
Metod för Offentlig Sektors 
Arbete med InnovationsKultur
Vilho Jonsson, curlabs AB



Innovation & innovationskultur
Innovation: New or changed entity, realizing or redistributing value.1

Innovation: Ny eller förändrad företeelse, som realiserar eller omfördelar värde.

Culture:

Shared values, beliefs and behaviours, supporting openness to change, risk 

taking and collaboration enable the coexistence of creativity and effective 

execution. 1

Kultur:
Delade värderingar, övertygelser och beteenden, främjar öppenhet till 
förändring, risktagande och samarbete, möjliggör samexistensen av kreativitet 
och effektivt utförande.

1. SS-ISO 56000:2020 Innovationsledning – Principer och terminologi (ISO 56000:2020, IDT)



Syfte
Knivsta kommun ska vara en modern organisation 
med en innovationskultur där samtliga medarbetare ges 
förutsättningar att delta med sin kompetens och sitt engagemang.

• Lösa gemensamma frågeställningar
• Samtliga medarbetares kompetens tas tillvara i innovationsarbetet 
• Effektiva myndighetsprocesser med ökad nöjdhet hos berörda aktörer
• Minskat behov av att leta information i flera källor 
• Optimerade processer och arbetsflöden 
• Alla medarbetare bidrar i kompetenshöjningen i organisationen
• Nationell applicerbarhet av lärande i innovationskulturen

Smart Built Environment Utlysning 7: Projekten som beviljats medel ska 
bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart 
samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.



Knivsta – där framtiden bor

Kort om Knivsta

• Medelålder 36,6 år
• Tillväxttakt 2-5%
• Fyrspårsavtal

Fotograf: Bo Gyllander



Knivsta – där framtiden bor

Framtidsutmaningar



Innovationsprojekt

Att använda innovationsledning och hackaton som metod för att 
jobba med gemensamma frågeställningar över 
verksamhetsgränserna

Föranalys Team & Ideation Hackaton Uppföljning Genomförande

X 3

Projektparter



Innovationsprojekt

Föranalys
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iti

al • Anpassning av metodik
• Ramar, process, språk
• Enkät om 

innovationslednings-
kapabilitet
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de • Justering av metod
• Tema och kriterier
• Deltagare
• Lokaler och logistik



Innovationsprojekt

Föranalys Team & Ideation
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de • Justering av metod
• Utbildning
• Idéskapande
• Idépitchning
• Teamformering



Innovationsprojekt

Föranalys Team & Ideation
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al • Anpassning av metodik
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de • Justering av metod
• Ökande av deltagare
• Hackande
• Idépresentation

Hackaton



Innovationsprojekt

Föranalys Team & Ideation Hackaton Uppföljning
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al • Anpassning av metodik

Å
te

rk
om

m
an

de • Justering av metod
• Pulsenkät om 

innovationslednings-
kapabilitet

• Start av utforskande 
projekt



Innovationsprojekt

Föranalys Team & Ideation

In
iti

al • Anpassning av metodik

Å
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om

m
an

de • Justering av metod
• Genomförande av 

utforskande projekt
• Uppföljning av effektmål

Hackaton Uppföljning Genomförande



Innovationsprojekt

Att använda innovationsledning och hackaton som metod för att 
jobba med gemensamma frågeställningar över 
verksamhetsgränserna

Föranalys Team & Ideation Hackaton Uppföljning Genomförande

X 3

Projektparter



Första hacket i siffror
• Deltagare från samtliga kontor:

26 hackare
9 coacher
9 jurymedlemmar

• 26 idéer pitchade
samtliga berörde fler än ett kontor
15 berörde samtliga kontor

• 5 idéer hackades på 
samtliga berörde fler än ett kontor
samtliga arbetas vidare på



Tvärfunktionalitet första hacket
Team 1

BMK HR Utb KoF

Team 2

KLK VoO Utb

Team 3

BMK KLK ETeam 4

BMK KLK VoO Utb E KoF

Team 5

BMK SBK

• Bygg- och miljökontoretBMK

• KommunledningskontoretKLK

• SamhällsbyggnadskontoretSBK

• UtbildningskontoretUtb

• Vård- och omsorgskontoretVoO

• Kultur- och fritidskontoretKoF

• EkonomikontoretE

• HR-kontoretHR



Reflektioner om framtida 
arbetsroller
• Mänskliga arbetsuppgifter blir mer komplexa, kreativa och 

samarbetskrävande
• Kommer krävas än högre flexibilitet hos medarbetare och 

organisationers processer
• Att systematiskt bygga innovationskultur skapar goda 

förutsättningar för att möta framtidens krav på tvärfunktionellt 
skapande samarbete.



https://www.smartbuilt.se/projekt/innovati
oner-och-nya-tillaempningar/mosaik/
vilho.jonsson@curlabs.com
0736213037
Mosaik@knivsta.se


