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Sammanfattning 

Under en längre tid har svenska kommuner präglats av en målstyrd verksamhetsstyrning där             

kontroll, mätning och uppföljningar funnits vid varje målsättning. Samtidigt satsar den offentliga            

sektorn på innovationsarbetet för att kunna utvecklas i takt med omvärlden. Trots detta finns det               

en problematik med innovationsutvecklingen då den ofta förknippas med andra branscher och            

tekniska uppfinningar. De svenska kommunerna har emellertid insett en problematik att utveckla            

arbetet gällande innovationer samtidigt som de präglats av byråkratiska processer och riktlinjer            

som försvårat för de som arbetar innovativt. Regeringen har 2016 utvisat en tillitsdelegation för              

kommuner som vill förändra det gamla sättet att styra men det är fortfarande oklart vad en                

styrning i nutid får för följder i relation till innovationsarbetet.  

 

Uppsatsen syfte var därför att undersöka hur och om följder av en ny styrning yttrar sig i                 

innovationsarbetet i en svensk kommun, med utgångspunkt i respondenternas uppfattningar av           

det pågående arbetet, i förhoppning om att bidra till ökad innovationsutveckling i den offentliga              

sektorn. Studiens val av kommun är Helsingborg och fokuset har riktats mot Helsingborgs stads              

ledning, medarbetare och entreprenörer för att få en bred uppfattning från olika utgångspunkter.             

Intervjuer utfördes för att uppnå vårt syfte och för att besvara vår frågeställning. Vidare stämmer               

empirin i viss mån överens med den tidigare teorin rörande ämnet. Trots det konstaterar vi att                

resultatet från studien ger en bredare uppfattning av innovationsarbetet i en kommun då den              

utgår från mer än ett begrepp och berör organisationers visioner, verksamhetsstyrning och kultur.             

Vi fann även paradoxala resultat då det visade sig att den nya styrningen är problematisk att                

tillämpa då individers känslor och invanda mönster är svåra att ändra men även för att individer                

inte alltid är benägna att ta eget initiativ.  

 

 

 

 

Nyckelord: Offentlig sektor, Visionsstyrning, organisationskultur, omvärld, entreprenörskap,       

innovation, balanserad styrning, tillitsbaserad styrning, New public management. 

1 



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till varandra men även till de personer som motiverat och uppmuntrat 

oss under arbetets gång, främst vill vi tacka våra familjer samt vänner som varit ett stort stöd. 

Processen har inneburit en mängd arbete och vi har under denna period erhållit mycket 

kunskaper och erfarenheter, både av arbetet men också av varandra. Vidare vill vi tacka våra 

respondenter som tog sig tid att bidra till vår kandidatuppsats och slutligen vill vi även tacka vår 

handledare Eerika Saaristo.  
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1. Inledning 

Världen är i en ständig förändringsprocess där en konstant anpassning är oundvikligt. Samhällets             

utveckling av digitalisering, nya metoder samt en ökad välfärd kräver att städer mobiliserar sig              

för att förändras i samtakt med omvärlden men även för att möta utmaningarna som följer en                

ökad befolkning och en växande efterfråga av tjänster. Organisationer i allmänhet och offentliga             

sektorn i synnerhet behöver därför förnya sina visioner och mål samt styrning och strategier för               

att utvecklas tillsammans med omvärlden (Hall & Löfgren, 2006, s.9-10)  

 

En statusrapport utfärdades år 2019 av forskningskonsortiet “Swedish center for digital           

innovation” för att analysera den digitala mognaden i offentliga sektorn. Den digitala mognaden             

syftar till vilken nytta offentliga organisationer drar av digitaliseringen. Genom deras analys som             

utgår ifrån en enkätundersökning är mognaden relativt låg inom den offentliga sektorn och de ger               

därför förslag på hur organisationer kan arbeta mer aktivt med digitalisering och innovation.             

Bland annat föreslår de att säkerställa en balans mellan initiativ riktade mot innovation och              

effektivitet, komplettera internt initiativ med externt initiativ samt inventera och analysera brister            

i styrningen för att utläsa om en ny styrning behövs implementeras. Johan Magnusson (2018)              

talar i en debattartikel på linkedin om hur ett ökat fokus på digitalisering i synnerhet medför ett                 

ökat fokus på innovation i allmänhet då digitalisering kan leda till omfattande förändringar på              

kort tid. Vidare talar han om att styrningen i den offentliga sektorn inte tillåter en               

innovationsvänlig miljö och att utvecklingen av innovation ofta sker bakom den formella            

styrningen som för med sig en risk där innovationen inte når ut i en verksamhetsövergripande               

nivå.  

 

Styrningen inom den offentliga sektorn har i många år präglats av mål, kontroll och rapportering               

vilket den i många hänseenden fortfarande gör. Under 1900-talet expanderade välfärdssektorn           

och fick ett allt större ekonomiskt ansvar vilket innebär en uppdelning av organisationens delar              

(Brorström, Haglund & Solli, 2005, s.262). När den offentliga verksamheten utökades blev            

organisationer genast mer komplexa, vilket resulterade i att den även blev svårare att styra              

(Ahlbäck-Öberg & Widmalm, 2016, s.9). Den offentliga sektorn fick ett försämrat rykte och             
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invånare och företagarna kände sig alltmer begränsade i sitt handlingsutrymme samtidigt som det             

blev ett krav från invånarna att få insyn i kommunernas arbete, det vill säga en transparent bild                 

(ibid).  

Kommunerna fick inspiration från det privata näringslivet och började använda sig av New             

public management (NPM) som utarbetats av Christopher Hood (1991,1995). New public           

management kan liknas vid ett kluster av idéer som tagits från det privata näringslivet. Den delen                

av NPM som kommuner absorberade var det så kallade managementtänket som innefattar            

gransknings- och utvärderingssystem samt mål- och resultatstyrning men även en          

marknadisering samt konkurrenskraft (Ahlbäck-Öberg & Widmalm, 2016, s.11-12). Tanken         

bakom en målstyrd organisation var att motivera de anställda till att vara med och uppnå målen.                

Den målbaserade styrningen gav även invånarna en transparent bild av vart skattepengarna gick.             

Kritik riktat till målstyrda organisationer är svårigheten i att mäta allting, mål som är svåra att                

mäta kan lätt glömmas bort. Kvalitativa mått kan inte bedömas med kvantitativa mått och kan               

därför hamna i skymundan. Exempelvis mäter inte antalet patienter per timme hur hög kvalitet              

servicemötet hade (ibid, s.13).  

 

Trots att det i största mån finns en positiv bild av en målbaserad styrning har den svenska                 

regeringen 2016 (dir. 2016:51) utfört en tillitsdelegation som svar på att den tidigare styrningen i               

kommunerna har brister i sitt sätt att styra utefter invånarnas behov och med tillit till               

medarbetarnas förmåga och kompetens. Bringselius (2017, s.13) diskuterar om hur medarbetarna           

i den offentliga sektorn inte känner att de kan hjälpa invånarna på ett effektivt sätt med den                 

målbaserade styrningen som sker på grund av bland annat detaljreglering, ökat administrativt            

arbete och stuprörstänkande. Tillitsbaserad styrning, som den kallas, ser till relationen mellan            

medarbetare och ledare. Relationen baseras på förtroende och att medarbetare, utifrån sin            

förmåga, ska arbeta fritt med hänsyn till organisationens bästa. Detta skapar i sin tur              

handlingsutrymme och kan även motivera anställda till att utveckla tjänster och objekt i             

organisationens intresse. Då tillitsbaserad styrning är så pass nytt i offentliga organisationer är             

det svårt att säga hur den kommer manifestera sig i praktiken. När nya styrningar tillämpas är                

det enligt Giddens (1979,1986) “ta-för-givet antaganden”, inte självklart hur den nya           
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tillitsbaserade styrningen kommer fungera i praktiken. Eftersom dessa antaganden syftar till att            

människor inte alltid har möjlighet att frigöra sig från normativa- och regelmässigarutiner och är              

av den orsaken inte lika benägna att förändras från gamla och invanda rutiner samt regler.  

 

För att verksamhetsstyrning ska få slagkraft i organisationer krävs det att organisationskulturen            

går i linje med styrningsprinciperna. Johnson, Whittington, Scholes, Angwin och Regner et al.             

(2017, s.174) menar på att det kan bli komplicerat att behöva förändra en kultur på grund av en                  

ny styrning och att kulturen istället ska ligga till grund för varför en organisation ska förändras.                

Som tidigare nämnts är det svårt att förändra redan invanda rutiner och processer, vilket innebär               

att det kan bli komplicerat att behöva förändra en redan byråkratisk och komplex             

organisationskultur med individer som är vana vid tydliga mål och kontroll (ibid). En kultur              

behöver genomsyra en hel organisation för att den ska vara effektiv. Kulturen kan även vara till                

hjälp för att få en grupp att styra mot ett och samma mål.  

 

En abstrakt styrning i form av visionsstyrning kan på samma sätt ligga till grund för att få en                  

organisation att gå i en gemensam riktning. Organisationen utformar en vision som har i syfte att                

skapa mening med organisationens arbete som ledarna i sin tur förmedlar till medarbetarna som              

vägleder dem i rätt riktning. Det är även viktigt att deras handlingar står i relation till visionens                 

mål (SKL, 2006). Flera forskare har sett en positiv koppling mellan det visionära ledarskapet och               

resultat. Ledare som har förmågan att inspirera de anställda och får med de anställda på visionens                

resa har upplevt ett större engagemang, förtroende och motivation (Taylor, Cornelius & Colvin,             

2014, s.568; Tollgerdt-Andersson,1995, s.32). En problematik att införa visionärt ledarskap i en            

politiskt styrd organisation, till exempel en kommun, är att målen kan upplevas svaga när olika               

politiska partier med skilda värderingar som motsäger varandra ska formulera mål för en hel              

organisation (Tollegerdt-Andersson, 1995, s.30). En annan kritik som riktas till visionsstyrningen           

är att visionen kan bli ett liggande dokument som inte används i det praktiska arbetet. Det är                 

därför viktigt med kommunikation för att hålla fenomenet levande i organisationen och inte             

endast bli ett liggande dokument (Öfverström, 2018, s.23).  
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Innovationsarbetet har kommit att bli en väsentlig del av organisationers konkurrenskraft och            

utveckling och det är därför viktigt för organisationer att tillåtas ge förutsättningar som främjar              

innovationsutveckling. Offentliga organisationer i synnerhet måste tillämpa ett innovativt         

förhållningssätt för att möta omvärldens demografiska och finansiella tryck med följd av ökat             

behov av tjänster (Hansen & Jakobsen, 2013,s.243).  

 

1.2 Problematisering 

 

Då innovationsbegreppet är tämligen nytt i den offentliga sektorn uppstår det en problematik för              

att begreppet har en stark association med teknik och industribranschen (Wihlman, 2015, s.1).             

Att för den sakens skull inte arbeta innovativt blir absurt då innovationer rent krasst kan hjälpa                

den offentliga sektorn att ta itu med samhällsutmaningar genom att bland annat effektivisera             

utbudet av tjänsterna som erbjuds invånarna (Hansen & Jakobson, 2013, s.243). Vad som är              

tydligt är att organisationer måste frigöra utrymme för innovationsutveckling och på så vis öppna              

upp för delaktighet i den viktiga processen. Det blir därför enklare att utöka innovationsarbetet i               

städer när medarbetare, invånare och det privata näringslivet tillåts att hjälpa till (Bessant &              

Caffyn, 1997, s.8).  

 

Denna forskning öppnar upp möjligheten att ta mer än ett fenomen i beaktning när innovations               

problematiken i den offentliga sektorn studeras. Tidigare forskning har haft fokus på ett fenomen              

i relation till innovation men då den offentliga sektorn är komplex krävs en bredare syn på vilka                 

faktorer som faktiskt påverkar innovationsarbetet och vilka följder dessa kan ha. Studien            

kommer därför ställa visionsstyrning, verksamhetsstyrning, kultur och omvärld i relation till           

innovationskapande. Studien baseras på Helsingborg stad med en pågående förändring som           

satsar på en styrning i nutid, med fokus på innovation och samhällsutveckling. Helsingborg är en               

av det stora kommunerna i Sverige med drygt 150 000 invånare och över 10 000 medarbetare.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om och vilka typer av följder som upplevs av respondenterna                

under en pågående förändringsprocess i form av vision- och verksamhetsstyrning i relation till             

innovationsarbetet. Vårt syfte mynnar ut i följande frågeställning 

 

- Får en förändringsprocess med ny vision- och verksamhetsstyrning följder och isåfall hur            

yttrar sig dessa i innovationsarbetet?  
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2. Metod 

Vi hade från början en föreställning om att rikta in oss på förändringsprocesser i allmänhet men                

då vi hade kännedom om att Helsingborgs stad genomgår en förändringsprocess med            

visionsstyrning samt verksamhetsstyrning ändrade sig fokuset till den offentliga sektorn. Enligt           

Becker (2008) är det vanligt förekommande att forskarna till undersökningen har en förförståelse             

av fenomenet som skall studeras. Detta kan ses som positivt och enligt Gummesson (2008, s, 58)                

ett bra sätt att starta forskningen på då man inte behöver lägga ner tid på att hitta och förstå ett                    

fenomen som man inte haft kännedom om tidigare. För att avgränsa studien riktade vi in oss på                 

de interna och externa innovatörer i staden. Vi hade även kännedom om olika typer av styrningar                

som förekommer inom verksamheter då vi studerat detta område inom vårt program. Vidare             

menar Gummesson (2008, s.60) på att man skall vara försiktig vid förförståelsen då det betyder               

att det även förekommer personliga upplevelser angående fenomenet, man kan därav ha en             

bestämd attityd mot detta. Därför skall en försiktighet tillämpas och fenomenet ska betraktas             

utifrån olika synvinklar för att vara så objektiv och neutral så möjligt. Detta är något vi har tagit                  

hänsyn till då studien utgår ifrån respondenternas uppfattningar av fenomenet. 

