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Sammanfattning 
I nutid existerar en samsyn kring att den offentliga sektorns innovationsförmåga 
utgör en mycket viktig potentiell resurs för att möta såväl samtidens som framti-
dens utmaningar. Denna outnyttjade resurs i form av medarbetares idé- och inno-
vationskraft kan, genom ett systematiskt och strukturerat främjande, stöd och ut-
nyttjande hjälpa offentlig sektor att nå ytterligare förbättringar och effektivise-
ringar med hänsyn till resursutnyttjande. Genom att omsätta medarbetares för-
måga i form av kreativitet och innovationskraft till reell nytta har, som fokuseras i 
denna utvärdering, den kommunala sektorn bättre förutsättningar att bemöta da-
gens och morgondagens utmaningar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. För 
att möta samtidens krav och utmaningar i det lokala samhället, måste därmed 
traditionella sätt att organisera och strukturera verksamhet utmanas och föränd-
ras för att i större utsträckning främja aktörs- och nätverksdrivna ansatser. 
 
Denna rapport presenterar utvärderingen av Linköpings kommuns arbete att in-
troducera och etablera ett idé- och innovationssystem - en idé och innovationsfräm-
jande struktur och stödfunktion. Dessa insatser har erhållit positiv respons, men ett 
bredare genomslag i operativ verksamhet kan hittills anses vara begränsat. Föl-
jande analys fokuserar identifierade utmaningar inom områden som styrning och 
samordning, förankring av centrala begrepp samt förutsättningar och kultur. Ut-
värderingens resultat presenteras som tydliga åtgärder och strategiska ställnings-
taganden. Dessa framhåller vikten av en balanserad och nyanserad helhetssyn på 
idé- och innovationsprocessen. Med ökad proaktivitet, samverkan i nätverk, mins-
kad distans till operativ verksamhet, tydlig förankring av centrala begrepp samt 
aktivt främjande av en kreativ arbetsmiljö och innovationskultur ser vi en god pot-
ential för fortsatt positiv vidareutveckling av kommunens idé- och innovationssy-
stem. 
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1 Inledning 
Nedan presenteras kort en bakgrund till utvärderingen, aktuell status för det arbete 
som utvärderas, det tillvägagångssätt vi har haft vid utvärderingen, dess syfte och bi-
drag samt tre fokuserade analys- och utvärderingsteman. 

1.1 Bakgrund 
Resultatet av den utredning som presenteras i föreliggande rapport initierades i dia-
log mellan Linköpings kommun (LK) och forskare vid avdelningen för Informatik, 
Linköpings universitet (LiU) i januari 2017. Från kommunens sida uttrycktes ett be-
hov av att utvärdera det arbete som genomförts under 2015 till 2016 med att intro-
ducera och etablera en formell process för idé- och innovationsarbete (Idé- och Inno-
vationssystem), en stabsfunktion för stöd (Idésluss) samt ett system för att registrera 
och följa status för idéer (kallad Idéportal). Intentionen och förväntningarna på detta 
Idé- och Innovationsarbete (IoI) kan därmed beskrivas som att försöka frigöra och 
dra nytta av medarbetarnas idé- och innovationskraft (intellektuellt kapital). Denna 
innovationsförmåga kan därmed fungera som en välbehövlig resurs för fortsatt ut-
veckling av kommunal verksamhet i syfte att möta dagens och morgondagens utma-
ningar. Det fanns därmed en bakomliggande tanke kring att som kommunal verk-
samhet bedrivits historiskt och i nutid finns brister i resurser och kompetens för att 
ytterligare effektivisera och främja kvaliteten i kommunens leverans av allmännyttiga 
tjänster för att främja ett välfungerande lokalt samhälle.  
 
Således sätts tilltron till medarbetarnas inneboende kreativa förmåga och samlade 
kompetens och detta ses som en hittills till stor del outnyttjad resurs inom offentlig 
och kommunal verksamhet. Det pågående arbetet med att utveckla, förankra och in-
föra formella strukturer och processer för att främja och ta tillvara på innovations-
förmåga och kompetens inom offentlig verksamhet är i linje med pågående nationella 
initiativ fokuserade på att stärka offentlig sektors innovationsförmåga med stöd från 
bl.a. Vinnova och SKL (Vinnova, 2016; Vinnova SKL, 2015, 2016). Som ett inledande 
steg, presenterade LK år 2012 en omvärldsbevakning kring IoI inom privata och of-
fentliga organisationer. Med fokus på medarbetardriven innovation, konstaterades 
behovet av en organisation som kvalitativt och effektivt hanterar medarbetarnas kre-
ativitet så att denna kan realiseras och skapa nytta för såväl verksamhet som specifika 
målgrupper (LK, 2012). Historiskt uttrycker också kommunen att medarbetarförslag 
skall främjas och hanteras via gällande rutiner och regelverk, men dessa skall dock 
inte på något sätt ersätta kommunens befintliga insatser kring att kontinuerligt ut-
veckla och förbättra sin verksamhet (LK, 2012). 
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1.2 Idé- och innovationsarbetet hittills 
Nuvarande idé- och innovationssystem fastställdes år 2015 och beskrivs som ett kom-
munövergripande system som integrerar med nuvarande forsknings- och verksam-
hetsutvecklingsarbete (LK, 2015). Det huvudsakliga syftet är att ta tillvara på medar-
betares samlade kompetens och kreativitet för att hantera befintliga och framtida ut-
maningar. Kopplingen till kommunens varumärke är även tydlig (LK, 2015). Den of-
ficiella målsättningen är därmed att stödja och ytterligare stärka nuvarande forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet genom ett ökat samarbete mellan förvaltningar 
och verksamheter. Som en konsekvens av denna förbättrade samverkan antas att för-
mågan att tillvarata och realisera goda idéer från medarbetarna kommer att förbätt-
ras (LK, 2015). Intressant i detta sammanhang är att idé- och innovationssystemet 
beskrivs som ”kittet som kan knyta ihop förvaltningar och verksamheter till en enhet” 
(s. 5), varvid denna insats även kan ses som en kommunövergripande verksamhets-
utvecklande insats med fokus på ökad samverkan och samhörighet. Det finns ett an-
tal definierade roller, aktörer och ansvar kopplade till denna process: idébäraren - 
medarbetaren som har en idé, idécoacher – centralt placerade och ansvariga för ope-
rativt genomförande, samt idéråd – beslutar på förvaltningsnivå om vilka idéer som 
skall stödjas. Den beskrivna idé och innovationsprocessen består, sammanfattnings-
vis, av följande fyra faser: (1) bedömning, (2) utveckling, test och utvärdering, (3) 
utökade pilottester samt (4) breddinförande. Bedömningsfasen syftar därmed till att 
en konkretisering av idén sker tillsammans med en kvalitetssäkring (LK, 2015). 
 
Arbetet under bedömningsfasen genomförs av idébärare tillsammans med idécoach. 
Efter detta inledande arbete presenteras idén för idérådet som tar beslut i hur idén 
skall hanteras och vid positivt beslut går arbetet vidare i processen. Under nästa fas 
(utveckling, test och utvärdering) genomförs merparten av det praktiska arbetet med 
viktiga aspekter som t.ex. utveckling, test, planering av genomförande, förankring 
och acceptans. Därefter presenteras resultatet återigen för idérådet som bedömer och 
utvärderar om målen uppnåtts, om ytterligare utveckling krävs eller om idén inte hål-
ler för att fortsätta arbetas med och därmed behöver avslutas. Det framhålls dock att 
idébäraren kan fortsätta med sin idé och återkomma senare trots brist i stöd från 
idécoacher och idéråd. Om idén visar på god realiserbarhet går arbetet vidare med 
fas tre (utökade pilottester) och fas fyra (breddinförande). Detta arbete är dock upp 
till berörd ledning på förvaltningsnivå att besluta om och genomföra. Det centrala 
idé- och innovationssystemet driver därmed inte, eller är delaktig i, dessa faser (LK, 
2015). Vidare beskriver idé- och innovationssystemet vilka bedömningskriterier som 
föreligger samt de stödmedel som kan komma att delas ut för att stödja processen 
ekonomiskt. Även olika exempel på sociala arenor för att främja idé- och innovations-
arbete förs fram som t.ex. mötesplatser, tävlingar och draknästen (LK, 2015). Sam-
manfattningsvis kan därmed sägas att Linköpings kommuns nuvarande modell för 
IoI fokuseras på en central stödfunktion inriktad på de inledande delarna av idépro-
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cessen men att arbetet att aktivt utvärdera, besluta och eventuellt realisera idén i ope-
rativ verksamhet är ett delegerat ansvar på förvaltningsnivå. Detta blir därmed en i 
stora delar decentraliserad ansats för att försöka uppfylla centrala mål kring kommu-
nens övergripande förmåga inom idé- och innovationsarbete. 

1.3 Genomförande och metod 
Den empiriska studie som genererat underlaget till föreliggande utvärdering har ge-
nomförts i form av en kvalitativ fallstudie. Detta motiveras av behovet att studera 
utfallet av IoI i dess naturliga miljö (Benbasat et al., 1987) i syfte att samla in kvalita-
tiva data som verkligen speglar hur medarbetare tolkar, uppfattar och arbetar i enlig-
het med de formella strukturerna för kommunens insatser kring IoI. Fallstudien be-
tonar därmed det studerade fenomenets unika karaktär och möjliggör undersök-
ningar i gränslandet mellan formellt organisatoriska och informellt sociala aspekter 
(Yin, 2014) t.ex. kring hur IoI uppfattas av medarbetare. Vidare har studien även ge-
nomförts utifrån ett interpretativt dvs. tolkande perspektiv (Walsham, 1993) för att 
närmare undersöka hur det genomförda arbetet med IoI tolkas, uppfattas och påver-
kar den enskilde medarbetarens arbetssituation. Därmed betonas det unika i detta 
falls karaktär dvs. att utvärdera resultatet av ett första införande av IoI i en kommu-
nal verksamhet i syfte att stärka organisationens interna innovationskraft. Det är där-
med fallets karaktär som styrt det metodologiska och perspektivmässiga vägval som 
genomförts i enlighet med den ovan beskrivna fallstudieansatsen (Stake, 1994). 
 
De empiriska aktiviteter som genomförts inom ramen för denna utvärdering har 
sammanställts i Tabell 1 nedan. Samtliga aktiviteter genomfördes på plats hos LK och 
inleddes med en dialog med representanter vid enheten för Statistik och utredningar 
i syfte att i samverkan ta fram ett underlag för den webbenkät som senare genomför-
des som ett inledande steg i insamling av empiriskt material inför utvärderingen. 
Webbenkäten innehåller kvantitativa element, men orienteringen i studien och dess 
utgångspunkter och resultat är av tydligt kvalitativ karaktär. De kvantitativa inslagen 
kompletterar därmed utvärderingens kvalitativa fokus. Intervjuerna har varit av se-
mistrukturerad typ med en uppsättning förformulerade frågor och teman som un-
derlag (se intervjuguide i Bilaga 1). Denna typ av intervju ger därmed övergripande 
ramar och enhetlighet över intervjuerna, men erbjuder även den viktiga flexibilitet 
som behövs för att undersöka varje respondents specifika perspektiv (Myers, 2009). 
Intervjupersonernas möjlighet att få utrymme att beskriva sina tolkningar, perspek-
tiv och insikter relativt utvärderingsfokus har varit viktigt, vilket också motiverar va-
let av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt genomfördes 10 intervjuer på plats 
i LKs lokaler och dessa varade i genomsnitt i 6o minuter. Samtliga intervjuer spelades 
in för att fungera som empiriskt underlag för analys. En presentation av pågående 
arbete genomfördes i juni 2017 för kommunledningen i syfte att återkoppla tentativa 
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insikter och reflektioner. Vidare genomfördes en statusrapportering samt en avslu-
tande genomgång av utvärderingen för att ytterligare diskutera och förankra resulta-
tet av detta arbete. 
Tabell 1. Genomförda aktiviteter 
Aktivitet Representant/roll Datum 
Upptaktsmöte Uppdragsgivare 2017-01-10 
Möte inför webbenkät Statistik och utredningar 2017-01-20 
Möte inför webbenkät Statistik och utredningar 2017-02-06 
Intervju Direktör 2017-03-01 
Intervju Idécoach 2017-03-01 
Intervju Idécoach 2017-03-01 
Intervju Tidigare IT-strateg 2017-03-06 
Intervju Kontaktperson 2017-04-03 
Intervju Inspiratör 2017-04-21 
Intervju Inspiratör 2017-04-21 
Intervju Direktör 2017-04-25 
Intervju Inspiratör 2017-04-25 
Intervju Kontaktperson 2017-05-22 
Presentation och dialog Kommunledning 2017-06-19 
Statusrapport Direktör 2017-09-01 
Genomgång Direktör och Idécoach 2017-11-06 

Antal aktiviteter: 16 
 
Urvalet av respondenter genomfördes i samråd med kontaktperson och uppdragsgi-
vare vid LK, vilket är att betrakta som ett referensurval (Biernacki & Waldorf, 1981). 
Den initiala kontakten fungerade därmed som stöd i dialogen kring urvalet av re-
spondenter (Miller & Bell, 2002). Trots att detta även kan ses som ett bekvämlighets-
urval (Marshall, 1996) upplever vi ändå att den spridning i roller och förvaltningar 
som uppnåddes medverkade till en god variation i och spridning gällande insamlade 
empiriska data som i sin tur bidrog till olika perspektiv på arbetet som utvärderades. 
Det fanns även en tydlig intention att undersöka såväl förvaltningar som var uttalat 
positiva gentemot IoI som verksamheter som inte var helt odelat positiva; en intent-
ion som kunde realiseras i insamlingen av det empiriska materialet och således utgör 
en variation. Variationen består därmed av såväl organisatoriska enheter och inrikt-
ning, roll och position, perspektiv samt insyn och aktivt deltagande i innovationsar-
betet. Såväl respondenter som organisatoriska enheter är, efter överenskommelse 
med uppdragsgivaren, anonymiserade. För respondenterna har denna anonymise-
ring skett på rollnivå för att bibehålla en viktigt empirisk dimension. Respondenter-
nas anonymisering har varit viktigt för att skapa en öppen dialog vid intervjuerna och 
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kunna uttrycka sig fritt i sin organisatoriska roll. Organisationen som helhet är öppet 
redovisad. Förutom intervjuer användes officiella interna och externa dokument som 
en viktig informationskälla när det kommer till arbetet med IoI inom offentlig sektor 
i allmänhet och inom LK i synnerhet. Vid analys av empiriskt material har en kvali-
tativ ansats för applicerats innehållande steg som kondensering, slutsatsdragning 
och verifiering (Miles et al., 2013). Kondensering kan därmed ses som den tematise-
ring som sker som resultat av kodning och kategorisering enligt den analytiska stra-
tegi som appliceras. Under analysen har även tre olika steg av grundning applicerats; 
teoretisk, intern samt empirisk (Goldkuhl & Cronholm, 2010). Den teoretiska grund-
ningen syftar här till att analys genomförs i samverkan med existerande forsknings-
resultat för att på detta sätt medverka till en positiv kunskapsutveckling, Den interna 
grundningens syfte är att tillse att framväxande kunskap som genereras under analys 
är sammanhållen och konsekvent och den empiriska grundningen låter framväxande 
empiriska analysresultat guida den analytiska progressionen (Goldkuhl & Cronholm, 
2010). Den analytiska strategin som appliceras i denna studie kan därmed sägas vara 
tydligt abduktiv till sin natur (Alvesson & Sköldberg, 2008) efter som den sker i kon-
tinuerlig växelverkan mellan empiri och teori. Denna analys har genomförts tills en 
tydlig analytisk mättnad har uppnåtts dvs. ett stadie där en tydlig avsaknad av nya 
analytiska fynd infinner sig (Corbin & Strauss, 2008). 

1.4 Syfte och bidrag  
Syftet med denna utvärdering kan därmed sägas vara tvådelat: (1) dels önskar vi ut-
veckla kunskap och insikt kring resultatet av införandet av IoI inom LK och dels (2) 
önskar vi i relation till existerande studier identifiera och applicera lämpliga perspek-
tiv och förklarings-/analysmodeller i syfte att utveckla ny kunskap kring hur IoI på-
verkar och påverkas av den såväl organisatoriska som den sociala kontexten. Denna 
utvärdering ämnar därmed lämna ett bidrag som är såväl diagnostiserande deskrip-
tivt som framåtsyftande normativt. Det forskningsmässiga perspektivet i denna ut-
värdering syftar därmed att utveckla ny kunskap i samverkan med existerande stu-
dier och forskning inom relevanta områden (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2014). Mera 
tydligt forskningsorienterad kunskap inkluderas delvis i denna rapport, men kommer 
också att utvecklas vidare i kommande vetenskapliga publikationer och då specifikt 
för en målgrupp bestående av forskare. För att identifiera lämplig litteratur applice-
ras även här en tolkande ansats och den framväxande kunskapen under studiens 
gång har aktivt och kontinuerligt påverkat identifieringen av relevant litteratur (Boell 
& Cecez-Kecmanovic, 2010). 
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1.5 Tre centrala analys- och utvärderingsteman 
Som resultat av den omvärldsbevakning som tidigare genomförts vid LK identifiera-
des nedanstående kritiska punkter/hörnstenar som beskrivits som sammankopplade 
med arbetet att etablera och införa ett innovativt organisationsklimat (LK, 2012): 
 

P1. Klargör ambitionsnivån 
P2. Främja en innovationskultur 
P3. Arbeta med hela idé- och innovationsprocessen 
P4. Skapa en organisation för idé och innovation 
P5. Ta tillvara på de små idéerna 
P6. Använd ett idéhanteringssystem 

 
Givet den positiva täckning ovanstående punkter har kring det studerade fenomenet 
dvs. mänskliga, tekniska och organisatoriska aspekter av idé- och innovationsarbete 
inom kommunal verksamhet, väljer vi att utgå ifrån dessa punkter vid kommande 
formulerande av tre centrala teman för fortsatt analys och utvärdering (se nedan). 
Genom att härleda framväxande analytiska utvärderingsteman till detta förbere-
dande arbete skapas även en positiv transparens och tydlighet. Dessa punkter sam-
manfaller även mycket väl med det sociala och organisatoriskt grundade perspektivet 
på förändringsarbete inom organisationer, ofta med IT eller digital teknik som fram-
trädande aktör, som fokuseras i den forskning och undervisning som bedrivs vid av-
delningen för Informatik vid LiU. Mer i detalj innefattar dessa punkter såväl katego-
rier som organisation och process (P3, P4, P6) som förväntningar och intentioner 
(P1, P5) samt innovationskultur (P2). Som ett slutligt steg i denna inledande process 
har därmed nedanstående tre centrala analys- och utvärderingsteman definierats: 
 

T1. Styrning och samordning 
T2. Vad idéer och innovation är 
T3. Förutsättningar och kultur 

 
Detta motiveras genom att styrning och samordning (P1, P3, P4, P6) ger en tydligare 
bild av vilket perspektiv på organiserande och processer som appliceras och vad idéer 
och innovation är (P5) fokuserar förväntningar, ambitioner samt centrala begrepp 
och tolkningar av dessa begrepp. Förutsättningar och kultur (P2) slutligen sätter fo-
kus på de förutsättningar för idéer och innovation som finns samt hur dessa påverkar 
och påverkas av den aktuella innovationskulturen. Dessa teman har även förankrats 
och grundats i en abduktiv växelverkan mellan genomförd litteraturundersökning 
och empirisk analys (enligt ovan). Detta borgar för hög relevans och kommunicerbar-
het ur såväl ett praktiskt som vetenskapligt perspektiv. Denna utvärdering syftar där-
med till att presentera ett kvalitativt resultat som underlag för LKs fortsatta arbete 
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med att introducera och förankra IoI i sin verksamhet. Målet är därmed att ovanstå-
ende tre teman skall introduceras och förankras på ett positivt sätt för att bereda ett 
positivt stöd för IoI-arbetet som helhet. Särskild vikt läggs därmed på formell styr-
ning och samordning (T1), informell och underliggande påverkan kopplad till förut-
sättningar och kultur (T3) samt vikten av att fokusera de centrala begreppens bety-
delser och tolkningar av dessa dvs. vad idéer och innovation är (T2). Därmed ses 
även dessa tre analys- och utvärderingsteman som några av de nyckelaspekter som 
behöver utvecklas, introduceras och förankras på ett kvalitativt sätt för att främja 
fortsatt positivt idé- och innovationsarbete. Som kommer att beskrivas i rapportens 
senare delar finns det även tydliga relationer och samband mellan dessa tre teman. 
Därmed poängterar denna rapport även vikten av att applicera ett sammanhållet per-
spektiv där samtliga faser i idé- och innovationsprocessen ses som en helhet. Varje 
del i denna process finns i ett sammanhang och är även beroende av detta samman-
hang för att främja processen och bidra till helheten. Vi ser således att dessa tre teman 
är starkt sammankopplade och tillsammans bildar en helhet som i sig själv tillför ett 
större positivt värde till IoI än alltför ensidiga fokus på dess ingående delar (Figur 1 
nedan).  
 

Styrning och 
samordning

Vad idéer och 
innovation är

Förutsättningar 
och kultur

 

Figur 1. Tre sammankopplade analys- och utvärderingsteman 
Utgångspunkter blir därmed att (1) en klar bild och definition av vad idéer och inno-
vation är samt (2) förutsättningar och kultur som främjar idéer och innovation i sig 
utgör viktiga förutsättningar för att en organisation skall lyckas med (3) styrning och 
samordning i sitt idé- och innovationsarbete. Denna rapport fokuserar därmed dessa 
teman som utgångspunkt för utvärdering och analys av hur dessa aspekter av IoI 
hanterats hittills och dess eventuella framtida utvecklingspotential inom LK.  
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2 Tidigare studier 
Nedan presenteras relativt kortfattat kring tidigare studier inom relevanta områden 
såsom idéer och innovation, innovationer i offentlig verksamhet, institutioner och 
organisationskultur samt studier fokuserade på aktörer och nätverk. Tillsammans 
med tidigare identifierade centrala analys- och utvärderingsteman (se avsnitt 1.5), 
kommer nedanstående genomgång att ligga till grund för kommande diskussion 
kring analys och resultat (se avsnitt 5). 

