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Abstract 

The conditions for organizations today has fundamentally changed as a result of 

digitalization and digital innovation processes has become a central part in an organization's 

continued work to handle changing requirements and needs. Arbetsförmedlingens 

Innovationscenter is a new department that has been established as a part of the authority’s 

journey towards digital renewal with the ambition to visualize digital opportunity for 

tomorrow's labour market. A knowledge gap has been identified concerning how a public 

organization through an innovation initiative manage the continuously increasing 

expectations for them to work innovative and digitally. To close this gap an explorative case 

study is conducted to study the role Innovationscenter plays in Arbetsförmedlingens work 

with digital innovation. A conceptual framework is then created based on research on value 

creation and innovation processes which is then used to study the empiricism. The study 

shows that Innovationscenters role is mainly one of external monitoring, organisational 

development and marketing. The conclusion is that Innovationscenter spends more time 

inspiring than innovating and argumentation is presented concerning the importance of 

creating the relevant structures to go from inspiration to innovation. 

Förord 
Vi vill tacka Olle Lundin, Innovationscenter och all personal vi träffade på 

Arbetsförmedlingens huvudkontor för det trevliga bemötandet vi fick när vi besökte dem i 

Stockholm för att utföra studien. Att många tog sig tid att ställa upp på intervjuer med kort 

varsel gjorde det möjligt för oss genomföra det här arbetet. Vi vill även tacka vår handledare 

Lars Öbrand som genom arbetets gång lyckats bra med att ge relevant handledning utan att 

påverka uppsatsens innehåll eller inriktning i för stor grad. Den typen av handledning har varit 

ovärderlig för oss då det möjliggjort för oss att växa som akademiker genom att kontinuerligt 

bli tvingade att ta svåra beslut och göra avvägningar utan att ha ett “rätt sätt” att relatera till. 

Lars unga dotter som deltog vid ett handledningstillfälle sammanfattade processen bäst: 

 

“Men pappa, jag hör ju att du kan svaret på frågan, varför säger du det inte bara?” 
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1. Introduktion 
Den digitala utvecklingen av samhället är en ständigt pågående process som bär med sig både 

utmaningar och möjligheter för såväl organisationer som privatpersoner. Digitaliseringen 

påverkar i allt större grad hur samhället ser ut, hur människor kommunicerar med varandra 

och hur de sköter sina affärer. Det innebär också att allt fler organisationer lägger om sitt fokus 

för att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen. Ett tydligt exempel på detta är den 

växande skaran av handelsföretag som övergår från fysiska produkter som exempelvis 

kataloger till helt e-baserade handelsplattformar. Ett annat exempel är hur de flesta banker 

flyttat större delen av sin organisationer från de fysiska bankkontoren till webben där 

kunderna själva kan sköta sina affärer när det passar dem (Brynjolfsson & McAfee, 2008; Veit 

et al., 2014). Människors aktiviteter idag får i samband med digitaliseringens framfart nya sätt 

att utföras på och för att hitta de smidigaste och bästa lösningarna är det absolut nödvändigt 

att ständigt innovera sig (Martini et al., 2013). Med digitaliseringen ökar därför kraven på såväl 

privata som offentliga organisationer att tänka och arbeta i nya innovativa banor.  

Förutsättningarna att arbeta med detta skiljer sig dock åt mellan privata och offentliga 

organisationer. Offentliga organisationer tenderar att vara betydligt mer svårstyrda och kan ha 

svårt att driva igenom förändringar på kort tid (Rainey et al., 1976). 

En av de myndigheter som insett vikten av förändring är den svenska Arbetsförmedlingen 

där man sedan 2015 driver en reformation av organisationen för att bättre passa in i en digital 

framtid. Det arbetssätt som hittills bedrivits har idag blivit omodernt och fokus har drivit iväg 

från det huvudsakliga uppdraget att skapa nytta för medborgarna genom att exempelvis 

sammanföra arbetssökande och arbetsgivare (Arbetsförmedlingen, 2017). En av 

anledningarna till reformationen är en undermålig utveckling av digitala verktyg och tjänster 

som både efterfrågas av myndigheten själv och samhället i stort. För att råda bot på detta har 

Arbetsförmedlingen gett sig ut på vad de själva kallar en förnyelseresa, med målet att bli en 

modernare myndighet med större kund- och samhällsnytta där möjligheterna med den digitala 

tekniken utnyttjas betydligt mer. Som ett led i denna förnyelseresa har Arbetsförmedlingen 

startat ett digitalt innovationscenter, en grupp bestående av medarbetare från olika 

avdelningar med målet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad. 