 

2.1 Intervju som tillvägagångssätt  

I en kvalitativ studie kan olika typer av datainsamlingstekniker användas för att få en behövlig               

information om fenomenet man skall studeras. Exempelvis intervjuer, observationer och          

dokumentstudier (Alvehus, 2013, Widerberg 2002). Det är därför av stor vikt att utveckla             

forskningsfrågan man har till datainsamlingsmetoden. I vår studie lämpar det sig att använda             

intervjuer i allmänhet och semistrukturerade intervjuer i synnerhet då det hjälper oss att få en               

djupare och bredare förståelse av vårt ämne (Alvehus, 2013, s.83). Det är även ett sätt för oss att                  

ta reda på hur respondenten känner, upplever och vilka erfarenheter de har av fenomenet vi               

undersöker (Alvehus, 2013, s. 80-82). Respondenterna har haft möjligheten att svara fritt och             

djupgående. Därmed blir intervjumetoden fördelaktigt för både forskare och intervjuperson då           

forskare låter personen forma och utveckla sina egna svar (Bryman, 2011, s.415). Våra             

intervjuguider har varierat beroende på om vi talat med en anställd i kommunen eller en extern                

aktör i staden (se bilaga). Då vi hittat fler begrepp som utvecklat vårt syfte har även                
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kompletterande intervjuer av medarbetare i staden tillämpats. Intervjuguiden har skapat en           

struktur under intervjuns gång samt en möjlighet att se förbi ramarna för att vägleda              

respondenterna dit vi vill. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att det är en flexibel               

process och som tidigare nämnts har vi haft möjligheten att gå utanför guidens ramar och på så                 

sätt ställa följdfrågor till intervjuobjektet (Widerberg, 2002, s, 125). Det är även till stor fördel då                

respondenten fritt och öppet kunnat tala om fenomenet vi studerat, men vi tog även i beaktning                

att dessa öppna frågor kan leda till att respondenten samtalar om irrelevanta ämnen som inte rör                

vår forskningsfråga (Alvehus, 2013, s. 81-83), detta har varit fallet för vissa respondenter i vår               

undersökning, vi har trots det snabbt kunnat styra dem tillbaka till vårt ämne.  

 

För att få tillträde till forskningsfältet valde vi att kontakta respektive respondent i Helsingborgs              

kommun i ett tidigt skede för att underlätta för oss vid genomförandet av undersökningen. Vi               

utformade ett informationsbrev (se bilaga) som beskrev vår grundtanke till arbetet samt påpekade             

de etiska principer som berör respondenterna i intervjun. Vi gav därefter förslag på tider som               

passade oss som hen därav bekräftade. Vi har även varit flexibla gällande tid och plats, de flesta                 

av intervjuerna har skett på respondenternas kontor. Widerberg (2002, s. 106-107) menar på att              

val av miljö vid intervjuer är tämligen viktigt vid undersökningar. Det var av stor vikt att                

respondenterna i vår undersökning själva fick bestämma plats att genomföra intervjun då dem             

skulle känna sig bekväma under intervjuns gång. Det är även till fördel för oss forskare då                

platsen ger oss ett helhetsintryck, information och upplevelser till vår forskning. Däremot finns             

det nackdelar med dessa platser och det är att respondenten kan vara stressade då dem eventuellt                

måste utföra intervjun under en viss tidpunkt och har endast viss tid till förfogande. Detta blev                

fallet på ett av intervjutillfällena då Palle Lundberg, Helsingborgs stadsdirektör endast hade 45             

minuter till sitt förfogande.  

 

2.2 Urval 

För att analysera vår forskningsfråga har vi haft som mål i detta arbete att samla in data på cirka                   

10 timmars semistrukturerade intervjuer. Bryman (2008, s. 436) menar på att det finns en              

svårighetsgrad vid mätning av storleken på urvalet för att åstadkomma teoretisk mättnad. Vi har              
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sammanlagt genomfört tio intervjuer som varade i 12 timmar totalt men som tidigare nämnts har               

vi även kompletterat våra intervjuer för att åstadkomma en någorlunda teoretisk mättnad. Studien             

utgick från ett målinriktat urval där Bryman (2008, s. 434) menar på att urvalet har sin                

utgångspunkt i studiens forskningsfråga det är därför relevanta för att hitta intervjuobjekt som             

passar till ämnet. Detta är något som Alvehus (2013, s. 67) kallar för strategiskt urval. Med tanke                 

på att vår forskningsfråga baseras på innovation och vision har vi strategiskt vänt oss till privata                

aktörer i näringslivet och ledare inom Helsingborgs kommun. Vidare har vi genom våra             

intervjuer hittat andra respondenter som tidigare funna respondenter tipsat om, dessa har varit             

privata aktörer som verkar i Helsingborg men även tidigare anställda som var med och skapade               

den nya visionen. Denna typ av urval kallas för snöbollsurval. Alvehus (2013, s. 70) menar på att                 

detta urval är vanligt förekommande i samband med ett målinriktat/strategiskt urval då det             

målinriktade urvalet kan kännas begränsande. Nackdelen med denna typ av urval kan vara att              

forskare hamnar i ett nätverk där alla tycker lika om fenomenet som skall undersökas.  

 

Orsaken till varför vi valde att intervjua anställda inom Helsingborgs kommun var för att öka               

förståelsen om deras syn på den nuvarande förändringsprocessen gällande vision- och           

verksamhetsstyrning samt hur skillnaden utvisar sig från den gamla styrningen till den de idag              

arbetar med. Vidare ville vi se vilka följder som upplevs av respondenterna till följd av den nya                 

styrningens fokus i relation till innovationsutveckling i staden. Därför var det även relevant att              

intervjua externa aktörer som verkar i det privata näringslivet i kommunen. Nedan följer en              

tabell över de respondenter som har intervjuats i undersökningen. De sex första individerna i              

tabellen arbetar inom kommunen och de resterande fyra verkar i det privata näringslivet. 
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1.1 Tabell över respondenterna som medverkat i undersökningen 

 

2.3 Analysmetod 

I analysavsnittet presenteras de huvudsakliga resonemang (Alvehus, 2013, s. 42). Efter           

intervjuerna transkriberades det insamlade empiriska materialet för att ta ut de delar som är              

kopplade till vårt ämne och som vi trodde var relevanta för studien, dessa var bland annat ämnen                 

som rör verksamhetsstyrning, organisationskultur, visionsstyrning och innovationsskapande.       

Enligt Bryman (2008) handlar transkribering om att underlätta för forskare att dela upp de olika               

svaren och sedan kunna analysera vidare det. Rennstam och Wästerfors (2015) belyser vikten i              

att sortera, reducera och argumentera i en kvalitativ uppsats. Trots att intervjun är strukturerad              

kan en social situation skapa oreda i materialet och på grund av detta kommer empirin aldrig                

färdigsorterat. Att sortera löser därför ett så kallat kaosproblem. Det finns inte ett givet sätt att                

sortera materialet som tillges men det är väl så viktigt att kategorisera. Rennstam och Wästerfors               

(2015, s.69) menar på att ett tillvägagångssätt för analysen kan vara att tematiskt sortera utifrån               

återkommande innehåll i intervjumaterialet. De teman som valdes i analysen var som forskarna             

säger återkommande teman i det insamlade materialet vi hade, våra teman skiftade under arbetets              

gång men blev slutligen Handlingsutrymme, risktagande, delaktighet, ansvar och motivation.          
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Vidare talar forskarna om att reducera i materialet, som besvarar representationsproblemet. Då            

endast en liten del av det empiriska materialet kommer nyttjas krävs det att forskare reducerar de                

sorterade materialet. (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.134). I denna studie läste vi noggrant             

igenom materialet flera gånger för att kunna utläsa teman som var lämpliga för vår analys. När vi                 

hade läst igenom började vi sedan stryka under de vi såg som återkommande under intervjuernas               

gång, där respondenterna hade olika uppfattningar kring ett ämne. Vi använde även olika färger              

för de teman vi fann då vi enklare kunde se vilken som tillhörde vad då materialet är stort. För att                    

representera det empiriska materialet har vi därför funnit nyckelfaktorer som uppstår till följd av              

ett styrningskifte samt fokuset en kommun har gällande innovationsarbete. Intervjuguiderna har           

sätt olika ut och vi har även kompletterat några av intervjuerna för att gå ännu mer på djupet.                  

Trots att sorteringen och reduceringen av materialet även teoretiserar detta är argumentationen            

viktig för att teoretisera materialet, att hävda något. Argumentationen är ett svar på             

auktoriseringsproblemet som uppstår där forskare ska bevisa varför deras studie är viktig eller             

relevant (Rennstam & Wästerfors, 2015). I denna studie har vi hittat relevant tidigare forskning              

som styrker empiriinsamlingen. Det har även påvisats skilda ställningstaganden vilket gjort att vi             

har kunnat argumentera för och emot därefter har relevanta slutsatser som besvarar vår             

forskningsfråga dragits.  

 

2.4 Forskningsetik och studiens trovärdighet 

Det är av vikt vid en undersökning och insamling av data att förhålla sig till de etiska principerna                  

som råder. Bryman (2008, s. 131-132) diskuterar principerna informationskravet,         

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att       

respondenterna får all information angående forskningen och syftet bakom denna undersökning.           

Det är även viktigt att respondenterna informeras om deras frivillighet till medverkan samt att              

dem har rätten att när som helst avbryta delaktigheten i undersökningen. I informationsbrevet             

och under de genomförda intervjuerna i studien har respondenterna fått all information om de              

etiska principerna samt syftet med undersökning både vid förfrågan samt som inledning vid             

intervjutillfället. Konfidentialitetskravet är den andra etiska principen som innebär att          

respondenterna har rätt till att vara anonyma och all personlig information som kan avslöja              
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respondentens identitet skall avidentifieras. Detta har också meddelats vid inledning av vår            

intervju trots det har alla våra respondenter valt att inte vara anonyma. All insamlad empiri               

kommer efter perioden att tas bort för att säkerställa att ingen kan ta del av det till annat syfte.                   

Samtyckeskravet innebär att respondenten själva får bestämma över sin delaktighet i intervjun,            

därav krävs det samtycke. Vid förfrågan av intervju har alla våra respondenter givit oss samtycke               

till att medverka på intervjun via mail och telefon. Därefter har vi även försäkrat oss om att                 

personen väl på plats vid intervjutillfället givit sitt samtycke. Slutligen, nyttjandekravet, innebär            

att forskare endast skall använda informationen kopplat till undersökningen och ingen annan            

forskning (ibid). Allt material och information som vi fått utifrån våra intervjuer har vi skickat               

till våra respondenter och alla berörda för godkännande. Som tidigare nämnts har det insamlade              

materialet endast varit till studiens förfogande och  som efter studiens avslut kommer raderas. 

 

Trovärdighet syftar till att det kan finnas flera bilder av den sociala verkligheten men att det är                 

forskarens som avgör acceptansen för trovärdigheten hos läsaren. Ahrne och Svensson (2011,            

s.69) menar på att trovärdighet kan öka ifall forskaren tillåter att intervjupersonerna får läsa              

transkriptionerna och tolkningarna för att ge sina synpunkter. Bryman (2011, s.355) styrker detta             

påstående genom en förklaring om hur en respondentvalidering kan bekräfta forskarens           

uppfattning av den sociala verkligheten på rätt sätt. I denna studie har intervjupersonerna fått ta               

del av och godkänna uttalanden så att det presenteras på ett korrekt sätt utifrån respondenternas               

uppfattningar av fenomenen som diskuteras. Valet av att inte ha anonyma respondenter är för att               

styrka deras upplevelser av fenomenet. Vidare talar Ahrne och Svensson (ibid) om hur forskare              

kan jämföra berättelserna med fakta för att jämföra hur de olika personerna talar om samma               

fenomen. Detta har utförts genom att ställa empirin i relation till tidigare forskning. Vidare              

övergår Bryman (2011, s.355) till begreppet överförbarhet, då kvalitativa undersökningar          

studerar en liten grupp så är det djupet det talas om, detta innebär att kvalitativa resultat                

fokuserar på det kontextuella och meningen av den aspekt som avser den sociala verkligheten              

som är väsentlig i forskningen. I denna forskning har den sociala verkligheten av Helsingborg              

stad varit ett huvudsakligt fokus. Pålitlighet är det tredje begreppet som diskuteras i en kvalitativ               

forskning och innebär en redogörelse av alla faser i processen, vilka val av             
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undersökningspersoner som gjorts, intervjuutskrifter, besluts som tagits angående analys av data.           

