliga sju 

allmänna kännetecken. Resultatet, Viktigt att tänka på, besvarar studiens frågeställning: Vad 

är kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen?  

En möjlig viktig lärdom är att detta resultat pekar i riktning mot konceptet ”work 

orientation” (Amabile & Pratt, 2016). Enlig Amabile och Pratt (2016) står detta i kontrast till 

uttalanden som kommer externt från ledare och ledning, och det omfattar istället ett inre 

värdesättande om vad som gör arbetet värt att utföra. Amabile och Pratt (2016) menar 

att ”work orientation” relaterar till våra egna personliga beskrivningar om hur vi ser på vårt 

arbete och speciellt vad vi ser som viktigt i vårt arbete. Dessa beskrivningar sägs uppstå 

genom internalisering av samhällsnormer som härrör från olika källor: familj, religiösa 

institutioner, media, utbildningsinstitutioner och andra sociala influenser - inklusive 

organisationens ledare och ledning (Amabile & Pratt 2016). 

En annan möjlig viktig lärdom är att detta resultat pekar i riktning mot det 

fenomenologin som vetenskapsteori syftar till: ”att beskriva de psykologiska fenomenen som 

de upplevs” (Langemar, 2008, s. 123); att ett fenomen (som i studiens fall fenomenet – att ta 

sig an innovation) för den anställde (subjektet) ofta är så självklart och naturligt att det sällan 

är medvetet och inte heller tydligt verbaliserat för den anställde. Och att innovation kanske 



 

54 

inte heller är tydligt verbaliserat och formulerat hos dem som önskar följande två saker: att ett 

utvecklingsprogram skall få de anställda stöd och att programmet kan genomföras effektivt 

(Edwards m.fl., 2000). Detta diskuteras mer ingående i 2a) Att beskriva att ta sig an 

innovation som det upplevs, enligt följande: 

 

2a) Att beskriva att ta sig an innovation som det upplevs. 

Enligt Palm (2017) finns det ett flertal definitioner av innovation likväl som teorier 

som försöker beskriva innovationsprocessen. Palm (2017) menar vidare att praktiker och 

forskare inom området har delat in innovationsprocessen i flera faser: exempelvis två faser, 

där den första fasen består av skapandet av nya idéer, och den andra fasen utgör 

framgångsrikt genomförande av idéerna. De presenterade definitionerna kan ses påvisa 

innovation som en idés rörelse och process: från att inte finnas till; bli till och få en form; 

förfinas, testas och utvärderas; förverkligas och lanseras i ett existerande sammanhang; allt 

för att skapa ökade kundvärden för människor, i det specifika sammanhanget.  

Vad dessa definitioner av innovation och innovationsprocesser inte så tydligt lyckas 

belysa är den yttre och inre dialog som anställda människor upplever inför fenomenet, att 

förväntas ta sig an att arbeta kreativt och innovativt med innovation och innovationsprocesser 

(Amabile & Kramer, 2011).  

Detta påvisar möjliga utvecklingssteg (praktiska implikationer) i form av att inte som 

organisation exempelvis förlita sig på andras definitioner av vad innovation är eller förväntas 

vara i ett specifikt sammanhang. Istället kan organisationen exempelvis säkerställa att modiga 

beslut fattas som tillsätter resurser för att ta sig an innovation; att organisationen kan ta sig tid 

och ge de anställda viktig tid till att förstå samhällets och organisationens förväntan på dem 

att vara innovativ och samverka; att anställda får och ges tid att tillsammans i stärkande 

relationer och möjliggörande dialog och praktiskt görande och samskapande upptäcka vad 

som är viktigt för organisationen.  

Exempel på frågor, att föra såväl inre som yttre dialoger och reflektioner omkring, 

kan vara följande: Vad är innovation och vad kan innovation vara för oss? Vad innebär 

innovation för mig personligen, hur ”gör jag innovation” som anställd i mina arbetsuppgifter? 

samt vad för nytt lärande kan innovation ge oss själva och vår organisation? 

Detta kan stärka och utveckla det inre värdesättandet och uppskattningen om vad som 

gör arbetet värt och meningsfullt att utföra och om vad som utvecklar organisationens 

kapacitet och skicklighet inom innovation. Detta kan också skapa mer stärkande 

beskrivningar och berättelser hos de anställda (Amabile & Pratt, 2016) gällande hur de ser på 
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arbetet och speciellt vad de anställda upplever är viktigt och meningsfullt i deras arbete med 

innovation. Och därmed stärkt inre arbetsliv (Amabile & Kramer, 2011) - stärkt 

uppfattningsförmåga (perception), upplevelser av fler positiva emotioner och ökad 

motivations grad att personligen och tillsammans engagera sig i meningsfullt arbete.  

För att lyckas få de anställda stöd så att utvecklingsprogram kan genomföras effektivt 

(Edwards m.fl., 2000), kan det sammanfattningsvis vara klokt för organisationen att titta 

närmare på Amabile och Kramers (2011) framstegsprincipen och det inre arbetslivet. Det kan 

också vara klokt för organisationen att titta vidare på Amabiles och Pratts modell, 2016, som 

lyfter vikten av 1) upplevd känsla av framsteg i den kreativa utvecklingen av idéer; 2) 

upplevd meningsfullhet i arbetet för dem som utför arbetet; 3) emotionernas inverkan samt 4) 

upplevd synergistisk yttre motivation (Amabile & Pratt, 2016).  