2.1 Idéer och innovationer 
Inom tidigare studier kring innovation råder delade meningar kring de två centrala 
begreppens (idé och innovation) innebörd och betydelse. Samtidigt existerar en sam-
syn kring distinktionen emellan dem - att innovationer kräver någon form av hante-
ring och koordinering för att tillföra en potentiell nytta samt att varje innovation kan 
sägas vara sprunget ur en idé (Kastelle & Steen, 2011). Man slår därmed även fast att 
själva idégenereringen kan ses som en relativt trivial process till sin natur jämfört 
med föreliggande utmaningar kring att realisera och omsätta denna idé i form av en 
innovation (Kastelle & Steen, 2011). En idé övergår till att bli en innovation när den 
realiseras och tillför ett tydligt positivt värde. Definitionen av innovation som vi väljer 
att utgå i denna utvärdering är i enlighet med följande: 
 

”[S]kapande och implementering av processer, produkter, tjänster och 
metoder för leverans som resulterar i märkbara förbättringar i utfall, ef-
fekt, effektivitet eller kvalitet” (Mulgan & Albury, 2003, p. 3). 

 
Således ser vi idén som den kritiska förutsättningen, den nyckel eller gnista, som 
måste finnas för att själva innovationsarbetet skall kunna initieras. Denna idé måste 
även ha en tydligt definierad potential för positiv verksamhetsnytta. Själva innovat-
ionen syftar därmed till det efterföljande arbetet med att realisera idén i någon form 
av verksamhetskontext genom utveckling och införande av de förutsättningar t.ex. 
processer som krävs för att nå de förbättringar som eftersträvas i det tänkta utfallet. 
Därmed beskrivs ofta innovation som en process (Van de Ven et al., 2008) men å 
andra sidan finns ingen garanti som säkerställer att denna process verkligen leder till 
en innovation (Kastelle & Steen, 2011). Själva osäkerheten med hänsyn till idén ge-
nomförbarhet finns inbyggd i detta system och innebär i sig en väsentlig risk att ta 
hänsyn till i sammanhanget. Detta är även givetvis en tydlig konsekvens av att idén i 
början av detta arbete enbart existerar på det konceptuella planet. Tidigare studier 
visar på att förutsättningarna för att innovationsarbetet får ett positivt utfall dock 
ökar med ett strukturerat och systematiskt innovationsarbete (Anthony et al., 2008) 
där t.ex. en idé kan utvärderas stegvis och testas under kontrollerade former.  
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Vikten av att identifiera och hantera de olika faser som ingår i innovationsarbetet 
framhålls även (West et al., 2006). Detta blir viktigt inte minst för att olika steg under 
processen är olika till sin natur med såväl olika förutsättningar som krav och behov 
av stöd. Exempelvis är kreativitet att beteckna som en mycket framträdande aspekt 
under själva idégenereringen vilken dock inte längre står i förgrund under senare de-
lar i innovationsarbetet med sitt fokus på t.ex. utvärdering och realisering (West, 
2002). Eftersom begreppet innovation används i en mängd olika sammanhang och 
därmed även får flera olika betydelser och tolkningar, vänder vi oss till Mulgan and 
Albury (2003) och deras kategorisering av innovation såsom inkrementell, radikal 
samt transformativ. Den inkrementella innovationen avser mindre ändringar i exi-
sterande tjänster eller processer och dessa leder därmed inte till några signifikanta 
organisatoriska förändringar utan kan ses som en del av verksamheters ständiga för-
ändringsarbete. Den radikala innovationen innebär signifikanta förbättringar men 
förändrar i sig inte dynamiken mellan aktörer inom en sektor medan den transfor-
mativa innovationen förändrar en sektor i grunden och ger upphov till nya organi-
sationsformer och relationer (Mulgan & Albury, 2003). 

2.2 Innovationer i offentlig sektor 
Med fokus på organisationer i offentlig sektor, visar tidigare studier på behovet av tre 
viktiga egenskaper eller förutsättningar för att nå positiva resultat med innovations-
arbete. För det första (1) måste verksamheten exponeras för innovation och det måste 
finnas en förankrad vilja till innovation samt att verksamheten måste vara mottaglig 
för innovation dvs. rörande såväl förutsättningar som resultat (Stewart‐Weeks & 
Kastelle, 2015). För det andra (2) beskrivs stöd från högsta ledningen för innovat-
ionsarbetet som mycket viktigt samt även högsta ledningens erkännande av enskilda 
idéer och innovationer (Borins, 2001) vilket i sig medverkar till att skapa legitimitet 
för detta arbete. Därmed handlar det i korthet om att minska en organisations mot-
stånd mot nya och annorlunda sätt att utföra uppgifter (Stewart‐Weeks & Kastelle, 
2015). För det tredje (3) är det ett faktum att innovationsarbete alltid sker på bekost-
nad av ordinarie verksamhet (ibid.). Ökandet av en organisations innovationsför-
måga innebär därmed en ansenlig insats t.ex. i form av resurser och detta kan bli 
problematiskt i dagens hårt belastade och ansträngda verksamheter (Stewart‐
Weeks & Kastelle, 2015).  
 
Innovation inom offentlig sektor skiljer sig i vissa avseenden från innovation inom 
den privata sektorn. De innovationer som utvecklas är oftast den offentliga organi-
sationens egendom, organisationen drivs med skattemedel och styrs av tydliga lagar 
och förordningar. Dessutom saknas riskkapital, utan arbetet måste bekostas av orga-
nisationerna själva (Borins, 2001). Ekonomiska incitament saknas även när medar-
betare har fasta löner vilket även medför att drivkrafterna för offentlig sektors inno-
vation kan sägas ha tydliga skillnader mot den privata sektors syn på, och historia av, 
lyckat innovationsarbete (Borins, 2001). Till detta kommer även att offentlig sektors 
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felmarginaler tycks minska t.ex. genom att media inte tvekar att ta upp olika fall av 
misslyckanden (Borins, 2001). Så sammanfattningsvis har förutsättningarna för in-
novation inom offentlig sektor flera signifikanta skillnader t.ex. sett till ägande, re-
gleringar i lag, finansiella resurser samt utrymme för testverksamhet och felmargi-
naler. Synen på innovation inom offentlig sektor kan även ställas emot medborgarnas 
syn på denna verksamhet. Vilken innovativ förmåga ser vi som nödvändig kontra sta-
biliteten och korrektheten i uppdraget att leverera service gentemot oss som medbor-
gare? I detta sammanhang ställs därmed den innovativa förmågan mot den byråkra-
tiska skolan/organisationsmodellen inom offentlig sektor som snarare fokuserar sta-
bilitet, tillförlitlighet och i viss mån ”välgörande” tröghet (i kontrast till mera flexibla 
och rörliga organisationer). Trots detta finns tydliga incitament för innovation t.ex. 
kopplat till ökad digitalisering, förändrade kompetenser hos medarbetare och större 
krav och utmaningar från omvärlden. 
 
Innovationen här ligger därmed i att vi som medborgare förväntar oss att den offent-
liga sektorn skall kunna genomgå de förändringar som behövs för att kunna fortsätta 
uppfylla sitt uppdrag på ett bra sätt (Borins, 2001). En av anledningarna bakom fokus 
på införanden av organisationsövergripande innovationssystem är att tidigare stu-
dier visar på att idéer som leder till innovation inte är bundna till en viss specifik nivå 
i verksamheten. Historiskt uppstår mycket innovationer på mellannivå (Borins, 
2001) där medarbetare har tydliga och naturliga kopplingar både mot såväl operativ 
som strategisk nivå. Det faktum att innovationer kan uppstå var som helst i organi-
sationen främjar därmed perspektivet på organisationsövergripande införande och 
förankring av generella innovationssystem. För att möta utmaningarna som innovat-
ionsarbete möter i offentliga organisationer föreslås en innovationsstrategi kallad in-
novation i samverkan (eng. collaborative innovation) (t ex Bommert, 2010). Denna 
ansats fokuserar på och utnyttjar mångfalden inom organisation och bland medarbe-
tare, men måste därmed vara gränsöverskridande och utmana gränser för att kunna 
identifiera, utveckla och implementera idéer inom och utanför organisatoriska grän-
ser (Eggers och Singh, 2009 se Bommert, 2010). Innovationsprocessen öppnas där-
med upp för andra aktörer såväl internt som externt genom hela innovationscykeln 
dvs. idégenerering, urval, implementation och spridning. Därmed finns ett underlig-
gande antagande att en bredare heterogen bas av deltagare förbättrar innovationsar-
betet både kvalitativt och kvantitativt (Bommert, 2010) 

2.3 Institutioner och organisationskultur 
Det institutionella perspektivet framhåller vikten av att inte bara ta hänsyn till det 
formella och officiellt fastställda, som t.ex. strukturer och rationella handlingar i or-
ganisationer (Avgerou, 2000). Dessa studier ger därmed den organisatoriska kontex-
ten en framträdande betydelse och ser denna sociala kontext som en tydlig kraft som 
påverkar såväl beslut som handlingar i organisationer (Bowring, 2000). För att sär-
skilja detta från tidigare institutionella perspektiv inom organisationsstudier brukar 
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det ofta benämnas som det ny-institutionella perspektivet (Avgerou, 2000); dvs. ett 
sociologiskt grundat perspektiv till skillnad från tidigare historiska perspektiv foku-
serade på ekonomi och formellt organiserande (Meyer & Rowan, 1977). Detta per-
spektiv är därmed sprunget ur ett behov att ta hänsyn till hur olika variationer och 
villkor i verksamheters kontexter påverkar organiserande (Barley & Tolbert, 1997). 
Fokus riktas därmed mot det outtalade som ofta tas för givet t.ex. i form av olika 
normer, värderingar, övertygelser och tolkningar (Barley & Tolbert, 1997). Dessa 
är därmed socialt konstruerade meningar som delas av individer och överförs över 
tid (Scott, 2014). Vi ser det ny-institutionella perspektivet som mycket passande när 
det kommer till att analysera resultatet av denna utvärdering kring IoI eftersom cen-
trala utmaningar tycks ligga i informella aspekter och hur medarbetarna uppfattar 
och ställer sig till idéer och innovation. En central aspekt av det ny-institutionella 
perspektivet är även att fokusera det tryck att agera på ett visst sätt som organisat-
ioner inom olika sektorer utsätts för. Detta tryck kan ha olika grunder och relatera till 
såväl regulativa som normativa aspekter, men i grunden finns ett antagande kring att 
om organisationen agerar på ett visst sätt så utfaller en tydlig nytta. 
 
Bidragande orsaker är även att detta agerande i sig är i linje med gällande normer 
och värderingar i en viss social kontext och i sig därmed bidrar till såväl stabilitet som 
legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Ett annat vanligt förekommande begrepp i studier 
kring institutionella tryck är isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) som syftar till att 
organisationer i dagens samhälle tenderar att hantera förändringar i omvärlden på 
liknande sätt. Organisationerna därmed blir mer och mer lika varandra. Denna typ 
av isomorfism eller likformighet har även kategoriserats som tvingande (eng. coer-
cive), imitativ (eng. mimetic) samt normativ (DiMaggio & Powell, 1983). Organisat-
ioner som utsätts för dessa isomorfiska tryck har därmed olika grad av frivillighet när 
det kommer till hur de skall agera i enlighet med trycket. Tvingande tryck kan t.ex. 
vara i form av lagar och regleringar som måste efterföljas. Som senare kommer dis-
kuteras kan de krafter vi i dag ser att offentlig sektor behöver ta del av medarbetarnas 
kreativa potential i form av idé- och innovationsarbete som ett sådant institutionellt 
tryck inom offentlig sektor. Som svar på dessa tryck väljer organisationer medvetet 
eller omedvetet att reagera på ett visst sätt. Detta är även ett studieområde som kan 
sammankopplas med olika typer av strategiska åtgärder som svar på institutionella 
tryck (Oliver, 1991). Ett syfte med dessa åtgärder är att organisationen agerar med 
minimerade negativa konsekvenser och bibehållen legitimitet (Suchman, 1995). 
 
Ett intressant perspektiv på hur organisationer hanterar institutionella tryck är fri-
koppling (eng. decoupling) (t ex Meyer & Rowan, 1977; Scott, 2014). Denna frikopp-
ling ger organisationer möjlighet att erhålla legitimitet externt medan arbetet fortgår 
som normalt internt. Detta är intressant att studera med hänsyn till hur denna fri-
koppling t.ex. påverkar hur organisationen hanterar det aktuella institutionella 
trycket över tid (Boxenbaum & Jonsson, 2008). Detta innebär därmed att organisat-
ionen enbart anpassar sig enligt trycket på ytan, t.ex. genom att införa nya formella 
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strukturer och processer, men att förändringen inte förankras och omsätts på djupet 
dvs. operationaliseras (Boxenbaum & Jonsson, 2008). Detta utgör ett intressant per-
spektiv för att undersöka hur och i vilken grad organisationer t.ex. i offentlig sektor 
inför system för idéer och innovation. Det finns även studier som för fram vikten av 
en mer nyanserad bild som kommer av att fokusera hur olika typer av agenter och 
bärare i institutionella sammanhang påverkar organisationer dvs. externa krafter och 
tryck samt normer och värderingar. Ett exempel på en institutionell agent är den of-
fentliga organisationen med sin byråkratiska uppbyggnad med hänsyn till struktur, 
regelverk och hierarki (Scott, 2014). Dessa agenter utövar därmed det indirekta tryck 
som får t.ex. kommunala verksamheter att likna varandra; ett resultat av strukturer-
andet av ett specifikt organisationsområde (DiMaggio & Powell, 1983). Institution-
ella bärare (eng. carriers) i form av system, aktiviteter och artefakter har även en vik-
tig uppgift när det kommer till att föra vidare institutionella normer och värderingar 
(t ex Jepperson, 1991). Dessa bärare kan därmed inte ses som neutrala, utan påverkas 
av budskapet de associeras med och hur detta budskap uppfattas av en mottagare 
(Scott, 2014). Ett i detta sammanhang tydligt exempel på en institutionell bärare är 
ett idé- och innovationssystem med sina normativa råd kring hur idé- och innovat-
ionsarbetet i en organisation bör bedrivas för att ge ett positivt utfall och nytta. När 
vi beskriver det outtalade såsom etablerade normer och värderingar i organisationer 
tycks steget inte vara långt till organisationskultur; ett annat mycket väl studerat om-
råde. Om vi ser innovationskultur som en subdomän till organisationskultur är även 
detta ett mycket relevant perspektiv i detta sammanhang.  
 
Schein (2009) beskriver att kultur finns inom alla individer, men att kultur även är 
den dolda kraft som i mångt och mycket styr vårt beteende. För framgångsrikt orga-
niserande krävs därmed en förståelse för hur kultur yttrar sig i olika typer av dyna-
miska krafter och hur dessa bäst kan hanteras i enlighet med organisationens syfte 
och mål (Schein, 2009). För att förstå organisationskultur måste den studeras och 
inte lämnas oproblematiserad. En förekommande förklaringsmodell delar in kultur i 
följande tre nivåer som i sin tur är relaterade till tre nivåer av organisatoriska mål (se 
Figur 2 nedan): artefakter som etablerade organisationsstrukturer och processer, ut-
talade värden som officiella strategier och mål samt underliggande antaganden som 
omedvetna värderingar, uppfattningar och känslor (Schein, 2009). Vad denna indel-
ning tillför är dels en möjlighet att se organisationskultur som existerande på flera 
olika nivåer och dels att det finns tydliga beroenden mellan dem. För att förstå hur 
organisationskultur utvecklas behöver vi därmed ta hänsyn till samtliga av dessa tre 
nivåer. Om organisationskultur ses som det övergripande perspektivet som erkänner 
vikten av att belysa, studera och förstå underliggande informella aspekter som påver-
kar medarbetare i en organisation, så kan det ny-institutionella perspektivet tillföra 
möjligheten att analysera institutioner dvs. enskilda instanser av kultur och hur såd-
ana påverkas av och själva påverkar olika tryck vid förändring i organisationer. 
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Figur 2. Tre nivåer av kultur (Schein, 2009, p. 21) 
För att skapa en positiv innovationskultur i offentlig verksamhet, som inte historiskt 
haft en hög innovativ förmåga, måste denna kultiveras dvs. institutionaliseras på ett 
positivt sätt och integreras i medarbetarnas vardag via deras tolkningar, normer och 
värderingar – såväl enskilda som delade i olika sociala konstellationer och nätverk. 
Vidare har studier visat på att organisatoriska och kulturella aspekter är några av de 
viktigaste faktorerna när det kommer till verksamheters innovationsförmåga 
(Stewart‐Weeks & Kastelle, 2015). Därmed blir de tre nivåerna ovan centrala vid 
formuleringen av strategiska mål vid olika organisatoriska förändringsinsatser. En 
ytterligare viktig aspekt är att innovationskultur även kan ses som verksamhetens 
mottaglighet för innovationers potential och hållbart innovationsarbete (Stewart‐
Weeks & Kastelle, 2015). Innovationskultur blir därmed den outtalade underliggande 
förutsättningen kopplad till existerande normer och värderingar som måste utvecklas 
parallellt med det praktiska arbetet med IoI genom olika institutionella insatser in-
riktade på att kultivera IoI i positiv bemärkelse bland organisationens medarbetare. 
Detta utgör därmed den normbaserade mottagligheten som måste finnas i en verk-
samhet för att idé- och innovationsförmåga skall kunna förankras och utvecklas på 
djupet. 
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2.4 Aktörer och nätverk 
Vad som dock saknas i det ovan beskrivna ny-institutionella perspektivet, är hur 
själva institutionaliseringsprocessen går till dvs. hur dessa institutioner uppstår och 
befästs i olika sociala sammanhang. Utifrån ett processperspektiv är det därmed möj-
ligt att studera hur det institutionella trycket kan bidra till ett positivt avtryck i verk-
samheten så att de institutionaliserade värderingar och normer som en institutionell 
bärare för med sig, överförs och i sin tur institutionaliseras på ett positivt sätt. Denna 
brist på studier som fokuserar institutioner ur ett processperspektiv är väl känd och 
istället föreslås perspektiv som ser institutioner dvs. underliggande normer och vär-
deringar som resultat av en pågående process (Barley & Tolbert, 1997). Eftersom vi 
ser att dessa socialt delade normer och värderingar ligger till grund för organisations-
kulturen dvs. främst den nivån som tidigare beskrivits som underliggande antagan-
den (Schein, 2009), blir ett första steg att försöka bryta ned detta övergripande be-
grepp i mindre samverkande delar. Eftersom vi rör oss i en social kontext blir det 
därmed naturligt att söka vidare förklaringar kring hur institutioner och kultur ut-
vecklas genom att fokusera på de sociala deltagare som ingår i detta samspel dvs. 
aktörer och nätverk. Genom att anlägga ett processperspektiv kan vi därmed utveckla 
större förståelse och kunskap kring hur förutsättningar och kultur kan kopplas till de 
tolkningar som förekommer hos aktörer och i nätverk. Vi kan därmed närmare stu-
dera vilka aspekter som har påverkat/påverkar underliggande normer och värde-
ringar för att i nästa steg kunna identifiera och formulera relevanta råd kring hur 
dessa kan påverkas och även förändras i önskad riktning. Till skillnad mot tidigare 
studier kring organisationskultur som anlägger ett ledningsperspektiv (t ex Schein, 
2009) vänder vi istället blicken mot organisationens aktörer och nätverk, såväl for-
mella som informella, för att bättre kunna förstå hur en viss kultur uppkommer, förs 
vidare och befästs över tid. 
 
Ett passande aktörs- och nätverksbaserat perspektiv presenteras som aktörs- och 
nätverksteori (eng. Actor-Network Theory, ANT) (t ex Latour, 1991; Law & Callon, 
1988). Mer specifikt vänder vi oss till en viss studie inom detta fält vilken fokuserar 
på olika aktörers tolkningar påverkar dessas medverkan i ett tydligt definierat nät-
verk (Callon, 1986). Detta nätverk baseras på det perspektiv en central aktör verkar 
utifrån för att få detta nätverk att nå ett gemensamt mål. Som exempel i detta sam-
manhang kan detta t.ex. vara den aktör i den offentliga organisationen som äger frå-
gan kring införandet av ett idé- och innovationssystem och som sedan identifierar 
andra nyckelaktörer i organisationen för att få detta införande att lyckas. I denna 
centrala stödfunktions uppdrag ligger att stödja idé- och innovationsarbetet samt att 
utse representanter på förvaltningsnivå som i sin tur måste acceptera och se nyttan 
med detta arbete för att föra det vidare. Nyttan som vi ser med att anlägga detta ak-
törs- och nätverksperspektiv enligt Callon (1986) är att kunna avgränsa en tydlig del 
av verksamheten, identifiera ett fåtal nyckelaktörer och vidare undersöka processen 
att gå mot ett övergripande definierat mål. Detta mål är tydligt formulerat av den 
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centrala aktören och kan innebära ett framgångsrikt införande av ett idé- och inno-
vationssystem. I realiteten har dock varje aktör som ingår i detta nätverk sin egen 
agenda och uppsatta mål att följa vilka i sig är beroende av hur varje aktör tolkar och 
översätter det övergripande målet för nätverket. Vissa förvaltningar i vårt fall har t.ex. 
svårigheter att se nyttan med ett idé- och innovationssystem utan önskar bara fort-
sätta bedriva sin egen verksamhet som vanligt. Denna ansats ger oss därmed möjlig-
heten att parallellt studera hur en övergripande formell strategi vid ett införande 
verkligen översätts och tolkas av berörda aktörer och hur dessa berörda aktörers egna 
mål i sin tur sammanfaller eller skiljer sig från det övergripande målet för nätverket. 
På detta sätt får vi även inblick i och utvecklad förståelse för hur underliggande nor-
mer och värderingar påverkar och samtidigt påverkas av olika typer av händelser i 
nätverket. Detta eftersom vi studerar varje aktör i nätverket ur deras eget perspektiv. 
Vi menar därmed att denna typ av aktörs- och nätverksbaserat perspektiv bidrar vä-
sentligt till en ökad förståelse kring vad som tycks fungera eller inte fungera i den 
studerade processen kring IoI inom kommunen och medverkar därmed till en ökad 
kunskap om den tidigare beskrivna aspekten kring frikoppling dvs. att en verksamhet 
agerar på ytan istället för att förändras på djupet. Sammanfattningsvis kan därmed 
sägas att vi ser nyckeln till en bättre förståelse av olika motsättningar i lokala verk-
samhetsnära perspektiv kontra centrala och strategiska dylika och att det är dessa 
motsättningar vi behöver adressera och förstå på ett upplysande sätt för att kunna 
förändra en organisation på ett hållbart sätt – på den formella såväl som den infor-
mella/underliggande nivån. 