Slutligen talar Bryman (2011, s.355) om att kunna styrka och konfirmera forskningen. Forskarna             

ska därför inte medvetet låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka slutsatser            

från undersökningen. I analysen har vi därför kritiskt studerat det insamlade materialet i relation              

till teorin för att på ett neutralt sätt kunnat konstatera och kunna dra relevanta slutsatser som                

besvarar studiens forskningsfråga.  
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3. Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer vi lyfta tidigare forskning. För att tydliggöra hur begreppen står i  

relation till varandra har vi själva utformat en modell som kan bringa klarhet i hur de påverkar                 

varandra.  

 

 

1.2 Modell som beskriver relationen mellan begreppen 

 

Fokuset i studien är att se hur följden av en styrning artar sig i innovationsarbetet. Omgivningen                

kräver ett fokus på innovationsutveckling för att organisationer ska ha en chans att växa i takt                

med omvärlden. Till följd av detta ser, organisationer i allmänhet och offentliga organisationer i              

synnerhet, att förändringar inom organisationer behöver ske. Det kan innebära att organisationer            

behöver utforma en övergripande, långsiktig vision för att styra medarbetarna i en riktning som              

går i takt med omvärldens utveckling. Dels för att kunna möta eventuella hot men också för att                 

öka effektiviteten i utförandet av tjänster, därmed i större omfattning arbeta innovativt. Visionen             
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kan följaktligen skapa en kultur i organisationer som främjar eller hämmar den nuvarande             

verksamhetsstyrningen. Kulturen kan i sig uppfattas som en typ av styrning då starka normer och               

värderingar kan styra medarbetarnas beteenden och uppfattning av arbetsutförandet. En viktig           

aspekt att ta i beaktning är att kulturen och verksamhetsstyrning behöver gå hand i hand. Detta                

för att kulturen måste spegla principerna i styrningen för att skapa en större tydlighet i hur                

organisationens medarbetare ska arbeta. En organisation -som har en verksamhetsstyrningen som           

påvisar en annan typ av kontroll än vad organisationens medlemmar upplever i den dagliga              

kulturen - kan upplevas motsträvande och mindre tillåtande. I relation till innovationsutveckling            

är dessa begreppen relevanta att diskutera då efterverkningarna av dessa kan påverka sättet att              

arbeta med innovation samt upplysa verksamheten om att en förändring måste ske. 

 

I de följande avsnitten kommer vi djupdyka i begreppens betydelse för innovation men även på 

ett tydligare sätt synliggöra relationen begreppen emellan. 

 
 
3.1  Offentliga sektorns omvärld, styrning och kultur 

 
Offentliga organisationers primära syfte handlar om att förändras i samtakt med omvärlden,            

inom områden som digitalisering eller utveckling och förbättring av tjänster som på ett             

effektivare sätt kan bidra till höjd kvalitet i servicemötet. En annan viktig aspekt är att kunna                

förändra organisationer och aktivt arbeta bort invanda mönster som kan bromsa utvecklingen av             

verksamheten. Det är därför av betydelsefull karaktär att den offentliga sektorn förnyar visioner             

och mål, styrning och strategier för att proaktivt arbete för att utvecklas gemensamt med              

omvärlden (Hall & Löfgren, 2006, s. 9-10). Sverige ses som ett gott exempel när det kommer till                 

minskad arbetslöshet och ökad tillväxt, trots det finns det flera utmaningar som Sverige står inför               

de kommande decennierna. Globaliseringen, arbetslöshet, en åldrande befolkning samt ett          

förnyande och omvandlande av branscher för att möta välståndsutvecklingen. Utmaningarna          

kräver att Sverige och kommunerna hittar nya sätt att arbeta på, innovera inte bara nya varor och                 

tjänster utan även uppfinna nya sätt att organisera, skapa ökade resurser, ny teknik och nya               

17 



 
 

arbetsmetoder för att Sverige och kommuner ska fortsätta vara konkurrenskraftiga          

(Braunerhjelm, Eklund & Henrekson, 2012, s.7).  

 

En viktig faktor i att utvecklas i takt med omvärlden är som nämnt ovan, att uppdatera och                 

utforma visioner för verksamheten. Visionen kan ses som det yttersta styrdokumentet en            

organisation har då den ska verka som en långsiktig kompass för samtliga aktörer att följa. Målen                

i visionen kan se olika ut men ska stå i relation till omvärldens utveckling. För att visionen ska                  

användas som ett styrmedel är det viktigt att värderingarna genomsyrar de praktiska            

handlingarna i det dagliga arbetet. Positiva effekter har kunnat påvisas i samband med             

visionsstyrning. Dels skapar visionen en starkare sammanhållning, större förtroende och          

motivation men forskare har även kunnat tyda ett starkt samband mellan det visionära             

ledarskapet och tillväxt i organisationen (Tollegerdt-Andersson, 1995, s.32 ; Taylor et al., 2014,             

s.568). Trots det finns ett så kallat “gap problem” mellan organisationens budskap och praxisen,              

oftast förblir visioner dokument som inte används i den offentliga verksamheten. Den har därför              

ingen effekt på styrningen och påverkar således inte verksamheten (Öfverström, 2018, s. 16).             

Detta är även något Ian Chaston (2012, s. 162) diskuterar och menar på att visioner är viktiga för                  

att förändra och utveckla verksamheten. Organisationer kan därav kännas stillastående om           

visionen inte används i praktiken. En annan orsak till att organisationer inte lyckas alstra              

visionen genom alla delar i offentliga sektorn är bristen på kommunikation, att hålla fenomenet              

levande kan upplevas problematiskt i en komplex organisation (Öfverström, 22, s. 23).            

Ytterligare forskare stärker vikten av att förmedla ut politikernas visioner och policies i             

organisationen men även till invånare i staden (Karlsson, 2017, s.53; Tollegerdt-Andersson,           

1995, s.32-33). Henrik Fock (1988, s.88) poängterar vikten av att medarbetarna i organisationen             

måste förstå visionen och ha en förmåga och kompetens att agera för att förverkliga den. Vidare                

menar han på att förändringar i vision och strategi också kräver förändringar i organisationens              

system i övrigt, detta för att skapa balans. Han menar på att tröghet och ineffektivitet i ett                 

förändringsarbete i den offentliga sektorn uppstår på grund av att gamla mönster är svåra att               

förändra. För att kommuner skall hålla visionen levande är det vanligt att det anordnas temadagar               

och workshops med medarbetarna (ibid).  
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Som Fock (1988, s. 88) poängterar så krävs det att organisationens system, vision och strategi               

verkar gemensamt för att organisationen ska utvecklas och inte stanna upp. Visionen kan upplysa              

eventuella problem som kan uppstå i ett förändringsarbete och ledningen kan komma att förändra              

andra delar av verksamheten. Den kan dessutom tydliggöra vilken organisationskultur som råder            

bland medarbetarna. En kultur i en organisation är något som ses som ett klister som binder                

samman en grupp individer. Detta är något som Schedlitzki och Edwards (2014, s.163)             

diskuterar och menar vidare på att den kan definieras som en organisations gemensamma             

värderingar, normer och attityder av verkligheten. Flamholtz och Randle (2011, s. 71) menar på              

att när kulturen genomsyras skapar detta en stark länk mellan de olika aktörerna i verksamheten.               

Kulturen kan dessutom, precis som en vision kan, tillåta en grupp att gå mot samma mål. Vidare                 

kan kulturen upplevas som en del av strategin då kulturen kan ge en central konkurrenskraft i                

jämförelse med andra verksamheter. Detta påpekar även Johnson et al. (2017, s.174) och menar              

dessutom att kulturen kan påverka organisationens strategi och styrning. Det som nämnts tidigare             

är vikten av att korrelationen mellan vision, mål och styrning är stark, alltså att ha en strategi                 

som går i linje med den befintliga kulturen. Vidare talar Johnson et al.,(2017, s.174) om hur                

chefer kan uppleva sig begränsade i att bryta rutiner eller processer och det kan därför upplevas                

problematiskt att förändra verksamhetsstyrningen, speciellt i en stor och komplex organisation           

likt en kommun. Det kan ses som en fördel att förbättra den befintliga strategin till en början,                 

skulle det därefter inte anses vara effektivt kan en förändring av styrningen behöva ske (ibid). 

 

Som tidigare nämnts är det av ytterst vikt att organisationens verksamhetsstyrning går hand i              

hand med kulturen som råder i verksamheten för att utvecklingen inte ska hämmas. Det innebär               

således att kulturen som genomsyras i organisationen kan frambringas och användas om            

verksamhetsstyrningen tillåter detta. Sveriges kommuner har i åratal använt sig av målbaserade            

styrningar som är uppbyggda på mål, mätetal, kontroll och återrapportering (Kaplan & Norton             

1996, s. 152). Detta för att decentraliseringen och förvaltningarnas ökade ekonomiska ansvar            

gjorde att organisationen delades upp i olika enheter (Brorström et al., 2005, s.262). Positivt              

med denna styrning är att den alstrar ett tydligt mål som kommuniceras ut till organisationens               
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olika aktörer. Detta mål bidrar till att alla medarbetare samlar kraft och riktar sig gemensamt mot                

samma riktning (Olve et al 1999, s. 155). För många mål, mått och nyckeltal kan däremot skapa                 

en förvirring och det är omöjligt vid detta skede att täcka alla områden (ibid, s. 270). Det                 

viktigaste är att måtten istället baseras på verksamhetens vision för att uppnå resultat och effekter               

(ibid.). Offentliga organisationer har därför haft fokus på att kontrollera deras anställda för att              

undvika felsteg (Merchant & Van der Stede, 2007, s.7). Detta fokus kan leda till att anställda                

känner sig för kontrollerade och handlingsförlamade vilket innebär att dem blir hindrade från att              

hjälpa invånarna på de sätt dem hade velat (Bringselius, 2017, s.13). Ytterligare en forskare,              

understryker att medarbetare känner sig hindrade från att utföra ett bra jobb i samband med att de                 

känner sig detaljstyrda och kontrollerade (Denti,2018, s.322). De menar därför på att            

tillitsbaserad styrning är ett svar på den tidigare styrningen. Istället för att kontrollera de              

anställda med ett stort administrativt arbete och detaljreglering är meningen att relationen mellan             

medarbetare och anställda ska baseras på tillit. Tillitsbegreppet möjliggör att medarbetarna tillåts            

att samskapa tjänsterna med invånarna utifrån öppna och respektfulla dialoger med fokus på             

individers behov och önskemål (Bringselius, 2017, s.18).  

 

En styrning som bygger på tillit är svår att implementera i en organisations helhet, i synnerhet                

om organisationen är stor och om det innan erhållit en strikt styrning med uppföljningar,              

mätningar och kontroller. Det kan konstateras att problem kan förekomma både hos ledare och              

medarbetare. Toegel och Johansen (2016, s. 151) menar på att ledare oftast har ett egoistiskt               

tänk, en “jag” association, detta tankesättet bör ändras för att kunna implementera tillitsbaserad             

styrning där ett fokus på “oss” bör finnas. Ansvaret ska ligga lika mycket hos medarbetarna som                

hos ledningen. Ett sådant skifte kan underlätta om kulturen syftar till gemenskapen och inte det               

individualistiska. Ledarskap förknippas också med makt och status men ett gemensamt ledarskap            

kräver en förändring (ibid). Likaledes visar studier inom socialpsykologi att ledare som            

konfronteras med förlust av kontroll upplever en känsla av hot där de i en tillitsbaserad styrning                

blir ovilliga att ge upp sin identitet (ibid, 159). 
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För att anställda ska kunna arbeta mot organisatoriska samt personliga mål innebär detta att dem               

är beroende av andra i organisationen. Mayer, Davis och Schoorman (1995) har utformat en              

modell för att beskriva relationen mellan individerna i en organisation, eller som dem kallar det:               

relationen mellan the trustor and the trustee. Fokuset ligger på relationen mellan två individer              

och inte organisationen i sin helhet. För att enklare förstå relationen används modellen i denna               

studie mellan de anställda (the trustees) och ledarna (the trustors). Den första faktorn är ledarnas               

benägenhet att lita på de anställda. Denna kan variera och kan förklaras enklast på så vis att                 

individers benägenhet att lita på någon utgår ifrån vilken personlighetstyp ledaren besitter, vilken             

bakgrund personen har men även kulturella skillnader. Detta perspektiv kan kopplas till            

Bourdieus begrepp, habitus, som beskriver ett sätt att vara där individers sociala konstruktion             

påverkar deras handlande samt vilket sätt de agerar (Costa & Murphy, 2015, s.7). Den andra               

faktorn, medarbetarnas egenskaper, påverkar även till vilken grad ledare är benägna att lita på              

individen. Om en anställd har en hög förmåga att påverka arbetet, med sin skicklighet,              

kompetens och kapacitet på ett önskvärt sätt, så höjs förtroendet mellan parterna. Vidare talar              

författarna om hur välviljan hos den anställda påverkar förtroendet. Till vilken grad den anställda              

vill göra bra för företaget och inte av egoistiska skäl. Slutligen innebär relationen mellan              

integritet och förtroende att de anställda verkar inom vissa ramar och principer som dem finner               

acceptabla. Förmågan, välviljan och integritet är tre element som påverkar förtroenderelationen           

mellan ledare och anställda i en organisation (ibid). Ett annat ställningstagande till tillit beskriver              

Denti (2018, s. 321). Han talar om hur tillit bör betraktas från två perspektiv. På               

organisationsnivån ger sig tillit i uttryck på så vis att det uppmuntras till idéer, ett tolererande för                 

osäkerhet och experimenterande men även att handlingsutrymme ges för de anställda. På den             

andra nivån, som syftar till individ och grupp, krävs en god relation mellan medarbetare och               

chefer där respekt, förtroende och engagemang genomsyras. Detta kan i sin tur leda till att               

medarbetare vill lägga sin tid och energi på att testa och förverkliga osäkra idéer (Denti, 2018,                

s.321). Vidare talar han om hur organisationer med låg tillit skapar mindre benägenhet hos              

medarbetare att ta risker då de blir rädda för att misslyckas och bli skuldbelagda. Han poängterar                

att kommuner tar risker i utveckling av innovationer då arbetet är osäkert men även kostnads-               

och resurskrävande. Att lägga stora mängder resurser på att utveckla idéer och produkter som              
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sedan hamnar på hyllan kan få konsekvenser i form av förlust av pengar, det kan även innebära                 

att mål inte uppfylls. Har organisationen däremot en hög grad av tillit så tenderar medarbetarna               

ha högre benägenhet då cheferna ser till medarbetarnas utförande som en prestation för             

organisationens bästa, trots misslyckanden (ibid, s.326). En positiv kultur skapar en psykologisk            

trygghet där klimatet är tillåtande för eventuella misslyckanden (ibid, s.444).  