Innovation innebär generellt implementering av bättre lösningar som möter nya krav eller 

behov som omvärlden har. Genom att göra detta förbättras procedurer, utövande av 

procedurer eller produkter (Anderson et al., 2014). Digital innovation innebär att en digital 

lösning appliceras på ett analogt fenomen (Yoo et al., 2010) som exempelvis kommunikation 

där man idag kan maila, smsa, ringa med mera eller shopping, där man idag inte längre 

behöver gå till en butik för att köpa varken vår middag eller våra kläder. Forskningen kring 

digital innovation har fram till idag berört ett brett spektrum. Befintlig litteratur har fokuserat 

på process- och produktinnovation (Nijssen et al., 2016; Yoo et al., 2010) och har på senare tid 

även börjat titta på sociotekniska faktorer som till exempel hur en organisations identitet 

förändras genom digitalisering (Nylén, 2015). 

 När det kommer till hur organisationer inom offentlig sektor hanterar den kontinuerligt 
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ökande förväntan kring att arbeta innovativt och digitalt har studien identifierat en 

kunskapslucka i litteraturen. Det finns inte tillräckligt med kunskap om hur dagens offentliga 

organisationers digitala innovationsarbete ser ut, vad det leder till samt vilka svårigheter som 

kan uppstå. 

Genom att analysera en enhets roll i en innovationsprocess med utgångspunkt i 

värdeskapande samt identifiera vilka typer och vilken kvalité av värde som den genererar går 

det att utröna huruvida enheten i fråga bidrar till innovationsprocessen. Efter att vilka värden 

som skapas och för vem har etablerats kan man börja dra slutsatser om vad detta innebär för 

vilken roll, om någon, en enhet har i sitt sammanhang. Därför blir en lämplig frågeställning att 

undersöka i den här studien vilken roll Innovationscenter har i Arbetsförmedlingens digitala 

innovationsarbete. 

Studien kommer först att med utgångspunkt i befintlig litteratur inom ämnet ge en 

övergripande bild av digital innovation, en kort genomgång av den forskning som hittills 

bedrivits inom området och därefter gå in på en beskrivning av de analysverktyg inom 

värdeskapande som används. Sedan följer en redogörelse av den data studien har genererat 

och hur denna har analyserat. Följande avsnitt presenterar studiens resultat och slutligen förs 

en diskussion över vad resultatet har lett till och hur detta kan komma till användning. 

1.1 Frågeställning 

Genom att analysera en enhets roll i en innovationsprocess med utgångspunkt i värdeskapande 

samt identifiera vilka typer och vilken kvalité av värde som den genererar går det att utröna 

huruvida enheten i fråga bidrar till innovationsprocessen. Efter att vilka värden som skapas 

och för vem har etablerats kan man börja dra slutsatser om vad detta innebär för vilken roll, 

om någon, en enhet har i sitt sammanhang. Därför blir en lämplig frågeställning att undersöka 

i den här studien följande: Vilken roll har Innovationscenter i Arbetsförmedlingens digitala 

innovationsarbete. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att ge ny insikt och kunskap kring hur digitalt innovationsarbete sker i offent-

liga organisationer idag, samt utvärdera det arbetet och identifiera förbättringsområden. Att 

skapa och tillgängliggöra sådan kunskap är viktigt både för forskningsområdet digital innovat-

ion, samt olika offentliga organisationer som i dagsläget arbetar kontinuerligt med digitali-

seringen av den egna organisationen (Nylén & Holmström, 2015). 

