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Förord 

Smart Built Environment Bär ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 40 % minskad miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering, 33 % minskning av total tid från 
planering till färdigställande för nybyggnad och renovering, 33 % minskning av de 
totala byggkostnaderna, och flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på 
livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer 

I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

MOSAIK är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av Vilho 
Jonsson, curlabs AB. Och har genomförts i samverkan med Knivsta kommun, curlabs 
AB och Tammerfors Universitet. 

Projektet har ingått i temaområdet Innovationer och nya tillämpningar som ska 
stimulera idéer och initiativ som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar 
inom samhällsbyggandet. Det handlar om produkter, tjänster eller processer. Området 
fokuserar på att bryta invanda mönster och arbetssätt och på att hitta nya lösningar. 
Projektets främsta resultat är att öka innovationskraften hos behovsägaren Knivsta 
kommun. Något som visats på genom etablerad systematisk 
innovationsledningsförmåga och de innovationer som lanserats under projektet. 

Formas Diarienummer: 2019–01783 
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Sammanfattning 

Offentlig sektor står inför stora demografiska utmaningar kopplade till ökade krav och 
ökad efterfrågan på välfärden, en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering. För 
växande kommuner innebär detta en extra utmanande situation då det tillkommer ett 
stort tryck på organisationens samhällsbyggnadsprocess. Tillväxten skapar ett ständigt 
behov av ytterligare serviceinrättningar, infrastruktur, skolor, 
gemensamhetsanläggningar och liknande. En snabb tillväxt är resurskrävande då 
investeringar ska genomföras innan skatteunderlaget för finansiering av avskrivningar 
och drift finns på plats. 

Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur (MOSAIK) 
genomfördes i Knivsta kommun perioden 2019-10-1 till 2022-6-30.  Syftet med det 
nästan treåriga projektet var att utveckla den kommunala organisationens 
innovationsförmåga och därmed innovationskulturen genom att använda hackathon-
metodologi. Hackaton är en typ av innovationstävling, där idéskapande- och 
idéutvecklingsprocesser kan användas för att systematiskt utveckla en organisations 
innovationsförmåga. Under projektet deltog 140 medarbetare från Knivsta kommun i 
ett eller flera av tre hackathon-evenemang. På grund av COVID-19-pandemin hölls 
hackathon-evenemang efter ett första fysiskt i virtuellt och hybridformat. I synnerhet 
krävde virtuella och hybrida hackatons att deltagarna utbildades inte bara när det 
gäller innovationskompetens utan också när det gäller digital kompetens i pre-
hackathon-fasen. Efter hackathon-evenemangen i post-hackaton-fasen fick teamen 
stöd i sin innovationsresa hela vägen till lanseringen av innovationen.  

Med hjälp av den ökade innovationsförmågan hos personalen i Knivsta kommun och 
som ett resultat av projektet skapades 73 nya idéer, varav 29 var serviceidéer, 20 
tjänsteutvecklingsidéer och 28 servicekanalidéer. En betydande del av tjänsteidéerna 
gällde informationstjänster och största delen av de nya servicekanalerna var digitala. I 
de tre hackathon-evenemang utvecklade hackare-deltagare 17 idéer mot att bli 
innovationer. I slutet av september 2022 hade 12 innovationsidéer utvecklats från 
MOSAIK-idéer i projektets post-hackathon-fas, varav sex hittills har lanserats antingen 
till förmån för invånarna i Knivsta kommun eller för utveckling av Knivsta kommuns 
organisation. Tre idéer är fortfarande i utvecklingsfasen.  

MOSAIK var också ett aktionsforskningsprojekt, så det användes för att samla in data, 
analysera data och publicera 11 forskningsartiklar och fallpresentationer i 
internationella tidskrifter och konferenser. Dessutom involverade projektet också 
intressentsamarbete med flera kommuner och städer, och projektet presenterades i 
både Sverige, Finland och internationellt.  
 
MOSAIK-projektet passar Knivsta kommuns värdeproposition: delaktighet, 
engagemang och tydlighet. Projektet syftade till att systematiskt utveckla Knivsta 
kommuns organisation genom att engagera och delaktiggöra sina medarbetare i 
tydliga steg. Knivsta kommuns långsiktiga engagemang för att utveckla sin 
innovationskultur spelade en viktig roll för att nå målen för MOSAIK-projektet – trots 
pandemin.  
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Summary 

The public sector is facing major demographic challenges linked to increased demands 
on and need for welfare, an aging population and continued urbanization. For growing 
municipalities, this means an extra challenging situation as there is a great deal of 
pressure on the organization's planning and building process. The growth creates a 
constant need for additional service facilities, infrastructure, schools, community 
facilities and the like. Rapid growth is resource intensive as investments must be 
carried out before the tax base for financing write-offs and operations is in place. 

Mosaic – MethOd for public Sector Approach for Innovation Culture (MOSAIK) was 
carried out in the municipality of Knivsta in the period 1.10.2019–30.6.2022.  The aim 
of the nearly three-year project was to develop the innovation capability of the 
municipal organisation and thus the innovation culture by utilising the hackathon 
method. Hackaton is one kind of innovation contest, where the ideation and idea 
development processes can be used systematically to develop an organization's 
innovation capability. During the project, 140 staff members from Knivsta municipality 
participated in one or more of the three hackathon events. Due to the COVID-19 
pandemic, hackathon events were after an initial physical event, held in virtual and 
hybrid format. Virtual and hybrid hackathons required that participants were trained 
not only in terms of innovation competences, but also in terms of digital competences 
in the pre-hackathon phase. After the hackathon events, in the post-hackathon phase, 
the teams were supported in their innovation journey to launch of the innovation.  

With the help of the increased innovation capability of the personnel of the Knivsta 
municipality and as a result of the MOSAIK-project, 73 new ideas were generated, of 
which 29 were service ideas, 20 service development ideas and 28 service channel 
ideas. A significant part of the service ideas was related to information services and 
most of the new service channels were digital. Three hackathon events developed 17 
ideas towards innovation. By the end of September 2022, 12 innovation ideas had been 
developed from MOSAIK-ideas in the post-hackathon phase of the project, of which 6 
have so far been launched either for the benefit of the residents of the Knivsta 
municipality or for the development of the Knivsta municipal organization. Three ideas 
are still in the development phase.  

MOSAIK was also an action research project, so during the project research data was 
collected, analysed, and published as 11 research articles and case presentations in 
international journals and conferences. In addition, the project also involved 
stakeholder collaboration with several municipalities and cities, and the project was 
presented in both Sweden, Finland and internationally.  
 
The MOSAIK project fits the Knivsta municipality's value statement: participation, 
engagement, and clarity. The project aimed to systematically develop the organisation 
of the Knivsta municipality by involving and engaging co-workers in clear steps. The 
Knivsta municipality’s long-term commitment to developing its innovation culture 
played a significant role in achieving the goals of the MOSAIK project – despite the 
pandemic.  
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1 MOSAIK-projektet i Knivsta 
kommun 

Detta avsnitt i rapporten presenterar projektets behovsägare, bakgrund och syfte samt 
praktisk implementering av MOSAIK-projektet. 

1.1 Knivsta kommun, bakgrund och syfte för MOSAIK 
Sveriges(Smart Built Environment, 2022)(Hartmann m.fl., 2019)(Smart Built 
Environment, 2022)(Smart Built Environment, 2022) yngsta kommun, Knivsta 
kommun grundades 2003 och ligger i Uppsalaregionen (Figur 1) (Knivsta kommun, 
2022a). Knivsta har varit den näst snabbast växande kommunen i Sverige under 
perioden 2002–2019 med 50 procent tillväxt (16 procent nationellt 
genomsnitt)(Statistikmyndigheten SCB, 2022). Och tillväxttakten kommer att bestå 
under överskådlig framtid med prognosis för 2019 – 2050, av ~85–165 procent 
tillväxt (Knivsta kommun, 2022b). Knivsta kommun ligger 55 kilometer från 
Stockholm, spårvägen. År 2021 hade kommunen en befolkning på 19 818 (Knivsta 
kommun, 2022b) med en medelålder på 37 år (Ekonomifakta, u.å.) År 2022 arbetade 
ungefär 1000 anställda i kommunen inom 40 olika yrkes områden. De allra flesta av 
dem, 70 procent, återfinns i skolor och förskolor samt inom äldreomsorg och vård. 
(Knivsta kommun, 2022c)  

Figur 1 
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Samtidigt som Knivsta kommun växer möter kommunen samma nationella 
demografiska utmaningar som resten av Sverige som ökade krav och ökad efterfrågan 
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på välfärden, en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering. På grund av den snabba 
tillväxttakten tillsammans med de nationella demografiska utmaningarna i Sverige 
stod kommunen inför flera komplexa utmaningar. Dessa utmaningar krävde att 
kommunledningen gav sin personal så optimala förutsättningar som möjligt för att 
möta den ovissa framtiden. Kommunledningen beslutade att förbereda personalen 
genom att införa nya ledningsmetoder, och mer specifikt metoder för 
innovationsledning. 

Ett treårigt kommunutvecklings och forskningsprojekt Mosaik – Metod för Offentlig 
Sektors Arbete med InnovationsKultur (MOSAIK) genomfördes i Knivsta kommun 
perioden 2019-10-1 till 2022-6-30. Syftet med projektet var att utveckla 
innovationskulturen i den kommunala organisationen i Knivsta. Projektet forskade på, 
utvecklade och lanserade hackaton som metod för innovationsledning inom ramen för 
kommunal verksamhet.  MOSAIK visade att nya och innovativa organisatoriska 
ledningsmetoder, såsom hackaton kan användas för att systematiskt involvera 
personal från samtliga verksamhetsområden på ett tvärorganisatoriskt sätt och för att 
utveckla innovationskulturen och ledarskapet i den kommunala organisationen.  

Forskningsdelen av projektet genomfördes som en forskningsstudie med en 
multimetodisk ansats. Såsom kontinuerligt aktivt deltagande i organisationens 
innovationsverksamhet och användes för att möjliggöra och verifiera den förändring 
som sker i organisationen.   

1.2 Genomförande av MOSAIK   
I vetenskaplig litteratur definieras hackaton som1 en typ av organiserad, måldriven 
innovationstävling, en kort tidsbunden händelse med en utmaning som ska lösas kreativt 
-i samverkan och samlokalisering av teams, vars resultat presenteras och erkänns i en 
ceremoni i slutet av evenemanget. 

Hackatons har tre faser: pre-hackaton, hackaton-evenemang och post-hackaton (Figur 
2) (Granados och Pareja-Eastaway, 2019; Halvari m.fl., 2019; Komssi m.fl., 2015; Rosell 
m.fl., 2014; Suominen m.fl., 2019). Evenemanget har konsekutiva skapande- och 
ceremoniprocesser. Varje fas har sina egna designade och planerade händelser, t.ex. 
utbildningar och workshoppar etc. 

 

 

1 “Hackathon is one type of organized, goal-driven innovation contest, a short time-
bounded event with a challenge to be solved creatively in coopetition and collocation 
of teams, whose results are presented and recognized in a ceremony at the end of the 
event.” (Halvari m.fl., 2020) 
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Figur 2 

 

Hackaton med tre faser (anpassad från Granados och Pareja-Eastaway, 2019; Halvari 
m.fl., 2019; Komssi m.fl., 2015; Suominen m.fl., 2021) 

Hackaton som en typ av innovationstävling har studerats till viss del (Medina Angarita 
och Nolte, 2020).  Hackaton ordnas i tre typer av samlokaliseringar: radikal, virtuell 
och hybrid (Halvari m.fl., 2020). Radikal samlokalisering innebär att deltagarna 
befinner sig på samma fysiska plats under ett hackaton. Virtuella hackatonen 
arrangeras med informations- och kommunikationsteknik (IKT)(Jussila m.fl., 2021). I 
hybrid hackaton samarbetar deltagare i fysiska och virtuella utrymmen samtidigt. 
Virtuella eller hybridhackatons kräver digitala kompetenser från sina deltagare 
(Jonsson m.fl., 2021).  Enligt det europeiska DigComp 2.1-ramverket (Carretero m.fl., 
2017) finns det fem olika digitala kompetensområden:  1. informations- och 
datakunskap, 2. kommunikation och samverkan, 3. skapande av digitalt innehåll, 4. 
säkerhet, 5. problemlösning. I Hackaton-metodologi, finns det tre typer av Hackaton-
roller: 1. Hackare är deltagare som skapar idéer och koncept, 2. Mentorer av olika 
typer som stöttar hackare, och 3. Juryn som bestämmer vinnarna av hackaton-
tävlingen. 

I den ursprungliga planen för MOSAIK-projektet var målet att organisera tre 
sekventiella fysiska hackatons (Figur 3). Det första hackatonet skulle hållas för två 
förvaltningschefers verksamhetsområden, Bygg & Miljö samt Samhällsbyggnad, och ett 
mindre antal medarbetare. Sedan successivt öka antalet deltagande 
verksamhetsområden, antalet deltagare och koppla på för behovsägaren strategiskt 
viktiga externa organisationer i varje följande evenemang. I den ursprungliga planen 
åtföljdes varje evenemang också av pre-hackathon-utbildningar och team- och 
idéworkshops, samt post-hackathon intervjuer och uppföljningar av teamen efter 
evenemangen.  