 

3.2 Offentliga sektorns innovationsskapande aktörer  

Tidigare avsnitt har visat hur relationen mellan omvärld, styrning och kultur påverkar            

organisationers arbetssätt. Följande avsnitt kommer belysa hur offentliga organisationer, enligt          

teorin, kan arbeta mer innovativt. Som nämnts tidigare står Sverige inför kommande utmaningar             

och det krävs att kommuner aktivt arbetar med innovationsutveckling för att ta sig an dessa               

utmaningar (Braunerhjelm, Eklund & Henrekson, 2012 s.7). Avsnittet kommer även belysa           

aktörer som är delaktiga i innovationsutvecklingen av en stad. Det innefattar aktörer som verkar i               

privata näringslivet men även kommunala arbetare, ledare och politiker.  

 

Begreppet innovation är komplext och forskare beskriver fenomenet på olika sätt. Trots detta ser              

vi likheter i förklaringarna och kan kortfattat summera det som en process där något nytt sker                

eller att göra något på ett nytt sätt (Hansen & Jakobsen, 2013, s.244; Wihlman, 2015, s.1).                

Begreppet innovation är ännu inte en självklarhet på verksamhetsnivåer, detta är något som             

Fogelberg-Eriksson och Nählinder (2015, s.12) diskuterar och menar på att det finns ett gap              

mellan diskussionen om vikten av ett innovativt arbete och det praktiska utförandet. Forskarna             

säger att gapet uppstår på grund av att innovationsbegreppet är laddat och har en tendens att                

kopplas till tekniska uppfinningar. Wihlman (2015, s.1) styrker påståendet och menar på att             

begreppet innovation är starkt präglat av teknik och industribranschen och att det därför blir              

problematiskt att använda begreppet i den offentliga sektorn.  

 

Høyrup, Bonnafous-Boucher, Hasse, Lotz och Møller (2012, s.5) menar på att innovation som             

koncept har bytt fokus från nya produkter i relation till ekonomiska fördelar, till nya              

gestaltningar av dagliga arbetsmetoder. Wihlman (2015, s.2) argumenterar också för att andra            
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värden än ekonomisk vinst är relevanta då innovationsarbetet även ska gynna individen, gruppen,             

företaget samt samhället.  

 

Innovationer inom den offentliga sektorn är ett sätt att hjälpa kommuner att ta itu med               

utmaningar, vilket Hansen och Jakobsen (2013, s. 243) argumenterar för och menar på att den               

offentliga sektorn är under omvärldens finansiella och demografiska tryck, där efterfrågan på            

tjänster ökar och där innovativa former av organisation och tjänster utformas för att hjälpa till att                

ta itu med dessa utmaningar. Innovationer anses allt som oftast vara något som löser praktiska               

problem eller som styr marknadsvärdet för att ge maximal valuta för pengarna. Tendensen att              

förbise andra typer av innovationer kan därför finnas. Wihlman (2015) talar om hur en indelning               

av begreppet kan krävas där radikala innovationer syftar till innovationer som är banbrytande,             

något som tidigare inte funnits. Inkrementella innovationer är något som redan skapats men som              

används på ett annat sätt eller i andra sammanhang (ibid). Kommuner använder sig ofta av så                

kallade inkrementella innovationer för att skapa nya rutiner med samma syfte som innan. Høyrup              

et al., (2012) talar om hur dagliga improvisationer som medarbetare utför kan bli bortglömda.              

Små förändringar i arbetsrutiner, uppfinningsrika lösningar och innovativa tillvägagångssätt för          

utvecklandet av välfärden är några av de få dagliga improvisationer som uppstår i den offentliga               

sektorn. Medarbetardriven-innovation är ett tämligen nytt begrepp som syftar till hur           

organisationen bör ta medarbetarens perspektiv gällande idé och innovationsutveckling i          

beaktning. Fenomenet är relevant i denna studie då de interna aktörerna, medarbetarna bland             

annat, utgör en stor del av innovationsarbetet i en kommun. Medarbetardriven-innovation belyser            

vikten i att ständigt utveckla medarbetare genom utbildningar som stödjer medarbetarnas           

innovativa potential (ibid). Med en decentraliserad organisation är det även viktigt att se till              

medarbetarnas förmåga och vilja att ta sig an nya arbetsområden. De anställda förväntas inte bara               

att ta ansvar för sin egna inlärning, utveckling och karriär utan förväntas även att ta ansvar och                 

äganderätt för åtaganden som inte definieras av organisationen eller är bundna till deras             

arbetsuppgifter. Egenskaperna som numera utgör en del organisationer, tillitsbaserad styrning          

öppnar alltså upp möjligheter för anställda att vara självstyrande och kreativa i sitt             

arbetsutövande (ibid, s.6). Konceptet innefattar därför genererande och implementering av nya           
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idéer, produkter och processer, men även dagliga praktiska handlingar som nämnts tidigare.            

Medarbetarna blir därför aktiva och kan initiera, ansluta sig till eller driva/leda processen             

(Høyrup et al.,2012, s.8). När ledarna inser att medarbetarna har en aktiv roll i utvecklingen kan                

motivation uppstå. Denti (2018, s.324-325) argumenterar för hur motivation bör betraktas på två             

vis, en yttre motivation i form av pengar, bonusar eller potentiell befordran och en inre               

motivation som skapas genom intresse eller utmaningar. Den inre motivationen blir märkbar på             

så vis att medarbetarna blir villiga att lägga ner tid och engagemang på att utföra sitt arbete men                  

även i skapandet av innovationer.  

 

som tidigare nämnts innehar en organisation olika personlighetstyper som föredrar olika           

arbetssätt. Det breda spelrummet passar dessvärre inte alla medarbetare i en verksamhet och det              

är därav individuellt om medarbetare vill ta ansvar eller inte då det inte är naturligt för alla                 

(Costa och Murphy, 2015, s.7). Detta är något som Bringselius (2017, s.444) även talar om och                

menar på att somliga medarbetare inte vågar nyttja handlingsutrymmet utan känner sig trygga             

vid kontroll och detaljerade arbetsuppgifter. Vidare menar forskaren att olika roller byggs upp             

där vissa roller framträder medan andra försvinner. Toegel och Johansen (2016, s.171)            

poängterar även att hierarkin blir otydlig samt hur en osäkerhet uppstår kring vem som bär det                

egentliga ansvaret. Individer som stannar upp och reflekterar i sitt arbete kan stabilisera och              

korrigera professionella handlingar men även kritisera organisatoriska rutiner och “ta-för-givet”          

antaganden som innebär att normativa beteenden kan vara svåra att bryta.  

 

Som tidigare nämnts vill vi belysa två olika typer av innovativa processer i den offentliga               

sektorn, de interna - medarbetare i staden samt de externa - privata aktörer i näringslivet samt                

invånare. Dessa är beroende av varandra och samspelar i stadens mål och riktning.             

Entreprenörerna är också aktörer (externa) som driver fram nya innovationer, experimenterar,           

testar nytt och utmanar befintliga innovationer i nya eller redan existerande företag            

(Braunerhjelm et al., 2012 , 14-15). Författarna fortsätter beskriva hur entreprenörer kan jobba             

inom den offentliga sektorn eller i det privata näringslivet, på stora som små företag eller vara en                 

eldsjäl som tar sin lediga tid för att utveckla innovationer (ibid). Sahlin-Andersson (2001,             
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s.114-116) resonerar hur omgivningen är viktig för att entreprenörer ska lyckas, även hur             

nätverket spelar en betydande roll. Han menar på att det är viktigt att bygga upp förtroende                

mellan olika aktörer i form av leverantörer, kunder och finansiärer. Institutioner som kan             

tillhandahålla exempelvis kapital kan även vara avgörande. Braunerhjelm et al. (2012, s.27)            

menar på att entreprenörer inom mindre företag eller start ups antingen behöver sälja sina idéer               

eller få stöd i form av kapital, nätverk, kompetens eller bidragande av branschkunnighet. Vidare              

diskuterar författaren om hur policydebatten angående innovation är begränsad vilket i sin tur             

innebär att politiken bör bygga nya strukturer som kan underlätta och som kan driva på               

entreprenörskap i både stora och små företag. Ries (2011, s.326) understryker vikten i att ha en                

företagsvänlig politik där mindre regleringar, mer konkurrens och ett starkare samarbete mellan            

offentlig och privat sektor är nödvändigt.  

 

Politiken ska vara en tillgång för egenföretagare och inte stå ivägen för dessa. Lindgren och               

Packendorff (2007, s.11) argumenterar om hur det tidigare var politiken och ideologin som             

bidrog till samhällsutvecklingen och som var kärnan i ekonomin men att det idag är företagarna               

och innovationerna som skapar detta. Entreprenörerna har även, med sina egenskaper som bland             

annat kreativitet och mod skapat arbetstillfällen, förnyat gamla branscher och skapat nya. De har              

även ökat skatteintäkter och tillväxt i städer de verkar i (ibid). Då entreprenörskap har kommit att                

bli en central roll i samhällsutvecklingen så har politikerna även utvecklat olika politiska             

program som ska gynna entreprenörer och företagare i form av riskkapitalbolag och inkubatorer             

som ger stöd och rådgivning för nyföretagare. Kommuner gör detta för att uppmuntra till              

nyskapande och innovationstänk då politiker och andra beslutsfattande har sett förbättrade           

resultat (Lindgren & Packendorff, 2007, s.12). 

 

Att arbeta som entreprenör och innovationsskapare upplevs som en positiv aspekt i samhället då              

de genererar och utvecklar olika typer av idéer och projekt som gynnar marknaden de verkar i.                

För dem är handlingsutrymmet ett flexibelt sätt att arbeta på där möjligheterna att ändra riktning               

mot sitt mål och att styra sitt tillvägagångssätt finns. Framgång och motivation i arbetsprocessen              

kan skapas när kollegor, ledare eller befintligt nätverk stöttar och har förtroende för individen.  
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Motivation påverkar dessutom organisationens förbättringsprestanda och ökar kreativiteten i         

organisationen. Det är bevisat att en ökad lojalitet och stöttning i omgivningen ökar effektiviteten              

och motivationen (Shin, 2017). Även här är Dentis (2018, s.324-325) inre och yttre motivation              

en bidragande faktor då entreprenörer som verkar i en kommun behöver bli positivt mottagna              

men även drivas av en motivation som kommer inifrån.  
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4. Helsingborgs stad vision 2035 

Helsingborgs kommun startade år 2011 ett förändringsarbete med tanke om att förbättra den             

offentliga sektorn på olika plan. Förändringsarbetet kallas för “Helsingborgs Vision 2035” och            

syftet med den nya visionen är att fokusera på näringslivet, medarbetarna samt invånarna. För att               

kunna möjliggöra förändringar och möta eventuella utmaningar utför kommunen en trend- och            

omvärldsanalys varje år. Helsingborgs vision vill uppmuntra till företagande då det i nya företag              

uppstår jobbmöjligheter och innovationsutveckling. Enligt ett reportage från SVT nyheter har           

upp till 1061 nya företag startats i Helsingborg 2018 vilket för med sig en positiv ökning (se                 

bilaga).  