1.3 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka Arbetsförmedlingens Innovationscenter då detta ini-

tiativ hittills är unikt inom svenska myndigheter. Av praktiska skäl intervjuades endast perso-

ner på Arbetsförmedlingens huvudkontor då dessa deltagit i eller påverkats av Innovations-

centers arbete och därmed kan bidra med för studien relevant information. 
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2. Relaterad forskning 
Organisationer befinner sig idag i ett landskap som mer och mer präglas av digitala tekniker 

vilka kontinuerligt arbetar sig djupare in i vardagen. Det blir allt vanligare att produkter av 

olika slag har inbäddad teknologi, exempelvis GPS i en bil eller en mediaspelare för en TV som 

kan kontrolleras med en app från en smartphone. Detta leder till att både privata och offentliga 

organisationer måste förändras för att kunna fortsätta konkurrera (Nylén & Holmström, 2015) 

och initiativ rörande digital innovation blir allt vanligare. Förutsättningarna för offentliga 

organisationer skiljer sig dock från privata. De offentliga organisationerna styrs i högre grad 

av byråkrati (Boyne, 2002) vilket kan göra det svårare att vara flexibel och självständigt 

definiera syften (Rainey et al., 1976; Lachman, 1985). En offentlig organisations mål är ofta 

mer mångfacetterade och kan därmed vara svårare att specificera (Rainey et al., 1976). 

Dessutom involverar en offentlig organisations planering ofta en mer komplex blandning av 

politiska direktiv vilket kan göra den långsiktiga planeringen svårare (Rainey et al., 1976). 

Digital innovation i sig är ett brett begrepp som kan innefatta mycket, men sant för 

innovation oavsett om den är digital eller inte är att det innebär introduktionen av något nytt. 

Chesbrough et al. (2006) beskriver konventionell innovation samt den nyare företeelsen öppen 

innovation: konventionell innovation sker enligt ett relativt linjärt schema i organisationen 

existerar en teknologisk bas och diverse förstudier som är utförda av någon form av R&D-

enhet, som sedan leder vidare till utveckling av nya produkter som slutligen presenteras på den 

relevanta marknaden. I öppen innovation drar man även nytta av omvärldens idéer och 

teknologiska bas och har en icke linjär process som tar emot indata från olika förgreningar av 

liknande teknologier för att producera en produkt som är vad marknaden behöver. Chesbrough 

et al. (2006) kommenterar att han valde namnet öppen för att det finns många sätt för idéer 

att flöda in i och ut ur processen. Gemensamt för de båda processerna är att de båda avslutas 

med att något nytt erbjuds till marknaden. 

Drucker (1998) resonerar kring hur mycket av innovation som är hårt arbete och hur mycket 

av det som är inspiration. Om det primärt handlar om inspiration har en organisations 

ledarskap inte mycket mer att göra än att anställa rätt personer för arbetet och ge dem fria 

händer. Om det primärt handlar om hårt arbete måste ledarskapet spela en större roll och 

etablera rätt processer, roller och strukturer. Han resonerar slutligen kring att sanningen ligger 

någonstans i mitten av de båda och beskriver sju huvudsakliga områden som innefattar 

möjligheter för innovation. 

Tushman (1997) beskriver omständigheter som gör att organisationer det har gått bra för 

under en period, som han kallar vinnare, snabbt kan bli förlorare. Dessa omständigheter 

inkluderar bland annat avsaknaden av korrekta strukturer som gör innovation till en naturlig 

del av verksamheten. Vidare menar Tushman (1997) är det viktigt att det sker två typer av 

arbete parallellt i organisationen: dels arbete för att inkrementellt förbättra de produkter eller 

tjänster som utgör dagens levebröd, samtidigt som det pågår arbete som kommer underlätta 

för perioder av radikal innovation då organisationen förändras för att vara fortsatt relevant. 

Dessa två måste vara separata för att det krävs helt olika typer av chefer och medarbetare för 

de två typerna av arbete. 
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Denna studie utgår från den definition av digital innovation Yoo et al. (2010) föreslår: 

digital innovation är resultatet av användningen av nya kombinationer mellan digitala och 

analoga komponenter för att skapa nya produkter. Synen på produkter utgår från perspektivet 

i den tjänstedominerade logiken snarare än den traditionella bilden av produkter som de 

framställs i produktdominerad logik (Lusch et al. 2015), vilket inom denna studie leder till att 

alla former av utbyte av värde ses på som tjänster (Vargo et al., 2008) och gör att denna 

definition av digital innovation antyder ett visst fokus på tjänsteinnovation. Två 

grundläggande faktorer för digital innovation ur detta perspektiv är att (1) den nya 

kombinationen baseras på digitalisering, det vill säga omvandling av en tidigare analog form 

till en digital, och (2) att organisationen i fråga reflekterar över sin organisatoriska logik och 

användning av den egna IT-infrastrukturen (Yoo et al., 2010). E-böcker är ett exempel där 

digitalisering har drivit digital innovation. Böcker var tidigare ett analogt medium, men idag 

har de enheter man läser på olika digitala kapaciteter som minne, kommunikation, 

programmeringsbarhet och spårbarhet. Med spårbarhet menar Yoo et al. (2010) att 

exempelvis Amazon kan samla information om hur länge du har spenderat på en viss sida i en 

bok. Denna digitalisering, trots att den skett relativt nyligen, har tvingat innehållsproducenter 

som exempelvis utgivare av böcker att reflektera och förändra hur de publicerar, distribuerar 

och skapar nytt material. 