 

Detta avslutar diskussionen om andra delstudiens resultat: Viktigt att tänka på.  

I det följande diskuteras resultatet: Vad är viktigt för oss?  

 

Vad är viktigt för oss? 

Det andra som gjordes, i den andra delstudien, var en fördjupas analys (enligt 

Empirical Phenomenological Psychological Method) av de anställdas svar på intervjuerna 

kring deras perspektiv och upplevelser omfattande hur organisationen arbetar med 

innovation. Specifikt kring hur viktigt innovation är för organisationen. 

Det gav resultatet: Vad är viktigt för oss? som eftersträvar att påvisa en psykologisk 

process, i form av en berättelse kring att ta sig an innovation för organisationen som helhet. 

Resultatet: Vad är viktigt för oss? besvarar studiens frågeställning: Vad är kännetecknande 

för att ta sig an innovation i organisationen?  

Möjliga viktiga lärdomar är att detta resultat pekar i riktning mot följande: de 

strukturer och kultur som stödjer god organisatorisk simultankapacitet (Palm, 2017); det som 

utgör de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med förnyelse och innovation i 

myndigheter (Implement Counsulting Group, 2017) samt Tillitsdelegations uppdrag att visa 

på hur statliga myndigheter kan vidareutveckla en mer tillitsbaserad styrning av statlig 

verksamhet (Finansdepartementet, 2016b; Tillitsdelegationen, 2018a).  

Följande kan få exemplifiera detta: Tillväxtverket som organisation har funnit i 10 år, 

men att det verkar saknas en kultur och struktur i form av exempelvis en Wall of Fame, 

framstegsvägg, likväl som en Failur Wall, misslyckandevägg: Var finns väggen, museet eller 

berättelserna i organisationen som visar på gjorda framgångar och misslyckande?  
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Under denna del av studien uppdagades avsaknaden av organisationens medvetna 

berättelser om gjorda framstegs- och framgångar, likväl avsaknaden av organisationens 

berättelser om misslyckandet. Med ett undantag från en berättelse från en anställd gällande ett 

vida känt misslyckande, enligt följande: ”…vårt största problem som jag ser det, det är att vi 

är rädda för att göra fel. Och att det hänger kvar sedan vårat ’Grand’.” Detta ”Grand” var ett 

misslyckande som enligt Dagens Nyheter (2012) medförde att Tillväxtverkets dåvarande 

generaldirektör Christina Lugnet spenderade 800 000 kronor på en personalfest på Grand 

Hotell. Samtidigt som hon bad regeringen om mer pengar för att klara verksamheten (2012-

07-30). Denna upplevda rädsla för att göra fel hos de anställda kan ytterligare ha påverkats av 

de gångna decenniernas ökade tonvikt vid ”ansvarsutkrävande och felfinneri” i det offentliga, 

på bekostnad av en mer öppen ”kollegial och lärande kvalitetsgranskning och tillsyn” 

(Tillitsdelegationen, 2018a, s.423).  

En helt annan och mycket mer stärkande framstegsberättelse, som inte har blivit så 

vida känd eller ens blivit tydligt uttalad bland dem som arbetar mitt i det sammanhanget, är 

berättelsen om Myndighetssamarbetet Starta och driva företag. En fråga som uppstår utifrån 

berättelsen kring detta myndighetssamarbete blir följande: Kan detta myndighetssamarbete 

idag anses vara ett mycket talande exempel på en statsförvaltning som ”är innovativ och som 

samverkar och är en viktig komponent för att upprätthålla ett starkt och välmående Sverige 

med en fortsatt stabil demokrati och en hållbar tillväxt”, vilket efterfrågades i regeringens 

proposition 2009/10:175 (s.28).  

 

2b) Att beskriva berättelsen om en innovativ och samverkande statsförvaltning 

I Myndighetssamarbetet Starta och driva företag har ett flertal myndigheter gått hand i 

hand sedan ”cirka 10 år” och de levererar tillsammans unika kundvärden, med 

kunderbjudanden i former som www.verksamt.se, Starta Företag-dagen, Skattepodden med 

många flera erbjudanden. Detta myndighetssamarbete kan möjligen sägas uppvisa tydliga 

tecken på det som Palm et al. (2014) visar på inom Marchs forskning, 1991, gällande den 

dynamiska balansen mellan ”exploitation” och ”exploration” - nyttjande och utforskande. I 

vilken ”exploitation”, nyttjande, avser kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring av nuvarande 

tjänster och aktiviteter. Medan utforskandet, ”exploration”, avser utveckling av nya tjänster, 

produkter eller processer, d.v.s. innovation, som söker efter morgondagens möjligheter och 

lösningar (Palm, et, al., 2014).  