 

Vision 2035 går ut på fem olika principer, nämligen att Helsingborg skall bli den skapande               

staden, den pulserande staden, den balanserade staden och den globala staden. Det handlar bland              

annat om att skapa det bästa klimatet för entreprenörer, att skapa en trygg stad med olika                

aktiviteter, en jämlik stad som är gemensam för alla individer samt en stad som värnar om                

naturen och dess resurser. (Guide till Helsingborg 2035, 2015, s. 5). Helsingborgs            

förändringsprocess riktar sig även till relationen mellan ledare och anställda där kommunen vill             

förbli en av landets mest attraktiva arbetsgivare (ibid, s. 9-10).  

 

4.1. Helsingborgs stads verksamhetsstyrning  

Under de senaste 25 åren har Helsingborgs kommun använt sig av det balanserade styrkortet som               

styrmedel. Styrkortet har inneburit kontinuerliga kontroller, mätningar och uppföljningar i          

kommunen. I samma veva har Helsingborg en kultur som strävar efter att bygga tillit och               

förtroende mellan medarbetare och ledare, samt en kultur som ger mer ansvar hos de anställda.               

Detta visas även i medarbetar- och ledarskapspolicyn (Se bilaga) som menar på att ledarna i               

Helsingborgs kommun skall skapa en kultur där talanger utvecklas och olikheter integreras med             

värde. Ledarna strävar efter att coacha sina medarbetare och tillsammans möta de utmaningar             

som förekommer för att gå mot samma mål och riktning.Vidare är det av stor vikt att dem har                  

tillit till sina medarbetare och dess kompetenser samt ger dem möjligheter att ta ansvar för hur ett                 
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uppdrag skall lösas. Medarbetarna i Helsingborg skall även ha möjlighet att ställa krav på              

ledarskapet i strävan att bland annat nå visionens mål.  

 

Då kontroll och mätningar inte fungerade och stred mot kulturen som genomsyrar Helsingborgs             

kommun med betoning på tillit och förtroende mellan chef och medarbetare tillämpades istället             

tillitsbaserad styrning. Kommunfullmäktige fattade beslut om en förändrad styrmodell och hur           

den nya enkla strukturen ger klarhet i politikernas prioriteringar. Genom den förändrade            

styrmodellen tog förvaltningarna i staden gemensamt fram en ny verksamhetsstyrning, I deras            

pågående förändringsprocess så ligger fokuset nu på att utmana arbetssättet, förmågorna i staden             

samt individers beteenden. De förklarar att tillitsbaserad styrning innebär att bygga goda            

relationer, ta tillvara på invånarnas och medarbetarnas förmåga och engagemang samt att utgå             

från behoven hos invånarna, organisationer och besökarna. Helsingborg stad uppmuntrar till           

samverkan mellan de olika verksamheterna och andra aktörer. Styrningen bygger även på            

förtroende till individers kompetens, kunskap och engagemang vilket resulterar i ett större            

handlingsutrymme för att skapa de bästa lösningarna. Helsingborgs stad har utformat en            

styrmodell med visionen i spetsen som utgör en långsiktig målbild och riktning för staden. 

 

 

1.3 Stadens styrmodell (Helsingborg.se) 
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5. Anlays  
I detta avsnitt följer en analytisk redogörelse av vår tidigare forskning och det empiriska              

materialet som samlats in. I det första avsnittet presenteras respondenternas upplevelser av hur             

dem arbetar innovativt i staden. Därefter kommer en fortlöpande analys med tillhörande rubriker. 

 

5.1 Respondenternas beskrivning av innovationsskapande i Helsingborgs stad 

Omvärlden befinner sig i ständig förändring och att utvecklas i takt med denna är i dagens                

samhälle en nyckel till framgång. Intervjuerna visar att Helsingborgs stad arbetar fram nya             

strategier genom att se befintliga och framtida hot och möjligheter genom trend - och              

omvärldsanalyser. Som tidigare nämnts genomgår Helsingborgs stad en omvandling av          

förändringsprocesser både på den abstrakta nivån, i form av visionsstyrning samt på konkret nivå              

i form av verksamhetsstyrning. Helsingborg vill bli staden med det bästa klimatet för             

entreprenörer och vara en central plats för innovationsskapande i Sverige. Under vår            

empiriinsamling kunde det påvisas goda värderingar kring stadens möjligheter i relation till            

entreprenörer och innovationsskapande och tanken om att Helsingborg bland annat ska bli “den             

skapande staden”  är tillmötesgående. Palle Lundberg, stadsdirektören, beskriver:  
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Palle Lundberg ser staden som en möjliggörare för de människor som vill uppnå sina drömmar.               

Lovisa Snekkersten, förändringsledare, vill också att kommunen ska upplevas som en           

möjliggörare för individer att förverkliga sina framtidsplaner. Vidare talar Palle Lundberg om            

hur förverkligandet av invånarnas drömmar hjälper Helsingborg att utvecklas och hållas vid liv             

genom att det finns levande projekt i staden. Invånare som vill starta företag, bilda föreningar               

eller genomföra sina idéer är viktiga för kommunens välfärd och mål.  

Visionen, menar Palle Lundberg, är en överliggande framtidssyn som inkluderar även invånare            

och företagare i staden då det är med gemensamma handlingar, både internt och externt, som               

staden byggs upp och utvecklas i en riktning. Vidare förtydligar Lovisa Snekkersten att             

kommunen ska vara en möjliggörare för att hjälpa människor att komma igång men att dem               

därefter själva får fortsätta på sitt egna spår. André Johansson, VD för en ideell organisation som                

matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet i sydvästra Skåne, talar om             

hur det är enkelt att säga att städer är innovativa men en annan sak att vara det i praktiken.                   

Respondenterna som arbetar i Helsingborgs kommun ger ett sken av att staden ska vara bra på                

allt men som André menar är det svårt för städer att vara bäst på allt och kommunen bör fundera                   

kring vad just den är bäst på. Inom vilka områden det finns en kritisk massa som kan bidra med                   

hjälp och kunskap. Det är positivt att eftersträva att vara duktig på mycket men som Lovisa                

Snekkersten påpekar ska kommunen anses som en möjliggörare och bör stötta företagsamhet vid             

uppstarten så att företagare därefter kan jobba på egen hand. Karsten Deppert, multientreprenör i              

staden, menar att kommunen påverkar mycket i tillvägagångssättet vid uppstart samt dirigerar            

individerna till nätverket som redan är etablerat. Han talar vidare om att kommunen även kan               

bidra med hjälp till företag som expanderat och har ett större antal anställda. Detta i form av                 
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tillstånd, samarbeten samt att kommunen ibland även uppmärksammar företaget via sociala           

medier. Vidare menar han att Helsingborgs stad är en plats som ger stora möjligheter att innovera                

och skapa nya ideér. Trots den byråkrati och de lagar som förekommer i den offentliga sektorn                

menar Karsten att kommunen är tämligen obyråkratisk med möjligheterna de ger i jämförelse             

med andra städer där det kräver mer pappersarbete och tar längre tid att starta företag.  

 

5.2  Friheten vid skapandet av innovationsutveckling  

Att som invånare i Helsingborgs kommun vara delaktig och få tillgång till de möjligheter som               

kommunen erbjuder är en viktig del i visionens riktning och måluppfyllelse. En vision, som en               

framtidsplan i en kommun, är något som enligt Hall och Löfgren (2006, s. 17) beskrivs på den                 

mest abstrakta nivån. Visionen liknas vid en atmosfär som genomtränger hela kommunen och             

dess strategi. Ett underlag för implementering av visionsstyrning i en kommun är att lättare              

samla organisationen för att sedan gå mot en gemensam riktning (Waaranperä, 2013, s.2). Som              

nämnts i den tidigare forskningen så går vision och kultur hand i hand. Det har kunnat påvisas att                  

Helsingborgs stad har en kultur som främjar ansvar, delaktighet och handlingsutrymme men att             

den tidigare styrningen strävade emot kulturen. Kulturen kan även ses som en strategi som              

ledarna kan använda sig av för att få medarbetare att agera på ett sätt som gynnar organisationen.                 

Det kan i sin tur påverka styrsättet och även öka konkurrensen mellan olika verksamheter              

(Whittington et al., 2017, s.174). En stor organisation, en kommun till exempel, kan ha              

svårigheter att få en hel organisation att prägla på kulturen med tillhörande värderingar, normer              

och attityder (Flamholtz & Randle, 2011,s.71) (Schedlitzki & Edwards, 2014,s.163). Med en            

samlad kraft som går mot en vision som skapar delaktighet, motivation, ansvarstagande och en              

plats att växa har Helsingborg medvetet odlat en kultur som skapar handlingsutrymme att våga              

testa och att få lärdomar.  
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Micco Grönholm, tidigare konsult för visionsutvecklingen, uttalar sig om kulturen som råder i             

organisationen. 

Detta förstärks även i kommunens medarbetar- och ledarpolicy som utformades innan den nya             

styrningen tillämpades (se bilaga). De uttrycker i dokumentet att medarbetare ska ha förmågan             

att leda sig själva och att det krävs en självkännedom som bringar trygghet i sitt arbetsutförande.                

Vidare står det hur medarbetarna ska känna sig motiverade och engagerade i att utveckla och               

utvecklas inom kommunen.  

 

En sådan kultur kan anses bekymmersam i förhållande till gamla vanor och en styrning som inte                

tillåter handlingsutrymme. Detta är något som skedde i Helsingborgs kommun då den tidigare             

verksamhetsstyrningen inte stämde överens med kulturen som främjade bland annat          

handlingsutrymme, motivation och risktagande. Kommunens föregående styrning - Balanserat         

styrkort - är något som använts i över tjugofem år och är djupt inrotad i verksamheten. Styrkortet                 

innebär bland annat stark kontroll på medarbetare och strikt styrning från ledningens håll.             

Handlingsutrymmet för medarbetarna har därför varit begränsat (Kaplan & Norton 1996, s. 152). 

 

Helsingborgs kommun beslutade sig för att förändra styrningen från en tidigare målinriktad            

styrning till en ny som baseras på tillit som därmed skapar ett större handlingsutrymme för               

medarbetare att faktiskt utöva prövningar i form av exempelvis nya innovationer. Det blev inte              

längre kulturen som gav medarbetarna i uppdrag att själva verka fritt för att nå målen utan nu                 

stod det även i styrdokumentet. Kulturen och styrningen går därför hand i hand. Det är viktigt att                 

ha i åtanke att den tillitsbaserade styrningen är en ny typ av styrning som ännu inte används i                  

någon större utsträckning inom den offentliga sektorn. Det är väldigt få kommuner i Sverige som               

använder denna typ av styrning. Det är därför svårt att uttala sig om huruvida följderna av denna                 
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kommer förbli positiva i framtiden. Den har blivit mer populär och Lovisa Snekkersten menar på               

att det har blivit som en typ av “modetrend”.  

 

Den tillitsbaserade styrningen innebär främst att tilliten som skapas mellan aktörerna samt            

lojaliteten är en central del av styrningen och en grundläggande faktor för att tilliten ska fungera i                 

praktiken. Här är chef och medarbetar-relationen viktig. Det är även viktigt att medarbetare är              

delaktiga i beslut, tar mer ansvar och är fri i sitt arbete, handlingsutrymmet blir därför centralt.                

Det kan ge goda effekter på medarbetarna och möjliggör för dem att utföra sina uppgifter på sitt                 

eget sätt för att uppnå målen i relation till organisationens bästa (Denti, 2018, s. 322).  

 

Lovisa Snekkersten menar att den nya styrningen förändrar synsättet där det skapas utrymme att              

justera sina projekt istället för att ha en tydlig bestämmelse över hur arbetsuppgiften ska utföras               

för att uppnå det potentiella målet. Flexibilitet blir därmed ett resultat av styrningen och              

medarbetare i verksamheten skall kunna vara flexibel och ändra riktning när det är nödvändigt. 

 

Majoriteten av respondenterna såg denna typ av förnyelse som mycket positivt, men menade att              

det kommer ta längre tid att tillämpa. Att gå från kontroll till koll menar dem kommer vara                 

mycket resurskrävande. Då kommunen är så pass stor och komplex är det också svårt att               

genomföra denna form av styrning på grund av att organisationens storlek är problematisk.             

Själva styrningen i sig är inte svår att tillämpa. Det finns inga speciella mätetal eller mått som                 

kräver kunskap för att användas, utan här handlar det om att ändra människors sätt att tänka och                 

agera. Detta diskuterar även Lovisa Snekkersten som menar att en osäkerhet med denna styrning              

beror på hur den tar sig i uttryck men även hur en stor transformering måste ske hos individen                  

själv. Om medarbetaren inte är villig att lita på sin ledning och arbeta mer självständigt och om                 
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ledningen inte är villig att överlämna mycket ansvar till medarbetarna så finns det ingen vits med                

styrningen. Forskare argumenterar för detta och menar vidare att det finns en svårighet att              

frigöras från regelmässiga rutiner som funnits och att det finns en risk i individens benägenhet att                

förändras (Giddens, 1979, 1986; Hall & Löfgren, 2006, 9-10). Det kan även dras paralleller till               

Bourdieus fenomen, habitus, där individer även påverkas av sin sociala verklighet (Costa och             

Murphy, 2015, s.7). En människas inpräglade vanor styr därmed vilken benägenhet den har att              

agera. Förändringar i organisationer, oavsett om det innebär utveckling och implementering av            

en vision eller förändring av verksamhetsstyrning, kräver att chefer är medvetna om att en              

förändring måste ske men trots att medvetenheten finns så kan det kännas problematiskt att bryta               

invanda rutiner eller politiska processer (Angwin & Regner, 217,s.174). 