Figur 3 

 

 MOSAIKs ursprunglig plan av tre sekventiella fysiska hackatons  
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I praktiken, genomfördes tre tvärorganisatoriska hackaton-evenemang i projektet som 
planerat (Figur 4). Varje hackaton-evenemang föregicks av planerade 
lägesundersökningar och personalutbildningar. Efter varje hackaton övervakades och 
stöttades aktivt innovationsimplementeringsprocessen för de team som fick go och 
frivilligt arbetade vidare. Covid-19 Pandemin ledde till påfrestningar på både 
behovsägarens organisation samt projektorganisationen. Detta ledde till att mer 
resurser än planerat behövde läggas på att ställa om genomförandet av aktiviteter till 
digitalt och senare hybridformat. En av de största effekterna på resultatet av projektet 
är att antalet deltagare och deltagande externa organisationen inte nådde upp till 
ursprunglig plan.  

Figur 4 

 

MOSAIKs genomförande i praktik av tre sekventiella hackatons: fysisk, virtuell och 
hybrid 

MOSAIK-projektet genomförde olika typer av evenemang och händelser som tillhör 
Hackaton-metodiken i Knivsta kommun (Tabell 1). I början och slutet av MOSAIK-
projektet genomfördes en innovationskulturenkät för hela personalen i Knivsta 
kommun. Resultaten av enkäter användes för att anpassa Hackaton-metoden till 
behoven i Knivsta kommun och utvärdera effekterna av MOSAIK-projektet i hela 
organisationen. I Pre-hackathon-fasen före hackaton-evenemangen, inträffade tre 
typer av viktiga händelser. Först, I Pre-hackaton-fasen var kommundirektörens 
ledningsgrupp (KDLG) involverad i att sätta teman och/eller kriterier för varje 
hackaton-evenemang. En jury för tävlingen bildades också från KDLG-medlemmarna. 
Sedan, i ett Pre-hackaton-fas utbildades deltagare i olika roller, hackare, mentorer och 
juryn. Utbildningar var anpassat för varje evenemang enligt hackaton typen (fysiskt, 
virtuellt, hybrid) och för varje hackaton-roll (hackare, mentor, jury). För det tredje, i 
Pre-hackaton-fas organiserades Team- och idéworkshoppar, där deltagare pitchade 
sina idéer till andra deltagare, och teamen bildades genom självorganisering.  

Efter hackaton-evenemangen, i Post-hackaton-fas inträffade tre typer av viktiga 
händelser. Först gav KDLG Go eller No-go för fortsatt arbete sedan undersöktes 
teamens upplevelser i teamintervjuer. Sedan, med Puls-enkät undersöktes effekter på 
organisationen. För det tredje, för varje team med Go-beslut organiserades 
teamuppföljningar. 
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MOSAIK-evenemang och händelser i Knivsta Tabell 1 

 

 

  

Evenemang/Händelser Hackaton 1 Hackaton 2 Hackaton 3 

Innovationskulturenkät 2020-2-7- 
2020-2-21 

  

Avgränsningsworkshop med 
KDLG 

2019-11-6 2020-9-7 2021-5-3 

Utbildningar 
Hackare 3 h 45 min 

2020-1-15  
2020-1-17 
2020-1-17 

6 h 
2020-10-2 
2020-10-13 
2020-10-16 
2020-10-23  

 
4 h 
2021-9-7 
2021-9-15 
2021-9-27  
Frivillig 3,5 h 
2021-9-30 

Mentorer 3h 45 min 
2020-1-14 

6 h  
2020-10-9 

4 h  
2021-9-28  

Jury 2 h 
2020-1-20 

115 min 2020-10-
28 

N/A 

Team och Idé  
workshoppar 

2 h: 2020-1-29  
2 h: 2020-2-10 

3 h: 2020-11-2 
2,5 h: 2020-11-9 

3,5 h: 2021-10-5 
3 h 15 min 
2021-10-11 

Hackaton-evenemang 2020-2-13: 10 h 2020-11-11: 10 h 2021-10-14: 10 h 

Go-No Go Möte KDLG 2020-2-14 2020-11-13 2021-11-3 

Teamintervjuer 
Hackare 

1 h 45 min 
2020-2-20 
2020-2-21 
2020-2-26 
2020-3-3 

2 h 
2020-11-17 
2020-11-18 
2020-11-20 2020-
11-26  

 2 h 
2*2021-10-19 
2*2021-10-22 
2*2021-10-25 
2021-10-28 
2021-10-29 

Mentorer 1 h 45 min  
2020-2-20 

1,5 h  
2020-12-1 

110 min 
2021-10-28 

Pulsenkät 
 

2020-5-7- 
2020-5-22 
 

2020-12-14- 
2021-1-15 

N/A 

Innovationskulturenkät   2022-1-24- 
2022-2-21 

Teamuppföljningar För 4 team För 4 team För 4 team 
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Figur 5 illustrerar hur de olika delarna av MOSAIK-projektet kopplar mot den 
vägledning som ges i ISO 56002:2019 (ISO, 2019) för att konstruera ett 
ledningssystem för innovation.  

Figur 5 

 

MOSAIKs upplägg kopplat till SS_ISO 56002:2019 Ledningssystem för innovation 

I pre-hackaton fasen kopplas evenemanget mot organisationens interna och externa 
kontext genom hänsyn i planering till omvärldsfaktorer och behoven hos deltagande 
intressenter. Högsta ledningen genom KDLG passar in avsikten för kommande arbete 
genom att sätta strategiskt viktiga tema och kriterier för tävlingsvinst och fortsatt 
arbete samt tillsättning av personella resurser. Deltagare utbildas i innovationsledning 
och kontexten för hackaton evenemanget. Under team- och idéworkshops identifieras 
möjligheter och idéer skapas som blir startpunkten för konceptskapande. I hackaton 
fasen skapar teamen koncept och validerar koncept med stöd från mentorer och 
återkoppling från juryn. I post-hackaton fasen får de team som klarar uppsatta 
kriterier ett ”Go” för utveckling. Då skapas ett projektteam utifrån de deltagare som vill 
jobba vidare. De får stöd i form av en sponsor från KDLG samt regelbundna 
uppföljningar med innovationsledare. Under vägen mot lansering kan teamen lyckas 
och lansera i någon form eller parkera sin idé med återstartskriterier. Värde realiseras 
i någon form oftast genom kunskap men i fallet att innovationer lanseras genom det 
värde som deras nyttjande skapar. I post-hackathon fasen sker också utvärdering och 
förbättring av hela metodiken enligt PDCA. 
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2 MOSAIK-projektutfall 
Detta avsnitt i rapporten presenteras projektets utfall. För det första projektets 
kvantitativa mål och utfall, för det andra projektets kvalitativa mål samt effektmål, och 
för det tredje utfall av projektets planerade arbetspaketen. 

2.1 MOSAIK i siffror 
MOSAIK-hackaton-serien involverade totalt 140 medarbetare i Knivsta kommun av 
ungefär 1000 anställda. Helhetsbild och progresstatus för teamen, idéerna och 
implementering av innovationer i Knivsta kommun för processen efter MOSAIK-
projektets slutförande ses i Figur 6.  

Figur 6 

 

MOSAIK-projektets process i siffror och progresstatus i slutet av september 2022 

Den övergripande figuren visar de olika faserna av de tre hackaton-evenemang: pre-
hackaton, hackaton-evenemang och post-hackathon med deras resultat: pitchade 
idéer, bildade team med deras namn och status i slutet av september 2022.    

2.1.1 Hackatonserie med tre olika typer av hackatons 

Ursprungligen var MOSAIK-projektets plan att organisera tre fysiska hackatons, dvs. i 
radikal samlokalisering, av olika storlekar (Tabell 2). COVID-19-pandemin förändrade 
dock planerna avsevärt.  Det första hackatonet i februari 2020 hölls som ett fysiskt 
evenemang. I mars 2020 spred sig pandemin till Sverige och sommaren 2020 fick 
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beslut fattas för höstens evenemang. Knivsta kommuns KDLG prioriterade dock 
fortsättningen av MOSAIK-projektet och beslutade att hackaton skulle hållas digitalt 
om situationen så krävde. Det andra hackathon-evenemanget hölls helt digitalt i 
november 2020. Organisationen av ett helt virtuellt hackaton krävde dock att de 
kommunikations- och samarbetsmiljöer som krävs av hackatonet skapades digitalt. 
Dessutom krävde det virtuella hackatonet att deltagarnas digitala kompetenser 
säkerställdes och att de eventuella saknade kompetenser utbildades som en del av 
hackaton-processen. Pandemin krävde restriktioner under hela 2020 och större delen 
av 2021, så det tredje hackatonet hölls på principen om flexibilitet. Så småningom hölls 
några av pre-hackaton-utbildningarna och team- och idéworkshopparna för det tredje 
hackatonet virtuellt, några som hybrid och slutligen hackaton-evenemanget också i 
hybridformat. 

Tidpunkter och typer av hackaton-
evenemang i MOSAIK-hackatonseriena Tabell 2 

 

 Hackaton 1 Hackaton 2 Hackaton 3 

Tidpunkt 2020-2-13 2020-11-11 2021-10-14 

Hackaton-
typen 

Fysiskt  
dvs. radikal 
samlokalisering 

Digitalt  
dvs. virtuell hackaton 

Hybrid  
dvs. kombination av radikal 
och virtuell samlokalisering 

Eftersom målet med Mosaik-projektplanen var att organisera tre hackaton-evenemang 
har genomförandet av tre evenemang i det planerade tidsschemat med ett helt 
förändrat koncept för samlokalisering krävt en enorm transformativ kapacitet från 
både projektgruppen och speciellt Knivsta kommuns organisation, men också 
delaktighet och engagemang. 

2.1.2 Deltagarerekrytering och deltagande i pre-hackaton- 
och hackatonfaser 

Deltagare i olika hackaton-evenemang rekryterades på lite olika principer. Principen 
som var gemensam för alla evenemang var dock att deltagandet skulle vara frivilligt. 
En annan rekryteringsprincip var att ha ett så mångsidigt och omfattande urval av 
anställda i en multidisciplinär kommunal organisation som möjligt. I det första 
hackatonet letade man efter tidiga användare som skulle vara intresserade av att delta, 
även om hackaton-konceptet var helt nytt för organisationen. På grund av 
pandemisituationen letade det andra hackaton-evenemanget efter medarbetare som 
skulle vara villiga att delta i det virtuella evenemanget och bredda sina digitala 
kompetenser för att kunna vara med i den virtuella miljön. I det tredje hackatonet ville 
särskilt deltagare från vård- och omsorgs delta, eftersom de står för en stor andel av de 
kommunanställda och de också står bakom en betydande del av de tjänster som 
kommunen tillhandahåller invånarna.  

Hackaton-serien inkluderade händelser före själva hackaton-evenemanget, kallade 
pre-hackaton-fas (Tabell 3). I pre-hackaton-fasen organiserades utbildningar och två 
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team- och idé-workshops i alla tre hackaton-evenemangen. Händelserna före 
hackatonen organiserades fysiskt, virtuellt, eller hybrid se nedan Tabell 3 för översikt.  