Detta påvisar möjliga utvecklingssteg (praktiska implikationer) i form av att utveckla 

berättelserna om detta myndighetssamarbete; så att dessa berättelser kan fungera som en stor 
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kunskaps-, informations- och exempelsamling att ta del av och inspireras av, internt likväl som 

externt för andra organisationer och myndigheter. Specifikt när det kommer till att arbeta 

framgångsrikt med förnyelse, innovation och hållbart värdeskapande, i enlighet med 

Implement Counsulting Group (2017) presenterade rekommendationer. Vilka här har 

modifierats för att stödja ett berättande, enligt följande:  

1. Syfte och fokus – Vad var myndighetens syfte och fokus avseende innovation? 

2. Förutsättningar – Vilka förutsättningar fanns inom myndigheten för att driva 

innovation? 

3. Arbetssätt – Vilka arbetssätt har tillämpas för att skapa innovation? 

4. Nyttorealisering – Vilka resultat har skapats genom innovationsarbetet?  

(Modifiering från, Implement Counsulting Group, 2017, s.1): 

 

Detta avslutar diskussionen om andra delstudiens delresultat: Vad är viktigt för oss? 

I det följande diskuteras det sammanfattande resultatet från den andra delstudien: 

Förväntan, att ta sig an något nytt. 

 

Förväntan, att ta sig an något nytt. 

Syftet för den andra delstudien var att utforska vad som är allmänt kännetecknande 

för att ta sig an innovation i en utvald organisation. Det som gjordes var att en 

fenomenologisk analysmetod användes kring de anställdas upplevelser kring hur 

organisationen arbetar med innovation. Dessa omfattade såväl anställdas upplevda ”hinder” 

och ”barriärer att riva”, samt upplevda möjliga ”dörrar att öppna” för att underlätta att ta sig 

an innovation i organisationen. Dessa upplevelser omfattande även varför de anställda 

upplevde att innovations var viktigt för organisationen. Den strukturerade analys gav för mig 

som författare ett antal oväntade allmänna kännetecken kring fenomenet att ta sig an 

innovation.  

I denna del av studien såg jag som författare en potential med att i 

deltagarintervjuerna testa metaforrika och värdeskapande frågor (Whitney et. al, 2019). 

Enligt Barret och Cooperrider (1990) är nämligen metaforer en invitation till att se saker på 

nya sätt och metaforer underlättar lärandet av ny kunskap. Och enligt Whitney et al. (2012) 

tenderar de frågar som människor mest frekvent använder och samtalar om forma deras 

verkligheter. Frågorna som användes blev följande: Vilka inre barriärer finns det för 

innovation i organisationen? och Vilka inre dörrar behöver öppnas för att främja förnyelse 

och innovation? (Bilaga II). Syftet med dessa värdeskapande frågorna var att de skulle få 
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vingar i ett fortsatt lärande av ny kunskap inom förnyelse och innovation för de anställda, 

forskare, praktiker och även för andra i andra sammanhanget; att frågorna inte bara skulle ge 

en inblick i deltagarnas upplevelser i den här specifika studien och sammanhanget.  

Dessa frågor gav även en medveten möjlighet att ”se de delar av verkligheten som kan 

vara viktiga och betydelsefulla för oss” (Quinn, 2015); det vill säga upplevelser av och 

behovet av viktiga och betydelsefulla ”dörrar att öppna” gällande att ta oss an innovation i 

organisationer. Med andra ord: den viktiga aktiviteten att inte enbart identifiera hinder eller 

barriärer att riva, på vår väg mot ökad innovation och hållbart värdeskapande, i ett hållbart 

samhälle.  

Det här gav möjlighet att framställa en sammanfattande bild: Förväntan, att ta sig an 

något nytt (se Figur 6) i form av en kompass och riktningsgivare att använda sig av för att 

lättare kunna orientera sig i arbetet när det gäller att ta sig an något nytt, som exempelvis 

innovation. Bilden illustrerar gemensamma allmänna kännetecken i materialet, oavsett om 

dessa kom från de anställdas upplevelser omkring hinder och barriärer att riva, dörrar att 

öppna eller från varför innovation är viktigt för organisationen. 

Resultat var, som tidigare nämnt, oväntat för mig som författare. Samtidigt var det 

oerhört intressant. Med tanke på att oavsett var vi befinner oss, i upplevelser av barriärer att 

riva eller dörrar att öppna, går det att urskilja gemensamma allmänna kännetecken. Att 

systematiskt enligt EPP-analysmetoden söka efter, hitta och fenomenologiskt studera det 

specifika i de enskilda anställdas personliga upplevelser, för att sedan kunna beskriva det på 

en generell, allmän nivå (Langemar, 2008), var för mig som författare en väldigt intressant 

forskningsupplevelse och resultatet var även för mig själv oväntat.  

Nya underförstådda, ”implicita horisonter”, i materialet (Langemar, 2008, s.124) 

öppnade upp sig för mig och jag såg saker som jag inte tidigare hade sett eller som jag 

tidigare hade tagit för givna. Specifikt när det kommer till (fenomenet) att ta sig an något nytt 

(i detta fall innovation). Min egen förståelse för den förväntan som människor upplever inför 

att ta sig an något nytt, och positivt avvikande (se Figur 1, Cameron, 2003), har vidgats 

betydligt av denna studie.  