 

Den gamla målbaserade verksamhetsstyrningen som Helsingborgs kommun haft gick ut på att ta             

fram olika typer av mått som kommuniceras ut till medarbetarna och organisationen, samt styra              

verksamheten mot rätt riktning och förutspå framtida hot (Kaplan & Norton, 1996, s. 154). Det               

har påvisats i Helsingborgs kommun att den tidigare styrningen skapade förvirring och otydlighet             

i verksamheten. I en av intervjuerna förklarar Linda Fasten hur de har kartlagt organisationens              

delar och kommit fram till att den dåvarande styrningen inte längre fungerade i relation till det                

nutida samhället då den har skapat andra förutsättningar än förut.  

Visionen är ett sätt för företaget att utvecklas i takt med omvärlden och det är därför av stor vikt                   

att ha mått som riktas mot visionen och dess mål (Olve et al 1999, s. 270). Styrkortet kan hjälpa                   

organisationen att ligga steget före. Det har påvisats utifrån intervjuerna att det är en problematik               

då organisationen är toppstyrd, medarbetare har mindre handlingsutrymme och flexibilitet på           

grund av de starka riktlinjerna. Lovisa Snekkersten berättar om hur det oftast handlade om att               

34 



 
 

medarbetaren hade en idé som denne ville utveckla, chefen hade en god förståelse och kunde se                

positivt på idén samtidigt som handlingsutrymmet var begränsat och nekade medarbetaren. Hon            

berättar vidare om att det inte handlar om att chefer inte vill, utan att dem sitter med olika                  

mätetal, kontroller och för många mål, vilket resulterar i att det knappa handlingsutrymmet gör              

det mindre möjligt för medarbetaren att utveckla sig och sin idé. Den tillitsbaserade styrningen              

ändrar på detta och istället främjar handlingsutrymme och flexibilitet hos medarbetarna. Främst            

för att i större omfattning kunna arbeta innovativt. En tillitsbaserad styrning kan därför uppfattas              

som en styrning som går i linje med nutiden. Den nya styrningen som bygger på tillit och                 

handlingsutrymme kan ses som positiv. Majoriteten av respondenterna tycker att tanken om att             

ha fritt utrymme och att inte ha kommunen som kontrollerar, är en av faktorerna till att individer                 

startar företag. Karsten Deppert, multientreprenör i Helsingborgs stad säger: 

 

Att ha fritt handlingsutrymme var också något som Annette Melander Berg, näringslivsdirektör,            

talade om och menade att kommunen skall akta sig för att involvera sig för mycket. Hon menar                 

att kommunen är möjliggörare och syftet är inte att kommunen ska driva företaget åt någon. Den                

nya styrningen har trots det fått en del kritik och vi har under den empiriska insamlingen kunnat                 

uppfatta hinder och svårigheter som uppstår vid styrningen, främst bland medarbetarna och            

ledningen. Som tidigare nämnts måste kommunen vid ersättning av styrning arbeta med de             

involverade individerna. Det är trots det inte säkert att styrningen kan förändra relationer i en hel                
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organisation. Tilliten beror på till vilken förmåga och välvilja den anställda har att utföra ett bra                

jobb i förhållande till verksamhetens bästa. Detta stödjer Mayer et al (1995) som menar att               

förtroendet och tilliten för den anställda skiftar mellan de olika medarbetarna. Det baseras på              

vilken förmåga, välvilja och integritet medarbetarna har i sitt utförande av arbetsuppgifter i             

relation till företagets bästa. Denti (2018, s.321) nämner detta som en individbaserad tillit och              

menar vidare att förtroende, respekt och engagemang genomsyras vid goda relationer mellan            

chef och medarbetare. Vidare kan detta uppmuntra medarbetaren att testa nya och osäkra ideér.              

Det finns däremot en svårighet och komplexitet i detta. För en chef är det svårt att lita på en hel                    

verksamhet och tro att dem kommer uppnå sitt mål utan att följa upp och återrapportera. Alla                

individer är olika och vissa vill endast tjäna pengar medan andra kan vara eldsjälar som               

verkligen vill uppnå mål och testa sig fram genom olika ideér. Detta var något som bland annat                 

Lovisa Snekkersten talade om och menar att denna typ av tillit är svår att bygga upp bland alla                  

medarbetare.  

 

En av de största utmaningarna som vi finner utifrån vårt empiriska material och teoretiska              

referensram är hur Palle Lundberg diskuterar handlingsutrymmets baksida. Han påpekar att det            

finns många interna aktörer som inte tycker om ansvar och handlingsutrymme där många är vana               

vid rutiner, kontroll samt konkreta och tydliga arbetsuppgifter. Den nya styrningen kan därför             

upplevas ge en motsatt effekt. Lovisa Snekkersten medger också detta och diskuterar vidare att              

det finns en rädsla bland medarbetarna att göra fel vid handlingsutrymmet. Hon anser att              

problematiken som ligger i tydliga riktlinjer på vad som behöver göras från medarbetarnas håll              

handlar om ovana. Hon anser att medarbetarna måste bli tryggare och kunna lita på sig själva.                

Det finns även andra typer av följder som påverkar medarbetaren gällande det utvidgade             

handlingsutrymmet. Den nya styrningen eliminerar mått kommer att leda till en verksamhet som             

inte kan mäta arbetsprocessens effektivitet och produktivitet vilket kan medföra missförstånd           

men även risker (Kaplan & Norton 2001, s. 93-94).  

 

Det breda handlingsutrymmet som även påverkar de externa aktörerna i staden kan medföra             

förlust av resurser i olika innovativa projekt. Visionsfonden är en extern fond som finansiellt              
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stödjer projekt som bidrar till visionens mål och innovationsutveckling av staden. Niklas Lundius             

Mörck som har ansökt om finansiella medel för sitt projekt i visionsfonden talade i sin intervju                

om att det inte ställs några som helst krav på hur de ska arbeta. Det som har varit ett krav enligt                     

honom är att dokumentera arbetet men de behöver inte återkoppla på något vis. Projektet och               

visionsfonden ska däremot omnämnas via sociala medier och andra nätverk. Vidare nämns att             

han vid uppstart av projektet blivit inbjuden till workshops och andra events som är till för att                 

nätverka och skapa mervärde för projektet. Det uppdagas även att projekten hos visionsfonden             

endast varar i ett år och i den bemärkelsen blir den därför inte långsiktig. Att det då inte utförs                   

en kontinuerlig återkoppling kan ses som problematiskt då det finns risk att den externa aktören               

inte lyckas utföra projektet. Detta kan antas vara ett risktagande som kan komma att kosta               

kommunen både pengar och tid.  

 

5.3 Risktagande samt motivationens roll i innovationsutvecklingen 

Risktagande och motivation kan anses vara fundamentalt i en tillitsrelation mellan           

organisationen och dess medarbetare. Motivation och risktagande är starkt sammankopplade på           

det viset att det måste finnas en hög grad av motivation för att våga ta risker. Detta då individen                   

som tar risken är den som måste anta konsekvenserna om sådana skulle uppstå. Det måste därför                

finnas en stark motivation till att våga ta ett sådant osäkert beslut eller ställningstagande. Som               

tidigare nämnts förklarar Denti (2018, s.324-325) hur den yttre motivationen i form av bland              

annat monetära incitament kan utmana de anställda att arbeta mer innovativt och med             

risktagande. Risker innebär att misslyckanden av projekt därmed kan uppstå.  

 

Palle Lundberg beskriver kommunens syn på misslyckanden:  
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Denti (2018, s, 326) stöttar detta och menar att en organisation som inte har tillit medför att                 

medarbetarna blir mindre benägna att ta risker i sitt handlande. De blir därför rädda för               

misslyckanden vilket kan leda till en känsla av skuldbeläggande. Har organisationen däremot en             

synnerligen hög tillit så tenderar dem att ta dessa risker då chefer är medvetna om               

konsekvenserna som kan medföljas. Denti (2018) menar även att risktagande är en nackdel för              

kommuner då det är resurskrävande. Det som går att tyda från Palles citat är att Helsingborgs                

kommun ser annorlunda på risktagande och anser att misslyckanden är något positivt och därför              

lägger ner resurser på att utveckla och innovera trots att risken till att misslyckas är hög.                

Risktagandet till följd av ökad motivation blir därför väsentligt i en organisation som satsar på               

innovationsarbete.  

 

Här uppstår det en fråga huruvida motivation går att generaliseras utifrån inre och yttre faktorer.               

Nicklas Lundius Mörck besvarar frågan om kommunen motiverat honom att utveckla ett projekt             

som står i relation till visionen, varpå svaret lyder att hans egen motivation bidraget till projektet. 

 

Detta påstående kan kritisera Dentis (2018, s.324-325) sätt att se på hur individer påverkas av               

både inre och yttre motivation. Det är tydligt i Niklas uttalande att hans motivation kommer               

inifrån och att kommunen endast möjliggör att hans idéer blir till verklighet. Kommunen             

uppfattas därför inte som ett hinder i processen men heller inte som en bidragande              

motivationsfaktor. Vidare talar Calle Norling, entreprenör i Helsingborg, om att friheten att styra             

och påverka själv har varit hans motivation.  
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Oftast kan det anses vara så att organisationer med fritt initiativtagande framhäver till större del               

de negativa aspekterna och misstagen som gjorts. Det finns även en tendens att kritisera andras               

arbete istället för att konstruktivt lyfta eventuella misslyckanden, detta kan liknas vid en negativ              

organisationskultur. Vidare kan en organisationskultur även upplevas i ett negativt sken om en             

medarbetare har en känsla av utanförskap vilket skapar en minskad motivation. Denti (2018)             

menar däremot att en god organisationskultur kan skapa en psykologisk trygghet vilket medför             

en tillit som resulterar i en högre villighet att våga ta risker med vetskap om att dessa risker är                   

kopplade till både individens och organisationens bästa. En negativ organisationskultur gör att            

medarbetarna är mindre benägna att ta risker då en rädsla för misslyckanden och dess              

konsekvenser är starkt sammankopplat med en etisk fråga, det vill säga vad som är rätt och fel.  

 

Helsingborg stads delmål i deras visionsarbete för 2035 är en stadsmässa där de planerar att               

under Juni månad år 2022 presentera Helsingborgs stad och det innovationsarbete som har gjorts.              

Samtliga respondenter som arbetar i Helsingborgs stad har varit väldigt passionerade när det             

kommer till denna “hållplats”. Tanken är att bjuda in nationella samt internationella besökare för              

att visa hur kommuner fysiskt bygger upp och innoverar en stad. Även det externa näringslivet är                

välkomna att bidra till nya lösningar som till exempel självkörande bilar. Dessa framtida planer              

skapar en viss pondus och motivation hos både interna och externa aktörer i staden. Mässan är ett                 

delmål på vägen för att nå visionen. Det är därför viktigt att se till så att innovationer faktiskt                  

används och implementeras i organisationen samt fungerar i praktiken.  

 

5.4  Kontaktnätets betydelse i innovationsutvecklingen  

De externa aktörerna i staden är som tidigare nämnts en viktig faktor i utvecklingen av staden.                

Som framkommit under intervjuer har nätverket en grundläggande betydelse för att lyckas i den              

entreprenöriella världen. Samtliga respondenter diskuterade att ett brett kontaktnät är A och O             
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vid olika typer av idéutveckling och Helsingborg uppfattas som en stad med ett brett nätverk               

med kluster inom olika marknader. Näringslivsdirektören Annette Melander Berg menar däremot           

att det behöver bli tydligare vart aktörer ska vända sig då hon anser att innovationssystemet i                

Skåne inte tydliggör detta.  

Detta arbete utförs i förhoppning om att skapa en tydligare bild av vilka kluster som finns i                 

Helsingborg där aktörer kan få hjälp att utveckla eller starta sina bolag. Hon menar att det finns                 

ett högt mått av entreprenörskap i det befintliga näringslivet i Helsingborg men att detta ännu               

inte är tydligt.  

 

Staden vill vara med och skapa förutsättningar för entreprenörerna och som framkommit under             

analysen så är detta någonting som kommunen hjälper till med. Detta finner vi stöd i               

Sahlin-Andersson (2001, s. 114-116) resonemang angående nätverk och menar att det är av stor              

betydelse att människor genom sitt nätverk kan bygga upp förtroende mellan olika typer av              

aktörer som kunder, leverantörer och andra entreprenörer. Karsten Deppert beskriver bland           

annat vikten av nätverk: 

Ett brett nätverk med goda relationer kan därför öka innovationsarbetet som drivs på av              

entreprenörerna i staden. Annette Melander Berg talar om vad det finns för starka kluster i               

Helsingborg, bland annat inom e-handel, handels och logistik. Det finns därför goda            

förutsättningar att starta bolag i Helsingborg inom dessa marknader. Braunerhjelm et al (2012,             

s.27) belyser vikten i att mindre företag eller start-ups behöver hjälp från branschkunnigt folk              
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men även stöd i form av kapital och nätverk. Vinstdrivande företag som verkar i Helsingborg har                

däremot ingen möjlighet att söka bidrag från kommunen. Det talar Palle Lundberg om och menar               

vidare att de kan erbjuda en bra miljö att starta företag i genom uthyrning av rum för att dra                   

igång sitt företag i kreativa miljöer. Men även hjälpa de företag som behöver kontakta              

myndigheter för att se till så att processen går smidigt för dem. Helsingborg ger däremot bidrag                

till ideella organisationer eller föreningsbidrag. Maria Nordström informerar att föreningar som           

ger någon form av motprestation eller hjälper invånare i staden, kan få bidrag.  