Antal deltagare i pre-hackaton-fas 
evenemang i MOSAIK-hackatonserien Tabell 3 

 

Antal deltagare i utbildningar *) på plats, **) virtuellt deltagande ***) frivillig extra 
utbildning (siffrorna ingår inte utbildare)  

Typ av utbildning Hackaton 1 Hackaton 2 Hackaton 3 

Hackare 1 
Hackare 2 
Hackare 3 
Hackare 4 
Hackare frivillig (1/2 dag)  
Mentorer 
Jury 
Totalt 
 
Procent på plats* 
Procent virtuella** 

9* 
8* 
9* 

N/A 
N/A 
7* 
8* 

41* 
 

100 % 
0 % 

5** 
6** 
9**  

5**(deltog hackaton 1)  
N/A 
8**  
8** 
41** 

 
0 % 

100 % 

 15 (7*/8**) 
 16 (7*/9**) 
14 (7*/7**)            

N/A 
11 (5*/6**) *** 

8 (5*/3**) 
N/A 

53 (26*/27*) 
frivillig ingår inte 

49 % 
51 % 

Antal deltagare i team- och idé-workshops *) på plats, **) virtuellt deltagande 
(siffrorna ingår projektgruppen)  

T&I WS1 Hackare 
T&I WS1 Mentorer & Jury  
Totalt 
Procent på plats  
Procent virtuella 
Procent hybrid 
T&I WS2 Hackare 
T&I WS2 Mentorer & Jury 
Totalt 
Procent på plats  
Procent virtuella 
Procent hybrid 

25 
13 
38 

100 % 
0 % 
0 % 
22 
11 
33 

100 % 
0 % 
0 % 

17** 
14** 
31 

100 % 
0 % 
0 % 
19** 
12** 
31 

100 % 
0 % 
0 %  

33 (28*, 5**) 
7 (6*, 1**) 

40 
(85 %) 
(15 %) 
100 % 

33 (27*, 6**) 
11* 
44 

(95 %) 
(5 %) 
100 % 

Vid själva hackaton-evenemanget tog deltagarna olika roller (Tabell 4). Det faktiska 
idé- och konceptarbetet gjordes av hackare. Deras idéskapande arbete stöddes av 
mentorer. Utvärderingen av idéerna genomfördes av en jury. KDLG var jury vid varje 
hackaton-evenemang. Beroende på typen av hackaton, deltagande i det hackaton-
evenemang var av fysisk, helt virtuell eller hybridform. I det virtuella hackatonet, 
kommunicerade och samarbetade alla deltagare via Zoom och MS Teams. I hybrid 
hackatonet inkluderades virtuella deltagare i hybrid-team till de fysiska deltagarna 
hela tiden synkront via Zoom- och MS Teams. 
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Antal deltagare i hackaton-
evenemangen i MOSAIK-hackatonserien Tabell 4 

 

Hackaton evenemang: Antal deltagare *) på plats, **) virtuellt deltagande 
(ingår projektgruppen som mentorer)  

Typ av deltagare Hackaton 1 Hackaton 2 Hackaton 3 

Hackare 
Mentorer 
Jury  
Totalt 
Procent på plats 
Procent virtuella 

22* 
12* 
7* 

42* 
100 % 

0 % 

21** 
12** 
8** 
41** 
0 % 

100 %                                               

37 (36*/1**) 
13 (12*/1**) 

8* 
58 (56*/2**) 

96,5 % 
3,5 % 

För att organisera virtuella eller hybrid hackaton-evenemang måste deltagarna ha 
tillräcklig digital kompetens. Detta bör också beaktas vid utbildning. Utbildningar av 
Mosaik hackatonen i Knivsta anpassades för att ta med den digitala 
kompetensutvecklingsaspekten. 

2.1.3 Teamen i hackaton-evenemang 

För var och en av de tre hackathon-evenemang, bildade deltagarna själva team av 
hackare under team- och idéworkshoppar. Teamen fick i uppdrag vid hackathon-
evenemanget att utveckla sin ursprungliga idé mot en innovation. Det första 
hackathon-evenemanget hade fem team, det andra fyra och det tredje, det största 
evenemanget, hade åtta team (Tabell 5).  

Antal och tvärfunktionalitet hos teamen i 
MOSAIK-hackatonserien Tabell 5 

 

 Hackaton 1 Hackaton 2 Hackaton 3 

Antal hackaton team 5 4 8 

Tvärfunktionalitet 100 % 100 % 100 % 

Ett mål med MOSAIK-hackaton-serien var att bilda så tvärfunktionella team som 
möjligt. Tvärfunktionalitet innebär att deltagarna har olika kompetens, en bra 
indikator för det är vilket verksamhetsområde som deltagarna kommer ifrån. Utan 
tvingande vägledning gav MOSAIK-hackaton-metoden mycket tvärfunktionella team 
genom självorganisering. Tvärfunktionalitet för de fem teamen i hackaton 1 visas i 
Figur 7.  
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Figur 7 

 

Tvärfunktionalitet för teamen i hackaton 1 

Tvärfunktionalitet för de fyra teamen i hackaton 2 visas i Figur 8.  

Figur 8 

 

 

Tvärfunktionalitet för teamen i hackaton 2  
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Tvärfunktionalitet för de åtta teamen i hackaton 3 visas i Figur 9. Notera att även om 
alla deltagarna i Kompetenslabb VoO kommer från samma verksamhetsområde hade 
de olika specialiseringar. 

Figur 910 

 

Tvärfunktionalitet för teamen i hackaton 3 

En fullständig bild av tvärfunktionaliteten hos alla tre hackaton-evenemangen kan ses i 
figur 10. 

Figur 11 

 

Tvärfunktionalitet för hackare från de olika verksamheterna vid hackaton #1, #2 och #3 
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I hackaton 1 var alla åtta verksamheter delaktiga. I hackaton 2 var alla åtta 
verksamheter delaktiga, inklusive ett av kommunens bolag. Inför hackaton 3 skedde 
förändringar i Knivsta kommuns organisation. Vid årsskiftet 20/21 sammanfogades 
Bygg- och miljökontoret med Samhällsbyggnadskontoret och ett nytt kontor; 
Innovationskontoret lanserades. I hackaton 3 var alla nio kontor delaktiga: sju med 
deltagande hackare, HR var deltagare i juryn och innovationskontor var delaktiga som 
mentorer. Därför kan det konstateras att alla verksamheter var aktiva i alla hackaton-
evenemangen.  

En fullständig bild av det tvärfunktionalitet hos alla tre hackaton-evenemang för de 17 
teamen kan ses i figur 11. 

Figur 12 

 

Hackare från de olika verksamheterna i 17 teams vid Hackaton #1, #2 och #3 

Projektets mål om tvärfunktionella team och tvärfunktionellt deltagande från hela 
organisationen förverkligades väl.  

2.1.4 Skapade idéer i MOSAIK 

Knivstas KDLG var involverade i styrning av hackaton-processen. I pre-hackaton-fas. 
bestämde KDLG teman eller/och kriterier för idévärdering i hackaton-evenemanget 
(Se 2.2.1), men också för post-hackathon-arbete i Go- No go-beslut.  
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För vart och ett av de tre hackaton skapade hackare ett stort antal presenterade idéer i 
Team-och idéworkshoppar (Tabell 6) för att utveckla kommunens verksamhet, lösa 
problem eller ta vara på möjligheter. Totalt skapade deltagarna under en serie av tre 
hackaton 73 idéer. I tre hackaton utvecklade tillsammans 17 team några idéer vidare.  I 
Go-No Go-processen i post-hackaton fasen bestämde Knivsta kommuns KDLG vilka av 
de idéer som presenterade koncept på hackatonet som skulle få resurser för att 
utveckla idéerna vidare till innovationer. Totalt fick 13 team ”Go” för sina idéer och 
tillstånd och resurser att fortsätta arbeta som ett MOSAIK-utvecklingsprojekt. 12 av 
teamen bestämde sig för att arbeta vidare med sina idéer.  
 
Alla idéer som togs fram i de tre hackaton-processerna och de som fick ett No-Go-
beslut lagrades i kommunens idéportfölj. Dessa idéer kommer att tillgängliggöras för 
personal i enlighet med den allmänna innovationsprocess som utvecklats i Knivsta 
kommun. 

Antal av idéerna i MOSAIK hackaton-
serien Tabell 6 

 

Status på idé Hackaton 1 Hackaton 2 Hackaton 3 Totalt 

Pitchade 30 19 24 73 

Hackade 5 4 8 17 

Go 5 4 4 13 

No Go 0 0 4 4 

Teams valde att arbeta vidare 
i post-hackaton-fas 4 4 4 12 

 

2.1.5 Post-hackaton-fas arbete mot innovationer och status i 
slutet av projektet 

I post-hackaton-fasen arbetade teamen vidare sina idéer mot att bli innovationer 
(Figur 12). I figuren är teamens idéer för innovation kort beskriven. Hälften av teamen 
har lanserat eller pilotat (Avslutad och lanserad 7/12) sina innovationer innan oktober 
2022. En tredjedel av teamen är fortfarande aktiva och arbetar med sina innovationer 
(Aktiva/Aktiv med delleverans 3/12). Ett team parkerade sin idé under pandemin 
(Parkerad 1/12), vilket innebär att dom inte arbetar med sin idé aktivt, men kan 
aktiveras senare om situationen ändrar sig. Ett team avslutade och parkerade sin idé, 
vilket innebär att de inte kunde hitta förutsättningar för sin idé, etablerade kriterier 
för återstart och slutade jobba med den under MOSAIK (Avslutad och Parkerad 1/12).  
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Figur 13 

 

Teamen, kort om deras innovation och status i slutet av september 2022 

Alla team fick stöd för att utveckla sina idéer till innovationer från MOSAIK-
projektgruppen, en sponsor från ledningsgruppen, och också från experter av Knivsta 
kommun. Team fick använda sin arbetstid för innovationsarbete. 

2.2 Effektmål av MOSAIK-projekt 
Många faktorer bidrog till effekterna av MOSAIK-projektet. I det här avsnittet 
presenterar vi både de viktigaste bidragande faktorerna och kopplingarna till 
hackaton-metoden. För det första påverkades kvaliteten på hackatonens idéer av 
teman och kriterier som bestämts av KDLG. För det andra var deltagarna i hackaton 
anställda i kommunen, så de skapade idéer både för att utveckla sin egen organisation, 
och för att tjäna invånarna i Knivsta kommun. Av denna anledning fanns det också 
olika typer av idéer: nya tjänster, utveckling av tjänster, nya servicekanaler, nya 
processer och processutveckling. Teman och kriterier påverkade också kvaliteten på 
hackatonens idéer. Alla dessa bidrog tillsammans till uppnåendet av de kvalitativa 
målen för MOSAIK-projektet samt uppnåendet av effektmålen som helhet. 
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2.2.1 Hackaton teman och kriterier för styrning av kvalitativt 
resultat  

Knivsta kommuns KDLG var involverade i styrning av samtliga hackaton. De 
formulerade och bestämde teman och kriterier inför varje hackaton. Första och andra 
hackatonen hade både teman och kriterier (Tabell 7, Tabell 8). Teman var formulerade 
båda som brett och fokuserat och teamen hade möjlighet att välja mellan dem och 
kombinera dem för deras inspiration. Hackare berättade, att teman funkade som 
inspiration. 

MOSAIK hackaton-teman Tabell 7 

 

Hackaton Teman 

Hackaton 1 
Fysiskt 

Brett: Värdeskapande genom digitalisering i arbetet med Vision 2025 
Fokuserat: Hur löser vi arbetsmiljöproblemen i vår IT-miljö? 

Hackaton 2 
Digitalt 

Brett: Agenda 2030 - kommun och invånare tillsammans 
Sträva efter att involvera civilsamhället och frivilligkrafter våra kärnuppdrag 
som en del i stärkandet av den sociala hållbarheten. 
Fokuserat: Pandemi idag - hur ser det ut imorgon?  
Utveckla Knivsta kommun inför morgondagen med lärdomar av genomförda 
förändringar, synliggjorda utmaningar och identifierade möjligheter. 

Hackaton 3 
Hybrid 

- 

Alla tre hackaton hade kriterier (Tabell 8). Hackare berättade, att kriterier funkade 
mer styrande på hackaton idéerna. Hackaton 2 och 3 hade likadana kriterier. 

MOSAIK hackaton-tävlingskriterier Tabell 8 

 

Hackaton Kriterier 

Hackaton 1 
Fysiskt 

1. Område 
Arbetsgivarvarumärke 
Idén bidrar till ökad arbetsglädje eller skapande av en bättre arbetsmiljö.  
Idén bidrar till att profilera Knivsta kommun som en attraktiv arbetsgivare 
både för befintliga medarbetare och eventuella nya medarbetare. Det är 
roligt att jobba i Knivsta! 
Idén genomsyras av våra gemensamma värderingar, Delaktighet, 
Engagemang och Tydlighet 
Aha-faktor: Idén är nytänkande 
Tvärfunktionalitet: Idén är gränsöverskridande och kräver flera olika 
kompetenser för lyckat genomförande 
Lärande: Idén gynnar ett lärande i organisationen. 
2. Område 
Effektivisering: Idén bidrar till att vi kan genomföra uppgifter på färre timmar 
än tidigare. 
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Hackaton Kriterier 
Ekonomisk fördelaktighet: Idén är på sikt inte mer kostsam för Knivsta 
kommun än dagens ursprungsläge. 
Tydlig effekt: Idén ger en märkbar effekt antingen genom avlastning eller 
genom att visst arbete blir utfört som tidigare prioriterats bort. 
Högre kvalitét: Idén bidrar till bibehållen kvalitet på färre timmar och 
möjliggör ökad kvalitet på helheten. 
Idén bidrar till genomförandet av kärnverksamheten.  
Idén uppfattas som förenklande.  
3. Område: Genomförbarhet 

Hackaton 2 
Digitalt 
Hackaton 3 
Hybrid 

Bidra positivt till Knivsta kommun som en attraktiv arbetsgivare:  
Idén ska bidra till att stärka Knivsta kommun i att vara en innovativ 
organisation där delaktighet, engagemang och tydlighet genomsyrar 
verksamheten.  
Främja genomförandet av välfärdsuppdraget:  
Idén ska bidra till att organisationen ges förutsättningar att med bibehållna 
resurser möta den ökade välfärdsutmaningen 
Positiv effekt på organisationen:  
Teamets approach ska vara realistisk och idén ska efter genomförande ha 
en positiv effekt på organisationen 

KDLG anpassade hackaton-kriterier under MOSAIK-projektets resa. 

2.2.2 Typer av presenterade idéer i MOSAIK 

Direkta intressenter för presenterade d.v.s. pitchade idéerna var inte inriktad enbart 
på medborgarnvärde eller själva organisationens utveckling, men uppdelningen i 
samtliga tre hackatons och sett till alla idéerna som helhet var ungefär hälften 
inriktade på värde för Knivstas medborgare och hälften utveckling av den kommunala 
organisationen (Tabell 9). 