En möjlig allmän viktig lärdom från delstudie 2 är följande: att stirra sig blind och 

fokusera på enbart hinder och barriärer, eller det negativt avvikande och därmed välja att ”ha 

ett ensidigt synsätt” (Quinn, 2015) kan i många organisationer vara en inlärd ovana som är 

rådande i många olika sammanhang (Bäckström & Ingelsson, 2015; Seligman, 2002; 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Cameron 2003; Lindberg & Vingård, 2012; Quinn, 

2015). Detta påvisar möjliga utvecklingssteg (praktiska implikationer) i form av att ersätta 



 

59 

denna typ av patologiskt inriktad ”felfinneri-ovana”, genom att träna upp nyskapande 

generativa vanor; att naturligt och mer systematiskt söka efter och fråga efter ”dörrar som 

behöver öppnas”. En beskrivning från en deltagares röst får belysa detta behov, denna 

efterfrågan eller ”efterlängtan” av att utveckla nya vanor: det är viktigt att öppna dörren, 

eller fönstret, till frisk luft som behöver släppas in, för att bli inspirerad och få ny energi, i en 

miljö som ibland kan upplevas som lite instängd.  

Ytterligare möjliga praktiskt utvecklingssteg, att ta i vardagen, är att öppna upp för att 

styra och leda med tillit, i enlighet med Tillitsdelegationen (2017; 2018a,b,c), samt att, i 

enlighet med Westrum (2004), skapa öppen generativ kultur för att bättre kunna respondera 

på signaler som visar på hot och faror, och för att bättre kunna ta till sig innovation och andra 

positivt avvikande fenomen. 

 

Avslutande diskussion 

I denna diskussionsdel har jag som författare önskat bjuda in dig som läsare till en 

fortsatt reflektion och dialog över några intressanta områden som jag har önskar lyfta fram i 

studien. Utifrån mitt perspektiv och min tolkningsrymd består dessa områden endast av några 

väl utvalda delar från materialet. Material är mycket rikt och det går att dra andra och egna 

slutsatsen ifrån det; eller som vi sade i min ”uppväxts gemenskap”, i Landvetter utanför 

Göteborg under 1900-talets senare delar (1970 och 1980-tal): ”luften och rymden är fri”. 

Uttrycket ”rymden är fri” är en vacker inbjudan, till var och en av oss. Uttrycket står för att 

tolkningsrymden är oändlig och att du, och vi alla tillsammans, är helt fria att använda oss av 

denna inspirerande, gemensamma rymd av tolkningar.  

Min förhoppning är att denna studie, för var och en av oss, blir ögonöppnande 

gällande att ta oss an något som är nytt och bra för oss – tillsammans. Specifikt som 

gemenskaper av människor (horder av människor), på denna planet, i dessa och i kommande 

tider; kanske upplevande oss negativt oroliga eller positivt förväntansfulla eller både och 

samtidigt; speciellt när det kommer till att ta oss an ”världens utmaning - världens möjlighet, 

Agenda 2030 i Sverige” (Agenda 2030-delegationen, 2019) samt i resten av världen. Min 

förhoppning är att resultaten från denna studie kan fungera som riktningsgivare och kompass 

när vi tar våra nästa kloka, innovativa, steg tillsammans – för att ta oss an det nya, som 

väntar. 

 

Avslutningsvis följer en diskussion kring val av metod och ett resonemang kring 

framtida studier. Först diskuteras studiens trovärdighet i relation till urval, etik, instrument, 
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datainsamling och procedur samt databearbetning. Därefter följer en diskussion kring 

studiens pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet samt handledning.  

 

Metodisk diskussion 

Validitet.  

Urval: Denna studie hade en kombination av tillgänglighetsurval och handplockat, 

icke slumpmässigt, urval. Gällande de etiska aspekterna följdes vetenskapsrådets regler. 

Ingen av deltagarna var tvingade att delta eller hade någon förväntan på sig att delta, från 

exempelvis sin chef eller motsvarande. Deltagarna deltog självmant och frivilligt och var 

tillsvidareanställda på Tillväxtverket. Deltagarna var något insatta i ämnet med tanke på att 

de tillhörde ett projekt som handlade om att ta fram en innovationshandlingsplan för 

myndigheten. Deltagarnas svar och studiens resultat har påverkats av deltagarnas 

förförståelse och fördomar om ämnet. Begreppet innovation och förnyelse har inneburit olika 

saker för olika individer. Det hade varit intressant att se hur resultatet hade skiljt sig åt om en 

annan urvalsprocess hade valts och därmed om en annan grupp av deltagare hade använts i 

denna studie.  

Instrument: Samtliga frågeställningar och frågor i den första intervjuguiden (Bilaga I) 

var testade sedan tidigare med god reliabilitet (Edwards et al., 2000). Den andra 

intervjuguiden (Bilaga II) byggde vidare på tidigare forskning (Hansen et al., 2017). Den 

skapades för denna studie i syfte att mäta det studien avsåg att mäta. Dess reliabilitet är inte 

fastställd då den i forskningssyfte testades för första gången i detta sammanhang och är mål 

för fortsatt forskning.  