3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomfördes i form av en webbenkät som togs fram i samar-
bete mellan rapportförfattarna och medarbetare vid enheten för Statistik och utred-
ningar vid Linköpings kommun. I denna riktade enkätundersökning tillfrågades 40 
personer och svarsandelen uppgick till 75 procent. Deltagarnas fördelning mellan 
olika roller var enligt Tabell 2 nedan. Urvalet av respondenter gjordes av LK, enligt 
beskrivningen ovan, och samtliga deltagare i enkätundersökningen har haft aktiva 
roller i IoI alternativt haft ett tydligt beskrivet ansvar i processen kring IoI till exem-
pel på förvaltningsnivå. 
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Tabell 2. Enkätundersökningen – roller och fördelning 
Roll Antal Procent 
Chefsroll 12 40.0 
Idécoach 2 6.7 
Idébärare 7 23.3 
Idéinspiratör 3 10.0 
Innovationsledare 3 10.0 
Kontaktperson 1 3.3 
Annan roll 2 6.7 
 30 100 

 
 
I följande avsnitt kommer ett urval av framträdande egenskaper i resultatet av enkät-
undersökningen att beskrivas för att senare närmare analyseras i senare delar av fö-
religgande rapport. Såväl kvantitativa som kvalitativa indikationer och tendenser 
kommer att beskrivas på ett integrerat sätt. Såsom webbenkäten utformats används 
Idéslussen, dvs. den inrättade stabsfunktionen för att stödja medarbetare i idé- och 
innovationsarbete, som exempel på och bärare av IoI inom Linköpings kommun (se 
institutionella bärare ovan). De citat som nedan används för att ytterligare belysa och 
illustrera resultatet av enkätundersökningen kommer från fritextsvaren av den-
samma (se Bilaga 2). Sett till enkätundersökningens urvalsstorlek och svarsfrekvens 
kommer dock inga statistiskt säkerställda slutsatser att kunna dras. Enkätundersök-
ningen utgör dock ett material med intressanta indikationer och framväxande möns-
ter som följs upp, fördjupas, och ses som ett värdefullt komplement till, den efterföl-
jande kvalitativa intervjuundersökningen. 

3.1 Styrning och samordning 
Kring det första analys- och utvärderingstemat som berör styrning och samordning 
indikerar enkätundersökningen att den formella styrmodellen med Idéslussen som 
central punkt har fått en positiv förankring i organisationen. Idéslussen beskrivs som 
en positiv satsning som erbjuder stöd i realiserandet av idéer. Coachernas aktiva ar-
bete med att marknadsföra och kommunicera kring slussen beskrivs även som något 
positivt. Över 40 procent av enkätsvaren ställer sig därmed bakom att Idéslussen som 
en insats vilken positivt bidragit till att utveckla kommunal verksamhet (Figur 3 ne-
dan). Vi menar därmed att detta i sig är ett exempel på den positiva effekt tidigare 
och pågående satsningar har kring denna stödfunktion i syfte att styra och samordna 
IoI på ett övergripande plan i verksamheten. 
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Figur 3. Idéslussen och kommunal utveckling 
På ett övergripande strategiskt plan svarar därmed över 56 procent av de tillfrågade 
respondenterna att IoI generellt och Idéslussen specifikt har utvecklat innovations-
klimatet i kommunen. Något som dock är viktigt att notera i detta sammanhang är 
att nästan en fjärdedel av svaren (23 procent) dock saknar uppfattning i denna fråga. 
Trots att en majoritet av de svarande därmed ställer sig positiva Idéslussen och dess 
påverkan på innovationsklimatet, sjunker denna siffra något (ca 37 procent) när 
Idéslussens positiva påverkan på samarbete mellan förvaltningar berörs. Detta tycks 
därmed indikera att en större andel av de tillfrågade ställer sig positiva till nuvarande 
IoI på en generell och verksamhetsövergripande nivå, men att denna andel sjunker 
när IoIs påverkan på den lokala förvaltningens arbete efterfrågas. Det bör även note-
ras att 30 procent svarar att de helt saknar kunskap om samarbetet mellan förvalt-
ningar påverkats positivt. Emellertid finns även enstaka exempel på att IoI resulterar 
i en ökad samverkan och kunskapsutbyte genom beskrivningar som: 
 

”Jag har fått många kreativa och inspirerande tips och idéer genom 
Idéinspiratörsnätverket. Genom Crearums1 utbildning har jag också fått 
många kreativa verktyg som jag har börjat använda mig av i mitt arbete.” 
(LK enkätsvar, 2017).  

                                                           
 
 
1 Samarbete mellan Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park för att stödja och främja idé-
skapande och kommersialisering av idéer (www.crearum.se). 
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I likhet med ovan beskrivna mönster gällande det centrala kontra lokala perspektivet, 
svarar över 40 procent av de tillfrågade att de inte instämmer alls eller ställer sig 
frågande till hur Idéslussen har påverkat förvaltningens lokala utvecklingsarbete (se 
Figur 4 nedan). På frågan om Idéportalens roll som positivt stöd i IoI, återkommer 
det lokala perspektivet dvs. ca 40 procent positiva och drygt 40 procent instämmer 
inte alls (20 %) eller saknar kunskap (23 %). 
 
 

 

Figur 4. Idéslussen och förvaltningens utveckling 
I enkätundersökningens fritextsvar ser vi därmed tydliga exempel på en total avsak-
nad av kunskap kring Idésluss och IoI; ”Vet ej. Alla förvaltningsområden med?” (LK 
enkätsvar, 2017); samt det potentiella motstånd IoI tycks möta på vissa förvaltningar;  
”Nej det fungerar inte med ordinarie utvecklingsarbete” (LK enkätsvar, 2017) samt 
”Blir lite dubbla banor, lite svårt att få in det i vårat ordinarie arbete.” (LK enkätsvar, 
2017). Detta kontrasteras med beskrivningar om positiva bidrag av detta arbete: ”Har 
haft en medarbetare som har fått stöd att realisera sin idé till genomförande. Den 
individuella processen och stödet har fungerat mycket bra.” (LK enkätsvar, 2017). 
Eftersom det finns en tydlig frivillighet på förvaltningsnivå inbyggd i det nuvarande 
IoI-systemet, dvs. att förvaltningarna tycks få full handlingsfrihet kring hur de för-
håller sig till och arbetar med IoI, förekommer även exempel på ett tydligt engage-
mang kring IoI och en ökad mottaglighet hos vissa förvaltningar såsom denna: 
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”[Förvaltning X] där förvaltningen bjudit in för att inför medarbetarna 
tydliggöra Idéslussens möjligheter kopplat till befintligt utvecklingsar-
bete. Gemensamma aktiviteter där Idéslussen medverkar. Här har 
Idéslussen blivit ett återkommande inslag.” (LK enkätsvar, 2017) 

 
Vidare förekommer även beskrivningar som visar på en förståelse kring hur nuva-
rande arbete med IoI, företrädesvis fokuserat på Idéslussen, även kan ses som tydliga 
insatser för att utveckla kunskap om IoI samt dess förutsättningar: 
 

”Arbetet med Idéslussen har gett mycket inspiration och kunskap om hur 
man kan uppmuntra kreativa processer i en grupp/verksamhet; det är 
mycket som skulle kunna gå hand i hand med ordinarie utvecklingsar-
bete i vår verksamhet. Dock kan jag inte ge några konkreta exempel på 
när det har fungerat bra eller dåligt, då vi inte har haft möjlighet att till-
lämpa det på det sättet hittills.” (LK enkätsvar, 2017) 

 
Detta torde därmed även vara i linje med, det i föreliggande rapport tidigare före-
slagna, perspektiv på dessa tre centrala teman som starkt sammankopplade; dvs. att 
insatser kring IoI med fokus på styrning och samordning även påverkar och får kon-
sekvenser för hur centrala begrepp tolkas och uppfattas samt förutsättningar och kul-
tur (se Figur 1 ovan). Sammanfattningsvis för det första temat (styrning och samord-
ning) kan därmed sägas att kommunens nuvarande IoI uppfattas som positivt i högre 
utsträckning på ett övergripande centralt plan, men att denna andel sjunker när IoI 
relateras till den lokala verksamheten på förvaltningsnivå. Det finns givetvis flera 
olika faktorer som spelar in här men nedanstående beskrivning kan i sig belysa en 
viktig aspekt i frågan kring hur den upplevda distansen mellan IoI centralt och lokalt 
har uppstått i vissa tydliga fall: 
 

”Ja, införandet har inte planerats utifrån förvaltningarnas behov och 
kopplat till deras utmaningar, vår delegerade styr och ledningsprocess 
har försvårat där kommunledningskontorets roll också är en försvårande 
faktor att vi inte har ett enhetligt styrsystem utöver budget som kopplar 
ihop nämndernas styrning med förvaltningarnas och där idésystemet 
finns som en hel i styrningen.” (LK enkätsvar, 2017) 

3.2 Vad idéer och innovation är 
Det tema som belyser vikten av betydelser och tolkningar av de centrala begreppen 
idé och innovation är av en tydligt kvalitativ natur. Därmed kan detta tema inte med 
enkelhet härledas från resultatet av enkätundersökningens mer kvalitativa resultat. 
För att sammankoppla detta tema med enkätresultatet har vi dock valt att fokusera 
och se de frågor och svar som berör effekter och påverkan på kommunens respektive 
förvaltningens service som en vägvisare för den förståelse för IoI som framkommer 
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ur resultatet. Det ovan beskrivna mönstret att andelen negativt inställda tycks öka 
när det lokala perspektivet på IoI jämfört med det centrala återfinns även här. Såle-
des uppger 10 procent av de svarande att de inte instämmer alls i påståendet att kom-
munens service som helhet påverkats positivt av IoI (se Figur 5). Detta är att jämföra 
med det lokala förvaltningsperspektivet på samma fråga när denna andel stiger till 17 
procent (se Figur 6).  
 

 

Figur 5. Idéslussen och kommunens service 
 
Som kommer fokuseras närmare i kommande analys, kan detta vara en indikation på 
att medarbetaren ser IoI som kopplat till begreppen idéer och innovation, vilka vi 
menar i sig är positivt laddade värdeord. Detta kan även tyda på att det parallellt ex-
isterar olika av dessa begrepp ur det lokala perspektivet på förvaltningsnivån. IoI ses 
därmed av majoriteten (57 %) som bidrar till något positivt till kommunen på ett 
övergripande plan (se Figur 5).  
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Figur 6. Idéslussen och förvaltningens service 
På liknande sätt visar en jämförelse mellan andelen enkätsvar som saknar kunskap 
eller inte instämmer alls mellan det centrala (Figur 5) och det lokala perspektivet på 
IoI (Figur 6), att förmågan att förhålla sig till IoI ökar ur förvaltningsperspektivet. I 
gengäld ökar dock andelen som upplever att IoI inte alls haft någon positiv effekt på 
förvaltningsarbetet, varvid vi menar att detta indikerar en tydlig spridning i IoIs re-
sultat inom kommunens förvaltningar. Denna indikation förstärks även om vi tittar 
på den förekommande spridningen av utsagor som berör olikheter i betydelsen av 
begreppen idéer och innovation från enkätundersökningens fritextsvar. I dessa finns 
flera variationer på beskrivningar som kan härledas till de centrala begreppens bety-
delse och tolkningar. Med tanke på det fokus på idéer som IoI haft hittills finns be-
skrivningar såsom ”Att alla medarbetares idéer är värdefulla och att alla idéer är möj-
liga att åtminstone testa. Passar bra med Linköping kommuns slogan och gör det mer 
trovärdigt.” (LK enkätsvar, 2017). Detta visar på ett exempel på en positiv tolkning 
och vi menar även att det indikerar en underliggande tolkning kring att arbetet med-
för ett mer kreativt klimat som är i linje med kommunens profilering och marknads-
föring.  
 
Att se Idéslussen och därmed även idéer och innovation som en möjliggörare före-
kommer även i flera beskrivningar som ”Tröskelsänkare för att i flera fall möjliggöra 
test och utveckling av idéer.” (LK enkätsvar, 2017) eller ”Att få diskussionen om 
idéarbete och innovation på den gemensamma agendan.” (LK enkätsvar, 2017). Nå-
got som även är mycket intressant är att flera av beskrivningarna uttryckligen kopplar 
arbetet med Idésluss och IoI till den rådande organisationskulturen i kommunen: 
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”Att börja påverka innovationskulturen i en positiv riktning som gör att medarbe-
tarna känner att idéer blir verklighet på riktigt och att det inte bara är ett varumär-
keslöfte.” (LK enkätsvar, 2017) samt ”Kulturförändrare” (LK enkätsvar, 2017). Denna 
tolkning av de centrala begreppen kopplar därmed direkt till temat kring förutsätt-
ningar och kultur som viktiga möjliggörare i arbetet med IoI. Vidare finns även tolk-
ningar som kopplar till styrning och samordningsperspektivet: ”Genom att medarbe-
tare kan ha idéer om utvecklingsbehov som berör andra verksamheter än den med-
arbetaren är anställd i.” (LK enkätsvar, 2017) och ”Skapar nätverk och samverkar i 
olika frågor mellan förvaltningarna.” (LK enkätsvar, 2017). 
 
I kontrast till de positiva signalerna och tolkningarna ovan finns även mer negativa 
beskrivningar av hur IoI kopplat till Idéslussen tolkas: ”I kontakt med vissa anställda 
har man jublat över möjligheten att förverkliga idéer, men chefer har bitvis varit 
mycket ’motsträviga’” (LK enkätsvar, 2017) samt ”Mycket besviken på varumärket 
’där idéer blir verklighet’” (LK enkätsvar, 2017). Vi ser därmed detta som indikationer 
på de tidigare beskrivna utmaningarna kring det lokala perspektivet på IoI dvs. hur 
detta skall omsättas i daglig verksamhet. Slutligen önskar vi belysa följande beskriv-
ning: ”Svårt att dra gränsen på vad som är vad.” (LK enkätsvar, 2017). Detta menar 
vi visar på att det finns en tydlig utmaning i att tolka de olika centrala begreppen 
såsom idé och innovation i detta sammanhang och hur detta skall ses i relation till 
ordinarie utvecklingsarbete; ett potentiellt hinder som det framtida arbetet med IoI 
aktivt bör adressera. 

3.3 Förutsättningar och kultur 
Det tredje temat kring förutsättningar och kultur syftar till, som tidigare beskrivits, 
att betona vikten av ett klimat eller kultur som främjar innovation i verksamheten 
som en viktig förutsättning för att arbetet med IoI skall nå positiva resultat. I Linkö-
ping kommuns fall handlar detta om existerande förutsättningar och kultur i verk-
samheten som tillåter, främjar och stödjer kreativitet och framväxande idéer. Givet 
enkätundersökningens fokus på utvärderingen av Idéslussen väljer vi härmed att 
koppla det frågetema som berör intentionerna bakom Idéslussen och dessas genom-
förbarhet på det lokala planet dvs. förvaltningsnivån som en tydlig indikator på hur 
förutsättningarna och den rådande kulturen främjar alternativt motverkar det på-
gående arbetet med IoI enligt den rådande styrmodellen (se avsnitt 1.2). Resultatet 
av enkätundersökningen indikerar därmed att 70 procent av de tillfrågade instäm-
mer helt till att de känner till intentionerna bakom Idéslussen (Figur 7 nedan). Det 
skall dock tilläggas, att som tidigare beskrivits, har detta urval av respondenter base-
rats på personer internt och externt som antingen arbetat aktivt med IoI inom orga-
nisationen eller haft utpekade roller som ingår i styrmodellen bakom IoI. Detta kan 
därmed förklara att 100 procent av de tillfrågade helt eller till övervägande del känner 
till dessa intentioner dvs. de rådande förutsättningarna för dessa insatser inom kom-
munen på ett centralt och övergripande plan dvs. inte relaterat till lokal verksamhet. 
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Figur 7. Intentioner bakom idéslussen 
Om vi fortsätter att fokusera intentionerna bakom Idéslussen, men nu med fokus på 
hur dessa intentioner fungerat att omsätta i praktiken, blir bilden till viss del något 
annorlunda. Istället för 70 procent, instämmer nu enbart 26 procent helt kring en 
positiv lokal operationalisering av Idéslussen. Här är således förändringen mellan 
skattningen av intentioner och praktik påtaglig. Vidare stiger andelen som inte in-
ställer till fullo, inte alls eller saknar kunskap från noll till 34 procent (se Figur 8). 
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Figur 8. Idéslussen i praktiken 
 
Vi menar därmed att detta återigen indikerar att IoI tycks vara förankrat på central 
nivå i denna grupp av tillfrågade, men att utmaningarna uppstår när idé- och inno-
vationsarbete skall tolkas och omsättas lokalt – till fortsatta idéer och till en praktik, 
på förvaltningarna. Därmed kan denna svårighet tyda på att aspekter i förutsätt-
ningar och organisationskultur är viktiga att fokusera i nuvarande och fortsatt arbete. 
Denna tendens blir alltmer tydlig vid närmare studier av enkätens fritextsvar där be-
skrivningar såsom ”Intresse av innovationsfrågor varierar mellan olika chefer.” (LK 
enkätsvar, 2017) samt ”Bristande förankring i förvaltningsledningarna!” (LK 
enkätsvar, 2017) är exempel på en rådande variation kring förutsättningar och kultur 
i relation till IoI på förvaltningsnivå. Om det verkligen är så, som dessa utsagor be-
skriver, så finns det en överhängande risk att IoI inte når eller blir problematisk hos 
förvaltningar vars ledningar inte ställer sig bakom och stödjer detta arbete. Variat-
ionen kan således bli för stor i detta arbete beroende på lokala förutsättningar och 
sammanhang i verksamheten. Denna risk, vars konsekvenser framgår av nedanstå-
ende beskrivning, kan gestaltas på följande sätt: 
 

”Att jag tre ggr fick en tid för att presentera idén för direktörerna och att 
sen utan förklaring och med mycket kort varsel blev avbokad. Jag har 
fortfarande inte fått någon förståelig förklaring till varför idén tre ggr 
stoppades trots klartecken från idécoach och mycket arbetstid samt en-
gagemang lagts ner på processen.” (LK enkätsvar, 2017) 
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Som kommer beskrivas närmare i analysen indikerar detta en tydlig diskrepans eller 
glapp mellan det kommunicerade och till synes förankrade centrala perspektivet på 
IoI som positivt för kommunen som helhet (se t.ex. Figur 7 ovan), men att förutsätt-
ningarna och kulturen när idé- och innovationsarbetet övergår till förvaltningens an-
svar blir tydligt förändrade. Denna skillnad i hur man ser på IoI som en central stra-
tegisk företeelse på kommunövergripande nivå kontra IoIs potentiella påverkan på 
lokal förvaltning är även något som förstärks genom beskrivningar som denna: ”På 
en förvaltning tog det över ett år innan vi hade en process på plats om hur vi skulle ta 
en idé vidare till ett Idéråd och detta har sedan i praktiken inte heller fungerat helt 
bra.” (LK enkätsvar, 2017). Något som även framkommer i enkätsvaren är att förut-
sättningarna för nuvarande IoI tycks vara kopplade till de roller på förvaltningsnivå 
som utsetts att stödja denna process lokalt: ”Idéslussen har en kontaktperson på varje 
förvaltning. Denna funktion har varit starkt kopplad till personen bakom rollen vilket 
påverkar Idéslussens möjlighet till framgång på förvaltningen.” (LK enkätsvar, 2017). 
Personbundenhet kan vara en styrka, men är också en påtaglig riskfaktor. Dessa skill-
nader i perspektiv på IoI kommer diskuteras närmare i senare delar, men följande 
beskrivning framhåller detta med tydlighet: 
 

”Det har inte alls fungerat bra med idéforumen på varje förvaltning spe-
ciellt [förvaltning Y, författarnas anm.]. Man har inte anammat grund-
idén bakom Idé-slussen utan sett det som en pålaga. Det finns ingen 
koppling mellan förvaltningarnas utmaningar och Idé-slussen utan det 
är mer utav en idé-brevlåda för medarbetare där ledningen och cheferna 
ser det som en jobbig parallell process” (LK enkätsvar, 2017) 

 
Eftersom denna beskrivna problematik tycks vara ett resultat av bristande förank-
ring och acceptans av IoI på förvaltningsnivå kopplar även detta till det identifierade 
temat kring styrning och samordning. Därvid stärks det tidigare föreslagna perspek-
tivet på dessa tre identifierade teman som starkt sammankopplade (se Figur 1 ovan) 
för att främja mer positiv acceptans och mottaglighet för IoI och därmed aktivt kunna 
adressera nuvarande utmaningar som till exempel denna: 
 

”Ett ex på när det inte fungerat bra är när en förvaltningsdirektör inte 
ens vill träffa Idéslussen utan istället menar att vi har en fungerande pro-
cess och hör av sig om de ser att en idé inte berör kärnuppdraget. Då har 
inte polletten ramlat ner vad Idéslussen är, tycker jag iaf.” (LK enkätsvar, 
2017) 
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4 Intervjuundersökning 
Intervjuundersökningen genomfördes som beskrivits ovan på plats och med ett spe-
cificerat och samtidigt varierat urval av respondenter. Samtliga dock med tydliga 
kopplingar till IoI inom kommunen. Nedan återges ett urval av teman som bedömts 
vara centrala för utvärderingen enligt beskrivningen ovan. 

4.1 Styrning och samordning 
På ett övergripande plan har, som beskrivits tidigare, kommunens satsning på IoI 
hittills haft en positiv inverkan på organisationen kring idéer och innovation. Re-
spondenter beskriver intentionen att innovationssystemet inte skall konkurrera med 
ordinarie utvecklingsverksamhet, utan ta om hand idéer som inte kan hanteras av 
sådana (Idécoach 2, 2017). Därmed blir IoI ett komplement till annan verksamhets-
utveckling (Inspiratör 1, 2017). Dock framhålls flera utmaningar kring den nuva-
rande strategin där man å ena sidan beskriver att de roller som finns fungerar bra 
men att det saknas bred förankring och acceptans i verksamheten (Direktör 1, 2017). 
Kopplat till detta framhålls särskilt den upplevda avsaknaden av förankring och ac-
ceptans på ledningsnivå (Idécoach 2, 2017; Inspiratör 1, 2017). Den begränsade stor-
leken och resurserna hos nuvarande stödfunktion beskrivs även som en hindrande 
faktor i sammanhanget. Organisationen kring IoI beskrivs som alldeles för liten för 
att ta hand om den potentiella mängden av förslag som kan komma in (Idécoach 2, 
2017). Därmed ser vi att trots att insatserna hittills varit positiva krävs det större till-
satta resurser för att ”idéer skall kunna bli verklighet” (Kontaktperson 1, 2017). Med 
hänsyn till nuvarande styrning och samordning av IoI uttrycks vikten av att minska 
den upplevda distansen mellan de aktörer och sammanhang som ingår i denna pro-
cess. 
 