Direkta interessenter för pitchade idéer Tabell 9 

 

Hackaton 

Direkta 
intressenter 
Medborgare 
Antal idéer 

Direkta 
intressenter 
Medarbetare 
Antal idéer 

Direkta 
intressenter 
Medarbetare 

och 
Medborgare 
Antal Idéer 

Totalt antal  
idéer 

Hackaton 1 12 (40 %) 18 (60 %)  30 

Hackaton 2 10 (53 %) 9 (53 %)  19 

Hackaton 3 12 (50 %) 7 (29 %) 5 (21 %) 24 

Total 
Hackatons 1-3 34 (48 %) 34 (45 %) 5 (7 %) 73 
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Några av idéerna pitchades flera gånger eller var så närliggande att de kombinerades 
till en ny. Från 4P-typologi (produkt, process, position, paradigminnovation) av 
innovationstyper (Tidd, 2005), de mest av idéerna var nya produkter, som i kommunal 
kontext betyder nya tjänster. Förutom nya tjänster, handlade många av idéerna också 
om tjänsteutveckling och/eller nya eller förbättrade tjänstkanaler, dvs. nya sätt att 
erbjuda eller arrangera tjänster.  

2.2.3 Typer och omfattning av pitchade idéer 

Av 73 skapade idéerna var 29 nya tjänster (Tabell 10). Utöver nya tjänster omfattade 
idéerna även utveckling av tjänster samt nya tjänstekanaler relaterade till befintliga 
tjänster eller helt nya lösningar för tjänstekanaler. 

Typer och omfattning av pitchade idéer: 
Tjänster och tjänstkanaler  Tabell 10 

 

Hackaton Direkt 
intressent 

Ny 
tjänst 

Tjänst-
utveck-
ling 

Ny 
tjänste- 
kanal 

Ny 
process 

Process-
utveck-
ling 

Hackaton 1 

Medborgare 2 0 5 1 7 

Medarbetare 5 1 10 2 13 

Total 7 1 15 3 20 

Hackaton 2 

Medborgare 5 4 2 5 5 

Medarbetare 4 4 2 5 2 

Total 9 8 4 10 7 

Hackaton 3 

Medborgare 8 5 3 7 4 

Medarbetare 3 3 2 3 3 

Medborgare 
och 
Medarbetare 

2 3 4 2 3 

 
Total 13 11 9 12 10 

Total 
Hackatonen 
 1-3 

Medborgare 15  
(52 %) 

9  
(45 %) 

10  
(36 %) 

13  
(52 %) 

16 
(43 %) 

Medarbetare 12  
(41 %) 

8  
(40 %) 

14  
(50 %) 

10  
(40 %) 

18 
(49 %) 

Medborgare 
och 
Medarbetare 

2  
(7 %) 

3  
(15 %) 

4  
(14 %) 

2  
(8 %) 

3 
(8 %) 

Total 29 20 28 25 37 
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Förutom nya tjänsteidéer, idéer för tjänsteutveckling, och servicekanalidéer, 
inkluderade idéerna nya processer eller utvecklingsidéer för befintliga processer 
(Tabell 11). En enda idé kan ha kopplat till flera av dessa kategoriseringar. 

Av de 29 tjänsteidéerna handlade 59 % information eller idéer som kombinerar 
information med stöd eller resurser (Figur 13). 

Figur 14 

 

Olika tjänsteidéer, många handlade om information 

Figur 14 illustrerar, hur de olika typerna av skapade idéerna är riktade mot 
intressenter, d.v.s. medborgare eller medarbetare eller för båda. 29 av de nya 
tjänsteidéerna riktade sig både mot medborgare (52%) och medarbetare (41%) eller 
både och (7 %) varav 17 om information (58,6 %). Informationstjänster spelar en 
betydande roll för båda intressentgrupper.  

 

Information
31%

Information och stöd
24%

Information och 
resurser

4%

Resurser
14%

Kartläggning
7%

Vård
7%

Konstruerad miljö
4%

Transport
3%

Ledningssystem
3%

IT system
3%
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Figur 15 

 

Antal av 29 nya tjänsteidéerna riktade mot medborgare (prickar), medarbetare (jämn 
fyllning) eller båda (tegel) 

Nedan Tabell 11 visar de pitchade idéer som hade med Smart Builts effektmål om ökad 
användning av GIS och BIM att göra. Av dessa var det bara en som gick vidare. Knivsta 
(i) 3D som har direkt koppling till GIS och samhällsbyggnadsprocessen. Ett antal av de 
idéer som pitchades jobbades senare vidare i någon form under förvaltningschefen för 
Samhällsbyggnads verksamhetsområde.  

Pitchade idéer kopplade till effektmålen 
om GIS och BIM  Tabell 11 

 

System/digital komponent Kopplad till antal pitchade idéer 

Geosecma 7 
ArcGIS 3 
ByggR 1 
Minecraft 1 

Information
5

Information 
och stöd

5

Vård
2

Resurser
1

Konstruerad miljö
1Transport

1

IT system
1 Information och 

stöd
1

Ledningssystem
1

Kartläggning
2

Resurser
3

Information och 
stöd

1

Information och resurser
1

Information
4

Nya tjänsteidéer MedborgareMedarbetare

Medborgare och Medarbetare
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Tabell 12 illustrerar detaljerad, hur olika skapade idéerna är riktad mot 
tjänsteområden delat enligt intressenter, d.v.s. medborgare eller medarbetare eller 
både och.  

Nya tjänster Tabell 12 

 

Tjänste-
områden 

Antal Direkt intressent: 
medborgare 

Antal Direkt 
intressent: 
medarbetare 

Antal Direkt 
intressent: 
medborgare 
och 
medarbetare 

Information 5 Övrig informationstjänst:  
av politikernas beslut,  
råd oh stöd av kommunala 
tjänster 
För specifika målgrupper: 
potentiella nyanställda,  
en karta för företagen,  
sjukanmälningstjänst av 
skolelever för skolmat  

4 Personaldatabas/ 
dataplattform, 
Tränings-
information,  
Pendel- och 
bilpools-information 

  

Information 
och stöd 

5 Näringsliv och föreningar: 
(Arbetsmarknadsdag event med 
info i hemsida, Resurs och HR 
stödsystem för föreningar som 
hjälper kommunen),  
SFI (Kontaktytor och 
studiebesöken för SFI),  
Psykisk hälsa (Signalsystem 
att utrycka känslor, Psykisk 
hälsa och välmående, och 
Psykisk hälsa av elever med 
synliggöring av möjligheter i 
livet)  

1 Välmående arbete 
inom arbetsdagar 
och Paustjänst med 
tips för 
arbetsvälmående 

1 Arbetsmarknads-
inledning: 
praktikprojekt 
 

Information 
och resurser 

  

1 Möbel 
återanvändning och 
reparation. 

  

Resurser 1 Utrustningslånesystem 3 Kompetens-
laboratorium för 
VoO,  
Central cykelpool,  
IT Utrustnings-
lånesystem 

  

Vård 2 Palliativ enhet 
Demensteam 

 
 

  

Konstruerad 
miljö 

1 Spektakulär lekpark     

Lednings-
system   

1 Idé och innovation 
managementsystem 

  

Kart-
läggning 

  

2 IT-kompetenser 
Verksamheternas 
stödmekanismer för 
hela organisation 

  

Transport 1 Säker och assisterad 
transporttjänst för äldre eller/och 
handikappad  

    

IT system     1 Knivsta i Minecraft 
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Förutom tjänster, var många av de skapade idéerna också om tjänsteutveckling (Figur 
15). 20 av tjänsteutvecklings idéerna fokuserade på informationstjänster och IT-
system. 28 av de skapade idéerna handlade om nya tjänstekanaler. Majoriteten av de 
nya idéerna om tjänstkanaler var digitala.  

Figur 16 

 

 

20 av de skapade idéerna för tjänsteutveckling och de 28 idéerna om nya tjänstekanaler 
riktade till medborgare (prickar), medarbetare (jämn färg) eller båda (tegel) 

De skapade idéerna riktades nästan till hälften till sin egen organisation och hälften till 
invånare i Knivsta kommun. 

Information
8

HR
1IT system

2

Konstruerad 
miljö

1

Kartläggning
1

IT system
4

Information
3

Tjänsteutveckling
MedborgareMedarbetare

Medborgare och Medarbetare

Digital
9

Fastighet
1

Digital
3

Fastighet
1

Öppen tillgänglighet
1

Digital
13

Nya tjänstekanaler

MedborgareMedarbetare

Medborgare och Medarbetare
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2.2.4 Kvalitativ värdering av MOSAIK-innovationer 

När idéerna och innovationerna utvecklade av MOSAIK-teamen bedöms kvalitativt blir 
resultatet att idéerna och innovationer i allmänhet är inkrementella. De flesta idéer 
och innovationer är inkrementella i alla avseenden (66,7 %), men två idéer och 
innovationer har också en närliggande del (25 %) och en kan anses ha en nyskapande 
del (8,3 %) (Tabell 13).  

Kvalitativ värdering av MOSAIK post-
hackaton idéer och innovationer Tabell 13 

 

MOSAIK-
teamnamnen 

Hackaton 
# 

Inkrementella 
och 
nyskapande 

Inkrementella 
och delvis 
närliggande 

Inkrementella 

Knivsta i 3D 3 X   

Kompetenslabb 3  X  

Pendelakut 1  X  

Hackspettarna 1   X 

Ung i Knivsta 1   X 

DUK 1   X 

Livslotsarna 2   X 

Easy Recruit 2   X 

Resursopedia 2   X 

Knivsta bryr sig 3   X 

Analyserna 3   X 

Procent %  8,3 % 25 % 66,66 % 

Ett exempel av lanserade innovationer är från team Livslotsarna (Figur 16). De 
identifierade ett behov av att informera Knivstas medborgare om olika tjänster och 
stöd Knivsta kommun, civilsamhället och regionala aktörer erbjuder. Deras lösning var 
att sammanställde information i en broschyr som trycktes och distribuerades till varje 
hushåll i Knivsta, lokala aktörer, samt tillgängliggjordes i en uppdaterad version på 
internet.  
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Figur 17 

 

Team Livslotsarnas innovation: Livslotsen-broschyren som presenterar information och 
stöd som Knivsta kommun, civilsamhälle och regionala aktörer erbjuder sina 
medborgare 

Även om MOSAIKs post-hackaton idéer och innovationer som regel bedöms som 
inkrementella, det vill säga de är bara innovationer med en liten förbättring eller redan 
använda i andra organisationer på ett eller annat sätt, minskar det inte betydelsen av 
innovationerna. Liksom för att förbättra processerna för tjänsteproduktion i 
organisationen eller skapa nya informationstjänster i kommunerna är mycket viktigt 
för att upprätthålla och förbättra servicenivåerna. 

2.2.5 Kvalitativa mål för MOSAIK-projektet som helhet 

MOSAIK-projektet utvecklade och utforskade hackaton-metodik, i enlighet med 
standarden för ledningssystem för innovation ISO (2019), för att utveckla 
innovationskulturen i en kommunal organisation. En kultur som karakteriseras av en 
kreativ arbetsmiljö, vilket möjliggör en ny typ av tvärorganisatoriskt samarbete i 
självstyrda team som använder öppna och slutna nätverk.  Karakteriserat av samtidig 
experimentell kreativitet utanför medarbetarnas komfortzon för att titta på nya 
utmaningar och möjligheter. Processer etablerades för att gå från insikt till innovation. 
Dessutom fokuserade MOSAIK-projektet på innovationer i allmän kunskap och även på 
att utveckla och utforska digitala kompetenser i en virtuell miljö. Projektet undersökte 
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också anpassningen av hackatons praxis till den kommunala organisationen och nya 
verksamhetsmodeller och stöd för ledare.  

I enlighet med de kvalitativa mål som fastställts vid starten för projektet, anges de mål 
som uppnåtts av projektet i tabell 14. I tabellen beskrivs designvalen för hackaton som 
MOSAIK har gjort för att uppnå sina mål, och vad uppgifterna och resultaten visade.  

Kvalitativa mål för MOSAIK Tabell 14 

 

 MOSAIK-hackaton designval Uppgifterna / 
Resultaten visar 

1. Effektiv innovationsmotor i form av Hackaton 

Betyder att hackaton-metodiken utvecklar den kreativa arbetsmiljön i den kommunala 
organisationen. Vilket i synnerhet möjliggör en ny typ av tvärorganisatoriskt samarbete i 
självstyrda team som använder öppna och slutna nätverk. Såväl som samtidigt 
experimentell kreativitet utanför teamens komfortzon för att titta på nya utmaningar och 
möjligheter. Processer etablerades för att gå från insikt till innovation. 

Hackaton utvecklar den 
kreativa arbetsmiljön i en 
kommunal organisation  
 

Deltagarna kan vara kreativa 
både som individer och i sitt 
team och alla har möjlighet att 
presentera sina idéer, 
kommunicera och samarbeta. 