Datainsamling: Under intervjun gavs deltagarna möjlighet att korrigera missförstånd 

eller ändra sina uppfattningar. De erbjöds möjlighet att avbryta intervjun. Dessa 

förutsättningar möjliggjorde ett naturligt engagemang i själva svarandet på frågorna under 

intervjun. På grund av julledigheter i samband med studiens genomförande gavs de 

intervjuade inte möjlighet att i efterhand läsa en utskrift av hela intervjun för att korrigera 

missuppfattningar och göra förtydliganden; ett sådan förfarande hade ytterligare kunnat 

stärka trovärdigheten och studiens validitet. 

Databearbetning: Intervjuerna spelades in via en iPhone med god ljudkvalitet, vilket 

medförde att insamlad empiri kunde transkriberas detaljerat så att samstämmighet mellan ljud 

och skrift kunde skapas. Då ingen information som deltagarna gav vid intervjuerna gick 

förlorad, under inspelning eller transkribering, kunde dess innehåll trovärdigt styrkas.  
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Dessa förutsättningarna ökade studiens totala trovärdighet likväl som trovärdigheten 

till den specifika information som kom fram vid intervjuerna då deltagarna kunde ge 

varierande relevant information för studiens syfte.  

Pålitligheten, att ett giltigt resultat har analyserats fram, kan ses som god utifrån att 

strukturerade analysmetoder har använts och att det insamlade materialet har bearbetats 

noggrant med hjälp av ”EPP-metoden, Empirical Phenomenological Psychological Method” 

(Langemar, 2008; Simon, 2009; Karlsson, 1993). Som författare av denna studie har jag 

eftersträvat att vara förankrad i data; att inte göra för långtgående tolkningar och dra för 

generella slutsatser från enstaka detaljer på ett lättvindigt sätt, eller göra för långsökta 

övergripande analyser (Langemar, 2008), på grund av min egen förförståelse och egna 

fördomar inom ämnet. Alternativa tolkningar kan inte uteslutas, utan snarare uppmuntrar 

materialet till alternativa tolkningar. Det är även möjligt att min utvecklade 

innovationsförmåga kan göra att jag som författare ”är väldigt innovativ och ser saker på ett 

helt nytt sätt där andra är mer fångna i samma gemensamma begreppsvärld som de haft sedan 

tidigare” (Langemar, 2008, s.109). Ökad pålitlighet hade kunnat uppnås om analysen hade 

genomförts av fler personer med kompetens inom området.  

Bekräftbarheten, i denna kvalitativa studien, är tillförlitlig genom att den teoretiska 

grunden i studien är väl förankrad i tidigare och aktuell forskning gällande psykologi, 

organisationspsykologi, innovation och angränsande områden. Frågeställningarna för denna 

kvalitativa studie kan anses besvarade och resultaten pekar i riktning mot tidigare presenterad 

forskning.  

Överförbarheten i studien kan ifrågasättas. Resultatet kan anses enbart vara 

representativt för de som deltog i studien, då det är deltagarnas individuella berättelser som 

utgör data för studien. Resultatet kan samtidigt allmänt visa sig vara mycket intressant, 

omtolkningsbart och användbart. Därmed kan studien ses ha hög överföringsgrad till 

exempelvis andra myndigheter, organisationer och mänskliga sammanhang, när det kommer 

till att ta sig an något som är nytt för dessa grupper av människor (communities), i deras 

specifika sammanhanget. Studiens framkomna kännetecken kring att ta sig an något nytt är 

allmängiltiga i många olika sammanhang. Överförbarheten är därmed god. 

Objektivitet, i positivistisk vetenskapsteoretisk mening, har inte eftersträvats i denna 

studie. I och med att urvalet var ett medvetet skevt urval och att ämnet innovation till sin 

natur, av vissa, kan ses och upplevas som något positivt avvikande, så präglas denna studien 

av hermeneutikens relativistiska förhållningsätt och kunskapssyn.  
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Handledningen av arbetet har regelbundet, under lång tid, hållit mycket hög kvalitet 

och noggrannhet. Handledningen har bidragit till studiens kvalitet och den har påtagligt ökat 

studiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. 

 

Framtida forskning 

Det finns en nyfikenhet att förstärka genomförd studie med anställdas 

dagboksanteckningar, vilket var ett av Amabile och Kramers, 2011, huvudsakliga arbetssätt 

när det handlade om att hos anställda kartlägga det inre arbetslivet - uppfattningsförmåga 

(perception), emotion och motivation (Amabile & Kramers, 2011). Det vore också intressant 

att knyta dagboksanteckningar till den kapacitet som artificiell intelligens medför omfattande 

arbetet med att i insamlade data kartlägga allmänna kännetecken.  