Forskningen inom digital innovation har fram tills nyligen övervägande fokuserat på endera 

process- eller produktinnovation men på senare tid har forskningsfokus skiftat mot 

sociotekniska konsekvenser som är associerade med digitalisering (Nylén, 2015). Denna 

forskning är dock ofta baserad på privata organisationer och för lite har skrivits om hur 

digitalisering och digital innovation kan påverka en offentlig organisation. Den forskning som 

fram tills nu avhandlat innovationsarbete inom offentlig sektor har tagit ett holistiskt grepp 

om ämnet som ramverk för tankar, debatt och spridning om innovation i offentlig sektor 

(Mulgan & Albury, 2003) och vad utdelningen i samband med att involvera sig i 

innovationsarbete bottnar i (Salge & Vera, 2012). Befintlig forskning har även påpekat vikten 

av att offentlig sektor ska våga mer i sitt innovationsarbete (Stewart-Weeks & Kastelle, 2015) 

samt hur innovation sker i offentliga organisationer och vad som är dess drivkrafter (Hovlin et 

al., 2011). 

Den här studien bidrar till existerande forskning genom att skapa kunskap om hur en 

offentlig organisation genom ett innovationsinitiativ hanterar den kontinuerligt ökande 

förväntan kring att arbeta innovativt och digitalt. Arbetsförmedlingens Innovationscenter, 

som kan liknas vid den kompetensgrupp Tushman (1997) beskriver som nödvändig vid 

radikalt innovationsarbete, är ett utmärkt fallstudieobjekt för att fylla det här kunskapsgapet. 

Detta kunskapsgap fylls genom att reda ut vilken roll Innovationscenter har i 

Arbetsförmedlingens digital innovationsarbete. 

3. Analysverktyg 

Med artiklar från Vargo et al. (2008), Grönroos et al. (2012) och Tushman (1997) som grund 

definieras nedan i tabell 1 en begreppsapparat där för studien relevanta begrepp från denna 
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forskning samlas. Dessa begrepp används i analysarbetet för att kunna identifiera hur 

Innovationscenter påverkar Arbetsförmedlingens arbete med digital innovation genom att 

identifiera var värde skapas, vilka axiom och operanta resurser som existerar samt i vilket steg 

av Tushmans (1997) innovationscykel de befinner sig i. Detta är en bra metod för att analysera 

Innovationscenter då det ger två viktiga infallsvinklar. Den första tillåter en analys som 

undersöker om traditionella krav för att innovation ska ske uppfylls. Den andra resulterar i en 

övergripande bild av vilka värden som genereras för de relevanta intressenterna. Bilden av 

värde utgår från från den tjänstedominerade logiken vilket leder till att värde ses som något 

som alltid samskapas genom användning av operanta resurser (Vargo & Lusch, 2004). Det 

hade varit möjligt att utföra denna analys på flera andra sätt, exempelvis genom att göra en 

processkartläggning (Biazzo, 2002) men det skulle inte ge samma nyanserade helhetsbild, 

varav den valda metoden är mer lämplig. 

Inom tjänsteforskning studeras system av tjänster och samskapande av värde i komplexa 

konstellationer av integrerade system med fokus på medverkande, processer och resurser. I 

Vargos et al. (2008) ramverk för att analysera värdeskapande genom applicering och 

integrering av resurser i en specifik kontext påvisas att huruvida värde skapas ovillkorligt kan 

härledas till och bestämmas i samband med användning, till skillnad från värde genom utbyte 

vilket är paketerat i vad företag producerar för att slutligen fångas upp av priset. Målet med 

utbytet är att använda den applicerade kunskapen från andra aktörer som resurs för att 

förbättra sina egna omständigheter. Exempel: en person behöver hjälp med sin deklaration 

och för att hen ska få detta i ordning erbjuds diverse tjänster i form av tjänstemän på 

Skatteverket, en app för att deklarera och så vidare. Personen som ska deklarera väljer en av 

dessa tjänster och får sin deklaration korrekt ifylld, inskickad och har på något sätt integrerat 

detta i sitt liv. Det kan innebära allt från att känna sig lättad av att deklarationen är inskickad 

till att ha fått återbetalning och genom detta ökat sitt välmående, ergo förbättrat sina 

omständigheter. Detta utbyte mellan tjänstesystem är att använda sig av operanta resurser och 

värde avgörs genom användning eller integrering och applicering av dessa. 