Post-hackaton intervjuer 
för varje hackaton team 
visar att hackare ansåg 
hackaton som en öppen 
och kreativ miljö. 
 

Tvärorganisatoriskt 
samarbete i självstyrda 
team 
 
 

Varje hackare hade möjlighet 
att delta i team och samarbeta 
kring en idé som intresserar sig 
själv. 
 

Analys av hackaton 
teamen visar, att nästan 
alla teamen var 
tvärfunktionella och de 
självstyrda teamen 
formerades enligt 
hackares intresse (se 
avsnitt 2.1.3.) 

Ökad 
innovationsförmåga hos 
deltagare att lämna sin 
komfortzon för att titta 
på nya utmaningar och 
möjligheter 

Varje hackare var fri att skapa 
idéerna inom ramarna givna av 
teman och kriterier vid varje 
hackaton.  

Kvalitativ analys av 
skapade idéer visar, att de 
berörde många områden 
av kommunal verksamhet, 
och riktade mot både 
medborgare och 
medarbetare (se avsnitt 
2.2.2., 2.2.3, 2.2.4).  

Engagemang från högsta 
ledningen 

KDLG var involverad i tema- 
och kriterieavgränsning och 
arbetade som jury i hackaton-
evenemang, och gjorde Go-No 
Go-beslut av teamens idéer 

Involveringen av 
ledningen, och därmed 
deras engagemang 
visades i väl utformade 
och hackaton-lämpliga 
teman och kriterier (se 
avsnitt 2.2.1), delaktighet 
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 MOSAIK-hackaton designval Uppgifterna / 
Resultaten visar 
och intresse för jury 
aktiviteter och Go-No Go-
processen (se avsnitt 
2.1.5). Ledningen hade 
också en enorm inverkan 
på det faktum att Knivsta-
organisationen under 
pandemifasen åtog sig att 
fortsätta Mosaik-projektet 
trots de förändrade 
förhållanden och digitala 
kompetensutvecklingskrav. 

Hackaton-evenemang 
möjliggjorde 
högkvalitativa 
innovationsresultat  
 

Varje hackare hade möjlighet 
att delta i team och samarbeta 
kring en idé som intresserar sig 
själv. 
 

Kvalitativ analys av 
hackade idéer visade (se 
avsnitt 2.2.4), att i en 
kommun med 
fördefinierade teman och 
kriterier, medarbetare 
bearbetar högkvalitativa 
idéer till innovationer.  

Post-hackaton-fas 
möjliggör lansering och 
pilotande av värdefulla 
innovationer 
 
 
 

Varje team med Go-beslut hade 
resurs och stöd att fortsätta 
utveckla sin idé till en 
innovation. Stöd innebär 
teamuppfölningsmöten med 
projektgruppmedlemmar. Samt 
en sponsor från KDLG. 
 

Analys av 
teamuppföljningar och 
teamstatus i slutet av 
projekt (se avsnitt 2.1.5, 
2.2.4) visar, att med 
resurser och stöd i post-
hackathon-fas, teamen 
kan utveckla och 
implementera sina idéer till 
värdeskapande 
innovationer för 
kommunens medarbetare 
och medborgare 

Intresse av Hackaton-
metodens spridning till 
referensgrupper 

MOSAIK-projektgrupp 
projektgruppen var i 
regelbunden kontakt med sina 
referensgrupper 

Vid mötena uttryckte 
referensgrupperna intresse 
för att anta hackaton-
metodiken när den passar 
organisationens mål (se 
avsnitt 5.1.) 

2. Effektiv ombordning/utbildning i innovationskulturen  

Betyder att MOSAIK-metodologi utvecklar innovation och innovationsledning som en 
allmän kunskap och även digitala kompetenser i en virtuell miljö. 

Ombordning och 
utbildning för innovation 

Varje hackare deltagare 
ombordades och utbildades för 
sin hackaton roll. Utbildning var 

Post-hackaton-fas team 
intervjuar visar, att 
ombordning och utbildning 
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 MOSAIK-hackaton designval Uppgifterna / 
Resultaten visar 

och innovationsledning 
till en allmän kunskap 

anpassat för varje hackaton-
evenemang.  

var en viktig del av pre-
hackaton-fas och 
möjliggjorde tillväxten av 
innovationsförmåga.  

Ombordning och 
utbildning av digitala 
kompetenser i en virtuell 
miljö. 

Varje deltagare i hackaton 2 
och 3 var ombordad och 
utbildad i att kunna samarbeta 
och kommunicera i digital miljö i 
virtuell eller hybrid-hackaton. 
Utbildning var anpassat för 
varje hackaton-evenemang.  

Post-hackathon-fas team 
intervjuar efter hackaton 2 
och 3 visar, att 
ombordning och utbildning 
var en viktig del av pre-
hackaton-fas och 
möjliggjorde samarbete i 
digital miljö, och ökade 
digitala kompetenser för 
medarbetare som inte 
brukar IT i sitt dagliga 
arbetsliv. 

3. Idéernas innovationshorisont  
(Inkrementell 60 %, Närliggande 30 %, Nyskapande 10 %)  

Betyder att MOSAIK-metodologi möjliggör framväxten av alla typer av innovationer. 

 Varje hackare hade möjlighet 
att skapa alla typer av idéerna i 
ramen av givna teman och 
kriterier. I Hackaton 3 riktade 
KDLG innovationer mot radikala 
med inget tema, men bara 
kriterier.   

Kvalitativ analys av 
hackade idéer (2.2.4) 
visar, att i en kommun med 
fördefinierade teman och 
kriterier, medarbetare 
skapade idéer som är 
inkrementella, men delvis 
också närliggande och 
nyskapande.  

4. Innovationskulturens påverkan på Engagemang  

Betyder att organisationens innovationskultur har påverkan i engagemang i hackatons 
och det manifesterar sig som en vilja att delta och begå i hackaton arbete också i post-
hackaton fasen och med andra hackaton evenemang i olika verksamhetsdelar utanför 
MOSAIK 

Engagemang av 
verksamheter 
 

Varje verksamhet hade 
möjlighet att delta i MOSAIK-
hackatonen 

Varje av Knivstas kontor 
deltog i MOSAIK-hackaton 
evenemangen 2.1.1, 2.1.3 
dessutom ett kommunalt 
bolag. 

Engagemang av deltagare 
i hackaton evenemangen 
 

Varje verksamhet hade 
förmågan att skicka deltagare 
till hackathon 

Post-hackaton deltagare 
intervjuer visade 
engagemang och de 
beskrev evenemang som 
t.ex. kul, lärorik, 
nyskapande, värdefullt och 
nätverksbildande.  
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 MOSAIK-hackaton designval Uppgifterna / 
Resultaten visar 

Engagemang av deltagare 
i post-hackaton-fas 
 

Varje team med Go-beslut från 
KDLG hade arbetstid att nyttja 
för post-hackaton-fas arbete att 
vidare utveckla sin innovation 
till lansering eller piloting.  

Post-hackaton deltagare 
intervjuer visade att 12/13 
team med Go-beslut ville 
och också började jobba 
vidare (se 2.1.5) 

Förfrågan för hackaton 
metodologi från 
verksamheter 

Varje verksamhet har förmågan 
att arrangera anpassat 
MOSAIK-typ av hackaton i sin 
organisation 

Verksamheter har haft 
eller ska organiseras 
hackatonen i framtiden: 
UK administrativ personal 
hade minihack i 2021, Ny 
kommunal hackaton ska 
organiseras i november 
2022 fokus på UK, KuF 
hade innovationsdag för 
personal i augusti 2022 

5. Innovationskulturens del i Kompetensutveckling  
Organisatorisk kompetens 
att anpassa och använda 
hackaton-metodologi i 
olika verksamheter 

MOSAIK-projektet undersökte 
också anpassningen av 
hackatons praxis till den 
kommunala organisationen och 
verksamhetsmodeller 

MOSAIK-projekt 
paketerade hackaton 
designalternativen t.ex. 
utbildningar och team och 
idé workshoppar till lätt-
anpassbar format. 

Organisatorisk kompetens 
att hantera 
innovationsprocesser 

MOSAIK-hackaton-metodologi 
uppmuntrar skapandet och 
uppfattningen av 
innovationsprocessen, från 
skapandet, utvecklingen och 
utvärderingen av en idé, till 
lanseringen av innovation till det 
faktum att varje anställd i 
organisationen vet och vet hur 
man använder processen för att 
främja sin idé. 

Innovationsprocessdesign 
för speciellt interna, men 
delvis också för externa 
idéerna och deras 
hantering skissades i 
MOSAIK. 

Innovationskulturen 
inspirerar att utforma 
organisationsstrukturen för 
möjliggörande av 
innovation 

MOSAIK-hackaton-metodologi 
kräver inte att forma 
organisationsstruktur, men det 
kan inspirera till bättre ledning 
och hantering av 
innovationsprocesser.  

Från början av 2020 
Knivsta kommun har haft 
Innovationskontor (Knivsta 
kommun, 2020).  
Innovationskontoret har 
varit drivande för att 
förvaltningschefer, 
politikerna och cheferna 
tog fram 
innovationsstrategin 
(Knivsta kommun, u.å.).    
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2.2.6 Effektmål av MOSAIK-projekt som helhet 

MOSAIK-projektets effektmål är utformade för att koppla värdefull förändring för 
behovsägaren Knivsta Kommun till Smart Built Environments  effektlogik version 1.0, 
vid tiden för projektets slutförande har Smart Built Environments (Smart Built 
Environment, 2022) effektlogik uppdaterats till version 2.0. (Smart Built Environment, 
u.å.)(Tabell 15) redogör för hur effektmålen har uppnåtts. 

Effektmål för MOSAIK Tabell 15 

 

Läge innan projekt Mål sätt i projektplan Läge vid 
projektavslut  

Del-
vis 
upp-
nått 

Stor-
del 
upp-
nått 

Effektivt nyttjande av kapaciteten i GIS-systemet 
(Temamål 1 och 3 - Ökad integration av GIS) 
Indikator: Optimering av användandet efter verksamheternas behov 

Användandet inte 
optimerat efter 
verksamheternas behov 
och möjligheter. 

Användandet optimerat 
efter verksamheternas 
behov och möjligheter. 

Optimeringen av GIS 
användandet i 
verksamheterna har ökat 
men inte i den grad som var 
planerat. 

X  

Nyttjande av möjligheterna med BIM 
(Temamål 1 och 3 - Ökad integration av BIM och GIS) 

Indikator: Möjlighet att ta emot info från BIM system och dela. 

Finns inte praktisk 
möjlighet att ta emot och 
dela BIM. 

Naturlig del av 
samhällsbyggnadsprocesse
n. 

BIM – GIS arbetet har inte 
nått fram så långt som var 
planerat 

X  

Samtliga medarbetares kompetens tas tillvara i innovationsarbetet 
(Temamål 1 - Ökad innovationskraft)  

Indikator: Dokumenterade initiativ och implementeringar 

Saknas metod för arbete 
med innovationer varpå 
mätningar inte är möjliga 

Implementerad metod med 
uttalade mätetal för 
uppföljning och utvärdering 

Metod för skapande av 
innovations-koncept 
implementerad i och med 
pre-hackaton och hackaton. 
Ramverk för utveckling och 
lansering av lösningar 
implementerad i och med 
post-hackaton. 
Långsiktighet skapad i och 
med politiskt antagen 
innovationsstrategi med 
fokus på bland annat 
uppföljning och 
implementering av mätetal. 

 X 

Effektiva myndighetsprocesser med ökad nöjdhet hos berörda aktörer 
(Temamål 2 – Effektiva myndighetsprocesser) 
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Läge innan projekt Mål sätt i projektplan Läge vid 
projektavslut  

Del-
vis 
upp-
nått 

Stor-
del 
upp-
nått 

Indikator: Nöjd-Kund-Index (NKI) SKL:s siffror exkl. Brand och Servering Resultat från 
Kolada 

NKI Företag – 68 Alla – 
72  
Nöjd medborgar-Index 53 
(2017 års siffror) 

Ökad NKI  
Ökat resultat i 2021 års 
mätning 

NKI har ökat i samtliga 
områden för företag i 2021 
års från 2019 förutom 
bygglov som minskar med 1 
men ökar med 5 från 2020. 
2020 var Knivsta kommun 
trots lägre resultat bäst på 
bygglov i Uppsala län och 
30/290 nationellt. 

 X 

Minskat behov av att leta information i flera källor 
(Temamål 1,2 och 3 - Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets 
processer) 

Indikator: Tillgänglighet av nödvändig information på samma plats i 
samhällsbyggnadsprocessen 

Åtkomst krävs till ett stort 
antal system för att hitta 
nödvändig information 

Användaren brukar 
aggregerade 
informationskällor framför 
sökning i enskilda 
informationskällor. Ökad 
tillgänglighet hos dessa 
aggregerade 
informationskällor 

Mängden system att 
använda har minskat och 
mängden aggregerade 
informationskällor har ökat. 
Men inte i den grad som var 
planerat. 