Exempel på detta är den distans i tid och rum, och kanske också tanke, som upplevs 
mellan idébärare, stöd i processen och beslutsnivån. En möjlig lösning beskrivs som 
att placera denna process närmare den operativa verksamheten och att tydligare 
koppla IoI till ordinarie kvalitets- och utvecklingsarbete. Detta skulle även kunna 
medföra att själva idéns bärkraft skulle kunna utvärderas och testas på ett så tidigt 
stadium som möjligt (Kontaktperson 2, 2017). Det finns därmed identifierade exem-
pel på hur idéer kan kopplas till hur initiativ inom kvalitets- och utvecklingsarbete 
sprids inom formella ordinarie verksamhetsstrukturer t.ex. inom utbildning vilket i 
sig är en insikt som växt fram under tiden (Kontaktperson 2, 2017). Det respondenten 
efterfrågar här ser vi därmed som tydligt kopplat till förankring av IoI i ordinarie 
verksamhet. Det har upplevts som problematiskt när processen kring IoI lokalt på 
förvaltning och kontor skall ske parallellt med ordinarie verksamhet (Kontaktperson 
2, 2017). Det krävs en mer tydlig koppling till och förankring i ordinarie verksamhet 
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och det blir därmed problematiskt när dessa processer skall ske parallellt. Detta fram-
går allt tydligare t.ex. när en respondent beskriver att vissa förvaltningar tar ett prin-
cipbeslut att de inte behöver IoI och att det därmed stannar där (Idécoach 1, 2017). 
Sådana principbeslut motverkar därmed effektivt de intentioner med IoI som har be-
skrivits ovan. 
 
Distans, parallellitet och brist på möjligheter samt förutsättningar att omsätta IoI i 
dagliga arbetet påverkar därmed denna satsning negativt. Detta kan ses som en kon-
sekvens av att den styrningsmodell för IoI som applicerats, bestående av att lämna 
över ansvaret till förvaltningarna med en hög grad av frivillighet. Ett lokalt besluts-
fattande och ägarskap för frågan kan vara positivt, men samtidigt har den aktiva styr-
ningen därmed hamnat för långt ifrån ordinarie verksamhet för att erhålla en positiv 
förankring och genomslag. Det blir därmed tydligt när flera respondenter påtalar vik-
ten av att IoI bör vara integrerat med ordinarie verksamhetsutveckling för att få fäste 
och kunna etableras på ett hållbart sätt över tid (Direktör 2, 2017; Kontaktperson 2, 
2017). Detta kopplar även till det perspektiv som framförs som menar att arbetet med 
IoI måste ske med en tydlig koppling till det aktuella verksamhetsområdet – annars 
riskerar detta att upplevas som diffust och graden av angelägenhet för organisationen 
kommer därmed inte att bli hög. Beskrivet som att ”det måste beröra” (Inspiratör 2, 
2017) utgör därmed avvägningen mellan central och lokal styrning en tydlig utma-
ning för IoI. Med fokus på idéutvecklingsarbete kan därmed fastslås att såväl process 
som system har fungerat positivt men att detta initiativ har skapats och genomdrivits 
utan egentlig förankring i ordinarie verksamhet (Direktör 1, 2017). 
 
Det tycks ha varit en utmaning att på förvaltningsnivå definiera hur idéer skall han-
teras och tas tillvara efter test, utvärdering och beslut. Det har saknats stöd och man 
har lämnats i ett ”vakuum” eftersom det har varit upp till förvaltningen att operat-
ionalisera och realisera IoI. Eftersom att det finansiella stödet fokuserats till inled-
ningsskedet uppkommer frågan vad som händer sedan? (Kontaktperson 2, 2017). I 
idéverksamhet är det även mycket viktigt att klargöra vem eller vilka som äger frågan 
(Kontaktperson 1, 2017) vilket framhåller vikten av tydlig styrning. Roller kring IoI 
ingår i anställning men inte på något formellt sett (Inspiratör 3, 2017). Det finns även 
en osäkerhet kring hur man arbetar med IoI på ett hållbart sätt på förvaltningsnivån 
och att idéprocessen har frikopplats från annan verksamhet kan ha bidragit till detta 
(Kontaktperson 2, 2017). Det blir således upp till förvaltningen att översätta och tolka 
hur detta arbete skall hanteras när det till synes ”kommer in från sidan”. Hur skall 
man förhålla sig till det och hur skall det kopplas till ordinarie verksamhet är även en 
fråga som framkommer (Kontaktperson 2, 2017). Detta indikerar att där IoI sam-
manfaller väl med förvaltningens perspektiv kring sådana initiativ så finns flera goda 
exempel men tyvärr ses ofta IoI som en pålaga, åtskilt från ordinarie verksamhet och 
därmed i behov av parallella processer och resurser. 
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Kommunikationen kring och om IoI är en mycket viktig del av styrning och samord-
ning och denna beskrivs som positiv, men präglas t.ex. av att man riskerar att falla i 
glömska när det saknas kontinuitet och kopplingar till dagliga arbetet 
(Kontaktperson 2, 2017). Vidare beskriver respondenterna som arbetat aktivt med 
idéprocessen i den centrala stödfunktionen att det föreliggande behovet av ständig 
kommunikation kring IoI är en tydlig konsekvens av en bristande förankring på den 
strategiska nivån (Idécoach 1, 2017; Idécoach 2, 2017). Detta förankringsarbete har 
dock initierats och pågår t.ex. genom olika utbildningsinsatser på chefsnivå 
(Idécoach 1, 2017). Idéportalen beskrivs överlag som en positiv satsning vilket ger 
synlighet och transparens kring inkomna idéer (Direktör 2, 2017) där mottagare och 
status blir tydligt (Inspiratör 1, 2017). Portalen har även tydliga utvecklingspotential 
t.ex. kring samverkan (Inspiratör 2, 2017). Respondenter efterlyser utvecklade funkt-
ioner för dialog och interaktion samt värdering av idéer likt den modell som ofta an-
vänds i sociala medier. Samverkan tidigare i processen efterfrågas även t.ex. kring 
själva idéformuleringen och här skulle denna digitala kanal kunna bidra (jfr innovat-
ion i samverkan) (Kontaktperson 2, 2017). Respondenter beskriver överlag att porta-
len fyller sitt syfte i och med att det måste vara lätt att lämna idéer – tröskeln måste 
vara låg (Inspiratör 1, 2017). 
 
Det framkommer även synpunkter kring att arbetet kring IoI bättre skulle kunna dra 
nytta av digitala kanaler än hittills, t.ex. i form av ett innovationshanteringssystem. 
Idéportalen ses därmed som ett ärendehanteringssystem med ny fasad (Idécoach 2, 
2017). Därmed skulle en annan mer dedikerad typ av innovationshanteringssystem 
kunna göra mycket för kommunikation och transparens kring IoI (Idécoach 2, 2017). 
Ytterligare en aspekt av Idéslussens roll som inkubator av inkomna idéer som väljs 
ut för utvärdering och test, är att denna process upplevs gå relativt långt innan idén 
potentiellt stoppas på förvaltningsnivå (Kontaktperson 2, 2017). Det upplevs därmed 
som olyckligt att man hinner lägga ned ganska mycket tid och arbete innan steget att 
ta beslut i frågan tas. Därmed föreslås även en minskad distans och mer öppen kom-
munikation mellan idébärare, idécoach samt beslutsfattare på förvaltningsnivå, vil-
ket i sig skulle kunna innebära att besked kring idéns bärighet skulle kunna lämnas 
tidigare i processen. Detta som ett resultat av att idéprocessen befinner sig närmare 
verksamheten den berör (Kontaktperson 2, 2017). Detta perspektiv kopplar även till 
synpunkter som menar att de utsedda rollerna kopplade till arbetet med IoI är för få 
och att det därmed inte blir den samverkan som denna fråga skulle behöva på för-
valtnings- och kontorsnivå (Inspiratör 3, 2017). Det har därmed varit idécoachernas 
roll att identifiera rätt kontakter på förvaltningsnivå för att föra samman personer i 
samverkan (Idécoach 1, 2017). Därmed ser vi sammanfattningsvis att nuvarande ar-
bete med IoI ses som positivt men att det framförallt behövs ett hållbart och samver-
kande perspektiv för att lyckas i detta arbete; för att kunna realisera idéer krävs en 
samlad uthållighet och ett kollektivt mod både hos medarbetare och organisation 
(Kontaktperson 1, 2017). 
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4.2 Vad idéer och innovation är 
Linköpings kommun ses av externa organisationer som en föregångare med hänsyn 
till hur idé- och innovationsarbetet har initierats och drivits (Idécoach 1, 2017), men 
som beskrivs i denna rapport finns det en tydlig utmaning kring hur idéer och inno-
vation tolkas och uppfattas inom organisationen. Det finns respondenter som beskri-
ver att arbetet kring idéer och innovation inte uppfattas som en vardagsfråga – viljan 
finns dock men det saknas resurser och legitimitet (Inspiratör 3, 2017). Samtidigt 
framkommer att det officiella arbetet med att införa IoI, främst genom Idéslussen, 
har bidragit positivt till en utvecklad och ökad legitimitet kring idéer och innovation 
främst med hänsyn till steget att inkomma med idéer. Detta eftersom det har medfört 
en tydlig formell väg in för idéer vilket ses som något positivt och att det finns defini-
erade roller vilket i sig även bidrar till ökad synlighet (Kontaktperson 2, 2017). Inno-
vationsarbetet beskrivs som mycket viktigt för Linköpings kommun av flera skäl – 
kommunens uppfordrande slogan, hög utbildningsnivå hos invånarna samt hög kon-
kurrens och förväntningar om arbetskraft. Idé- och innovationsverksamhet är där-
med viktig för kommunen som arbetsgivare, som bostadsort och som skapare av för-
utsättningar för företagande (Inspiratör 2, 2017) samt dess generella kollektiva och 
organisatoriska självbild. Denna verksamhet är därmed mycket viktig för kommunen 
såväl internt som externt (Direktör 2, 2017). Dock beskrivs att det gällande interna 
perspektivet på idéer och innovation även medför att kopplingen mellan intern och 
extern medborgardriven innovation går förlorad vilket i sig är olyckligt (Direktör 1, 
2017). 
 
Vidare beskrivs att det inom kommunen saknas tillräcklig legitimitet för att bedriva 
idé- och innovationsarbete – främst på mellannivå (Inspiratör 2, 2017) dvs. kopplat 
till ledningsnivå på förvaltningarna. Vi ser även hur detta återkopplar till det genom-
slag på förvaltningsnivå som arbetet med IoI hittills har erhållit. Det beskrivs som 
viktigt att ledningen på förvaltningsnivå stödjer och legitimerar idé- och innovations-
arbetet t.ex. genom tilldelning av resurser (Direktör 2, 2017) tillsammans med kraft 
och mod att genomföra. Legitimiteten till trots så behövs det även en insikt hos med-
arbetarna kring vad idéer och innovationer innebär och dess potential att förbättra 
verksamheten. En respondent väljer att beskriva detta som att kommunens medar-
betare behöver vara ”besjälade” av att utveckla och ta hand om idéer och att det är 
viktigt att förstå hur kultur och klimat påverkar (Direktör 2, 2017). Resan från att 
erhålla en grundläggande legitimitet till denna insikt kring idéer och innovationer 
blir därmed något som kopplar till nedanstående tema kring rådande förutsättningar 
och kultur dvs. hur underliggande normer och värderingar påverkar IoI. I likhet med 
detta påtalar även en respondent vikten av tydlighet kring centrala definitioner men 
i just detta fall framhåller denna person att det inom arbetet med IoI enbart handlar 
om idéer och inte innovation (IT-strateg, 2017).  
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Detta uttalande ser vi som ett tydligt exempel på vikten av att definiera, komma över-
ens om och att kommunicera centrala begrepp och termer för att främja att dessa 
uppfattas och tolkas på liknande sätt genom hela organisationen. Något som fram-
kommer i genomförda intervjuer är steget att gå från ord till handling och aktivt de-
finiera och införa ett formellt IoI. Det beskrivs att kommunens slogan skapar en tyd-
lig länk till det som verkligen sker i verksamheten (Kontaktperson 1, 2017) och att 
arbetet med IoI visar på att man menar allvar med dessa ord - att det finns substans 
bakom (Inspiratör 1, 2017). En respondent beskriver detta med följande ord: ”Det är 
på riktigt - ingen ’hitte-på-verksamhet’” (Inspiratör 1, 2017). Detta är viktigt att er-
känna och bygga vidare på. Att realisera och omsätta IoI medför även att andra rela-
terade aspekter blir viktiga; det är viktigt att arbetet kring idéer blir på riktigt, att det 
blir ”verkstad”, och därmed blir sakkunskap och nätverk viktiga (Kontaktperson 1, 
2017). Det finns även ett behov av att chefer på mellannivå gör idé- och innovations-
arbetet legitimt vilket beskrivs som den största utmaningen. Det behövs därmed goda 
exempel och utbildning för chefer (Inspiratör 2, 2017). Vi börjar därmed nå den dju-
pare förståelse för IoI som finns bland respondenterna: 
 

”Att arbeta med idé och innovation handlar inte om post-it lappar och 
pingisbord – det handlar om att skapa förutsättningar och mindre rädd-
hågsna människor som vågar agera i sin organisation” (Inspiratör 2, 
2017) 

 
Vi ser här att det finns en vetskap om att organisatorisk kontext och förutsättningar 
spelar en viktig roll i detta arbete. Detta beskrivs även som att det behövs utrymme 
för att skapa idéer, det måste vara legitimt, medarbetare måste vilja, våga och kunna 
lämna idéer (Kontaktperson 1, 2017). Som underliggande drivkraft beskrivs att det 
finns potential i att försöka ta tillvara organisationens innovationskraft (Direktör 1, 
2017). Ett tydligt syfte med framgångsrikt IoI blir därmed hur denna potential kan 
realiseras genom att kanalisera och omsätta medarbetarnas idéer. Även i detta ligger 
flera tydliga utmaningar där det t.ex. beskrivs en osäkerhet bland medarbetarna var 
gränserna går – vad som kan och bör göras – om det ”ingår i jobbet eller inte” vilket 
i sig har med legitimiteten att göra (Inspiratör 2, 2017). Ofta är det redan överty-
gande medarbetare eller eldsjälar på förvaltningsnivå som förmedlar och driver in-
novationssystemet (Idécoach 1, 2017) och vi ser därmed att en nyckel ligger i hur 
dessa medarbetare kan användas som en positiv resurs i arbetet det fortsatta arbetet. 
Det beskrivs även en tydlig utmaning i att det finns en trend i att enbart fokusera 
idébärare när innovationssystem definieras och införs inom offentlig sektor (IT-
strateg, 2017). Denna rapport syftar därmed även till att beskriva och argumentera 
för att arbetet med IoI är betydligt mer komplext än så. Denna komplexitet visas på 
ett tydligt sätt av en respondent som beskriver att man måste inse att detta både är 
ett förhållningssätt och en fråga om metoder och verktyg som stärker självförtroende 
och utveckling hos såväl medarbetare som organisation (Inspiratör 1, 2017). 
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4.3 Förutsättningar och kultur 
Så som tidigare framkommit finns flera tydliga utmaningar att skapa hållbara och 
långsiktiga förutsättningar och kultur för idé- och innovation inom Linköpings kom-
mun. Precis som respondenter, föga förvånande och rimligt, beskriver tycks ordinarie 
verksamhet alltid gå före – att man företrädesvis tänker i det kortare perspektivet 
(Inspiratör 2, 2017), istället för det längre och mer hållbara. Tydligt i styrning och 
samordning är att fokus läggs på realisering av idéer som ett kortsiktigt resultat och 
vi anser oss därmed se tydliga brister i en förankrad kunskap om hur IoI påverkar 
en organisation på längre sikt. Med den distans såväl i rum som tid som funnits enligt 
nuvarande styrmodell, har operativ verksamhet ofta inte haft, eller skapat sig, möj-
lighet att vänta på de olika delsteg som ingår i processen (Direktör 1, 2017). Därmed 
kan formella strukturer och rutiner i verksamheten ses som ett hot mot kreativiteten 
(Inspiratör 2, 2017). Baserat på de goda resultat som framkommit i vissa delar av 
verksamheten står det tydligt att medarbetarnas inställning till idéer och innovation 
spelar stor roll för hur förvaltningen tar till sig IoI. En respondent ger oss även möj-
ligheten att vända på detta resonemang på ett intressant sätt; hur man ser på medar-
betarnas idéer speglar även hur organisationen ser på sina medarbetare – det handlar 
i grunden om att skapa en god arbetsplats (Inspiratör 1, 2017). Det blir därmed viktigt 
att förstå att behovet av stöd i idéprocessen varierar beroende på var medarbetaren 
befinner sig i organisationen. I vissa fall ligger utmaningen i ”att våga” lämna in en 
idé, i andra fall om att utmana och testa gränser för idén (Kontaktperson 1, 2017). 
Detta förhållande är viktigt att ta hänsyn till. 
 
En respondent beskriver att förutsättningarna är goda – att det finns gott om goda 
idéer i kommunen, men att som kollektiv saknas modet (apropå våga ovan) att föra 
fram sina idéer – man är rädd för att göra fel vilket leder till att man hellre satsar på 
det säkra och trygga (Inspiratör 2, 2017). Idéverksamhet har därmed ett värde bor-
tom det direkt mätbara eftersom det handlar om lärande och om att skapa utrymme 
för att kunna föra fram idéer (Kontaktperson 1, 2017). Vi anser att det därmed blir 
viktigt att skifta perspektiv från ett mer resultatorienterat fokus på idéer till ett mer 
övergripande perspektiv som också erkänner att det i grunden handlar om ett para-
digmskifte inom kommunal verksamhet (Direktör 1, 2017). Om vi därmed ser IoI som 
nära sammankopplat med en föreliggande omställning i inställningen till, och förut-
sättningarna för, kreativt arbete finns det samtidigt en tydlig utmaning kring hur nu-
varande förutsättningar och kultur kring IoI påverkar dessa insatser. Som en tänkbar 
konsekvens av tidigare brist i acceptans och stöd från ledningen finns för närvarande 
en tydlig osäkerhet med hänsyn till ägarskap och drivkraft (Direktör 1, 2017). Det 
saknas förankring på ledningsnivån kring vad ett innovationssystem kan bidra med i 
verksamheten på längre sikt (Direktör 1, 2017). Precis som det handlar om att idébä-
rarna skall våga lämna in sina idéer beskriver respondenter en stark oro kring om 
satsningarna på IoI kommer att fortsätta (Idécoach 1, 2017; Idécoach 2, 2017). Dessa 
utmaningar i förutsättningarna till IoI beskrivs mycket tydligt som att det handlar 
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om mycket driv, stora mål och en mycket osäker tillvaro (Idécoach 2, 2017). Detta ser 
vi som en stor utmaning i sammanhanget om man är medveten om IoI i ett större 
organisatoriskt perspektiv med dess relativt djupgående implikationer, konsekvenser 
samt framförallt möjligheter. 
 
Det krävs därmed mer insikt om och kunskap kring hur man främjar den kreativa 
processen på arbetsplatsen samt även kopplat till medborgarna som man är till för 
(Inspiratör 1, 2017). Vi menar här att det även är viktigt att inte bortse från det ex-
terna medborgarperspektivet; även om kommunen fokuserar på medarbetarnas kre-
ativa förmåga är det till syvende och sist kommunmedborgarna man verkar för. Det 
handlar om nya arbetssätt och metoder för kreativt arbete (Inspiratör 1, 2017) och 
det handlar även om, som en respondent uttrycker det, att kunna omforma missnöje 
till goda idéer (Inspiratör 1, 2017). Detta ser vi som viktigt när det kommer till att 
forma ett kreativt arbetsklimat och en god och attraktiv arbetsmiljö. Vikten av tid för 
kreativt arbete samt vad detta medför i fråga om positiva effekter för medarbetare 
och arbetsklimat framhålls även (Inspiratör 1, 2017). Under rådande förutsättningar 
med t.ex. begränsade resurser och hög belastning beskrivs att verksamheten agerar 
reaktivt och kortsiktigt istället för proaktivt (och långsiktigt) vilket i sig utgör ännu 
en förklaringsgrund till den upplevda och tidigare beskrivna konkurrensen mellan 
operativt arbete och IoI (Direktör 2, 2017). Givet de utmaningar som finns kopplat 
till styrning, samordning och förutsättningar beskrivs en osäkerhet kring hur arbete 
kring IoI bäst förankras och förvaltas i verksamheten (Direktör 2, 2017). 
 