Med utgångspunkt i antaganden som: vad som mäts blir gjort (Karlöf, Lundgren & 

Edenfeldt Froment, 2001) och att mänskliga sammanhang växer i den riktning som den mest 

frekvent samtalar och ställer frågor om (Whitney, et al., 2019), vore det intressant att i 

framtida svensk och skandinavisk forskning väcka och fokusera på frågeställningen: Vad är 

det som verkligen, på riktigt, möjliggör positivt avvikande, innovativa och blomstrande 

organisationer och arbetsplatser i Sverige/Norden, i en global värld? (Fenomen presenterade 

till höger i Figur 1, Cameron, 2003). Och att en sådan frågeställning kan stimulera till 

praktiskt kunskaps- och kapacitetsbyggande såväl inom traditionell psykologi, positiv 

psykologi, kvalitets- och innovationsledning, likväl inom arbetsmiljöområdet.  

Därutöver är det av stort intresse att undersöka anställdas upplevelsen av gjorda 

framsteg och hur det påverkar och bygger lärande och innovativ kultur, genom att utforska 

relationen mellan ett positivt avvikande inre arbetsliv - dess skarpa uppfattningsförmåga, 

positiva emotioner (Fredrickson, 2013), samt motivation - till att agera handlingskraftigt - 

inom hållbar utveckling, Agenda 2030 och det gemensammas bästa. 

Slutligen kan det vara intressant att genomföra vidare forskning kring hur 

reflekterande metoder (Laszlo, Sorum Brown, Sherman, Barros, Boland, Ehrenfeld, Gorham, 

Robson, Saillant, och Werder, 2012) skapar meningsfulla och tillitsfulla sammanhang i vilken 

blomstrande välmående och nyskapande, generativ kapacitet (Cooperrider & Srivastva, 1987) 

kan födas och växa sig allt starkare i en hållbar och blomstrande framtid, bortom Agenda 

2030 och de globala målen.  
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Bilagor 

(Bilaga I). Intervjuguide: Community Readiness Assessment Questions  

Intervjuguide: Community Readiness Assessment Questions  
A. COMMUNITY EFFORTS (programs, activities, policies, etc.)AND 

B. COMMUNITY KNOWLEDGE OF EFFORTS B. Anställdas kännedom om insatsen rörande 

innovation, förnyelse på Tillväxtverket 

1. Using a scale from 1-10, how much of a 

concern is this issue in your community (with 1 

being “not at all” and 10 being “a very great 

concern”)? Please explain. (NOTE: this figure 

between one and ten is NOT figured into your 

scoring of this dimension in any way – it is only 

to provide a reference point.) 

1.Utifrån en skala 1 – 10, hur viktigt är 

förnyelse/innovation för Tillväxtverket som organisation  

(där 1 graderas som inte alls viktigt och 10 är mycket 

viktigt)?  

Förklara gärna din valda referenspunkt, varför hamnade 

den där?  

2. Please describe the efforts that are available in 

your community to address this issue. (A) 

2.Vilka insatser görs på Tillväxtverket när det gäller 

förnyelse/innovation? Kan du beskriva dessa? 

3. How long have these efforts been going on in 

your community? (A) 

3.Hur länge har dessa insatser pågått på Tillväxtverket? 

4. Using a scale from 1-10, how aware are people 

in your community of these efforts (with 1 being 

"no awareness" and 10 being "very aware")? 

Please explain. (NOTE: this figure between one 

and ten is NOT figured into your scoring of this 

dimension in any way – it is only to provide a 

reference point.) (B) 

4.Utifrån en skala 1 – 10,  

hur stor kännedom har anställda inom Tillväxtverket om 

dessa insatser inom förnyelsen/innovation  

(där 1 graderas som inte alls  

och 10 är mycket viktigt)?  

Förklara gärna.  

5. What does the community know about these 

efforts or activities? (B) 

 

5.Hur stor kännedom finns det allmänt bland 

anställda på Tillväxtverket när det gäller 

förnyelse/innovation och tillhörande aktiviteter? 

6. What are the strengths of these efforts? (B) 6.Vilka är styrkan med att fokusera på 

förnyelse/innovation? 

7. What are the weaknesses of these efforts? (B) 7. Vilka svagheter finns det med att fokusera på 

förnyelse/innovation? 

8. Who do these programs serve? (Prompt: For 

example, individuals of a certain age group, 

ethnicity, etc.) (A) 

8.Vilken är målgrupperna för dessa insatser omkring 

förnyelse/innovationskraft? 
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9. Would there be any segments of the 

community for which these efforts/services may 

appear inaccessible? (Prompt: For example, 

individuals of a certain age group, ethnicity, 

income level, geographic region, etc.) (A) 

9.Är det någonstans inom Tillväxtverket dessa insatser 

inom förnyelse/innovation inte är tillgängliga? 

10. Is there a need to expand these 

efforts/services? If not, why not? (A) 

 

10.Finns det behov av att bredda insatserna inom 

förnyelse/innovation på Tillväxtverket?  

Om inte, varför inte? 

11. Is there any planning for efforts/services 

going on in your community surrounding this 

issue? 

If yes, please explain. (A) 

11.Finns det några nya planerade insatser när det gäller 

förnyelse/innovation på Tillväxtverket?  