X  

Optimerade processer och arbetsflöden 
(Temamål 4 - Förändrade arbetssätt, processer och organisering inom 
samhällsbyggandet) 

Indikator: Medvetna processer och arbetsflöden skapade utifrån behov och förutsättningar. 

Endast enstaka processer 
är tydligt kartlagda och 
beslutade 

Processer och arbetsflöden 
är väldokumenterade och 
lättåtkomliga 

Fler processer och 
arbetsflöden är 
väldokumenterade och 
lättåtkomliga. Men inte i den 
grad som var planerat. 

X  

Alla medarbetare bidrar i kompetenshöjningen i organisationen 
(Temamål 4 – Lärande organisationer) 

Indikator: Tvärfunktionell verksamhetsutveckling som sker mellan organisationsdelar 

Ingen strukturerad 
tvärfunktionell 
verksamhetsutveckling 
sker mellan 
organisationsdelar 

Etablerad struktur som 
leder till mätbar 
tvärfunktionell 
verksamhetsutveckling 

Den struktur som etablerats 
med hackaton i tre faser har 
visat på mätbar 
tvärfunktionell 
verksamhetsutveckling i för 
samtliga tre hackaton och 
team. 

 X 

Nationell applicerbarhet av lärande i innovationskulturen 
(Temamål 4 – Lärande organisationer) 
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Läge innan projekt Mål sätt i projektplan Läge vid 
projektavslut  

Del-
vis 
upp-
nått 

Stor-
del 
upp-
nått 

Indikator: Innovationskulturens struktur och metod är väldokumenterad och tillgänglig för 
den organisation som önskar anamma metodiken 

- Innovationskulturens 
struktur och metod är 
väldokumenterad och 
tillgänglig 

Strukturen och metoden är i 
och med slutwebinaret, 
slutrapporten samt 
paketeringen 
väldokumenterad och 
tillgänglig för den 
organisation som önskar 
anamma metodiken. 

 X 

Utfallet för effektmålen ger att det största bidraget från MOSAIK till Smart Built 
Environments effektlogik är för områdena ökad innovationskraft hos sektorns aktörer, 
lärande organisationer och effektiva myndighetsprocesser. Detta då 
innovationskraften hos behovsägaren är förstärkt. Mycket lärande har gjorts hos 
behovsägaren kring digital kompetens och nya och förbättrade digitala lösningar. En 
ökad nöjdhet har uppmätts hos behovsägarens tjänsteanvändare. Detta tillsammans 
med de delvis uppnådda effektmålen bidrar till programmets långsiktiga effekter 
2030: 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 
renovering, 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för 
nybyggnad och renovering, 33 % minskning av de totala byggkostnaderna, och flera 
nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt 
nya konstellationer av aktörer 

2.3 Utfall av MOSAIK-arbetspaket 1-7 
Utfallet av de olika arbetspaketen redogörs för i (Tabell 16). 

Utfall av MOSAIK-arbetspaket 1-7 Tabell 16 

 

Arbetspakets-
nummer och titel 

Utfall av arbetspaketen 

1 Projektledning Projektledningen har övergripande koordinerat projektets resurser för 
att uppnå tillfredställande leverans av nedan APs. 

2 Hackaton 1 Förberedandet av AP 2 komplicerades av en snabb uppstallning 
behovsägarens ambition att gå från två deltagande 
verksamhetsområden till att täcka samtliga förvaltningschefers 
ansvarsområden. Detta ledde till behovsägaren prioriterade ned 
vikten av de två effektmålen relaterat till GIS och BIM tidigt i 
projektets livscykel. Fokus flyttade därmed till att leverera på 
resterande effektmål, i synnerhet att öka innovationskraften hos 
behovsägaren. 
Genomförandet av hackatonet var tillfredställande (se avsnitt 1.2, 2.1) 
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Arbetspakets-
nummer och titel 

Utfall av arbetspaketen 

Stödet till teamen som genom jobbade vidare var tillfredställande. Det 
gavs i form av återkommande framstegsmöten där framsteg, plan och 
utmaningar diskuterades. Eventuella utmaningar skapade nya 
stödaktiviteter. Utfallet kan ses i avsnitt 2.1.5. 

3 Hackaton 2 Förberedandet av AP 3 komplicerades av Covid-19-pandemin. Hela 
arbetet och upplägget behövde anpassas till att ske i digitalt format. 
Detta arbete lyckades men ledde till en större belastning på AP3 och 
AP1. 
Genomförandet av hackatonet var tillfredställande, antalet deltagare 
var färre än ursprungligen planerat med anledning av pandemin (se 
avsnitt 2.1) 
Stödet till teamen som genom jobbade vidare var tillfredställande. Det 
gavs i form av återkommande framstegsmöten där framsteg, plan och 
utmaningar diskuterades. Eventuella utmaningar skapade nya 
stödaktiviteter. Utfallet kan ses i avsnitt 2.1.5. 

4 Hackaton 3 Förberedandet av AP 4 komplicerades av Covid-19-pandemin. Ett 
hackaton i digitalt eller hybridformat planerades för och i slutändan 
kunde det levereras i hybridformat. 
Genomförandet av hackatonet var tillfredställande, antalet deltagare 
var färre än ursprungligen planerat med anledning av stress på 
behovsägarens organisation skapad av pandemin (se avsnitt 2.1) 
Stödet till teamen som genom jobbade vidare var tillfredställande. Det 
gavs i form av återkommande framstegsmöten där framsteg, plan och 
utmaningar diskuterades. Eventuella utmaningar skapade nya 
stödaktiviteter. Utfallet kan ses i avsnitt 2.1.5. 

5 Överlämning till 
kommunorganisati
on 

Arbetet har skett löpande genom en fullständig integration av 
behovsägaren i alla delar av planering och genomförande. Specifika 
utbildningsinsatser för medarbetare utanför projektets styrgrupp har 
gjorts som en del av den löpande leveransen. 
Arbetspaketet bedöms som lyckat då kommunen efter projektets 
avslut kommer fortsätta arbeta med systematisk innovationsledning i 
allmänhet och hackaton i synnerhet. Se avsnitt 2.2.5 och 2.2.6 

6 Forskning Forskningen har letts av Tammerfors Universitet och bedöms som 
lyckat, se avsnitt 4. 

7 Dissemineringen Dissemineringen bedöms som lyckad, se avsnitt 5 och 6. 

Över lag bedöms arbetspaketens leverans som lyckad. 

  



 

 

43 

 

 

OS  

3 Syfte och värdeskapande 
Detta avsnitt i rapporten presenterar projektets uppfyllande av sitt syfte och 
värdeskapande för parterna.  

3.1 Syfte med tillhörande värdeskapande 
Projektets syfte som utfästes i projektbeskrivningen var att hos behovsägaren Knivsta 
kommun etablera ett systematiskt innovationsarbete som en del i skapandet av en 
innovationskultur där alla medarbetare är delaktiga. Vidare skulle kunskap från 
projektet spridas till andra kommuner. För Knivsta kommuns del kan syftet sägas vara 
uppfyllt, se avsnitt 3.1.1 för detaljer. Arbetet med att sprida kunskapen vidare beskrivs 
i detalj under avsnitt 5. 

3.1.1 Uppfyllande av syfte Knivsta kommun 

Knivsta kommuns samlade ledning bestående av politiker och tjänstemän har sedan 
ett flertal år varit eniga om behovet av ett stärkt förändringsarbete i syfte att bättre 
möta de utmaningar som dagens offentliga sektor står inför. Mosaik som projekt har 
genom de genomförda evenemangen mött ca 10% av organisationens medarbetare 
och bidragit starkt till att öka kompetensen kring idéhantering, innovationsledning och 
framför allt behovet av en stark innovationskultur.  

Projektet har bidragit till att organisationen tagit stora steg och att Knivsta kommun 
idag har dedikerade resurser för fortsatt arbete med organisationens 
innovationsledningssystem och stärkande av innovationskulturen. Utöver det har 
hackaton som metodik blivit en uppskattad metodik som sannolikt kommer leva kvar i 
organisationen som en del i det systematiska innovationsarbetet.  

3.1.2 Organisationspåverkan curlabs och Tammerfors 
universitet 

Som projektparter som bidragit till att uppfylla behovsägarens behov har curlabs och 
Tammerfors universitet (TAU) ändå fått stora värden skapade. För curlabs del har ett 
nytt affärsområde utkristalliserats, systematisk kommunal innovationsledning. 
Samarbeten har knutits med andra aktörer inom innovationsledning i Sverige för att ta 
vidare kommersialiseringen av kunskapen från MOSAIK-projekt.  

TAU har gynnats av den vetenskapliga forskningen av hackaton-metodik i offentlig 
organisation. Utöver den ökade teoretiska kunskapen har TAU skaffat sig värdefull 
erfarenhet av att organisera helt virtuella hackaton, som idag också implementeras i 
studenternas innovationsteori och praktik-kurs i Fakulteten för management och 
ekonomi. I MOSAIK-projektet har man samlat in mångsidiga värdefulla 
långtidsforskningsdata, analyserat och publicerat 1 journal- och 8 konferensartiklar 
och 2 fallstudie-presentationer om det, till exempel vid konferenser fokuserade på 
innovationsledarskap av International Society of Professional Innovation Management 
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(ISPIM). Det svensk-finska forskningssamarbetet har också utökat forskarnätverket, 
vilket möjliggör fortsatt samarbete i framtiden.  
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4 Forskningsmål och utfall 
Detta avsnitt i rapporten presenterar projektets forskningsmål och utfall. För det 
första projektets forskningssyfte, för det andra forskningsfrågor och hur besvarandet 
av dem har täckt projektets forskningsmål, för den tredje publikationer av MOSAIK-
projekt och hackatons. 

4.1 Forskningssyfte 
Syftet med forskningsdelen av projektet var att utveckla innovationskulturen i den 
kommunala organisationen i Knivsta, en av Sveriges snabbast växande kommuner. 
Projektet fokuserade särskilt på utveckling av systematisk innovationsledning genom 
hackaton-metodik genom att lösa gemensamma problem och utmaningar över 
organisationsgränser. Kärnan i hackathon-metoden är att möjliggöra deltagande av 
hela organisationens personal, utnyttja deras kapacitet, kompetenser och engagemang. 
Det treåriga projektet undersökte, utvecklade och testade hackathon-metoden som en 
innovationsledningsmetod i samband med kommunal organisation. Studien, som 
utförs som aktionsforskning, använde flera metoder. Syftet var att visa att nya och 
innovativa organisatoriska ledningsmetoder kan användas för att systematiskt 
involvera all personal på ett tvärorganisatoriskt sätt och för att förbättra 
innovationskulturen och ledningsstilen i den kommunala organisationen.  

4.2 Forskningsfrågor 
Innovationskulturen inkluderar organisationens gemensamma värderingar, 
uppfattningar och praxis (ISO, 2020). Enligt Schein (2004) kan organisationskulturen 
delas in i tre nivåer av strukturellt djup: 1, Grundläggande antaganden, 2.  Värderingar 
och normer, 3.  Synliga strukturer, funktionella fenomen och människor (artefakter). 
Grundläggande, omedvetna grundantaganden är svåra att få ut ur en organisation och 
förändras oftast bara på lång sikt. Värderingar och normer kan erkännas och kräva 
gemensam värdereflektion och definition av värderingar och normer för att ta reda på 
vad som är viktigt och värderat i arbetsgemenskapen och för att överväga hur det 
återspeglas i verksamheten. Synliga strukturer, funktionella fenomen och mänskliga 
skapelser (artefakter) är en synlig, lättbeskriven del av en organisationskultur som 
också framträder för besökaren ganska snabbt. Organisatoriska metoder är 
övergripande aktiviteter på alla tre nivåer av organisationskulturen. Nya metoder som 
kan skapa synliga strukturer, funktionella fenomen och mänskliga skapelser, dvs. 
artefakter, har också en långsiktig inverkan på värderingar, normer och på lång sikt 
också på organisationens grundläggande antaganden. Enligt ISO (2020), stöder en 
innovativ kulturs gemensamma värderingar i synnerhet, praxis och praxisöppenhet för 
förändring, risktagande och samarbete, vilket möjliggör kreativitet och effektivt 
utförande samtidigt De viktigaste fördelarna med en innovationskultur ses som en 
kreativ arbetsmiljö, delad kunskap, en arbetsmiljö som uppmuntrar experiment och 
risktagande, att flytta ut ur komfortzonen för att titta på nya utmaningar och 
möjligheter, förmåga att anpassa sig till olika metoder och verksamhetsmodeller. 
Åtgärder för att upprätthålla och utveckla en innovationskultur bör främja mångfald, 
utveckla innovativa metoder och maximera mängden allmän kunskap, minska 
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hierarkin eller använda självstyrande grupper och använda öppna och slutna nätverk. 
Åtgärder bör stödja ledare, definiera, uppmärksamma och demonstrera de metoder 
som behövs i olika stadier av innovationsprocesser, acceptera misslyckanden och 
möjliggöra lärande från dem och uppmuntra önskade metoder genom berättande 
metoder. (ISO, 2020).   