 

Ries (2011, s.326) poängterar vikten av att ha en företagsvänlig politik med ett gott samarbete               

mellan den offentliga - och privata sektorn. Detta för att kunna skapa en gemensam framväxt               

som även här ska leda mot en gemensam riktning. En av de centrala målen i en vision för en                   

politiskt styrd organisation är som tidigare nämnt att ta alla aktörer i kommunen i beaktning.               

Annette Melander Berg talar om hur det nu finns tydliga politiska mål i staden där de belyser                 

vikten av att ha ett företagsvänligt klimat i Helsingborg. Det kräver i sin tur att staden                

mobiliseras och arbetar mot gemensamma mål men att vägen dit kantas av utmaningar.  

 

5.5 Ansvar och delaktighet i innovationsutvecklingen 

För att göra alla delaktiga i visionsarbetet och inte endast politikerna kan kommunen på olika sätt                

arbeta fram en vision. Det är av stor vikt att visionen kommuniceras ut eftersom det är                

nödvändigt att hålla visionen levande i kommunikationen bland olika aktörer i verksamheten            

(Öfverström, 22, s. 23). Det är en fördel för Helsingborgs kommun att kommunicera ut visionen               

bland verksamma aktörer i staden samt för invånare som har ett driv att utveckla staden i                

visionens riktning, detta så att aktörerna blir medvetna om vilka möjligheter som kommunen             

erbjuder.  

 

En stor och komplex organisation med över 10 000 medarbetare som alla ska samsas om en                

målbild och en vision är problematiskt. Därför är det viktigt att arbeta på olika sätt för att få alla                   

att gå mot samma riktning. Palle Lundberg understryker att ett viktigt arbete under             

framtagningen av visionen var att fånga den politiska viljan men även viljan hos invånare och               
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företagare. Även tidigare forskning om ämnet belyser vikten av att ha förtroendevalda, näringsliv             

och invånare i beaktning i en politisk styrd organisation. Fock (1988, s. 88) menar att               

medarbetarnas samt invånarnas perspektiv på visionens styrning är en av nyckelfaktorerna som            

gör att visionen sprider sig genom hela organisationen och ut i samhället. Detta perspektiv              

återfinns även i intervjumaterialet där bland annat Palle Lundberg och Micco Grönholm            

diskuterar att Helsingborg har ansträngt sig för att involvera invånare och medarbetare i arbetet,              

bland annat genom workshops.  

 

Som framkommit under arbetets gång strävar Helsingborgs kommun efter att bli en stad för              

innovationsskapare och entreprenörer. Medarbetare tillämpar dagligen nya innovationer i det          

praktiska arbetet genom improvisering eller små förändringar i arbetsrutiner (Høyrup et al,            

2012). Med ett större handlingsutrymme kan detta även öppna för medarbetare att arbeta mer              

innovativt i utförandet av tjänsterna i kommunen. En annan möjlighet för medarbetarna är             

idéslussen som Helsingborg har utformat efter en utlysning från Vinnova - verket för             

innovationssystem - där medarbetare har möjlighet att arbeta kreativt samt utveckla nya idéer             

och projekt som på något sätt kan gynna staden och utveckla verksamheten.  

 

Visionen är även viktig för de externa aktörerna då det belyser vilka möjligheter som aktörerna               

kan bidra med. Maria Nordström resonerar annorlunda och talar om hur visionen är till för               

organisationen och inte invånarna. Micco Grönholm däremot, menade att invånarna måste förstå            

visionen för att sedan se möjligheterna de har i staden. Detta är något som Lovisa Snekkersten                

också medger på frågan om vilka svårigheter och utmaningar som föreligger denna            

förändringsprocess: 
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Att kommunikationen inte genomsyras i organisationen, finner vi stöd i forskarnas argument där             

de talar om vikten av att förmedla ut politikernas visioner, policys och möjligheter i              

organisationen till invånarna (Karlsson, 2017, s.53; Tollegerdt-Andersson, 1995, s. 32-33), de           

diskuterar detta som en risk vid visionsarbetet. Även hos respondenterna kan detta påvisas, bland              

annat genom Annette Melander Bergs citat där hon menar att det ännu inte är en självklarhet var                 

företagare kan finna hjälp.  

Att kommunikationen inte genomsyras är en följd av styrningen som kan ses utifrån intervjuerna              

som utförts då många av våra respondenter som bestod av entreprenörer inte hade koll på de                

olika typer av möjligheter som fanns för dem utan hade fått kännedom via bekanta och nätverk                

som i sin tur ledde till att de exempelvis sökte bidrag på visionsfonden till respektive projekt.                

Detta kunde bland annat ses hos Nicklas Lundius Mörck som menade att han aldrig skulle känt                

till visionsfonden utan sitt nätverk. Gällande visionen hade samtliga entreprenörer som           

intervjuades hört talas om denna. Några hade fått kännedom om den genom att deras projekt som                

utgångspunkt skulle gynna visionen och dess riktning men det har inte påvisats några andra              

kunskaper kring visionens strategier och möjligheter som kunde vara till nytta för dem. Lovisa              

Snekkersten blev positivt överraskad när hon började arbeta för kommunen, hon menar att om              
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invånarna hade vetat en bråkdel av allt kommunen gör så hade de nog haft en annorlunda känsla                 

för sin stad.  

 

Med en kommunikation som en viktig beståndsdel skapar det i sin tur delaktighet som är en                

väsentlig del i ett ökat innovationsarbete för en stad. Delaktighet och handlingsutrymme skapar             

därför ett gemensamt ansvar att ta itu med samhällsutmaningar som uppstår i staden. Lovisa              

Snekkersten talar om hur det är svårt att smita från ansvaret. Tidigare var det enklare att ge                 

cheferna skulden om något gick snett eller om något inte fungerade som det skulle, så är det inte                  

längre utan nu har alla lika mycket ansvar. Skulle en anställd däremot inte lyckas implementera               

en innovation eller om hen inte arbetar för organisationens bästa utan för egen vinning är det                

svårt att utläsa vem som bär ansvaret för att åtgärda problemet som uppstår. I komplexa               

organisationer kan detta leda till stora konsekvenser, externt såväl som internt, exempelvis            

genom försämrat rykte och att förtroende kan försummas. Toegel och Johansen (2016, s.171)             

poängterar att hierarkin i organisationen kan bli otydlig när det inte finns en klar bild av vem                 

som bär ansvar för vad. Bringselius (2017, s.455) delar även denna åsikt och diskuterar hur               

förändringen med ökat handlingsutrymme och decentralisering av ansvar kommer medföra en           

utveckling av att nya roller framträder medan andra roller kanske försvinner helt. Detta är för               

vissa medarbetare positivt i den bemärkelse att de vill bidra till utveckling och som känner sig                

trygga i att ta ansvar medan andra medarbetare kan hamna i skymundan då starka karaktärer tar                

plats. Micco Grönholm poängterar att Helsingborgs kommun kommer i framtiden vara en            

organisation för människor som kan jobba på eget initiativ:  
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Som nämnt ovan så kommer vissa roller att framträda mer medan andra kommer försvinna helt.               

Det kan till exempel innebära att individer som har suttit i en ledande position under en längre                 

period kan ha svårt att acklimatisera sig till en konstant föränderlig arbetsmiljö. Detta argument              

stärks av Giddens (1971, 1986) teori gällande “ta-för-givet antaganden” där det är svårt att bryta               

sig ur invanda beteenden och rutiner. Ur ett medarbetarperspektiv kan detta bidra till en känsla               

av exkludering, emotionell tumult och att arbetet inte uppskattas till följd av att inte passa in i                 

den nya mallen. Den nya mallens fokus bidrar till att bli av med det gamla vilket kan vara                  

negativt för organisationen då det kan resultera i att kompetens, dold kunskap och även mångfald               

negligeras. I samband med framtagandet av Helsingborgs vision nämnde Micco Grönholm att ett             

förändringsarbete kan tendera att se på det gamla som någonting negativt men så är ofta inte                

fallet, mycket av det gamla “är faktiskt väldigt bra”. Helsingborgs nya vision, styrning och mål               

medför att acklimatisering blir en nödvändighet för att finna sin nya plats i organisationen. Trots               

att denna chans erbjuds i förändringsprocessen så innebär det inte att alla känner sig bekväma i                

den nya rollen som de blivit anförtrodda.  

 

Vem bär egentligen ansvaret? I och med den kontinuerliga förändringsprocessen så befaller detta             

ansvar på alla. Trots att alla anställda besitter eget handlingsutrymme så arbetar alla mot              

gemensamma uppsatta mål och vägen dit färgas av egna initiativ, samarbete och kommunikation.             

Dessa faktorer kan även bidra till villigheten gällande motivation och risktagande. 

 

6. Diskussion  

Visionsstyrning har visat sig vara en viktig aspekt i Helsingborgs stads utveckling för att växa i                

samtakt med omvärlden. Ur visionens atmosfär har det visat sig att den har en kraft som kan                 

förändra synsättet på en hel organisation. Med visionen som en ledsagare för Helsingborgs             

kommun har en ny verksamhetsstyrning vuxit fram, tillitsbaserad styrning. Det har blivit en             

ledningsfilosofi som andas eget initiativtagande och jämställt ansvar. Organisationen går därför i            

nutidens tecken där makt och skyldighet inte längre faller på en person utan på alla individer som                 

är delaktiga i innovationsutvecklingen av en stad. Respondenterna talar om hur den offentliga             

sektorn i Helsingborg har präglats av en målbaserad styrning med kontroll, rapportering och             
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byråkrati som låser organisationen snarare än stärker den. Forskningen påvisar att en målbaserad             

styrning har sina för- och nackdelar då den hjälper offentliga organisationer att tydliggöra mål              

men att processen dit hindrar medarbetare att själva handla utifrån sin egen kapacitet.             

Respondenterna och forskningens syn på målbaserad styrning visar att det skapar ett            

tunnelseende och tar därför inte vara på den potential som medarbetare besitter och situationer              

som dessa innebär att organisationer går miste om innovationsmöjligheter.  

 

Tillit är en reaktion på den tidigare styrningen. Den uppstår vid relationer och dialoger mellan               

medarbetare och chefer. Från analysen går det att tyda att tillitsbaserad styrning ur ett              

medarbetarperspektiv är önskvärt för att ha möjlighet att ta egna initiativ och för att upplevas               

mindre begränsad i sitt arbetsutövande. Trots att tilliten har fått ett varmt bemötande i              

Helsingborgs stad så har vi utifrån vår empiri kunnat se att den är resurskrävande, att omvandla                

individens tankesätt och förändra relationen mellan medarbetare och ledare är en komplicerad            

process som kräver tid och engagemang. Det finns även en tvivelaktighet i att ge över ansvaret                

till medarbetarna. Chefer kan uppleva att den starka identiteten kopplat till ledarskap och makt              

försvinner i en relation där tilliten är central. En påvisad följd i användandet av den nya                

styrningen är handlingsutrymmet, som både i teorin och empirin har visat sig vara en viktig               

beståndsdel för att effektivisera och innovera. Detta då handlingsutrymmet ger medarbetarna och            

externa aktörer i Helsingborg en flexibilitet som förser dem med eget initiativtagande i sitt              

dagliga arbete.  

 

Visions- och tillitsbaserad styrning skapar både inre och yttre motivation. Det har påvisats av              

analysen att medarbetarna har blivit motiverade till att förbättra och förnya tidigare arbetsrutiner             

samt även utveckla nya idéer och projekt som skapar värde för stadens invånare. Vi har även                

kunnat urskilja hur externa innovationsutvecklare drivs av motivation som kommunen inte förser            

dem med, det vill säga sin egna inre motivation. Kommunen vill däremot se sig själva som                

möjliggörare för aktörer som vill att processen ska gå smidigt för företagare. Flera respondenter              

påpekade vikten av att kommunen inte skulle “peta i för många syltburkar”, det vill säga inte                
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vara i vägen för att låta privata aktörer arbeta innovativt. Med andra ord är handlingsutrymmet               

även här viktigt.  