För att förbättra förutsättningar och utveckla en kultur som bättre främjar och stöd-
jer IoI beskriver en respondent att det inte räcker med att IoI kommuniceras i verk-
samheten. Det handlar inte bara om att bli informerad, utan man måste göra och 
uppleva detta på egen hand, såväl i rollen som medarbetare eller i rollen som chef 
(Inspiratör 1, 2017). Det som lyfts fram särskilt är aspekten att man måste uppleva 
och omsätta idéer och innovation praktiskt för att inse dessas innebörd. Något som 
även är inbyggt i själva systemet kring IoI är att det måste finnas möjligheter att 
prova sig fram och även att ha möjligheten att göra fel (Inspiratör 1, 2017). Det hand-
lar därmed även om att skapa förutsättningar för att tillåtas utmana och bryta tradit-
ioner, att se utanför och kombinera olika kompetenser (Inspiratör 2, 2017). Att både 
få verktyg och kultur för att främja utveckling – att kunna vidga tankarna och att se 
bortom den egna rollen och de egna begränsningarna (Direktör 2, 2017). Detta menar 
vi kan sammankopplas med ett samverkande perspektiv på IoI inom offentlig sektor. 
Den strategi som pekar på att insikt och förståelse för IoI kommer av exponering för 
och möjligheten att själv omsätta leder oss till vikten av att arbeta aktivt med att lyfta 
fram goda exempel kring idé- och innovationsarbete inom verksamheten. Även om 
detta används aktivt av kommunen pekar flera respondenter på vikten av goda exem-
pel när det kommer till att lägga grunden för de förändringar i förutsättningar och 
kultur som behövs i medarbetarnas inställning till detta arbete oavsett organisatorisk 
nivå. 
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Det förs bland annat fram att det finns goda exempel på förvaltningsöverskridande 
arbete som initierat av IoI (Idécoach 1, 2017) som i sig enligt vår mening utgör en 
nyckelaspekt för utvecklingen av samverkande insatser inom IoI. Goda exempel på 
lyckosam bemanning på förvaltningsnivå finns även med ett exempel beskrivet som 
skapande av ”innovationsteam”, i par, där personliga egenskaper och kompetens 
kombineras. I detta fall av en driven inspiratör och en senior fackinriktad kollega 
(Inspiratör 2, 2017). Det finns därmed exempel på tydlig struktur och avsatta resurser 
för innovationsarbete på förvaltningsnivå (Inspiratör 2, 2017) samt flera goda exem-
pel på aktiviteter som främjat kreativt arbete på denna nivå (Direktör 2, 2017). Vi ser 
således att vikten av personer och egenskaper hos de olika rollerna på förvalt-
ningsnivå är en nyckelaspekt, men hittills har dessa inte haft några mera formella 
uppdrag (Idécoach 1, 2017). Till detta kan läggas att det förefaller angeläget att re-
flektera över hur kommunen utser personer som ska driva och vara kontaktpersoner 
för innovationsarbetet lokalt i verksamheten. En påfallande hög andel av kontaktper-
sonerna var anställda sent i kommunen och hade få tjänsteår bakom sig. Detta är inte 
en utmaning i sig, utan det kan gynna kreativitet och nytänkande inom kommunal 
verksamhet, men bör också vägas gentemot möjligheten att erhålla lokal förankring 
och legitimitet. Det senare kan vara en utmaning som relativt nyanställd inom orga-
nisationen, vilket var vanligt i kommunen. Således ser vi positivt på ”innovations-
team” eller par av kompentenser där nytänkande och rutin kan kombineras på för-
valtningsnivå för att få ett gott förändringsklimat. Här finns goda exempel att lära av 
inom verksamheten. 
 
Sammanfattningsvis framkommer därmed en bild kring förutsättningar och kultur 
där nyckeln till IoI beskrivs som sammankopplad med en tydlig förankring på led-
ningsnivå samt framgångsrik integrering i den operativa och lokala verksamheten 
(IT-strateg, 2017). Vikten av den högsta ledningens stöd (IT-strateg, 2017) eftersom 
detta ger den legitimitet som krävs samt skapar ramar kring hur detta arbete skall 
hanteras resursmässigt. Det är viktigt att inse att ett införande av IoI egentligen är en 
verksamhetsutvecklingsinsats som måste få ta tid (IT-strateg, 2017) där vikten av ac-
ceptans, förankring samt resurser är framträdande (Idécoach 2, 2017). Arbetet har 
påbörjats och viss positiv nytta har redan realiserats, men som en respondent beskri-
ver det; innovationsarbete tar tid att bli bra på, det handlar om kultur, att tänka och 
att göra. Det handlar även om strukturer och planer för att förankra i organisationen 
och gå bortom enskilda personers idéer (Direktör 2, 2017) och dessas engagemang. 
Det framkommer även tankar kring att det på sikt borde finnas en naturlig koppling 
mellan innovation, digitalisering och tjänstedesign (Idécoach 2, 2017) för ett mer in-
tegrerat perspektiv och arbetssätt kring IoI inom kommunal verksamhet. 
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5 Analys och resultat 
Nedan följer resultatet av den analys som genomförts på den empiri som insamlats 
(ovan) vid enkät och intervjuundersökning. Syftet är därmed att presentera en sam-
manhållen diskussion och analys med ett antal utvalda relateringar till tidigare stu-
dier av området. Detta för att leda fram till resultatet av denna utvärdering som pre-
senteras i form av rekommendationer och föreslagna strategiska åtgärder i nästa av-
snitt. 

5.1 Styrning och samordning 
Till en början kan vi slå fast att innovation generellt och innovation inom offentlig 
sektor i synnerhet är en mycket dynamisk, mångfacetterad och komplex uppsättning 
processer som påverkas av, samt även påverkar, såväl formella som informella förut-
sättningar och strukturer. På ett övergripande plan ser vi Linköpings kommuns sats-
ning på IoI som ett exempel på en insats i syfte att förankra och införa ett systematiskt 
och strukturerat innovationsarbete (Anthony et al., 2008). Formella strukturer gest-
altas av officiella strategier och policyer och stöd i informella förutsättningar krävs 
även eftersom det till syvende och sist handlar om att främja och ta del av medarbe-
tarnas intellektuella kapital och kreativitet. Därmed är detta även en process som 
täcker samtliga av (Schein, 2009s) tre nivåer (se Figur 2 ovan), vilket är viktigt att ha 
i åtanke eftersom det bekräftats att innovationskultur har en mycket viktig roll att 
fylla för hållbart innovationsarbete (Stewart‐Weeks & Kastelle, 2015). Eftersom kul-
turaspekten kommer att diskuteras i ett senare avsnitt, fokuseras här först de for-
mella aspekterna av styrning och samordning. Som tidigare beskrivits visar enkätun-
dersökningen på att den centrala stödfunktion som inrättats för att stödja IoI har fått 
ett positivt genomslag på en övergripande kommunal organisationsnivå. 
 
Vi anser därmed att detta kan sammankopplas med den interna legitimitet denna 
insats har erhållit. Linköpings kommun visar en samlad handlingskraft och sjösätter 
ett ambitiöst idé- och innovationsprogram för att dels efterleva ett av offentlig sektors 
isomorfiska tryck (DiMaggio & Powell, 1983) dvs. att det är viktigt att ta tillvara på 
medarbetares inneboende innovationskraft för att möta samtidens och framtidens 
utmaningar (t ex Vinnova, 2016; Vinnova SKL, 2015, 2016). Syftet med dessa nation-
ella initiativ är därmed att offentlig sektor som helhet skall bli mer innovativ i sitt sätt 
att utföra sitt uppdrag. Denna bild bekräftas även av intervjuundersökningen där 
flera respondenter upplever det som positivt att kommunen agerar aktivt och legiti-
merar denna typ av insatser; att det blir ”verkstad” i linje med kommunens officiella 
slogan ”där idéer blir verklighet”. Detta skapar en form av legitimitet för kommunens 
arbete med denna inriktning. Trots att flertalet idéer har kunnat hanteras framgångs-
rikt i denna styrmodell framgår av både enkät- och intervjuundersökning att det finns 
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påtagliga utmaningar kring hur detta IoI-system omsätts i praktiken på förvalt-
ningsnivå. En möjlig förklaring till detta är att organisationen tills synes har fokuserat 
på det formella med hänsyn till struktur och process och till synes tagit förvaltning-
arnas acceptans lite för givet. Förhoppningen ligger i att de två idécoacherna genom-
för kommunikationsinsatser och utbildningar för att föra vidare intentionerna och 
förväntningarna kring IoI i hela organisationen. 
 
Dock visar båda genomförda undersökningar på att det finns tydliga variationer i hur 
IoI tolkas, uppfattas samt framförallt omsätts på förvaltningsnivå, vilket i sig med 
några få undantag har bidragit till ett långtifrån optimalt genomslag och omsättning 
av IoI på lokal förvaltningsnivå. Som framkommit ovan ser olika delar av verksam-
heten detta arbete som olika viktigt. Vi ser att förklaringen till detta kan härledas till 
flera förutsättningar varav flertalet kopplar till nyckelaspekter som tidigare studier 
inom innovation inom offentlig sektor föreslagit. I denna del av analysen fokuserat 
på styrning och samverkan väljer vi att lyfta fram fyra problemområden som vi ser 
sammankopplade med de utmaningar som beskrivs kring arbetet med IoI inom kom-
munen (ledningens stöd, frikoppling, fokus på idéer samt samordning kontra sam-
verkan). 
 
Ledningens stöd: Intervjuundersökningen indikerar att ett tydligt kommunicerat och 
hållbart stöd från högsta ledningen inom kommunen i denna fråga saknas. Detta be-
skrivs som en nyckelaspekt för att insatser kring IoI skall erhålla acceptans och legi-
timitet inom organisationen (Borins, 2001). Det blir därmed mycket olyckligt när ak-
törer på den centrala strategiska nivån, som aktivt skall arbeta med att förankra och 
driva vidare detta arbete, upplever en tydlig oro kring om och hur detta arbete kom-
mer att få fortsätta. En respondent beskriver till exempel att man har ambitiösa mål 
med idé- och innovationsarbetet, men att detta arbete bedrivs i ett mycket osäkert 
sammanhang. I detta sammanhang anser vi därmed att detta skapar en tydlig osä-
kerhet i organisationen både bland de aktörer som aktivt arbetar med att förankra 
och införa IoI och samtliga aktörer på förvaltningarna som är mottagare (och i någon 
mening vidareförmedlare) av detta arbete. Legitimitet framhålls som en mycket vik-
tig aspekt i dessa sammanhang och ett av grundmålen för det institutionella perspek-
tivet kring dessa typer av insatser (Suchman, 1995). Vi ser detta som problematiskt i 
detta sammanhang eftersom innovation inte sällan sker på ”bekostnad” av ordinarie 
verksamhet (Stewart‐Weeks & Kastelle, 2015) – man kan därmed tänka sig att det 
skall mycket till för att en förvaltning skall vilja satsa på detta initiativ trots bristande 
förankring i högsta ledning samt avsaknad av en explicit lokal finansiering. 
 
Frikoppling: Linköpings kommun söker aktivt legitimitet externt genom att visa på 
handlingskraft att omsätta IoI i verksamheten men den interna legitimiteten kring 
detta arbete har tydliga brister. Således anser vi att denna distans eller frikoppling 
(decoupling) (t ex Boxenbaum & Jonsson, 2008; Scott, 2014) mellan vad man kom-
municerar och hur det i praktiken påverkar verksamheten dvs. vad man verkligen gör 
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skapar ett organisatoriskt sammanhang som på sikt kan bli mycket utmanande för 
organisationen att hantera. Till exempel kan förvaltningar hävda att så länge denna 
fråga inte har tydlig acceptans och stöd hos högsta ledningen, dvs. legitimitet, behö-
ver man inte ta hänsyn till IoI. Vi menar att vi ser indikationer på denna frikoppling 
både i intervjuundersökningen där respondenter beskriver att satsningen på IoI sam-
lat är positiv, men att det finns tydliga utmaningar att omsätta densamma lokalt. I 
enkätundersökningen minskar andelen odelat positiva när IoI istället relateras till 
den egna verksamheten lokalt på förvaltningen. Detta jämfört med den generella ni-
vån dvs. IoI ses därmed som positivt för kommunen som helhet men svårigheter att 
omsätta till det lokala perspektivet framträder tydligt. 
 
Fokus på idéer: Vidare ser vi att Linköpings kommun hittills i sitt arbete kring IoI 
haft ett fokus på själva idéerna. Detta har resulterat i att man inrättat både Idésluss 
och Idéportal och därmed även haft stort fokus på att få medarbetare att inkomma 
med idéer och testa/utvärdera dessa enligt gällande modell. Så även om det både i 
enkät- och intervjuundersökningen framkommer att respondenter/tillfrågade är po-
sitiva till dessa samordningsfunktioner, menar vi att ett viktigt faktum dock kvarstår; 
genom att i sitt centrala stöd och formell styrning av IoI fokusera idéer som resultat 
riktar man bara in sig på en specifik fas och avgränsar sig därmed avgränsad del av 
innovationsprocessen. Tidigare studier visar på vikten av att se innovationsarbete 
som en sammanhängande process där flera olika faser ingår (Van de Ven et al., 
2008) och vi menar därmed att sätta idéer i förgrund vid införande och förankring av 
IoI kan bli problematiskt. Därmed framhålls vikten av att identifiera och hantera 
olika faser i innovationsarbetet (West et al., 2006). Främst intervjustudien, men även 
indirekt enkätstudien, visar på att föreliggande strategi, dvs. att från-/frikoppla själva 
insamling/identifiering och testning av idéer riskerar att skapa en fragmenterad bild 
av denna process i verksamheten. Man erbjuder ett centralt stöd i vissa tydligt av-
gränsade delar, men lämnar upp till förvaltningarna själva att tolka och omsätta idé- 
och innovationssystemet som helhet. 
 
Samordning kontra samverkan: Något som framhålls i studier som en möjlig lös-
ning på utmaningarna kring innovation inom offentlig sektor är gränsöverskridande 
innovation i samverkan (Bommert, 2010). Innovationer kan vara svåra att förutse, de 
kan uppstå var som helst i en organisation. En återkommande tendens är dock att det 
på mellannivå i en organisation finns goda incitament för idéer och innovation 
(Borins, 2001). När det kommer till intervjuundersökningen framkommer dock att 
det endast är i ett fåtal fall som samverkan över organisatoriska gränser förekommit 
under arbetet med IoI inom kommunen. Mycket ansvar har även legat på idécoacher-
nas förmåga att identifiera ändamålsenliga kontakter. Vi tolkar detta som att det har 
varit samordning, i den bemärkelsen att en central funktion erbjuder stöd främst till 
idébäraren under processen, som främst fokuserats och därmed att samverkan som 
nyckelfaktor för att förankra och initiera idéer och innovation på t.ex. mellannivå, i 
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detta fall förvaltningsledning, inte har kunnat realiseras ännu. Även fast det har kom-
municerats att hela kommunen skall arbeta aktivt med idé- och innovationsarbete 
har det funnits en hög grad av frivillighet kring detta initiativ på förvaltningsnivå. 
Detta står därmed i stark kontrast mot studier som visar på behovet av tydlig styr-
ning på denna nivå kanske till och med i form av tilldelande av formella uppdrag för 
att stödja organisationsövergripande ansvar och insatser (Borins, 2001). Det är även 
enbart ett internt perspektiv av denna samverkan kring IoI som vi ser i ett första 
skede för att sedan om möjligt följas av att även externa perspektiv integreras i kom-
munens idé- och innovationsarbete (jfr Bommert, 2010). Att gå från att samordna 
centralt till att få denna process att samverka lokalt ser vi därmed som ett behövligt 
nästa steg i utvecklingsprocessen; ett steg som givetvis är starkt beroende av övriga 
två teman i fokus. 

5.2 Vad idéer och innovation är 
Ur varken intervju- eller enkätundersökningen framkommer det riktigt tydliga skill-
nader mellan perspektiv och tolkningar på vad idéer och innovation är i den offentliga 
kontexten. Vi ser att detta kan ha flera orsaker. Främst tycks dessa centrala begrepp 
inte ha problematiserats i någon större grad under införandet av IoI inom kommu-
nen. Idé- och innovationssystemet har införts, förankrats och kommunicerats inom 
kommunen, men man har inte följt upp och undersökt hur de centrala begreppen 
tolkats av medarbetarna. Dessutom var detta inte ett fokuserat område, dvs. de cen-
trala begreppens tolkningar och betydelse, när dessa undersökningar designades och 
genomfördes. Detta tema har därmed växt fram under pågående analys som starkt 
sammankopplat med övriga två teman. Vi menar dock att det vi ser i denna studie 
och i utfallet av kommunens arbete hittills är resultatet av stora variationer kring hur 
idéer och innovation uppfattas och tolkas på aktörsnivå. Emellertid beskriver en re-
spondent att det i detta sammanhang handlar om enbart idéer och inte innovationer. 
Detta sammanfaller även väl med det fokus kommunen haft hittills under sitt arbete 
med IoI dvs. att idéerna har placerats i förgrund. Att detta tema, som fokuserar tolk-
ningen och betydelsen av centrala begrepp inom IoI, dock är en nyckelaspekt kom-
mer vi att motivera och diskutera nedan eftersom vi ser det som en kritisk förutsätt-
ning för samtliga delar av processen. Analys och diskussion av detta tema ger oss 
därmed möjligheten att ta ytterligare ett steg i att utveckla förståelse för hur dessa tre 
teman kan sammankopplas och samverka. 
 
Som beskrivits av tidigare studier inom området handlar innovation om processer 
kring skapande och implementering i syfte att nå förbättring (Mulgan & Albury, 
2003). Baserat på de formella styrdokumenten kan det idé- och innovationsarbete 
som genomförs inom kommunen kategoriseras som i första hand inkrementellt dvs. 
att det, baserat på medarbetares inkomna idéer, handlar om mindre ändringar och 
förbättringar i existerande tjänster. Dock visar tidigare studier på att det härmed 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/INFORMATIK 

Utvärdering – Idésluss och Innovationssystem
43 (75)

  

 
 
 
 
  

finns en risk att denna insats blandas samman med verksamhetens ordinarie förbätt-
ringsarbete (Mulgan & Albury, 2003). Samtidigt visar både formella dokument och 
intervjuundersökningen på att det finns en tydlighet i att arbetet med IoI på intet sätt 
skall konkurrera med, utan snarare komplettera, ordinarie verksamhet. Dock visar 
både enkät- och intervjuundersökningen på att förvaltningar med utvecklade meto-
der och modeller för kontinuerlig verksamhetsförbättring ställer sig mer frågande till 
vad arbetet med IoI verkligen tillför i jämförelse med deras ordinarie förbättringsar-
bete. Det beskrivs även en oro för minskad kontroll med IoI-processen eftersom den 
i stora delar samordnas centralt och därmed upplevs att ”komma in från sidan”. Vad 
vi därmed menar i detta sammanhang är att det tycks saknas en tydlig definition av 
betydelsen av IoI kontra ordinarie verksamhet och att detta i sin tur medför att vissa 
förvaltningar därmed tolkar dessa insatser som överflödiga. 
 
En central aspekt av aktörs- och nätverksbaserad teori (ANT) baserad på Callon 
(1986) är ett nätverks obligatoriska passagepunkter (OPP, eng. Obligatory Passage 
Point). Vi kan definiera detta som den kritiska punkt som måste navigeras genom för 
att nå det övergripande mål som formulerats för nätverket. Som tidigare beskrivits 
syftar denna ansats till att närmare undersöka såväl nätverkets som dess ingående 
aktörers olika perspektiv och tolkningar kring en specifik händelse t.ex. ett införande 
av IoI inom kommunal verksamhet. Figur 9 nedan visar därmed att den centrala ak-
tören (ägaren) definierat ett tydligt mål för nätverket dvs. att framgångsrikt införa 
och operationalisera ett Idé- och innovationssystem och därmed verka i linje med 
kommunens slogan. Observera att det är ett övergripande mål vi valt att definiera för 
att illustrera denna analys. Det går givetvis även att analysera specifika aspekter av 
ett införande av denna typ som t.ex. samverkan kring IoI över verksamhetsgränser. 
Det mål som definierats i figuren nedan är i sig sammankopplat med det övergri-
pande målet att höja den kreativa förmågan inom organisationen. Tre aktörer har 
identifierats som kritiska deltagare i nätverket (Idésluss, Förvaltning X och Förvalt-
ning Y). Utan dessa aktörers stöd och acceptans kommer därmed det övergripande 
målet inte att nås dvs. om det saknas en stödfunktion i form av Idésluss kommer inte 
processen att fungera och om inte Förvaltning X och Y stödjer, accepterar och oper-
ationaliserar dvs. omsätter systemet i praktiken kommer det inte att kunna betecknas 
som framgångsrikt. Det som vi dock menar är det viktigaste som framgår i Figur 9 
nedan är att samtliga aktörer, trots att de är kopplade till den övergripande kritiska 
passagen (OPP), även har sina egna vägar och strategier att följa i nätverket. Detta 
visas som de streckade vertikala linjer som löper från respektive aktör. Dessa vägar 
har sedan sin egen uppsättning utmaningar och problem samt framförallt sina egna 
formulerade mål.  
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Ägare Idésluss Förvaltning X Förvaltning Y

OOP

Aktörer

Aktörernas mål

Framgångsrikt införande och operationalisering av Idé- och innovations-system-”Där idéer blir verklighet”

Stödja införande och operationlisering
Bedriva arbete som vanligt Bedriva arbete som vanligt enligt fastställd förbättringsmodell

Utmaningar/problem: kommunikation, förankring, samverkan

Utmaningar/problem:finansiering, integrering, bemanning

Utmaningar/problem: finansiering, integrering, bemanning
 

Figur 9. Exempel på nätverk och kritisk passage 
Denna figur är därmed baserad på olika typer av aktörer som på olika sätt är berörda 
av införandet. Idéslussen i sin roll som stödjande funktion och Förvaltning X och Y 
som mottagare av denna verksamhetsförändring. Det som därmed blir tydligt i denna 
illustration är att Förvaltning X och Y har egna mål, som i sig inte nödvändigtvis sam-
manfaller med det övergripande målet formulerat av ägaren. Vi ser dessa som illust-
rativa typexempel inspirerade av resultaten från enkät- och intervjuundersökningen 
där Förvaltning X egentligen enbart önskar fortsätta bedriva sin verksamhet som 
vanligt utan att ha någon formaliserad och fastställd modell för kontinuerlig verk-
samhetsutveckling. Denna finns dock hos Förvaltning Y, men där har man svårt att 
se vad ett Idé- och Innovationssystem tillför eftersom det till synes tycks konkurrera 
med den förbättringsmodell som redan används sedan tidigare. I dessa fall konkur-
rerar därmed IoI med daglig verksamhet (Förvaltning X) och existerande förbätt-
ringsmodell (Förvaltning Y). Denna mycket förenklade analys visar därmed att de två 
förvaltningarna till synes saknar tydliga incitament och motiv att stanna kvar i nät-
verket och aktivt stödja införandet av IoI och faktum är att vi ser indikationer på detta 
i resultatet från både enkät- och intervjuundersökning. Till detta tillkommer de ut-
maningar och problem som aktörerna själva ställs inför under arbetet med att imple-
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mentera systemet. Dessa kan, som visas i figuren ovan, t.ex. röra sig om hur förvalt-
ningen skall finansiera dessa insatser, vilka roller som behövs och hur dessa skall be-
mannas kompetens- och personlighetsmässigt. Den distans i processen till Idéslus-
sens arbete som tidigare beskrivits påverkar även här - framförallt hur arbetet med 
IoI skall integreras i den ordinarie verksamheten. Dessutom finns en överhängande 
risk att de centrala begreppen idé och innovation tolkas på annat sätt på förvalt-
ningsnivå eftersom det inte tydligt klargjorts vilken tolkningsgrund införandet av IoI 
bygger på. 
 