Därför utforskade MOSAIK-projektet hackathon-metodik som en praxis i en kommunal 
organisation som en kreativ arbetsmiljö, vilket i synnerhet möjliggörs en ny typ av 
tvärorganisatoriskt samarbete i självstyrda team som använder öppna och slutna 
nätverk, såväl som samtidigt experimentell kreativitet utanför teamens komfortzon för 
att titta på nya utmaningar och möjligheter. Dessutom fokuserade MOSAIK-projektet 
på allmän kunskap i innovation och innovationsledning och även på att utveckla och 
utforska digitala kompetenser i en virtuell miljö. Projektet undersökte också 
anpassningen av hackaton-praxis till den kommunala organisationen och 
verksamhetsmodeller och stöd för ledare.  
 
Forskningen är uppdelad i datainsamling, analys och publikationer till olika 
forskningsfrågor som beskrivs i Tabell 17. 

Forskningsfrågor i MOSAIK-Projektet Tabell 17 

 

Huvudämne: Underliggande ämne 
Forskningsfråga 
Forsknings-status 
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Hackaton som ett koncept 
Hur hackaton-definitionen och dess nödvändiga och tillräckliga attribut ändras så 
att konceptet är exakt för att uppnå den konceptuella tydligheten? 
Publicerat: Halvari m.fl. ISPIM 2020 Conceptualization refinement of hackathon for 
innovation management 

  
x 

  
x 

Hackaton som ett koncept 
Vad är typologin för hackaton-användningen? 
Publicerat: Halvari m.fl. ISPIM 2021 A Typology of Hackathon-use 

  
x 

  
x 

Strategi: Organisationsstrategi   
Vad motiverar en kommun att anordna hackathon-evenemangen? 2  
 
Jonsson m.fl. ISPIM 2021 Going virtual – an Intra-organizational Hackathon Case 
in a Municipal Organization 

 
x 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 

 

 

2 Preliminära forskningsfrågor eller underliggande ämnen 
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Huvudämne: Underliggande ämne 
Forskningsfråga 
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Djupt beskrivande fallstudie av virtuella hackatons i ett intraorganisatoriskt 
sammanhang, särskilt i en kommunal organisation 

 
x 

 
x 

Deltagande: Hög deltagandegrad och motivation  
Vad motiverar en kommunanställd att delta i hackathon? 2 

 
x 

  
x 

 

Hackathon designelement: Tidsbundenhet2 Simultan coopetition2, Skilsmässor 
av olika samlokaliserings typer (radikal och virtuell)  
Vad blir effekterna av designfrågorna för hackatons, t.ex. tidsbundenhet, tävlan 
mellan team tillsammans med samarbete på individuell- och teamnivå, för 
deltagarnas uppfattning om sin innovationsförmåga. 2 
 
Hur skiljer sig hackaton-designen i radikal samlokalisering jämfört med en virtuell 
samlokalisering? 
Publicerat: Suominen m.fl. ISPIM 2021 Hackathon design in radical and virtual 
collocations: a descriptive comparative case study in a municipal organization 

 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 

x 

Hackathon processen  
Pre-hackaton utbildning och mentoring2, Coaching och mentoring, Digitala 
kompetenser 
Vilken form av utbildning och mentoring genomfördes innan hackathon-
evenemangen?2  
Hur påverkade de utbildningarna och mentoring: deltagarens 
motivation?/Innovationsresultatet?/ lärdomar från hela processen?2 

 

Hur de digitala kompetenser som behövs för att delta i virtuellt hackathon i 
DigComp 2.1. ramverket kan utbildas med hjälp av informationsteknologi-
aktiverade innovationsmetoder i en kommunal organisation 
Publicerat: Jonsson m.fl.  ISPIM 2022 Digital Competences for Virtual/Hybrid 
Hackathons: DigComp 2.1 in Municipal Organization 
 
Vikten av att arbeta med coachning och mentorskap i kommunalt hackaton 
Publicerat: Eriksson m.fl.  ISPIM 2022 presentation: The importance of working 
with coaching and mentoring in municipal hackathon 

 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

  
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Hackathon uppgiftsstrategi och uppgiftsbegränsningar2, hackaton teman 
och tävlings- och urvalskriterier  
Vilka strategier för uppgiftsskapande används och hur uppgiftsbegränsningar 
påverkar innovationsresultatet. 2 
 
Hackaton tema och tävling/urvalskriterier som mångfacetterade ledarskapsverktyg 
Publicerat: Fogelberg m.fl. ISPIM 2022 presentation: Hackathon theme and 
contest/selection criteria as multi-faceted leadership tools) 

 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
x 
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Huvudämne: Underliggande ämne 
Forskningsfråga 
Forsknings-status 
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Post-hackathon process 
Hur kan post-hackaton processen se ut? 3  
Go-No Go-processen Se 2.1.5 
Avslutade projekt Se 2.1.5 

 x 
x 
 

  

Teambuilding   
Tvärfunktionella team   
Effekten av tvärfunktionella team på kvaliteten och kvantiteten i 
innovationsresultaten. 3 Se 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

  
 
x 

  

Innovations-resultat   
Kvantitet av resultat i olika hackathon-faser    
Vilka slags olika typer av innovationer har varit en output, 4p, inkrementell/radikal, 
intra/extern användare efter projektstart? 3  
Se 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 – publiceras senare 
 
Kvalitet av resultat i olika hackathonfaser3  
Hur har det sett ut med go/no go, hur har de passat i organisationens behov, vilket 
värde har skapats, hur många idéer har lanserats? 3  

Se 2.1.5, 2.2.4 – publiceras senare 

  
 
x 
 
 
 
 
x 

  

Facilitering   
Metodstöd vid aktiviteter i hackaton processen2  
Hur fungerar olika metoder: Pitching (NABK); fildelning, chatt (teams, papper, 
postits); Synkron kommunikation (video/ljud, zoom, f2f); teamformering; 
antaganden och tester2 
 
Hur skiljer sig hackaton-designen i radikal samlokalisering jämfört med en virtuell 
samlokalisering? 
Publicerat: Suominen m.fl. ISPIM 2021 Hackathon design in radical and virtual 
collocations: a descriptive comparative case study in a municipal organization 
Ingår också i förberedd Hackaton-paket för vidare användning i Knivsta 

  
 
x 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
x 

Organisationens innovationskultur   
Hackatonens effekt på organisationens innovationskultur1   
Ledningens uppfattning (förvaltning och politik)? 1  
Deltagarnas uppfattning? 1 
 
Preliminär forskningsfråga: Hur innovationshantering som utnyttjar hackaton-
metodik i idéhantering möjliggör att främja innovationskultur i kommunal 
organisation  
Suominen m.fl. ISPIM 2020 Innovation culture building to municipal innovation 
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x 
 
x 

 
 
x 
x 
 
x 

  
 
 
 
 
x 

 

 

2 Preliminära forskningsfrågor eller underliggande ämnen 

3 Forskningsfrågor bestämd efter projektstart 
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Huvudämne: Underliggande ämne 
Forskningsfråga 
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management leveraging hackathon methodology in idea management (Research-
in-progress) 
Virtuellt hackaton som ett IKT-aktiverat gränsarrangemang 
Hur utförs gränsöverbryggande kunskapsintegration för innovationsproduktion i ett 
virtuellt hackathon som IKT-aktiverade gränsövergångar (IBSA)? 
Publicerat: Suominen m.fl. ISPIM 2022 Virtual hackathon as ICT-enabled 
boundary arrangement for municipal innovation 

  
x 

  
x 
 

 

4.3 Publikationer om MOSAIK-projekt och hackatons 
Mosaik-projektgruppen deltog i tre internationella innovationskonferenser av 
International Society of Professional Innovation Management (ISPIM) 2020–2021. 

2020:  The ISPIM Innovation Conference – Innovating in Times of Crisis, 7-10 June 
2020. (Event Proceedings: LUT Scientific and Expertise Publications: ISBN 
978-952-335-466-1) (Virtuellt deltagande) 

2021:  The ISPIM Innovation Conference – Innovating Our Common Future, 
Berlin, Germany on 20–23 June 2021. (Event Proceedings: LUT Scientific 
and Expertise Publications: ISBN 978-952-335-467-8)  
(Virtuellt deltagande) 

2022: The XXXIII ISPIM Innovation Conference - Innovating in a Digital World, 
Copenhagen, Denmark 5–8 June 2022. (Event Proceedings: LUT Scientific 
and Expertise Publications: ISBN 978-952-335-694-8) 

Vid ISPIM-konferenser presenterade MOSAIK-projektgruppen forskningsutfall i form 
av sex forskningsartiklar, en forskning-på-gång-artikel och två fallstudiepresentationer 
(Tabell 18)  
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Konferensartiklar i ISPIM-konferenser  Tabell 18 
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Artikeltitel 

2022 X   Suominen, A., Jonsson, V., Bäckman, J., Fogelberg, J., Eriksson, E. 
Virtual hackathon as ICT-enabled boundary arrangement for municipal 
innovation 

2022 X   Jonsson, V., Suominen, A., Bäckman, J., Fogelberg, J., Eriksson, E. 
Digital Competences for Virtual/Hybrid Hackathons: DigComp 2.1 in 
Municipal Organization 

2022  X  Eriksson, E., Fogelberg, J., Jonsson, V. Bäckman, J., Suominen, A. 
The importance of working with coaching and mentoring in municipal 
hackathon 

2022  X  Fogelberg, J., Eriksson, E., Jonsson, V., Bäckman, J., Suominen, A. 
Hackaton theme and contest/selection criteria as multi-faceted 
leadership tools 

2021 X   Suominen, A., Jonsson, V., Bäckman, J., Fogelberg, J., Eriksson, E. 
Hackathon design in radical and virtual collocations: a descriptive 
comparative case study in a municipal organization.  

2021 X   Jonsson, V., Suominen, A., Bäckman, J., Fogelberg, J., Eriksson, E. 
Going virtual – an Intra-organizational Hackathon Case in a Municipal 
Organization. 

2021 X   Halvari, S., Suominen, A., Jussila, J.  
The typology of the hackathon use.  

2020 X   Halvari, S., Suominen, A.H., Jussila, J., Jonsson, V., Bäckman, J. 
Conceptualization refinement of hackathon for innovation 
management.  

2020   X 
 

Suominen, A.H., Jussila, J., Jonsson, V., Fogelberg, J. (2020) 
Innovation culture building to municipal innovation management 
leveraging hackathon methodology in idea management. 
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Konferensartikel I Research and Innovation forum i 2020:  

2021 Jussila, J., Raitanen, J., Suominen, A. & Järvenpää, A-M., 2021, Virtual 
hackathons – a novel approach for university-industry collaboration. Research and 
Innovation Forum 2020: Disruptive Technologies in Times of Change. Visvizi, A., Lytras, 
M. D. & Radi Aljohani, N. (eds.). Springer, 11 p. (Springer Proceedings in Complexity). 
 
Anu Suominen publicerade med hennes kollegor en journalartikel om hackaton i 
undervisning under MOSAIK-projekten: 
Jussila, J., Suominen, A.H., Rainio, Timo. (2020) Entrepreneurship Competence Using 
Educational Hackathons in Finland. Journal of Finnish Studies. Vol. 23 No.3. 
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5 Dissemineringsarbete 
Detta avsnitt i rapporten presenterar dissemineringsarbetet. För det första arbete med 
referensgruppen, för det andra dissemineringsarbete i Sverige och Finland, och för det 
tredje internationellt dissemineringsarbete.  

Projektet har arbetet med att kommunicera sitt arbete och resultat nationellt hos 
projektparterna i Sverige och Finland samt internationellt via deltagande på 
International Society for Professional Innovation Managements (ISPIM) konferenser. 
Arbetet i Sverige har varit riktat regionalt i Uppsala och Stockholm via 
referensgruppen och deltagande på regionala aktiviteter. Det nationella arbetet i 
Sverige har varit via Smart Built Environments kanaler samt referensgruppen. Arbetet 
i Finland har varit fokuserat på disseminering till regionala forskare i Tammerfors-
Åbo-Helsingfors.  

5.1 Arbete med referensgruppen 
Under projektet hölls fyra träffar med referensguppenreferensgruppen. 
Referensgruppen bestod av representanter från Sollentuna Kommun, Stockholms stad, 
S:t Eriks försäkring, Värmdö Kommun, Venn, Sundbybergs stad, SKR. Referensgruppen 
fick under träffarna en presentation av arbetet som gjorts i projektet innan varje träff. 
Tonvikt lades på att redogöra för vad som hade gjorts, varför, vad som varit 
utmanande och vilka resultat som kunde ses. Varje träff avslutades med en diskussion 
om innehållet, egna reflektioner och vad som önskades på nästa träff. I stort bekräftade 
referensgruppsdeltagarna att systematisk innovationsledning är intressant och 
nödvändigt för kommuner. Det specifika upplägget med hackaton var direkt intressant 
för ungefär hälften av deltagarna, en av deltagarna jobbade redan med hackaton. De 
om inte fann det direkt intressant hänvisade till att de hade egna processer och 
aktiviteter i gång som åstadkom liknande resultat samtidigt som de blev inspirerade 
att förbättra sitt eget arbete på området tvärfunktionellt samarbete och engagemang. 