Förklara gärna… 

12. What formal or informal policies, practices 

and laws related to this issue are in place in your 

community, and for how long? (Prompt: An 

example of “formal” would be established 

policies of schools, police, or courts. An example 

of “informal” would be similar to the police not 

responding to calls from a particular part of town, 

etc.) (A) 

12.Vilka formella eller informella policyers, rutiner och 

program inom förnyelsen/innovation finns och 

används inom Tillväxtverket?  

 

Hur länge har de funnits? 

 

13. Are there segments of the community for 

which these policies, practices and laws may not 

apply? (Prompt: For example, due to 

socioeconomic status, ethnicity, age, etc.) (A) 

13.Är det någonstans inom Tillväxtverket som dessa 

policys, rutiner eller program inte följs? 

 

14. Is there a need to expand these policies, 

practices and laws? If so, are there plans to 

expand them? Please explain. (A)?   

 

14.Finns det ett behov av att bredda dessa policys, 

rutiner eller program inom förnyelse/innovation? Om 

ja, finns det planer på att göra det?  

Förklara gärna. 

 

15. How does the community view these policies, 

practices and laws? (A) 

15. Hur är synen inom Tillväxtverket på 

förnyelse/innovations- policy, rutiner eller program? 
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C. LEADERSHIP C. Ledarskap 

16. Who are the "leaders" specific to this issue in 

your community? 

 

16.Vilka ledare/nyckelpersoner för 

förnyelse/innovationsarbetet finns det inom 

Tillväxtverket? 

17. Using a scale from 1 to 10, how much of a 

concern is this issue to the leadership in your 

community (with 1 being “not at all” and 10 

being “of great concern”)? Please explain. 

(NOTE: this figure between one and ten is NOT 

figured into your scoring of this dimension in any 

way – it is only to provide a reference point.) 

17.Utifrån en skala 1 – 10, hur viktigt är 

förnyelse/innovation för ledningen inom Tillväxtverket  

(där 1 graderas som inte alls och 10 är mycket viktigt)?  

Förklara gärna.  

18. How are these leaders involved in efforts 

regarding this issue? Please explain. (For 

example: Are they involved in a committee, task 

force, etc.? How often do they meet?) 

18.Hur är dessa ledare/nyckelpersoner engagerade i 

förnyelse/innovationsarbetet?  

Förklara gärna. (t.ex. Är de engagerade i arbetsgrupper 

etc.? Hur ofta har de möten?) 

19. Would the leadership support additional 

efforts? Please explain. 

19.Skulle ledningen stödja ytterligare insatser inom 

förnyelse/innovation? Förklara gärna. 

D. COMMUNITY CLIMATE D. Innovationsklimatet inom Tillväxtverket 

20. Describe 

________________________________ (name of 

your community). 

20.Beskriv Tillväxtverket utifrån ett 

förnyelse/innovation perspektiv? 

21. Are there ever any circumstances in which 

members of your community might think that this 

issue should be tolerated? Please explain. 

21.Finns det några omständigheter inom 

Tillväxtverket som gör att personer kan tycka att 

förnyelse/innovations frågan inte bör prioriteras? 

Förklara gärna 

22. How does the community support the efforts 

to address this issue? 

22.Hur stödjer Tillväxtverket insatser kring 

förnyelse/innovation? 

23. What are the primary obstacles to efforts 

addressing this issue in your community? 

23.Vilka är de främsta hindren för att arbeta med 

förnyelse/ innovation inom Tillväxtverket? 

24. Based on the answers that you have provided 

so far, what do you think is the overall feeling 

among community members regarding this issue? 

24.Utifrån dina svar så här långt, vad tänker du är den 

övergripande upplevelsen hos de anställda på 

Tillväxtverket när det kommer till förnyelse/innovation? 

E. KNOWLEDGE ABOUT THE ISSUE E. Kunskap om förnyelse/innovations-arbetet 
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25. How knowledgeable are community members 

about this issue? Please explain. (Prompt: For 

example, dynamics, signs, symptoms, local 

statistics, effects on family and friends, etc.) 

25.Vilken kunskap har medarbetare inom Tillväxtverket 

gällande förnyelse/innovationsarbetet? 

Förklara gärna. 

26. What type of information is available in your 

community regarding this issue? 

26.Vilken typ av information är tillgänglig inom 

Tillväxtverket när det gäller förnyelse/innovation? 

27. What local data are available on this issue in 

your community? 

27.Vilka lokal framstegs-data finns tillgängliga inom 

Tillväxtverket när det gäller förnyelse/ innovation? 

28. How do people obtain this information in your 

community? 

28.Hur får medarbetare till sig denna information inom 

Tillväxtverket 

F. RESOURCES FOR PREVENTION EFFORTS 

(time, money, people, space, etc.) 

F. Resurser till förebyggande insatser (tid, pengar, 

människor, lokaler etc.) 

29. To whom would an individual affected by this 

issue turn to first for help in your community? 

Why? 

29.Inom Tillväxtverket. Till vem/vilka skulle en person 

som berörs vända sig till först för att få hjälp gällande 

förnyelse/innovations-frågor? Varför? 