Med detta exempel önskar vi därmed visa på den potentiella komplexiteten i ett infö-
rande av denna typ och vi kan inte nog poängtera vikten av en tydlig förankring av 
såväl grundläggande begrepp som införandets mål och syfte – även sett ur de berörda 
aktörernas perspektiv. Det detta exempel på analys ur ett aktörs- och nätverksbaserat 
perspektiv påvisar är att brister i centrala aspekter av införandet av IoI som t.ex. led-
ningens stöd och förankrad vilja till innovation (Borins, 2001; Stewart‐Weeks & 
Kastelle, 2015), tolkning av centrala begrepp och frikoppling (Meyer & Rowan, 1977; 
Scott, 2014) medför att det övergripande målet för detta införande riskerar att aldrig 
bli tillräckligt förankrat och accepterat hos berörda aktörer för att dessa skall kunna 
stödja och aktivt bidra vid införandet. Denna analys utgör därmed ett exempel på ett 
av de initiala stegen i ANT, baserat på Callon (1986), där även senare steg fokuserade 
på fördjupad analys av hur den centrala aktören (ägaren) hanterar och förhandlar 
med aktörerna i nätverket och försöker få dessa att medverka till det övergripande 
målet ingår. 

5.3 Förutsättningar och kultur 
Vi har hittills i denna analys beskrivit aspekter som kopplar till de förutsättningar och 
kultur kring IoI som finns centralt/strategiskt och lokalt/operativt i den studerade 
verksamheten. Med Idéslussen som tydligt exempel framkom från enkätundersök-
ningen att en större andel svarande ställde sig bakom kommunens intentioner med 
denna satsning ur ett centralt perspektiv, men att denna siffra sjönk när svaranden 
ombads beskriva hur väl Idéslussen hade gått att omsätta i praktiken. Att det finns 
uttryckliga utmaningar när det kommer till förutsättningarna för IoI på förvalt-
ningsnivå förtydligades ytterligare via enkätens fritextsvar, där varierande intresse 
för innovationsfrågor, bristande förankring hos ledningen samt en tydlig misstro till 
idé- och innovationsprocessen beskrevs. Frikopplingen mellan centrala och lokala 
perspektiv i förutsättningarna till idé- och innovationsarbete blir därmed tydliga även 
här. I intervjuundersökningen framkom enligt respondenternas utsagor att förvalt-
ningar tenderar att fokusera på det korta tidsperspektivet och att den ordinarie verk-
samheten alltid tycks komma först. Detta ser vi som en tydlig brist i förankring och 
förståelse för vad innovationsarbete innebär eftersom dessa insatser alltid sker i kon-
kurrens med, och inte sällan på bekostnad av, den dagliga verksamheten (Stewart‐
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Weeks & Kastelle, 2015); en tendens vi dock snarare ser som mer symptomatisk än 
anmärkningsvärd i detta sammanhang.  
 
Eftersom det finns tydliga brister i förankringen av centrala begrepp (se ovan) och 
långsiktiga lokala incitament, ser vi det inte heller som anmärkningsvärt att den lo-
kala verksamheten tenderar att vilja fortsätta sin normala verksamhet istället för att 
stödja och implementera IoI. En som vi anser avgörande faktor i detta sammanhang 
är även gällande finansieringsmodell där enbart det initiala arbetet i processen sam-
ordnas och stöds ekonomiskt centralt för att sedan helt återgå till förvaltningens an-
svar. Idé- och innovationssystemet fokuserar därmed enbart på den identifierade 
idén, dess utveckling och test och lämnar därmed resten av innovationsarbetet upp 
till respektive förvaltning. En annan aspekt som framträder i insamlade data är bety-
delsen av att de lokala rollerna som kopplas till arbetet med IoI bemannas med lämp-
liga medarbetare. Med detta menar vi att både enkät- och intervjuundersökningen 
visar på att t.ex. kontaktpersoner och inspiratörer med hög nivå av acceptans gente-
mot IoI och en övertygelse kring att detta är en viktig aspekt att arbeta med, direkt 
återspeglar sig i hur långt den specifika förvaltningen nått i sitt arbete med IoI. I en-
kätsvaren framkommer den starka kopplingen mellan kontaktpersonen och Idéslus-
sens framgång på förvaltningen och i intervjuundersökningen skiljer sig en förvalt-
ning tydligt åt på grund av sina mycket övertygade och drivna medarbetare i roller 
kopplade till IoI. Baserat på tidigare studier kring innovation i offentlig sektor kan vi 
se att betydelsen av dessa nyckelpersoner, vi kan kalla dem eldsjälar, framhålls i form 
av verksamhetens mottaglighet för innovation (Stewart‐Weeks & Kastelle, 2015). 
Eftersom förvaltningarna själva bemannar dessa roller ökar respektive minskar fri-
kopplingen med hänsyn till i vilken mån verksamheten som organisation är mottaglig 
för innovation.  
 
Hos förvaltningar mer positivt inställda till IoI ökar mottagligheten i styrka och hos 
mindre eller icke mottagliga minskar den eller infinner sig inte alls. Hur dessa roller 
bemannas, dessa medarbetares personliga egenskaper, incitament och kompetens 
kring hur IoI kan förankras och förstärkas hos dessa nyckelpersoner ser vi därmed 
som nyckeln och därmed ett mycket viktigt styr- och realiseringsmedel i detta sam-
manhang. I detta sammanhang är det även viktigt att komma ihåg att i grunden hand-
lar idé- och innovationsarbete om förändringar i medarbetarnas sätt att tänka och 
agera, att våga utmana och testa (Stewart‐Weeks & Kastelle, 2015). Utvecklas inte 
denna förmåga menar vi därmed att arbetet med IoI riskerar att aldrig riktigt föran-
kras i bredd och ta fart. Offentlig sektor är inte kända för att göra fel – snarare tvärt 
om (Borins, 2001). Inbyggt i IoI finns dock en ansenligt hög riskfaktor – risken att 
idén inte håller att omsättas och realiseras i det dagliga arbetet. Å andra sidan besk-
rivs även att innovationer kan ses som lösning på interna problem och att kunna ta 
vara på möjligheter på ett proaktivt sätt (Borins, 2001). Vägen från idé till innovation 
är dock långt ifrån deterministisk och därför behöver även denna process tillåtas ha 
relativt stora felmarginaler. Denna förutsättning ställs dock i stark kontrast mot de 
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förutsättningar vi finner i kommunen i resultatet av intervjuundersökningen. Vi fin-
ner beskrivningar av goda förutsättningar i form av existerande idéer, men att den 
kreativa processen inte sällan stoppas på grund av att medarbetare helt enkelt inte 
vågar att lämna in sin idé. Därmed väljer man direkt vad vi tolkar som nästintill in-
stinktivt den beprövade vägen, dvs. existerande rutiner istället för att utmana dessa 
genom att initiera en idé- och innovationsprocess. 
 
Därmed framträder en tydlig bild av medarbetare som helt enkelt är för ängsliga att 
göra fel och därmed även rädda och oroliga för att sätta igång en formell idéprocess 
som kan bli eller uppfattas som ”fel”. Som myndighetsutövande organisation och som 
en fungerande byråkrati i dess goda mening behöver man såklart i någon mening göra 
rätt, och befolkas av personer med en vilja och förmåga att göra så, men det är inte 
denna dimension av verksamheten vi avser här. För att kunna motverka den tendens 
som i förlängningen riskerar att befästa en förutsättning som en motvilja mot idéer 
och innovation, är det därmed viktigt att utifrån denna utmaning försöka skapa för-
ståelse kring varför och framförallt hur denna inställning kan påverkas i en annan 
riktning. Detta kan därmed ses som en av de viktigaste förutsättningarna för IoI dvs. 
att utveckla ett positivt och tillåtande innovationsklimat på bred front i organisat-
ionen (Borins, 2001). Det blir därmed mycket viktigt att tydligt förankra en annan 
syn på IoI i verksamheten. Istället för att fokusera främst idéer och dessas reali-
serande menar vi att det egentligen handlar om lärande och experimenterande och 
att finna utrymme för kreativitet. En respondent beskriver följaktligen att värdet inte 
är direkt mätbart utan kopplat till utrymme för idéer. 
 
Detta relaterar därmed till studier som framhåller vikten av att identifiera och rele-
vant hantera de olika faserna som kan kopplas till innovationsarbetet (West et al., 
2006). Därmed handlar det inte om att fokusera för mycket på själva idéerna i detta 
fall, enligt ovan, utan i det sammanhang de potentiellt framkommer dvs. det vi i detta 
sammanhang kan kalla för viljan till innovation. Vi menar därmed att en medarbe-
tare som har en accepterad och väl förankrad vilja i högre utsträckning kommer att 
vara benägen att initiera en idé- och innovationsprocess. Kvarstår gör dock frågan 
hur denna mottaglighet och vilja till innovation utvecklas i en verksamhet. Här ser vi 
en viktig förutsättning i det tidigare studier inom området beskriver som exponering 
för innovation (Stewart‐Weeks & Kastelle, 2015). Eftersom det i grunden handlar 
om nya och annorlunda sätt att lösa uppgifter på menar vi att det naturligt borde bli 
så att om medarbetare få ta del av, medverka/delta i och på olika sätt lära sig om idé- 
och innovationsarbete så borde detta kunna påverka den enskilde medarbetarens 
mottaglighet och vilja till innovation. Detta blir därmed även ett sätt att i bredd för-
ankra innovation inom organisationen baserat på den innovation som redan är ge-
nomförd. Detta i linje med studier som pekar på vikten att vända innovation till in-
spiration i organisationer (Stewart‐Weeks & Kastelle, 2015). 
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6 Rekommendationer 
Nedan följer våra huvudsakliga rekommendationer samt föreslagna strategiska åt-
gärder till Linköpings kommun baserat på den utvärdering som här har genomförts 
och presenterats. Dessa rekommendationer presenteras därmed i form av föreslagna 
åtgärder för att lösa och motverka centrala problem som identifierats för respektive 
analys- och utvärderingstema. Vidare presenteras problem och åtgärd för idé- och 
innovationsprocessen på ett övergripande plan. Slutligen har varje föreslagen åtgärd 
vidareutvecklats till en tydlig strategisk åtgärd för organisationen att ta ställning till.  

6.1 Styrning och samordning (T1) 
Den första rekommendationen fokuserar styrning och samordning som ett centralt 
område för IoI. Vi har identifierat att arbetet hittills som fokuserat på en central 
stabsfunktion för IoI, inte har erhållit den bredd i acceptans och förankring samt po-
sitiva effekter som förväntats för initiativet som helhet. Den beskrivna distansen eller 
frikopplingen mellan det centrala och lokala perspektivet på innovation har heller 
inte påverkat viljan till innovation i organisationen som helhet på ett avsett och pla-
nerat sätt. Vi rekommenderar därmed en lösning där man implementerar ett mera 
proaktivt stöd, styrning och samordning internt inom kommunen.  
Tabell 3. Övergripande rekommendationer T1 
Behov Problem Åtgärd 
Fungerande styrning och 
samordning krävs för in-
novation i samverkan 
inom offentlig sektor. 

Styrning och samordning 
via stabsfunktion får 
inte förväntad spridning 
på lokal nivå – goda ex-
empel finns dock. 

Proaktivt stöd, styrning 
och samordning i intern 
nätverksfunktion (cen-
tral styrning – lokalt 
ägande). 

 
Det vi ser som en stor fördel med att organisera detta arbete som en nätverksfunktion 
är att aktiv samverkan över organisatoriska gränser blir en naturlig del för de fram-
tida insatserna kring IoI. Baserat på empiriska data ovan, inklusive styrdokument, 
uppfattar vi målet med kommunens arbete som ett samverkande idé- och innovat-
ionsarbete. Därmed blir förvaltningsövergripande samverkan en central strategi för 
att nå detta mål. Att organisera arbetet med IoI i en nätverksfunktion dvs. en sam-
verkande struktur bestående av aktörer med olika organisatorisk tillhörighet, blir 
därmed ändamålsenligt: detta främst för att få en så bred kontaktyta och förankring 
som möjligt i organisationen samt även att låta detta arbete bli ett praktiskt exempel 
på den samverkan som eftersträvas. Begreppet att leva som man lär blir därmed 
centralt här – att utveckla och främja innovationsarbete i samverkan menar vi görs 
bäst just genom innovationsarbete i samverkan.  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/INFORMATIK 

Utvärdering – Idésluss och Innovationssystem
49 (75)

  

 
 
 
 
  

En viktig bakomliggande aspekt av denna åtgärd är att förutom styrning och samord-
ning även att fokusera proaktivitet och stöd. Vi ser det som viktigt att samtliga 
steg/faser i idé- och innovationsprocessen kartläggs och stöds – därmed måste även 
förutsättningar såsom mottaglighet och viljan till innovation fokuseras samt även 
skapandet av en positiv innovationskultur med resurser och utrymme för kreativitet 
och resurser för testverksamhet dvs. ökade marginaler att få göra fel. Vi ser även att 
det digitala stödet i idé- och innovationsarbetet är lovande, men samtidigt har en tyd-
lig utvecklingspotential. Vidareutvecklas den digitala plattformen från att i huvudsak 
hantera idéer till en idé- och innovationsportal med olika digitala forum för interakt-
ion, kan denna potentiellt bidra positivt till kommunikation, utbildning, erfarenhets-
utbyte och kontaktskapande inom kommunen. Digitala verktyg har därmed en out-
nyttjad potential i detta sammanhang för att skapa ytterligare struktur (genom ord-
ning, visualisering av process, status etc.) och främja kommunikation och interaktion 
kring idéer och innovation inom kommunen. Därmed blir denna rekommendation 
kopplad till rekommendationen kring förutsättningar och kultur (T3) samt bygger 
givetvis även på en tydligt förankrad och gemensamgjord tolkning av vad idéer och 
innovation är (T2). 

6.2 Vad idéer och innovation är (T2) 
Den andra rekommendationen betonar vikten av att kommunicera och förankra en 
gemensamgjord betydelse av det för denna process centrala begreppen idé och inno-
vation. Eftersom Linköpings kommun i sina formella styrdokument har slagit fast att 
det är ett idé- och innovationssystem blir båda begreppen viktiga i sammanhanget. 
Utmaningen här ligger i att man hittills i sitt arbete officiellt placerat idén i förgrund 
t.ex. genom att inrätta Idésluss och Idéportal samt fokusera arbetet med att utveckla, 
testa och realisera idéer. Likt styrning och samordning ser vi även här vikten av att 
fokusera samtliga begrepp för att i möjligaste mån gemensamgöra dessa i organisat-
ionen. Givetvis kommer olika medarbetares tolkningar av idéer och innovation att 
variera, men vi ser det som viktigt att dessa förankras och tydliggörs i sammanhanget 
av IoI inom Linköpings kommun. Vi menar att detta är en nyckelaspekt för att fortsatt 
arbete och insatser kring IoI skall kunna få avsedd effekt. Detta kan därmed ses som 
att kommunens nuvarande slogan dvs. att innovation infogas i processen av att göra 
idéer till verklighet genom att i någon mening söka etablera en intersubjektiv verk-
lighet för idéer dvs. en mening som delas mellan medarbetare i organisationen. 
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Tabell 4. Övergripande rekommendationer T2 
Behov Problem Åtgärd 
Centrala begrepp behöver 
tolkas på liknande sätt 
av aktörer i organisat-
ionen för att få avsedd 
effekt. 

Begrepp som t.ex. idé 
och innovation tolkas 
olika i olika delar av 
verksamheten. 

En tydligt fastställd, 
kommunicerad och förank-
rad betydelse av cen-
trala begrepp i tydligt 
och relevant sammanhang. 
 

 
Vår föreslagna åtgärd för denna rekommendation blir därmed att kommunen fast-
ställer, kommunicerar och förankrar en tydlig betydelse av dessa begrepp - detta bud-
skap fokuserar på vad vi menar när vi talar om idé och innovation inom Linköpings 
kommun. En viktig aspekt som framkommit under denna utvärdering är att sätta in-
formerande och kommunicerande insatser i relevanta organisatoriska sammanhang. 
Genomförda undersökningar indikerar att informerande insatser kring IoI utan att 
det som kommuniceras kan sättas i relation till operativ verksamhet inte får önskat 
genomslag. Vi menar därmed att det är viktigt att se hur dessa tre föreslagna teman 
relaterar till varandra. Detta kommer att beskrivas nedan men vad gäller denna re-
kommendation kan förutsättningarna att utveckla den önskade begreppstydligheten 
potentiellt förbättras genom att denna åtgärd integreras i de insatser som genomförs 
kring förutsättningar och kultur (T3, se nedan). 

6.3 Förutsättningar och kultur (T3) 
Den tredje och sista av våra rekommendationer fokuserar förutsättningar och kultur. 
Som beskrivits framhåller tidigare studier inom området att en organisationskultur 
som främjar kreativitet, idéer och innovation är en av de viktigaste förutsättningarna 
för att nå framgång i detta arbete. Inom den offentliga byråkratin t.ex. kommunal 
verksamhet råder dock en lång historia av att ”göra rätt saker på ett rätt sätt”. Det 
finns därmed en väl förankrad värdering och en etablerad och inte sällan förkropps-
ligad norm att risker och fel skall minimeras i linje med att vara en god byråkrati och 
att stå för en god myndighetsutövning i olika delar av organisationen. Enkät- och in-
tervjuundersökningen visar även på detta och indikerar även att just rädslan för att 
göra fel har en tydligt hämmande effekt på medarbetares vilja att inkomma med 
idéer. En utbredd känsla av avsaknad av resurser och utrymme för idéer och innovat-
ion (organisatoriskt och kanske också tankemässigt) medför även att många förvalt-
ningar och dess medarbetare fortfarande har mycket svårt att identifiera någon klar 
nytta med IoI. Inte minst då man i delar av organisationen ställer IoI mot daglig och 
prioriterad verksamhet; inte som ett nödvändigt, och långsiktigt, komplement till 
densamma. Denna rekommendation kopplar även till hur idéer och innovation tolkas 
och uppfattas (T2). Det är därmed en stor risk att flera förvaltningar kommer fort-
sätta att välja stå utanför arbetet med IoI; mottaglighet och vilja till aktivt deltagande 
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motverkas effektivt genom avsaknad av den gemensamgjorda uppfattningen och 
verksamhetsnyttan tillsammans med avsaknaden av positiva förutsättningar och kul-
tur för kreativitet, idéer och innovation. 
Tabell 5. Övergripande rekommendationer T3 
Behov Problem Åtgärd 
En organisationskultur 
som stimulerar kreativi-
tet och hållbar innovat-
ion. 

Offentlig byråkrati – 
att göra rätt saker, att 
minimera risk som norm. 

Skapa förutsättningar 
och kultur som främjar 
kreativitet och innovat-
ion – att medvetet bryta 
mönster och utmana grän-
ser. 
 

 
Vi menar att detta arbete i grunden handlar om en tydlig omställning; att ställa om i 
både arbete och i sin samlade inställning till arbete inom kommunen. Respondenter 
har till och med beskrivit detta som något av ett paradigmskifte inom kommunal 
verksamhet. Istället för att göra rätt saker på rätt sätt handlar det om att bryta möns-
ter och våga utmana gränser för att potentiellt göra rätt saker på annorlunda och 
bättre sätt. Huruvida det är ett paradigmskifte eller inte torde bero på vilket arbete 
som utförs idag och i vilket organisatoriskt och individuellt sammanhang det sker och 
hur samt vilken idé och innovationshöjd som eftersträvas. Oavsett omfattningen av 
skifte eller höjd är detta dock ett viktigt tankemönster och en tankestil som bör upp-
märksammas. Som tidigare beskrivits syftar förutsättningar och kultur bl. a. till att 
skapa en mottaglighet för och vilja till innovation bland kommunens medarbetare. 
Detta görs lämpligast genom insatser som fokuserar på att medarbetare både utsätts 
för och ges möjlighet att aktivt arbeta med innovation i olika sammanhang. Som ti-
digare beskrivits är det viktigt att dessa sammanhang är sammankopplade med såväl 
idé- och innovationsarbete som förvaltningarnas operativa arbete. Vi vill även här 
poängtera vikten av att vid aktivt arbete sammankoppla denna rekommendation med 
de två föregående. Detta för att förutsättningar och kultur skall bygga på gemen-
samma tolkningar och värderingar kring vad idéer och innovation är (T2) samt tydligt 
integreras i styrning och samordning (T1). 

6.4 Idé- och innovationsprocessen – förutsättning och överblick 
För att avsluta våra tre rekommendationer följer här en kortfattad beskrivning kring 
hur vi ser på kommunens fortsatta arbete med IoI från ett övergripande perspektiv. 
Detta följs av en överblick kring hur vi ser att de tre tidigare beskrivna teman kan 
relateras till varandra. Vi önskar på detta sätt tydligt framhålla vikten av att såväl 
förutsättningar som resultat fokuseras inom kommunens fortsatta arbete med IoI 
och att detta sker i en kontinuerlig och legitim process. 
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Tabell 6. Övergripande rekommendationer – idé- och innovationsprocess 
Behov Problem Åtgärd 
En process med flera 
steg med skiftande krav 
och behov. 

För ensidigt fokus på 
realisering av idéer le-
der till en idéprocess 
som upplevs som brist-
fälligt samordnad. 
 

Fokus på såväl förut-
sättningar som resultat 
i en kontinuerlig och 
legitim process. 