 

Innovationsutvecklingens gemensamma nämnare är delaktighet. Att utveckla en stad tillsammans          

med invånare, det privata näringslivet samt kommunen borde vara ett gemensamt mål. När detta              

väl betraktas som en självklarhet kan följderna av ett ständigt förändrande samhälle betraktas             

som spännande utmaningar istället för ouppnåeliga och orealistiska mål. Helsingborg med över            

tusen nya företagare per år ställer krav på kommunen att kommunicera ut vilken potential och               

utvecklingsmöjlighet som existerar i staden. Kommunikationen ska därav genomsyra hela          

kommunen så att alla gemensamt ska kunna bidra till utvecklingen i samhället. Utifrån vår              

analys blev det tydligt att det fanns en bristande kommunikation i Helsingborgs kommun. En              

kartläggning över befintliga aktörer och kluster som individer kan vända sig till saknas. Trots att               

kommunikation inte genomsyrar organisationen så ämnar dem att vara en länk som kopplar             

samman den enskilde individen med det entreprenöriella nätverket som finns i staden. Vi har              

även funnit från både den insamlande empirin och teorin att nätverket är en betydande del för                

företagande i allmänhet och innovationsskapande i synnerhet då kluster kan gå samman för att              

utveckla marknaden men även lösa sociala samhällsfrågor. Men också att kommuner ska ha en              

företagsvänlig politik som gynnar entreprenörskap. Det är tydligt att Helsingborg aktivt arbetar            

mot en miljö som förespråkar detta men att det fortfarande finns utrymme till förbättring. 

 

Risktagande till följd av handlingsutrymme anses av respondenterna vara en bidragande faktor            

till innovationsarbetet. Teorier diskuterar dock att risktagande kan leda till oanade konsekvenser            

när stora mängder resurser förbrukas på innovationer som inte skapar värde för varken             

organisationen eller samhället. Ett faktum i Helsingborgs fall, enligt respondenterna är att            

risktagande utvecklar organisationen och att lärdomarna från misslyckandet får kommunen att           

växa.  Risktagandet kan därför betraktas som en tveeggad följd av ett friare handlingsutrymme.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att en förändring av en offentlig verksamhet bär med sig fem               

följder som kan förenkla innovationsskapandet för samtliga berörda.  
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7. Slutsats  

Får en förändringsprocess med ny verksamhets- och visionsstyrning följder och isåfall hur yttrar             

sig detta i innovationsarbetet?  

 

Utifrån analysen kan slutsatsen dras att den pågående förändringsprocessen med ny verksamhets-            

och visionsstyrning får följder. Men hur har vi kunnat se att detta yttrar sig i innovationsarbetet?                

Innan studien utfördes, påvisades en problematik i hur kommuner såg innovation som ett             

främmande fenomen och hur tidigare forskning endast ställt detta fenomen i relation till ett enda               

begrepp. Komplexiteten i en offentlig organisation visade en nödvändighet att kombinera flera            

faktorer för att se hur de yttrar sig i innovationsarbetet. Resultatet av studien visar fem följder                

vilka karaktäriserar sig i form av delaktighet, handlingsutrymme, risktagande, motivation samt           

ansvar.  

 

Den första följden är delaktighet vilket är en strategi som är helt unik för den offentliga sektorn                 

då den kopplar ihop det interna- och externa innovationsarbetet i en stad. Den offentliga sektorns               

uppgift är därför att skapa förutsättningar för andra aktörer som verkar i staden till att gemensamt                

arbeta mer innovativt. Den interna och externa strategin måste därför sammansvetsas då det ska              

finnas tydliga mål att uppnå, men även ge möjlighet för externa aktörer att uppfylla dem. Detta                

dels för att utveckla staden men även för att utveckla befintliga organisationer. 

 

Handlingsutrymme är en annan följd av en ny verksamhets- och visionsstyrning. Tillåts            

medarbetare och externa aktörer som vill ta egna initiativ att använda sin kompetens och vetskap               

kan det i sin tur leda till ökat innovationsarbete. Handlingsutrymme bör betraktas som något              

självklart för organisationer då det i grund och botten signifierar ett förtroende mellan individer              

som ingår i en relation. Oavsett om dessa relationer är professionellt lagda eller privata. Som en                

följd av handlingsutrymme uppstår även risktagandet som alltför ofta betraktas som en negativ             

aspekt. När offentliga organisationer inser vikten av innovationsarbete för att kunna utvecklas i             

samma takt som omvärlden  kan den dra nytta av riskernas utfall och möjligheter.  
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Motivation, ytterligare en följd, belyser vikten av att individer ständigt behöver känna sig             

motiverade att ta sig an nya utmaningar. Särskilt beroende av motivation är de individer som tar                

risker då det inte alltid är en självklarhet att innovationer bär med sig framgång. Motivation är en                 

drivkraft och förutsättning för individer att anta utmaningar som uppstår vid innovationsarbete.            

Offentliga sektorn bör vara medveten om att den måste bidra med motivation samt förmedla att               

medarbetarna och externa aktörer själva måste drivas av en inre motivation. 

 

Den sista följden av en förändringsprocess med en nutida visions- och verksamhetsstyrning            

knyter ihop den så kallade säcken. Ansvaret fördelas ut i organisationen och vidare bland              

stadens invånare för att alla gemensamt är delaktiga i att ta sig an utmaningar som den skiftande                 

omvärlden medför. Det är därför av stor vikt att tillåta men även att tillåtas ta ansvar för att                  

gemensamt bidra till en förbättrad välfärd.  

 

Efter att besvarat vår forskningsfråga vill vi ge möjligheten till vidare forskning inom området.              

Detta kan ta sig i form av att jämföra Helsingborgs kommun med andra kommuner för att se hur                  

dessa ligger till i förhållande till Helsingborgs styrning med framtidens innovationsarbete i            

fokus. Vidare kan forskare anta ett kvantitativt förhållningssätt för att finna ytterligare effekter             

som bidrar till att den offentliga sektorn innoverar mera.  
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visionen och specifikt den “skapande staden” och därmed anser vi att du är ett lämpligt               

intervjuobjekt för oss. Vi undrar därför om du vill ställa upp på en intervju med oss. Den                 

kommer ungefär att hålla på i en timma och vi kan infinna oss på en plats som känns lämplig för                    
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1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat som stadsdirektör för Helsingborgs stad  

3. Vad innebär din roll som stadsdirektör i Helsingborgs stad?  

Mellanliggande frågor 

4. Berätta om Vision 2035 - Hur kom iden till? 

5. Hur och vilka arbetar fram en Vision 2035? 

6. Varför har/ska denna förändringsprocess genomförts/genomföras? 

7. Hur ser du på din roll under denna förändringsprocess? 

8. Hur har medarbetarna varit delaktiga i denna process? 

9. Hur har invånarna varit delaktiga i denna process?  

10. Hur får ni invånare med på tåget?  

11. Hur har medborgarnas syn varit angående denna vision?  

12. Vilka hinder har uppkommit vid processen? Hur har ni hanterat detta? 

13. Hur ska Vision implementeras? Vilka verktyg används? 

14. Vilka för- och nackdelar finner ni utifrån implementering av förändringsprocessen? 
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15. Hur gör man för att få alla delar i en kommun att arbeta mot en och samma vision?  

16. Hur central / viktig  är visionen i stadens förändringsprocess - ?  

17. Hur länge har ni i Helsingborgs kommun använt er av visionsstyrning och har det gett               

några tydliga resultat?  

18. Hur har ni fått alla de anställda att handla utifrån er vision?  

19. Går det att styra med en vision?  

20. Berätta mer om H22 och hur kopplas det till visionen, är det ett verktyg som används till                 

vision 2035? 

21. I visionen nämner ni “den skapande” staden och att Helsingborg har det bästa klimatet för               

entreprenörer , ni fortsätter med att beskriva samarbeten mellan näringsliv, universitet           

och kultur.  

22. Vad blir entreprenörernas roll i den skapande staden? 

23. Varför blir entreprenörer viktiga i detta sammanhang? 

24. Men på vilket sätt har Helsingborg det bästa klimatet för entreprenörer?  

25. Vad gör ni för att hjälpa företag som riktar sig mot entreprenörer och start ups? 

26. Hur ser samarbeten mellan kommun och entreprenörskapet ut idag och vad är tanken i              

framtiden?  

27. Vad för typ av samarbeten sker?  

28. Kommer entreprenörerna/start-ups i Helsingborg gynnas av denna förändringsprocess? 

29. Hur upplever du att den nya Visionen fungerat hittills?  

Avslutande frågor 

30. Vill du gå tillbaka till någon fråga som vi diskuterat och vidareutveckla?  

31. Upplever du att vi missat något relevant att diskutera som du skulle vilja tillägga? 

 

Intervjuguide 2 - Entreprenörer 

Inledande frågor 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat som  

3. Vad innebär din roll  
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Mellanliggande frågor 

4. Vad kännetecknar en duktig entreprenör? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar finner ni med att starta företag? 

6. Vad är riskerna med att starta ett företag? 

7. Påverkas privatlivet vid start av nytt företag? 

8. Blir entreprenörskapet en livsstil, går det att skilja på jobb och privatliv? 

9. Vad tycker du om Helsingborg som stad för nyföretagare?  

10. Hur viktigt tror du det är att som entreprenör ha tidigare erfarenhet från den bransch man                

vill gå in i?  

11. Hur viktigt anser du att det är med ett brett nätverk? 

12. Hur motiverar ni entreprenörerna för att lyckas? 

13. Vad ska man som entreprenör tänka på när man ska starta ett företag? 

14. Hur stor roll spelar staden man verkar i , vid uppstart av företag? 

Samarbete mellan Helsingborgs stad 

15. Vad gör ni för entreprenörer och specifikt Startups  i Helsingborgs stad? 

16. Hur ser/såg samarbetet ut mellan Helsingborgs kommun och (de olika företagen han            

jobbade på?) Nyföretagarcentrum. Har det funnits något företag som du jobbat på som             

inte samarbetat med Helsingborgs kommun? 

17. Fick/får ni bidrag från kommunen och isåfall hur ser dessa ut? 

18. Finns det specifika policys ni måste följa som Helsingborgs kommun har gentemot            

företag som riktar sig mot näringsliv och entreprenörer?  

19. Om ja, hur ser dessa ut?  

20. Är det en tuff konkurrens mellan olika företag som riktar sig till entreprenörer och              

startups? Utveckla. 

21. Ser du att samarbetet mellan nyföretagarcentrum och kommunen har förbättrats sen           

visionen utformades?  

22. Är det svårt att komma in som entreprenör på Helsingborgs marknad? 

23. Finns det någon specifik marknad som gynnar företag extra att starta i helsingborg. Ex              

handels, logistik, etc. 
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24. Vad tror du det beror på? 

25. Vad är fördelarna med att starta företag i Helsingborgs kommun? 

26. Vad är nackdelarna med att starta företag i Helsingborgs kommun?  

 

Helsingborgs kommun 

27. Känner ni till förändringsprocessen som Helsingborgs stad nu genomgår? 

28. Upplever du att du är en del av den? 

29.  På vilket sätt jobbar ni med visionen i dagsläget?  

30. Ser du några skillnader på hur det var innan för entreprenörerna (innan 2012) och nu efter                

att Visionen tagits fram?  

31. Visionen 2035 har ett tema som kallas “den skapande” staden där de trycker på              

entreprenörskap, tror ni att det kommer ske en förändring/förbättring inom detta område? 

32. Hur hjälper ni till att förenkla den processen?  

33. Hur ställer ni er till att företag väljer att hellre starta företag/flytta sina företag till andra                

städer? 

34. Vad tror du det beror på? 

35. Helsingborg stad gör själva saker för att underlätta för nya företagare i staden med hjälp               

av olika verktyg så som visionsfonden och idéslussen, påverkar detta ert arbete?  

36. Ser ni Helsingborgs stad som en konkurrens? Ex. Visionsfonden och idéslussen bla.  

37. Hjälper Helsingborgs stad er på något sätt?  

38. Hur tror du att entreprenörerna gynnar Helsingborgs Stad? 

39. I visionen står det att Helsingborg har det bästa klimatet för entreprenörer. Vad tror du               

dom menar med det?  

40. Vilka förbättringar och förändringar hoppas du se efter år 2035 för entreprenörer och             

företag som riktar sig mot startups /entreprenörer.  

41. Tror du detta kommer vara möjligt att uppnå? 

Avslutande frågor 

42. Vill du gå tillbaka till någon fråga som vi diskuterat och vidareutveckla?  

43. Upplever du att vi missat något relevant att diskutera som du skulle vilja tillägga? 
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Intervjuguide 3 - Kompletterande frågor 

1. Hur viktigt är tillitsperspektivet när det kommer till innovationsarbetet? 

2. Hur viktigt är handlingsutrymmet för innovationsskapandet? 

3. Hur viktigt är handlingsutrymmet för att skapa motivation? 

4. Vad kan vara negativt med tillitsbaserat styrande?  

5. Hur viktigt är det att förändra sig i samtakt med omvärlden? Varför är det viktigt? 

6. Är det svårt att få en hel kommun att ständigt förändra sig i takt med omvärlden? 

7. Är det något som kommer bli lättare nu med er nya styrning? 

8. Är det något som kommer bli lättare nu när ni satsar på innovationsarbetet? 

9. Är det viktigt för kommunen att inte “lägga sig i för mycket” både internt och externt. Vi                 

syftar alltså till detaljreglering både för medarbetares arbetsprocesser men även externt           

när nya företag vill etablera sig på marknaden, i nätverkandet etc.  

10. Hur viktigt är tillitsstyrningen i ert arbete mot visionen? 

11. Vi har hört att ni tidigare har försökt tillämpa denna typ av styrning tidigare, varför               

funkade det inte då och varför tror ni att det fungerar nu? 
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