5.2 Dissemineringsarbete I Sverige och Finland 
MOSAIK-projektet var presenterade åtta gånger i Sverige 2019–2022 (Tabell 19). 
Evenemangen var riktad mot Uppsala- och Stockholmsregionen, Smart Built 
Environments intressegrupper och MOSAIK-referensgruppen. I slutet av projekt hade 
MOSAIK två dissemineringswebinarer.  
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MOSAIK-presentationer i Sverige 2019–
2022  Tabell 19 

 

Datum Presentatör Evenemang 

2019-10-25 Jessica Fogelberg & 
Johan Bäckman 

Presentation på Region Uppsalas Omvärldsdag 
2019 

2020-03-10 Vilho Jonsson Presentation på Smart Built Environment och 
InfraSweden2030s inspirationsmingel Nya 
arbetsroller i en digital värld 

2020-09-24 MOSAIK-projektgrupp Referensgruppsträff 

2020-12-15 MOSAIK-projektgrupp Referensgruppsträff 

2022-01-28 MOSAIK-projektgrupp Referensgruppsträff 

2022-05-06 MOSAIK-projektgrupp Referensgruppsträff 

2022-05-31 MOSAIK-projektgrupp Webinar Ta del av resultat från 
innovationsprojektet Mosaik 

2022-06-16 Vilho Jonsson Presentation på webinar Bygg kompetens – hur 
jobbar vi med innovation? 

MOSAIK-projektet presenterade tre gånger i Finland 2021–2022 (Tabell 19). 
Evenemangen var riktad mot forsknings- och offentlig sektoråhörare. 

MOSAIK-prsentationer i Finland 2019-
2022 Tabell 20 

 

Datum Presentatör Presentation och Evenemang 

2021-3-25 Anu Suominen MOSAIK – Metod för offentlig sektors innovations-
arbete.  
Forskningsdagar i Universitetskonsortium i 
Björneborg. 

2021-11-19 Anu Suominen & 
Jessica Fogelberg 

MOSAIK – Metod för offentlig sektors innovations-
arbete.  
Vetenskapsdagar för administration och 
kommunal forskning 2021 i Tammerfors  

2022-2-10 Anu Suominen MOSAIK – Metod för Offentlig Sektors Arbete med 
InnovationsKultur.  
Universitetskonsortium i Björneborg för Nicola 
Clase, Svensk Ambassadör i Finland 
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5.3 Internationellt dissemineringsarbete 
Internationellt var MOSAIK-projektet presenterade i tre internationella International 
Society of Professional Innovation Management (ISPIM) -konferenser med sju olika 
presenationerpresentationer. ISPIM var målgrupp för internationella 
dissemineringsarbete då ISPIM-deltagare är både forskare och praktiska experter från 
hela världen (Tabell 21). 

MOSAIK-presentationer för 
internationella publik 2019–2022  Tabell 21 

 

Datum Presentatör Presentation och Evenemang 

2020-6-10 Anu Suominen Hackathon Methodology in Municipal Innovation 
Management for Innovation Culture Building – 
Presentation,  
XXXI ISPIM Innovation Conference, Innovating in 
Times of Crisis, virtuell konferens 

2021-06-23 Anu Suominen Hackathon design in radical and virtual collocations: a 
descriptive comparative case study in a municipal 
organization  
XXXII ISPIM Innovation Conference, Innovating our 
Common Future, virtuell konferens. 

2021-06-23 Vilho Jonsson Going virtual – an Intra-organizational Hackathon 
Case in a Municipal Organization  
XXXII ISPIM Innovation Conference, Innovating our 
Common Future, virtuell konferens. 

2022-06-06 Jessica Fogelberg Hackaton Theme and Contest/Selection Criteria as 
Multi-Faceted Leadership Tools  
Virtuell presentation, XXXIII ISPIM Innovation 
Conference, Innovating in a Digital World, 
Köpenhamn 

2022-06-07 Vilho Jonsson Digital Competences for Virtual/Hybrid Hackathons: 
DigComp2.1 in Municipal Organization  
XXXIII ISPIM Innovation Conference, Innovating in a 
Digital World, Köpenhamn 

2022-06-07 Eric Eriksson The Importance of Working with Coaching/Mentoring 
in Municipal Hackathon  
Virtuell presentation, XXXIII ISPIM Innovation 
Conference, Innovating in a Digital World, 
Köpenhamn 

2022-06-08 Anu Suominen Virtual hackathon as ICT-enabled boundary 
arrangement for municipal innovation  
XXXIII ISPIM Innovation Conference, Innovating in a 
Digital World, Köpenhamn 
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Datum Presentatör Presentation och Evenemang 
2022-08-31 Vilho Jonsson Mosaic methods and learnings – Presentation för 

ITERA Inteligencia Tecnológica, Argentina – Virtuellt 
möte 
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6 Slutsatser 
Detta avsnitt summerar och repeterar de viktigaste slutsatserna från projektet. 

De viktigaste resultaten av Mosaik-projektet är först och främst ökad 
innovationskraften för projektets behovsägare Knivsta kommun under projektet. 
Sedan, genom hackaton-metodiken skapades dessutom anpassningsbara metoder som 
förstärker innovationskulturen i kommunen, som också lätt kan spridas till andra delar 
av organisationen. För det tredje, utmanande förutsättningar för projektet under 
pandemin ökade också behovsägarens förmåga att utveckla personalens digitala 
kompetens samt med innovationsförmåga. Eftersom MOSAIK också var ett 
forskningsprojekt, gav det också avsevärd ytterligare information och kunskap om 
hackaton-metoden i innovationsledning i offentliga organisationer, särskilt i 
kommuner och virtuella och hybridmiljöer. Information och kunskap disseminerades 
inte bara i Sverige och Finland utan även internationellt med både forskningsartiklar 
och presentationer. 

Ökade innovationskraften i projektets målorganisation i Knivsta kommun under 
projektet visas med projektets utfall. Projektet resulterade i 73 skapade idéer, riktade 
både till kommunens invånare och organisationen och dess anställda. Av de skapade 
idéerna var 29 nya tjänsteidéer, 20 tjänsteutvecklingsidéer och/eller 28 nya, främst 
digitala tjänstekanalidéer. Av alla dessa utvecklades 12 idéer i post-hackaton-fasen 
som Mosaik-projekt och sex av dem har redan lanserats, en har överlämnats till 
verksamhet och tre utvecklas fortfarande för lansering. Syftet med MOSAIK-hackaton-
metoden var att engagera hela organisationen att arbeta, särskilt i tvärfunktionella 
team. Här lyckades projektet mycket bra. Men särskild uppmärksamhet måste också 
ägnas ledningen för Knivsta kommun, som aktivt deltog och uppmuntrade sin personal 
också att delta i MOSAIK-projektet även under pandemin. Den engagerade 
fortsättningen av MOSAIK-projektet under pandemin möjliggjorde också utveckling av 
digitala kompetenser i Knivsta kommun. 

Forskningsbaserad kunskap inom programmets områden var varierande kring 
innovationsledarskap och hackaton-metodologi: Innovationskultur och 
innovationskraft i en organisation; Idéhantering och innovationsprocess som en del av 
innovationskultur och innovationskraft; Hackaton (en typ av innovationstävling och 
som ett koncept; hackaton design i pre-, hackaton-evenemang och post-hackathon 
faser; Hackaton-typer i tre olika samlokaliseringar: radikal, virtuell och hybrid); 
Teman och kriterier för styrning av hackaton som en innovationstävling; Mentorskap 
som en roll och process i hackaton; Digitalkompetens för virtuell och hybrid 
deltagande och dess höjning (enligt DigComp 2.1.); Gränser och gränsobjekt i hackaton 
för integrering av kunskap för innovation.  

MOSAIK-projektet har brett utbud av internationella kopplingar. En av projektets 
parter är Tammerfors Universitet i Finland. Varför flera dissemineringsaktiviteter har 
gjorts i Finland exempelvis en presentation i Tammerfors på Vetenskapsdagarna för 
administration och kommunal forskning 2021. Projektet har också presenterat resultat 
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och forskning på tre internationella konferenser, ISPIM 2020, ISPIM 2021, ISPIM 2022. 
I ISPIM, nio presentationer av forskning och resultat av MOSAIK genomfördes. 

MOSAIK-projektets mångsidiga resultat bidrar till Smart Built Environment 
programmets effektmål på flera sätt. Den ökade innovationskraften i organisationen 
syns inte enbart i de genomförda evenemangen och i viljan att planera för, och 
genomföra, fler evenemang. Den syns även brett lärande i organisationen där delar av 
den metodik som tillämpats inom projektet har fått spridning och används på fler 
platser. Inom samhällsbyggnadsprocessen återfinns metodiken i såväl workshops för 
effektiv energianvändning och i deras dagliga arbete där det sedan en tid tillbaka finns 
avsatt kalendertid för medarbetarna att fokusera på innovationsaktiviteter. Att bygga 
ett samhälle kräver dock fler delar än enbart planering och byggande, det kräver även 
en fungerande helhet. I det samlade arbetet med samhällsbyggande ser vi hur 
processer effektiviserats genom både förändrade samarbeten och förändrade 
processer. Mycket lärande har gjorts hos behovsägaren kring digital kompetens och 
nya och förbättrade digitala lösningar. En ökad nöjdhet har uppmätts hos 
behovsägarens tjänsteanvändare. Förändrade arbetssätt, processer och organisering 
inom samhällsbyggandet, effektiva metodstöd, nya samarbetsformer och ökad 
innovationskraft i organisationen ser vi sammantaget som goda förutsättningar för att 
kunna leverera på tre av projektets fyra effektmål: 33% kortare tid, 33% minskning av 
kostnader, och 40% minskning av klimatpåverkan. Tyvärr är den förnyad affärslogiken 
inte direkt den offentliga organisationens kärnverksamhet. Å andra sidan producerade 
Mosaik-projektet många idéer och innovationer som ger nya värdeskapande tjänster 
för medborgaren till den kommunala erbjudanden. I den meningen bidrar 
Mosaikprojektet också till det fjärde effektmålet. 

Graden av nytänkande i projektet är hög grad. Hög grad av nytänkande på grund av 
anpassningen av en i världen förhållandevis ny och för behovsägaren helt ny metodik 
till ett traditionellt funktionellt sammanhang i den kommunala delen av offentlig 
sektor. MOSAIK aktiverade ett helt nytt sätt att tvärfunktionellt samla kommunala 
resurser över alla kommunala förvaltningsområden och alla organisatoriska nivåer för 
att lösa kommunens samhällsviktiga utmaningar. 

Projektets arbete med likabehandling, öppenhet och transparens har speglats i både 
det interna arbetet i projektgruppen och i det arbete som gjorts med planering och 
genomförande av evenemangen i Knivsta kommun. I mötet med organisationen har 
evenemangen olika delar anpassats utifrån varje individs olika förutsättningar. Detta 
har genomsyrat arbetet med att ta fram såväl skriftligt material som i den faktiska 
ombordningen av medarbetarna i den metodik som projektet använt sig av. Stora 
utbildningsinsatser har genomförts för att ge samtliga deltagare en enhetlig grund, 
utöver det har sedan individuella och anpassade satsningar genomförts i syfte att 
säkerställa att samtliga individer har bästa förutsättningar för deltagande oavsett 
tidigare erfarenhet. Projektgruppens sammansättning är skapad utifrån idéen att vi 
ska ha en jämlik representation sett till män och kvinnor där även en spridning sett till 
ålder tagits i beaktande. 

I praktiken är MOSAIK-projektets resultat tillämpliga i samhällsbyggandet på olika 
sätt. Resultatet i form av ökad innovationskraft är redan i dag implementerat i de 
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kommunala verksamhetsområden som har samhällsbyggande som uppdrag. Detta 
påverkar i dag hela samhällsbyggandet i Knivsta kommun. Resultaten är vidare genom 
referensgruppen spridda till Stockholms Stad, Sundbybergs Stad, Sollentuna kommun 
och Värmdö kommun. Intresse finns hos Sundbybergs Stad och Sollentuna kommun att 
redan nu påbörja dialog om hur resultaten vidare kan tillämpas i deras verksamhet. 
Dialog förs med SKR för att kunna sprida resultaten vidare till fler kommuner i Sverige. 
Dessutom, viktiga delar och metoder i projektet paketeras för praktisk tillämpning hos 
andra aktörer. Fortsatt tillämpning och utveckling av projektets resultat kommer 
bedrivas av alla projektparter. Knivsta kommun kommer fortsätta tillämpa och 
utveckla resultaten i sitt kommunala uppdrag. curlabs AB kommer fortsätta utveckla 
och förvalta resultaten genom att lägga resultaten till sin tjänste- och 
utvecklingsportfölj och erbjuda dem till marknaden. Tammerfors Universitet kommer 
fortsätta bedriva forskning, anpassa lärdomar till universitetets undervisning och 
publicera artiklar på resultaten i ett par år framåt. Tänkbara hinder för tillämpning hos 
andra parter ligger i vanliga hinder så som, kännedom, intresse, beslutsmässighet, 
prioritering av personella och finansiella resurser. 
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