 
Idé- och innovationsprocessen skall vara kontinuerlig i den bemärkelsen att organi-
sationen måste ges tid, utrymme och resurser att genomföra denna omställning i ar-
betet. Detta för att inte riskera att hamna i mer kortsiktiga perspektiv där det t.ex. 
främst handlar om att identifiera och testa så många idéer som möjligt under en be-
gränsad tid. För att ställa om till att bli en mer kreativ och innovativ verksamhet 
måste därmed en ny innovationskultur tillåtas växa fram och mycket av det som vi 
beskriver som framträdande för idéer och innovation gäller även det övergripande 
arbetet med att införa, förankra och kultivera ett idé- och innovationssystem. Detta 
behöver få ta tid och det måste även finnas marginaler att kunna testa sig fram ef-
tersom det är första gången kommunen gör detta arbete. Samtidigt som vi identifie-
rar och rekommenderar detta ser vi den möjliga resurs- och uppmärksamhetskon-
flikten i organisationen för att skapa detta utrymme för IoI och den dagliga verksam-
heten. IoI förefaller dock enligt den samlade bilden i föreliggande utvärdering och 
generellt i forskning inom området inte vara något som man som organisation bör 
avstå ifrån, utan snarare omfamna och se som en nödvändighet för en långsiktigt 
hållbar verksamhet, både sett ur organisationsinterna och externa perspektiv. Vi ser 
åter verksamhetskontexten som central för IoI; detta är ingenting som kan drivas 
igenom som en frikopplad insats om man i verksamheten önskar bestående positiva 
förändringar av dra nytta av medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga. Som 
tidigare beskrivits menar vi att det finns en tydlig samverkan kring hur tolkningarna 
av vad idéer och innovationer är (T2) och förutsättningar och kultur (T3). Det blir 
därmed av central betydelse att den styrning och samordning (T1) som utformas och 
organiseras tar hänsyn till detta dvs. både att styrning och samordning påverkas av 
och även påverkar. 
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Styrning och 
samordning (T1)

Vad idéer och 
innovation är (T2)

Förutsättningar 
och kultur (T3)

 

Figur 10. Relationer mellan teman 
Vi vill därmed likna detta vid att samtliga tre nivåer som definierats av (Schein, 2009) 
(se ovan) kontinuerligt samverkar – detta för att skapa ett så dynamiskt och flexibelt 
perspektiv som möjlighet med hänsyn till IoI (Figur 10 ovan). Vi menar att detta är 
en förutsättning för att kunna stödja en process att gå från tydliga strukturer och for-
mella rutiner mot mer idédrivet och kreativt arbete. I takt med att erfarenheten av 
idéer och innovation ökar förändras/utvecklas även synen på dessa grundbegrepp 
vilket i sin tur kommer påverka förutsättningar och kultur. Detta kan i sin tur ställa 
nya krav på styrning och samordning av IoI. Hur mottaglig och vilken vilja medarbe-
tare visar till idéer och innovation är starkt sammankopplat med hur dessa tolkas, 
vilken betydelse det tilldelas såväl intra- som interpersonellt dvs. internt hos den en-
skilde och i sociala sammanhang. 

6.5 Strategiska åtgärder 
Som resultat av föreliggande analys och utvärdering föreslås följande strategiska åt-
gärder, vilka kommer diskuteras och motiveras vidare nedan: 
 

1. Aktiv styrning och samordning i intern nätverksfunktion. 
 
2. En tydligt fastställd och kommunicerad betydelse av centrala 
begrepp. 
 
3. Skapa förutsättningar och kultur som främjar kreativitet och 
innovation. 

 
Eftersom rekommendationer kring vikten av en tydligt fastställd och kommunicerad 
betydelse av centrala begrepp (2) samt förutsättningar och kultur som främjar krea-
tivitet och innovation (3) beskrivits tidigare kommer dessa inte ytterligare att be-
handlas i detta avsnitt. Den föreslagna nätverksfunktionen för aktiv styrning och 
samordning (1) som beskrivs nedan kan därmed även ses som ett viktigt medel eller 
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bärare för såväl begreppsförankring som främjare och stöd av ett mer positivt inno-
vationsklimat med hänsyn till förutsättningar och kultur. Därmed bibehålls även det 
sammankopplade perspektiv på dessa tre teman och relaterade insatsområden som 
tidigare beskrivits. Vi ser kommunens tidigare arbete med IoI i form av en central 
stabsfunktion som ett viktigt inledande arbete att initiera och starta processen med 
att förankra ett samverkande kommunalt idé- och innovationssystem. Olika strate-
gier kan givetvis vara ändamålsenliga här, men att som denna kommun starta med 
ett tydligt definierat arbete vars ansvar allokerats till en mindre central stödfunktion 
med motiverade och engagerade medarbetare ser vi ge den fördelen att idé- och in-
novationsarbetet kan starta i mindre skala. Med en central stödfunktion kan tydliga 
utmaningar i idé- och innovationsprocessen identifieras över tid och därmed lägga 
grunden för en första kunskapsutveckling och praktisk erfarenhet kring IoI. Givet en-
hetens begränsade resurser ser vi dock att den primära målgruppen här har varit de 
redan övertygade och insatta i IoI, snarare än medarbetare och enheter som inte alls 
varit i kontakt med dessa begrepp tidigare och således kanske också i ett mera omfat-
tande behov av desamma. Detta resultat visar därmed på svårigheterna att få en öns-
kad bredd i den förankring och spridning som behövs för IoI genom en begränsad 
stabsfunktion. Vi ser även detta inledande arbete som genomförts som symptoma-
tiskt med hänsyn till tydlighet, hanterbarhet och erfarenhet av IoI. Genom att foku-
sera på en formell process och organisatorisk funktion tar man initialt tillvara på han-
terbarheten i ett införande som även, vilket tidigare beskrivits, även innehåller såväl 
sociala som kulturella dimensioner. För att öka kontaktytan och uppnå en mer aktiv 
djupgående styrning och samordning föreslår vi därmed införandet av en intern nät-
verksfunktion. 
 
Syftet med denna funktion blir därmed att kunna utmana och överbrygga tradition-
ella verksamhetsgränser med ett fokus på idé- och innovationsarbete. I detta IoI-nät-
verk ser vi vikten av att engagera medarbetare med kompetens och tydliga potential 
för såväl styrning och samordning av IoI som relevant kommunikation och förank-
ring av idé- och innovationskultur. Här har vi också pekat ut digitala verktyg som ett 
sätt att stödja och stärka detta arbete. Vidare ser vi även behovet av en tydlig forma-
lisering och implementering av verksamhetsnära processer kopplat till IoI på central 
såväl som på förvaltningsnivå. Vi vill också påtala att en väl fungerande process kan 
innebära att man som organisation, på goda grunder, kan säga nej till att driva vissa 
idéer vidare på grund av att de inte är realistiskt genomförbara. Detta är en viktig del 
i ett väl fungerande IoI, och lika naturligt som att slussa idéer vidare till innovation. 
Oavsett beslut kan detta leda till medarbetare som vill och vågar framföra sina idéer 
om förnyelse i verksamheten. Arbetet med IoI måste därmed implementeras officiellt 
på samtliga nivåer i verksamheten för att nå den legitimitet som krävs för de insatser 
som behövs i detta sammanhang. De första insatserna där förvaltningarna själva ak-
tivt kunnat ta ställning om de ställer sig bakom IoI eller inte har därmed resulterat i 
ett varierande resultat, vilket vi har tolkat som inte önskvärt sett ur ett helhetsper-
spektiv på IoI inom kommunen. 
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7 Avslutande reflektioner 
Som avslutande reflektion ser vi en tydlig utmaning kring hur Idé- och Innovations-
arbete (IoI) införs, förankras och kultiveras på ett kvalitativt hållbart sätt inom of-
fentlig verksamhet i allmänhet och i aktuellt fall i kommunal verksamhet i synnerhet. 
Vi ser tydliga tendenser för riskerna att IoI av medarbetare uppfattas som ytterligare 
en pålaga som lanseras och hanteras ’av andra’, kommer ’från sidan’ och därmed 
enbart inkräktar och konkurrerar med ordinarie verksamhet, vilket i sig kan sam-
mankopplas med bristande legitimitet och förståelse. På ett sätt medför dock inte de 
idéer och innovationer som man önskar ta om hand om någon innovation i sig. På ett 
sätt kan det fortfarande ses som att man önskar ta tillvara medarbetarnas kreativa 
förslag på ett kvalitativt och effektivt sätt och grundtanken att detta på intet sätt skall 
ersätta ordinarie verksamhetsutveckling/ förbättringsarbete kvarstår (jfr. LK, 2012). 
 
En stor del av utmaningen med IoI inom offentlig/kommunal verksamhet menar vi 
därmed beror på att idédrivet förbättringsarbete sammankopplas med något ab-
strakta, moderna och delvis flyktiga begrepp som innovation. Arbetet med IoI inne-
bär även början på en resa eller omställning för kommunen; från byråkrati till krea-
tivitet, idéer och innovation. Det är viktigt att även inse att idé- och innovationspro-
cessen långtifrån är linjär och deterministisk. Det krävs även beslutsamhet och fel-
marginaler som vi påtalat ovan. Det kan mycket väl vara så att en idé måste utvecklas 
och testas och därefter revideras följt av fortsatt utveckling och test, vilket i sig kräver 
uthållighet och resurser i arbetet med IoI. När en idé får avslag skall detta därmed 
inte ses som något negativt i sig utan en möjlighet att försöka lösa det aktuella pro-
blemet på ett annat sätt enligt vår notering ovan. 
 
I denna beskrivning har vi satt analys av empiriska data i ljuset av tidigare studier i 
form av forskning inom området. Vi är medvetna om att det finns mer forskning inom 
området, men har för denna rapport gjort ett urval ur denna mängd för att enligt 
överenskommelse med uppdragsgivaren fokusera våra resurser på analys av enkät- 
och intervjusvar samt utvärderingens normativa del. Själva den empiriska delen av 
undersökningen är, som vid alla utvärderingar, också fokuserad till ett urval av en-
kätsvar och intervjupersoner. Vi anser att vi givet dessa förutsättningar har uppnått 
empirisk mättnad i såväl enkät- och intervjusvar så att vi har kunnat identifiera såväl 
mönster (återkommande teman, uppfattningar och perspektiv) som intressanta ex-
empel att lära av och bygga vidare på i vår analys. 
 
För att summera denna utvärdering och rapport ser vid idé- och innovationsarbete 
inom offentlig och kommunal verksamhet som ett område med stora potential. Vi vill 
dock framhålla vikten av att förhoppningar och intentioner på sitt arbete med IoI ges 
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realistiska mål som kan uppnås eftersom detta i grunden handlar om en omställning 
av kommunal verksamhet i syfte att förbättra såväl sin service som arbetsmiljö. 
Denna rapport har förhoppningsvis även visat på att detta område är relativt kom-
plext och innehåller såväl möjligheter som tydliga utmaningar. Därmed förordar vi 
att arbetet med IoI inom Linköpings kommun fortsätter på ett välreflekterat och håll-
bart sätt. Det tydligaste sättet vi kan beskriva detta på är att framhålla att arbetet med 
IoI är ett tydligt innovationsarbete sig självt, med allt vad det innebär. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Inledning 
(a) Presentation + medgivande (inspelning, material, validering, anonymisering i 
forskning) 
(b) Roll, arbetsuppgifter och ansvar. 

Idéslussen och idéprocessen i praktiken 
1. Syn på Linköpings kommuns innovationskultur - incitament historiskt? 
 
2. Stöd för medarbetarnas kreativitet och idégenerering/innovationsförmåga – vad 
är viktigt/bra och vad skulle kunna förbättras? 
 
3. Hur har Idéslussen påverkat idéprocessen (realisering, prioritering och genomfö-
rande av idéer) – fördelar och nackdelar, bra och mindre bra exempel? 
 
4. Hur påverkar de olika aktörerna/rollerna (ex. idé, idébärare, inspiratörer, coacher 
och idéråd) – viktiga egenskaper, relevans, stöd? 
 
5. Positiva effekter av koordinering kring innovationsarbete t.ex. återkommande 
mönster, synergier mellan förvaltningar? 
 
6. Insatser/sammanhang för dialog och förankring av Idésluss/idéprocess i verksam-
heten – utfall och möjlighet att påverka arbetet? 
 
7. Nya mötesplatser/arbetsmetoder kring innovation och utfall av dessa? 

Idéslussens integrering med befintlig utveckling 
8. Idéslussen i kommunen – vad står den för enligt dig? 
9. Hur integrerar med/stödjer Idéslussen och Innovationssystemet befintlig utveckl-
ing – möjligheter och utmaningar (t ex roller, avgränsningar, sållning, yta vs djup, 
kvantitet vs kvalitet)? 

Idéportalens roll och syfte 
10. Idéportalen som verktyg/stöd för innovationsprocessen – roll, nytta, möjlig-
heter/utmaningar och problem/förbättringspotential? 
 
11. Hur har Idéportalen kommunicerats och tagits emot av berörda aktörer? (accep-
tans och användning) 
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Måluppfyllnad 
12. Positiva effekter på kommunens varumärke, service och roll som arbetsgivare - 
finns andra? 
 
13. Hur påverkar Linköping som ort och den geografiska platsen arbetet? 
 
14. Har resurser/stödmedel motsvarat behoven – om inte, vilka har konsekvenserna 
varit? 
 
15. Idé- och innovationssystemet beskrivs som visionärt, entreprenöriellt och grän-
söverskridande – hur bidrar Idéslussen och innovationssystemet till att uppfylla 
dessa värden? 
 
16. Tydlig mätning på tid och kvantitet – hur fungerar/påverkar sådan kvantifiering 
av kreativitet som styrmedel/incitament? (t ex 100 nya idéer per år och innovations-
index) 

Övrigt/avslutning 
(c) Något att tillägga - något viktigt i sammanhanget jag inte har frågat om? 
(d) Ok att återkomma vid ev. frågor? 
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Bilaga 2 – Resultat webbenkät 
Fördelning – roller och svarsandel 
Vilken roll har du i idé- och innovationsprocessen?   
  Antal 

Pro-
cent 

Chef 12 40.0 
Idécoach 2 6.7 
Idébärare 7 23.3 
Idéinspiratör 3 10.0 
Innovationsledare från Trampolinnätverket 3 10.0 
Förvaltningens kontaktperson till Idéslussen 1 3.3 
Annan roll 2 6.7 
Totalt 30 100.0 
   
   Antal tillfrågade: 40 personer. Svarsandel 75 procent.    

Likertskala - antal 
Idé och genomförande             

  

In-
stäm-
mer 
helt 

Instäm-
mer till 
över-
vägande 
del 

In-
stäm-
mer till 
mindre 
del 

In-
stäm-
mer 
inte 
alls 

Vet 
ej 

To-
talt 

Jag känner till hur intentionerna bakom 
Idéslussen ser ut. 21 9 0 0 0 30 
Intentionerna bakom Idéslussen har gått 
att omsätta väl i praktiken. 8 12 5 3 2 30 
De olika rollerna i idé- och innovationspro-
cessen har fungerat väl. 6 11 5 2 6 30 
De ekonomiska förutsättningarna för 
Idéslussen och förvaltningen har fungerat 
väl tillsammans. 

11 5 1 1 12 30 
Det har funnits en naturlig koppling mel-
lan det ordinarie utvecklingsarbetet i för-
valtningen och arbetet med Idéslussen. 

9 7 3 5 6 30 
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Det har kommit in tillräckligt många idéer 
för att arbetet med Idéslussen ska kännas 
motiverat. 

6 3 4 4 13 30 
 
Verksamhetsutveckling             

  

In-
stäm-
mer 
helt 

Instäm-
mer till 
över-
vägande 
del 

In-
stäm-
mer till 
mindre 
del 

In-
stäm-
mer 
inte 
alls 

Vet 
ej 

To-
talt 

Idéslussen har bidragit till att utveckla 
kommunal verksamhet. 9 4 8 3 6 30 
Idéslussen har bidragit till att utveckla 
verksamheten på vår förvaltning. 4 8 5 6 7 30 
Idéslussen har utvecklat innovationskli-
matet i kommunen. 10 7 4 2 7 30 
Arbetet med Idéslussen (idéer och innovat-
ionsarbete) har påverkat samarbetet mel-
lan förvaltningarna i positiv riktning. 

5 6 4 6 9 30 
Idéportalen har varit ett väl fungerande 
stöd i idé- och innovationsarbetet. 3 9 4 4 10 30 

 
 
Effekter av arbetet med Idéslussen             

  

In-
stäm-
mer 
helt 

Instäm-
mer till 
över-
vägande 
del 

In-
stäm-
mer till 
mindre 
del 

In-
stäm-
mer 
inte 
alls 

Vet 
ej 

To-
talt 

Linköpings kommuns service har påver-
kats positivt av arbetet med Idéslussen. 4 7 6 3 10 30 
Vår förvaltnings service har påverkats po-
sitivt av arbetet med Idéslussen. 2 9 7 5 7 30 
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Likertskala – procent 
 
Idé och genomförande             

  

In-
stäm-
mer 
helt 

Instäm-
mer till 
över-
vägande 
del 

In-
stäm-
mer till 
mindre 
del 

In-
stäm-
mer 
inte 
alls 

Vet 
ej 

To-
talt 

Jag känner till hur intentionerna bakom 
Idéslussen ser ut. 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
Intentionerna bakom Idéslussen har gått 
att omsätta väl i praktiken. 26.7 40.0 16.7 10.0 6.7 100.0 
De olika rollerna i idé- och innovations-
processen har fungerat väl. 20.0 36.7 16.7 6.7 20.0 100.0 
De ekonomiska förutsättningarna för 
Idéslussen och förvaltningen har fungerat 
väl tillsammans. 

36.7 16.7 3.3 3.3 40.0 100.0 
Det har funnits en naturlig koppling mel-
lan det ordinarie utvecklingsarbetet i för-
valtningen och arbetet med Idéslussen. 

30.0 23.3 10.0 16.7 20.0 100.0 
Det har kommit in tillräckligt många 
idéer för att arbetet med Idéslussen ska 
kännas motiverat. 

20.0 10.0 13.3 13.3 43.3 100.0 
 
 
Verksamhetsutveckling             

  

In-
stäm-
mer 
helt 

Instäm-
mer till 
över-
vägande 
del 

In-
stäm-
mer till 
mindre 
del 

In-
stäm-
mer 
inte 
alls 

Vet 
ej 

To-
talt 

Idéslussen har bidragit till att utveckla 
kommunal verksamhet. 30.0 13.3 26.7 10.0 20.0 100.0 
Idéslussen har bidragit till att utveckla 
verksamheten på vår förvaltning. 13.3 26.7 16.7 20.0 23.3 100.0 
Idéslussen har utvecklat innovationskli-
matet i kommunen. 33.3 23.3 13.3 6.7 23.3 100.0 
Arbetet med Idéslussen (idéer och inno-
vationsarbete) har påverkat samarbetet 
mellan förvaltningarna i positiv riktning. 

16.7 20.0 13.3 20.0 30.0 100.0 
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Idéportalen har varit ett väl fungerande 
stöd i idé- och innovationsarbetet. 10.0 30.0 13.3 13.3 33.3 100.0 

 
 
Effekter av arbetet med Idéslussen             

  

In-
stäm-
mer 
helt 

Instäm-
mer till 
över-
vägande 
del 

In-
stäm-
mer till 
mindre 
del 

In-
stäm-
mer 
inte 
alls 

Vet 
ej 

To-
talt 

Linköpings kommuns service har påver-
kats positivt av arbetet med Idéslussen. 13.3 23.3 20.0 10.0 33.3 100.0 
Vår förvaltnings service har påverkats 
positivt av arbetet med Idéslussen. 6.7 30.0 23.3 16.7 23.3 100.0 

 

Textsvar 
1. Finns det moment/faser i processen som har fungerat mycket bra? I så fall vilka? 
Antal svarande: 20 
- Bra stöd och intresse från idécoachen 
- Uppstart av idésluss arbetet 
- I våra kontakter har vi sett en fantastisk utveckling och driv. I kontakt med 

vissa anställda har man jublat över möjligheten att förverkliga idéer, men 
chefer har bitvis varit mycket "motsträviga" 

- har haft en medarbetare som har fått stöd att realisera sin ide till genomfö-
rande. den individuella processen och stödet har fungerat mycket bra. 
idecoachernas arbete med marknadsföring och integrering i personalarbetet 
och attraktiv arbetsgivare har fungerat mycket bra 

- Jag har fått många kreativa och inspirerande tips och idéer genom Idéinspi-
ratörsnätverket. Genom Crearums utbildning har jag också fått många krea-
tiva verktyg som jag har börjat använda mig av i mitt arbete. 

- Kompetensuppbygganden i idécoacharbetet: metoder, hur organisera sig, rol-
lerna. 

- Lätt att lämna in idé 
Snabb återkoppling/kontakt från Idéslussen till idébäraren 
Idébeskrivningsfasen (1) (paketeringen) 

- Att vår Idéprocess sänker trösklar för att idéerna ska kunna testas eller slus-
sas vidare till befintligt utvecklingsarbete.  
För vissa idéer och vissa förvaltningar har hela idéprocessen där en idé vand-
rar genom steg 1, Idéråd 1, Steg 2 test och Idéråd 2 fungerat mycket bra och 
Idéslussen har utan problem fått tillgång till exempelvis tider för Idéråd. 
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- Samarbetet med idecoachen. Hjälp med att formulera samt avgränsa till en 
genomförbar idé både tidsmässigt samt innehållsmässigt. Samarbetet med 
min chef. 

- Profileringen och kommunikationen (budskapet) runt idéprocessen och 
idéslussen. integrationen av medarbetar och ledarskapsintroduktionen har 
också fungerat bra. 

- planering av iden/projektet och uppföljningar under projektets gång 
- Stödet inledningsvis att våga presentera idén och den ekonomiska möjlig-

heten att få testa den. 
- Det verkar som Jessica och Gabriel har jobbat på bra med förankringen, även 

utbildningsstegen till Idéinspiratörerna har fungerat mycket bra och att 
bygga upp det nätverket. 

- Tror de flesta processer har fungerat väl men 
har dålig insyn 

- Hjälp med att formulera idébeskrivning 
Stöd i att genomföra idé 
Utvärdering av idé 

- Det finns ex där idéer i det tidiga skedet uppfyllt kriterier för att kunna hante-
ras vidare i processen. 

- Regelbundna möten med idecoachen har gett ett utifrånperspektiv på proces-
sen. 