30. On a scale from 1 to 10, what is the level of 

expertise and training among those working on 

this 

issue (with 1 being “very low” and 10 being “very 

high”)? Please explain. (NOTE: this figure 

between one and ten is NOT figured into your 

scoring of this dimension in any way – it is only 

to provide a reference point.) 

 

30.Utifrån en skala 1 – 10, hur skulle du bedöma 

expertiskunskap och kapacitet bland de som arbetar 

med förnyelse/innovation inom Tillväxtverket  

(där 1 graderas som ingen alls och 10 är mycket hög)?  

Förklara gärna.  

 

31. Do efforts that address this issue have a broad 

base of volunteers? 

31.Finns det frivilligarbete och/eller volontärer som 

hjälper till med olika förnyelse/innovations frågor  

(Om JA, hur viktiga är dessa för genomförandet)?  

32. What is the community’s and/or local 

business’ attitude about supporting efforts to 

address this issue, with people volunteering time, 

making financial donations, and/or providing 

space? 

32.Vad har Tillväxtverket för ekonomisk attityd till 

frivilligt arbete/insatser (hur stödjer man dessa, 

lokalhyra, materiel, erkännande etc) ? 

33. How are current efforts funded? Please 

explain. 

33. Hur bekostas de nu befintliga insatserna inom 

förnyelse/innovation? Förklara gärna? 
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34. Are you aware of any proposals or action 

plans that have been submitted for funding that 

address this issue in your community?  If yes, 

please explain. 

34. Känner du till några förslag eller handlingsplaner på 

insatser som har lagts och fått finansiering inom 

innovation/förnyelse på Tillväxtverket? 

Om ja, förklara gärna. 

35. Do you know if there is any evaluation of 

efforts that are in place to address this issue? 

If yes, on a scale of 1 to 10, how sophisticated is 

the evaluation effort (with 1 being “not at all” and 

10 being “very sophisticated?”)? (NOTE: this 

figure between one and ten is NOT figured into 

your scoring of this dimension in any way – it is 

only to provide a reference point.) 

35. Känner du till om det finns några utvärderingar av 

insatser som rör innovation/förnyelse? Om ja, utifrån en 

skala på 1 – 10 hur avancerade är dessa utvärderingar. 

 

(Bilaga II). Intervjuguide – Interna barriärer att riva och dörrar att öppna. 

Intervjuguide – Interna barriärer att riva och dörrar att öppna. 

Vad anser du.  

Vad har vi på plats när det kommer till förnyelse/innovation? 

(Aktiviteter, verktyg, metod, process, utbildning, policy och styrdokument) 

 

 

Vad är det förnyelse/innovation skall vara bra för?  Syftet, resultat? 

 

 

 

 

Vilka är våra interna ”barriärer” inom förnyelse/innovation?  

Vad stopper dig personligen? Organisatoriskt, vad hindrar oss? 

 

 

 

 

Vilka ”tre dörrar behöver öppnas” för att främja förnyelse/innovation?  

Och varför, vad skulle det leda till? 
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(Bilaga III). Informationsbrev om studien 

Informationsbrev om studien 

Vi är en grupp forskare och studenter vid Mittuniversitetet och Linneuniversitet som genomför ett 

forskningsprojekt inom hållbart värdeskapande. Denna studie ingår som ett projektarbete, C-uppsats, i kursen 

2PS600 – Psykologi III med arbetspsykologisk inriktning, vid Linneuniversitetet. 

Här nedan följer information och instruktioner till dig som delar i undersökningen.  

Information om syfte och tillvägagångssätt 

Studien syftar till att undersöka en arbetsplats villighet och beredskap att ta sig an innovation som begrepp och 

innovation som praktisk tillämpning. Detta görs genom att intervjua ett antal anställda på Tillväxtverket. Du är 

en av de utvalda att deltaga i studien och bli intervjuad.  

Samtycke 

Genom att deltaga i intervjun och besvara frågorna ger du som deltagare ditt samtycke till att du på frivilliga 

grunder bidrar och deltar i studien. Du har rätt att avbryta intervjun och bestämma över intervjutiden, vilken 

beräknas till ca. 45–60 minuter.  

Konfidentiellt  

Allt material kommer behandlas konfidentiellt; insamlat material och lagring av material avidentifieras och kan 

såldes inte användas för att identifiera en specifik deltagare. I studien kommer inga namn, avdelningar, eller 

enheter att nämnas, dock kan Tillväxtverket som organisation komma att nämnas. 

Nyttjande 

Den information som inhämtas under intervjun kommer att användas till forskningsändamål och kan komma att 

användas i Tillväxtverkets fortsatta arbete med innovation. Sammanställda resultat av studien kommer att 

publiceras. Dina svar under intervjun kommer att kunna presenteras i text, exempelvis när resultat och slutsatser 

kommer jämföras och diskuteras.  

Intervjun kommer att spelas in. Du som individ har rätt till den inspelade intervjun som du själv har 

deltagit i, liksom transkriberat material från din genomförda intervju. Önskar du tillgång till detta framför du det 

i samband med intervjutillfället. 

Vetenskapsrådet regler gällande forskning följs i denna studie 
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