- Bra samarbete med Idécoacherna 
- Samverkan med Idécoacher. 
- Ideslussens mottagande av ideér och hur de coachat idégivare 

Information om ideslussen ex vid Ledardagen 2015 
 
 
2. Finns det moment/faser i processen som har fungerat mindre bra? I så fall vilka? 
Antal svarande: 18 
- Dåligt med återkoppling och till synes intresse från kommunledningen som 

idén presnterades för. 
- Övergång från förslag till utvecklig samt vidarearbetet. 
- Det har inte alls fungerat bra med idéforumen på varje förvaltning speciellt 

KS. man har inte anammat grundiden bakom ide slussen utan sett det som en 
pålaga. Det finns ingen koppling mellan förvaltningarnas utmaningar och ide 
slussen utan det är mer utav en ide brevlåda för medarbetare där ledningen 
och cheferna ser det som en jobbig parallell process 

- Fler praktiska moment hade varit uppskattat, dvs. fler övningar. 
- En begränsning för tillämpning av vissa verktyg i min egen verksamhet är att 

jag själv arbetar på operativ nivå och inte på taktisk eller strategisk nivå. Jag 
upplever också en viss skepsis mot att använda kreativa verktyg och proces-
ser, i min samt i angränsande verksamheters arbetsgrupper. 
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- Idéer som berör flera nämnder 
- Vet ej. Alla förvaltningsområden med? 
- Kontaktpersonen: 

Idéslussen har en kontaktperson på varje förvaltning. Denna funktion har va-
rit starkt kopplad till personen bakom rollen vilket påverkar Idéslussens möj-
lighet till framgång på förvaltningen. 
 Har också påverkat möjligheten att få till ett idéråd. 
 
Idéråden: 
Olika idéråd - olika inställning, olika öppenhet, accepterar satta processer i 
olika grad. 
 
Ansvar efter att idén är testad: 
Efter att idén är återkopplad och utvärderad till idéråden, efter steg 2, så 
finns ett glapp där det är oklart vem som ansvarar för fortsatt hantering. An-
svar och medel för fortsättningen? 

- På en del förvaltningar har det varit svårt att få komma ut med kommunikat-
ion med att Idéslussen finns och vad vi gör. Jag upplever att man inte riktigt 
förstår det positiva som Idéslussen kan ge utan ser oss mer som i vägen och 
som en konkurrent.  
Det har även varit svårt att få återkoppling när det gäller vissa idéer hur man 
skulle kunna ta dem vidare. 
På en förvaltning tog det över ett år innan vi hade en process på plats om hur 
vi skulle ta en idé vidare till ett Idéråd och detta har sedan i praktiken inte 
heller fungerat helt bra. 
 
 

- Att jag tre ggr fick en tid för att presentera idén för direktörerna och att sen 
utan förklaring och med mycket kort varsel blev avbokad. Jag har fortfarande 
inte fått någon förståelig förklaring till varför idén tre ggr stoppades trots 
klartecken från idecoach och mycket arbetstid samt engagemang lagts ner på 
processen. 

- Dialogen och samarbetet med idéråden och vissa förvaltningschefer. Vi har 
inte så många idéinspiratörer som var tanken. Vi har inte heller varit ute till-
räckligt mkt på enheterna vilket kan förklara att antalet idéer inte uppgår till 
mer än 20 % jmf med förväntningarna. 

- - 
- Överföringen av beslut mellan styrgruppen när idén gäller utveckling av ett 

område som till övervägande del ansvaras för i annan förvaltning. 
- Förankring och beslut av testade idéer har utifrån sett inte alltid fungerat där 

det verkar finns ledare i kommunen som inte accepterat/ser nyttan med ar-
betssättet idéslussen 

- Vet ej, har för dålig insyn 
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- Idérådet på kommunledningskontoret av fel forum, men det har ändrats 
- Modellen är genomgående byråkratisk och utan tillräcklig initial kvalitetssäk-

ring av innovationens bärighet. 
Det saknas tydlighet i avgränsning till de processer av metodisk utveckling 
som ligger inom ramen för ett reguljärt systematiskt kvalitetsarbete. 

- Ledningarnas engagemang och förståelse för processen 
Gäller även högsta kommunledningen dvs direktörerna. 
Dialogen med förvaltningsledningarna. Kopplingen till förvaltningarna när 
idéen är prövad och lan tas vidare. Ägande frågan.... cheferna äger ju proces-
sen idé och innovationsstrategi känns ibland som det uppfattas som någon 
annan äger frågan. Se styrmodell helhet före delarna? 

 
 
3. Hur har arbetet med Idéslussen fungerat tillsammans med ordinarie utvecklings-
arbete? Finns exempel på när det fungerat bra respektive mindre bra? 
Antal svarande: 17 
- Blir lite dubbla banor, lite svårt att få in det i vårat ordinarie arbete. 
- Nej det fungerar inte med ordinarie utvecklingsarbete 
- Arbetet med Idéslussen har gett mycket inspiration och kunskap om hur man 

kan uppmuntra kreativa processer i en grupp/verksamhet; det är mycket som 
skulle kunna gå hand i hand med ordinarie utvecklingsarbete i vår verksam-
het. Dock kan jag inte ge några konkreta exempel på när det har fungerat bra 
eller dåligt, då vi inte har haft möjlighet att tillämpa det på det sättet hittills. 

- Svårt att dra gränsen på vad som är vad 
- Vet ej 
- Bra:  

MoS där förvaltningen bjudit in för att inför medarbetarna tydliggöra 
Idéslussens möjligheter kopplat till befintligt utvecklingsarbete. Gemen-
samma aktiviteter där Idéslussen medverkar. Här har Idéslussen blivit ett 
återkommande inslag.  
Soc. Här har vi en bra dialog och de är intresserade av att samarbeta och göra 
aktiviteter tillsammans. 
 
Mindre bra:  
Utbildningsförvaltningen och Leanlink där Idéslussen inte får utrymme att 
informera medarbetarna. Man anser att man redan har de system som be-
hövs (Lean) eller känner att Idéslssens idéer kommer in från sidan vilket ris-
kerar att man förlorar viss kontroll... 

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och socialförvaltning har haft en god 
vilja att vilja koppla Idéslussen med deras befintliga utvecklingsarbete kring 
processer respektive Lean. Dessa förvaltningar har sett Idéslussen som en re-
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surs och en möjlighet och inte som en konkurrent, vilket heller aldrig Idéslus-
sen ska vara. En av nycklarna här tror jag att det finns rätt kontaktperson hos 
förvaltningen som är positiv till Idéslussen. Dessa förvaltningar har även gett 
Idéslussen åtkomst och möjlighet att på olika sätt komma och berätta för 
medarbetarna att vi finns. 
Annat exempel är kring en idé där det var 6 av 7 förvaltningar inblandade och 
utan Idéslussen hade aldrig dessa personer från olika förvaltningar träffats. 
Samma idé påvisade ju dock en brist som finns efter Idéslussens process när 
förvaltningen ska tas över. Lätt att hamna i det svarta slukhålet som idébä-
rare när Idéslussen slutar att stötta idén. En idé som från början inte "jackar 
i" befintlig utvecklingsarbete ska efter att ha testats med hjälp av idéslussen 
implementeras där det från början inte "jackade i". Självklart kan all typ av 
förändringar svårt att implementeras, men extra svårt med förändringar som 
från början inte "jackade i". Behövs kanske något typ av stöd här också? En 
Implementeringscoach? 
Flera idébärare har beskrivit Idécoacher och Idéslussen arbete som en förut-
sättning för att deras idé skulle tas vidare. "Det hade aldrig blivit av utan 
Idéslussen" och vissa fall har idébäraren även fått nej innan men Idéslussen 
öppnade dörrar så att idén kunde tas vidare. 
Nätverket med Idéinspiratörer är också ett viktigt arbete som kommer att ut-
veckla det befintliga utvecklingsarbetet inifrån. 
Ett ex på när det inte fungerat bra är när en förvaltningsdirektör inte ens vill 
träffa Idéslussen utan istället menar att vi har en fungerande process och hör 
av sig om de ser att en idé inte berör kärnuppdraget. Då har inte polletten 
ramlat ner vad Idéslussen är, tycker jag iaf. 
Ett annat negativt exempel är den enda idé som inte ens kom fram till ett 
Idéråd utan stoppades innan av den då tf kommundirektören. Idé- och inno-
vationssystemet säger ju ja till alla idéer om det inte finns väldigt goda skäl 
att säga nej och det tycker inte jag att det fanns. Och oavsett vilket ska medar-
betaren och tillika idébäraren ha rät att komma till ett Idéråd och i sådant fall 
därefter få ett nej med motivering varför. 

- Det har funkat ganska bra inom Leanlink, MoS och till vissa delar även KS, 
KoF och de andra förvaltningarna. Sämst har utbildning fungerat. 

- bra i detta fall då det var ett nytt arbetssätt som tidigare inte funnits / 
- Går bra att kombinera. 
- Som extern samarbetspartner har vi haft ett väldigt bra samarbete, utveck-

lande, och där vi tillsammans kommit fram till nya bra lösningar 
- Vet ej, har för dålig insyn 
- Jag har kunnat nyttja utvecklingsidéer från ordinarie arbete i ett större forum 

via idéslussen. Detta har varit mycket värdefullt och vore inte möjligt utan 
slussen. 

- Se ovan 
- Ja 
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- Det har fungerat bra. Idéslussen har varit lyhörd och medverkat till bra lös-
ningar. 

- Bra när idéerna jackat i det man redan ser behövs men inte gör eller bärvid-
derna kompletterar annat. När man ser nyttan. 

 
 
 
4. På vilket sätt har Idéslussen bidragit till utveckling... a) ...i kommunens verksam-
het i allmänhet? 
Antal svarande: 19 
- möjliggjort fokus på frågor som kanske annars inte uppmärksammats 
- Att man lyfter arbetet att tänka nytt och framåt i alla olika delar av verksam-

heten. 
- den har ett extremt starkt signalvärde och det är tydligt från många av de vi 

jobbar med i olika verksamheter. 
Som extern går det inte att bedöma hur genomförande och det interna arbe-
tet har fungerat 

- Se tidigare svar - utifrån sett har vi profilerat oss som en framåt kommun och 
en förebild när det gäller innovationsarbete med det är inte en bild som delas 
av kommunledningen internt och förvaltningscheferna 

- Att alla medarbetares idéer är värdefulla och att alla idéer är möjliga att åt-
minstone testa. Passar bra med Linköping kommuns slogan och gör det mer 
trovärdigt. 

- Idécoacherna och andra idéinspiratörer har berättat om många framgångs-
rika idéer som har testats och genomförts i flera förvaltningar. 

- vet ej 
- Att få diskussionen om idéarbete och innovation på den gemensamma agen-

dan. 
Tröskelsänkare för att i flera fall möjliggöra test och utveckling av idéer. 
Kulturförändrare 
Skapar nätverk och samverkar i olika frågor mellan förvaltningarna. 
Idéinspiratörsnätverket skapar forum för frågor kring innovation, omvärlds-
bevakning, erfarenhetsutbyte... 
 

- Att sänka trösklarna för att idéer ska kunna bli testade. 
Att på olika befintliga utbildningar ge nya perspektiv på ledarskap och ut-
vecklingsarbete, ex ny syn på balans mellan kaos och ordning. 
Att koppla i ihop olika personer som annars inte skulle träffas, genom olika 
idéer, inspirationsföreläsningar, workshops, idéinspiratörsnätverket mm. 
Att börja påverka innovationskulturen i en positiv riktning som gör att med-
arbetarna känner att idéer blir verklighet på riktigt och att det inte bara är ett 
varumärkeslöfte. 
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Att lyfta fram Idéslussen som en del av EVP-arbete och att stärka vårt arbets-
givarvarumärke. Något som dock skulle kunna göras mer. 
 

- Mycket besviken på varumärket .."där idéer blir verklighet" 
- I princip har idéerna som kommit adresserat alla samhällsutmaningar. Cirka 

50 % av idéerna rör annan verksamhet än den idébäraren arbetar på. 
- - 
- Genom att medarbetare kan ha idéer om utvecklingsbehov som berör andra 

verksamheter än den medarbetaren är anställd i. 
- Positivt då ett antal goda idéer blivit genomförda 
- Utifrån den idé jag testat kan jag se att en reformerad idésluss, som inkorpo-

rerade professionellt lärande, skulle kunna bidra till stora positiva föränd-
ringar på sikt. 

- Idéer som förut inte har tagits om hand har i och med idéslussen fått viktigt 
stöd för att testas. 
 
Idéslussen har satt innovationsarbetet på kartan i kommunen! 
 
 

- Öppnat upp för intressant samtal i nya frågor mellan förvaltningar. 
- Jag känner enbart till det uvecklingsarbete vi genomfört hos oss och har där-

för svårt att svara kommunövergripande. 
- Idéer som annars inte hade fått komma fram har kommit fram 

Kreti intet gynnas 
Komplement till Lean och annat ordinarie kvalitetsarbete 

 
 
5. På vilket sätt har Idéslussen bidragit till utveckling... b) ...i din förvaltning? 
Antal svarande: 17 
- Se ovan, man vågar lyfta nya tankar och komma med förslag på nya idéer. 
- N/A 
- Min medarbetare har fått fantastisk möjlighet att realisera sin ide och den har 

bidragit tydligt till förvaltningens uppdrag 
- I min förvaltning - Leanlink - har jag själv inte kunskap om utveckling som 

har skett genom Idéslussen. Dock hoppas jag att jag och min kollega som har 
utbildats till Idéinspiratörer senaste månaderna, ska kunna bidra till att fler 
inom Leanlink får glädje av Idéslussen. 

- vet ej 
- Sätta innovation på dagordningen.  

Att synliggöra idéer som testas skapar intresse och inspiration 
Nätverkande och erfarenhetsutbyte 
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Viktig del i vårt arbetsgivarvarumärke! 
 

- Att sänka trösklarna för att idéer ska kunna bli testade. 
Att på olika befintliga utbildningar ge nya perspektiv på ledarskap och ut-
vecklingsarbete, ex ny syn på balans mellan kaos och ordning. 
 

- ? 
- i mindre omfattning, oftast har idéerna berört andra förvaltningar 
- de har varit en del under pågående projekt vilket inte bara gjort att de har 

synts och fått presentera sig, de har även bidragit till utvecklingen av nytt ar-
betssätt / 

- vet ej. 
- Ej aktuellt, vet ej 
- Utifrån den idé jag testat har jag lärt mig saker vilka jag sedan kunnat till-

lämpa i min egen förvaltnings utvecklingsarbete. Nätverk med personer på 
andra förvaltningar har stärkts vilket kan leda till bättre nyttjande av kompe-
tens i framtiden. 

- Idéer som förut inte har tagits om hand har i och med idéslussen fått viktigt 
stöd för att testas.  
 
Idéslussen har satt innovationsarbetet på kartan i vår förvaltning 

- Inte i någon nämnvärd grad 
- Ja, genom ekonomisk stöttning samt coachningen i genomförandet av pro-

jektet 
- Marginellt 

Några medarbetare kommit med idee och fått prova positivt 
Att leda för innovation för chefer på G det är bra 

 
 
 
 
 
 
 
6. Finns det andra faktorer som har påverkat idé- och innovationsprocessen? 
Antal svarande: 16 
- Vi är i en fas där nya idéer måste lyftas för att verksamheten ska klara av att 

möta framtiden och kommunen måste ställa om till nytt arbetssätt. 
- Samarbete och utbyte mellan deltagarna i Trampolinnätverket 
- Ja införandet har inte planerats utifrån förvaltningarnas behov och kopplat 

till deras utmaningar,  
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vår delegerat styr och ledningsprocess har försvårat där kommunlednings-
kontorets roll också är en försvårande faktor 
 
att vi inte har ett enhetligt styrsystem utöver budget som kopplar ihop nämn-
dernas styrning med förvaltningarnas och där idesystemet finns som en hel i 
styrningen 

- Jag tror att det vore bra om ledningsgrupperna inom respektive förvaltning 
fick en kortare utbildning av Crearum för att få upp ögonen hur viktig kreati-
vitet och förutsättningar för kreativitet är på arbetsplatsen. Tror också att det 
vore bra om ledningsgruppen fick riktad information om Idéslussen för att 
förstå vilken resurs det är i kommunen. 

- Idécoachernas arbete med att bygga metoden och hur ni ska organisera idéar-
betet kommer att vara avgörande för att vara lyckosam med fortsatt imple-
mentering. Det är en bra början och nu gäller det att hålla i och ihärdigt fort-
sätta arbetet. 

- Bristande förankring i förvaltningsledningarna!  
Byte av kommundirektör (3 st på 1, 5år) leder till bristande kontinuitet och 
mandatet blev ej lika tydligt. 
Intresse av innovationsfrågor varierar mellan olika chefer. 
Bättre samarbete med kommunikationsavdelningen står på önskelistan. 
Att inte få tillträde till de två största förvaltningarna påverkar naturligtvis an-
talet informerade medarbetare... 

- Kommunikation, kommunikation, kommunikation... ;) 
Idéslussen har i vissa förvaltningar svårt att få tillgång till olika delar av verk-
samheten.  
Kommunikationsavdelningen centralt har även utifrån vissa kommunikat-
ionsinsatser försökt att dämpa Idéslussen medverkan och synliggörande. För 
att inte sticka ut. Här skulle vi behöva sticka ut. 
Jag tror det skulle behöva finnas en kommunikatör eller en person med det 
typ av uppdrag för att möjliggöra och underlätta kommunikationen. 
Jag tror även att det skulle behövas Tjänstedesign-kompetens hos Idéslussen 
och då inte bara grundläggande kunskaper som Idécoacherna har utan gärna 
svart-bälte kompetens. Detta både i arbetet med idéer, men även utifrån den 
framtida Innovationsakademin som ska dra igång i höst.  
Idécoacherna har tidigt flaggat för vi skulle kunna göra mer om vi blev fler. 
Göra ännu mer kommunikationsinsatser kring att Idéslussen finns vilket näs-
tan alltid leder till nya idéer och då även hinna med att coacha fler idéer. När 
det har blivit lite för mycket med coachning av idéer har det blivit till följd att 
mindre kommunikation ut till medarbetare att vi finns, vilket lett till att 
mindre idéer kunnat komma in. Men å andra sidan är ju detta ett långsiktigt 
arbete så utifrån att vi Idécoacher bara varit två så har vi kanske så långt som 
man kan förvänta sig, eller kanske längre? Men när Idéslussen ska fortsätta i 
höst bör resurserna förstärkas så att vi kan snäppa upp till Idéslussen 2.0. 
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Både utifrån det befintliga som vi gör men även utifrån att nya saker kommer 
till som exempelvis Innovationsakademin, varumärkesarbete etc. När vi inte 
kännt att vi inte hinner med så har även det strategiska arbetet fått stryka på 
foten. 
En nytta Idéslussen haft tror jag är att en av idécoacherna har haft erfarenhet 
av både varit chef och erfarenhet av att lett utvecklingsarbete både som chef 
och som verksamhetsutvecklare. Detta har gjort att vi haft större förståelse 
kring våra kontaktpersoner på förvaltningarna och många andra chefer och 
kontakter som vi samarbetat med.  
En av idécoacherna har haft erfarenheten av att tidigare drivit utvecklingsar-
bete och möjligheten att arbeta strategiskt med Idéslussen arbetet har varit 
viktigt efsm vi byggt stigen medans eller strax innan vi gått den och så kom-
mer vi fortsätta. För framtiden tror jag det är viktigt att renodla rollerna mel-
lan idécoacherna och ev nya medarbetare inom Idéslussen. Jag har upplevt 
att efsm det inte funnits någon uppdelning mellan Idécoacherna vem som har 
huvudansvar eller strategiskt ansvar så har det ibland kunnat blivit trögt och 
1 idécoach + 1 idécoach har blivit 1,5 idécoach och inte 1+1= 3 som det annars 
skulle kunna bli. 
Så som det nu lätt blivit är att båda Idécoacherna fastnat i bara operativt ar-
bete och jag tror det är av yttersta vikt att också ha möjlighet att hålla ett stra-
tegiskt fokus. 
Denna utvärdering sker efter att vi bara börjat och sprungit kanske 50 meter 
och då inte i ett 100 meterslopp utan i ett maratonlopp. Så hur långt gångna 
slutsatser som går att dras utifrån denna utvärdering kan ju vara svårt att 
säga då vi bara knappt hunnit börja och många effekter tror jag kommer mer 
på längre sikt. 
En sak som påverkat Idéslussen arbete är den stora flyktingvåg som kom hös-
ten 2015, dvs ungefär samtidigt som vi skulle börja implementera och kom-
municera att Idéslussen fanns. Detta gjorde att vi har svårigheter och med-
vetet valde att skjuta fram kommunikation på exempelvis Socialförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen. 
Vi är nu inne på vår tredje kommundirektör sedan vi startade 3/8 2015, först 
den som införde Idé- och innovationssystemet sedan en tf och nu sedan 1/11 
2016 en tredje. Avsaknad av kontinuitet här tror jag inte varit till fördel för 
Idéslussens arbete. 

- Hur fungerar samarbetet mellan coacher och idéslussen? Hur är det möjligt 
att färdigprocessad idé mellan idébärare samt coacher inte får presenteras vi-
dare? 

- Framför allt har inte alla direktörer och förvaltningschefer ställt sig bakom 
idé och innovationsprocessen, trots att de var positiva till ett införande. Be-
dömningen är att det är bristen på kontroll som skrämmer och oförmågan att 
lita på andras omdöme, 
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- Att det inte finns medel avsatta i budget för nya idéer/sätt att jobba kan leda 
till att projekt avslutas i förtid. 

- Lärdomar av andra har säkert bidragit till förbättringar konkretiseringar. 
Linköpings kommuns idésluss och arbetet runt omkring har definitivt hjälpt 
andra kommuner och skapat intresse och nyfikenhet för arbetet.  
Det sker alltid lärande med nya kontakter som är intresserade av ett gemen-
samt område/utmaning. 
 
Bra jobbat! 

- Vet ej 
Svårt att svara på frågorna i undersökningen för mig som extern part då de 
främst berör den interna verksamheten 

- Idéslussen är att sätt fånga upp idéer underifrån i organisationen. Den be-
hövs utifrån en stelbenthet som hämmar arbetet på flera vis. I grunden be-
hövs dock mer genomgripande förändringar som handlar om att bygga upp 
strukturer för idéutveckling i medarbetarnas vardag (professionella lärge-
menskaper exempelvis). 

- Omvärlden! Det pratas mycket om innovationsarbete och hur viktigt det är i 
medierna just nu. 

- Bra idecoacher!! 
- Ledningens ägande och engagemang och förståelse för strategi och idesluss 

Samarbetet mellan förvaltningar när idee kommit fram 
 
 
 