Grönroos et al. (2012) ritar upp ett ramverk gällande var samskapande av värde äger rum 

med utgångspunkt i konsument- och verksamhetsroller samt de så kallade värdesfärer som 

omger dem. Enligt ramverket så kan ett system som är stängt för konsumenten inte innefatta 

samverkan i produktionsprocessen, vilket i sin tur innebär att samskapande av värde inte 

heller kan ske om konsumentens process är stängd för verksamheten. I ett sådant fall finns 

inga gemensamma aktiviteter vilket innebär att inget samskapande av värde sker. 

Samskapande kan endast äga rum om två eller fler aktörer sammanstrålar och influeras av 

varandra. Genom att leverantörer interagerar med konsumenter möjliggör dessa att 

verksamheten kan sammanlänkas med deras process. Om verksamheten vid detta tillfälle 

lyckas utvinna användbarhet i detta kan det i sin tur bidra till att vara en del i konsumentens 

process som samskapare. Grönroos ramverk (figur 1) består av tre sfärer varav samskapande 

äger rum i den mittersta. De tre sfärerna kallas leverantörsfär, gemensam sfär och 

konsumentsfär. Inom leverantörsfären genereras potentiella värden som endast senare, i den 

gemensamma sfären och konsumentsfären, kan omvandlas till faktiska värden. Allt som sker i 

konsumentens sfär är isolerat från leverantörens sfär. Värdet som skapas där kan ta olika 
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former och innefatta allt från en temporär, psykologisk, social samt individuell eller kollektiv 

kontext. I den gemensamma sfären sker värdeskapande genom kvalitativ interaktion mellan 

konsument och leverantör. 

Enligt konceptet value-in-use (värde genom användning) är det konsumenten som styr över 

värdeskapande i den gemensamma sfären, men genom dialog kan leverantören influera 

konsumentens värdeskapande process och i och med detta fungera som en medskapare. Detta 

sker endast genom direkt interaktion. Därmed inte sagt att interaktion är en genväg för 

leverantören till värdeskapande genom konsumenten. Engagemang är en oumbärlig del i 

konsumentens värdeskapande, om inget sådant finns skapas heller inget värde, varken positivt 

eller negativt. Det är kvalitén på interaktionen mellan parterna som är det väsentliga. 

Sfärernas gränser kan variera då leverantören kan bjuda in konsumenten som 

medproducent vid olika delar i produktionsprocessen. Konsumenten kan också aktivt söka sig 

mot leverantörens sfär och på så vis flytta gränserna för den gemensamma sfären samt bredda 

plattformen där deras interaktion äger rum. I vissa fall, där konsumenten bjuds in i ett väldigt 

tidigt skede, kan den gemensamma sfären dominera värdeskapandet och vice versa. 
 

 

Figur 1: Värdesfärer (Grönroos et al., 2012) 

 

Tushman (1997) presenterar ett ramverk för hur organisationer bör arbeta för att vara 

kontinuerligt innovativa. De två centrala faktorerna är att etablera långa perioder av 

inkrementell innovation och utveckling som sedan avbryts av en kortare period av radikal 

innovation och förändring. För att åstadkomma detta måste det byggas två separata 

verksamheter som arbetar parallellt, då de typer av chefer och personal som behövs för 

linjeverksamheten och inkrementella förändringar skiljer sig från de som krävs för tider av 

radikala förändringar. Dessa cykler består av tre olika steg. I det första steget, variation, har 

något triggat behovet för radikal innovation och det finns därmed en stor mängd olika idéer 

att arbeta med och välja bland. I det andra steget sker ett urval och slutligen hamnar den nya 

produkten eller tjänsten i en period av bevarande där det sker små förbättringar av olika slag 

fram tills det att en ny period av radikal innovation inträffar. 

Chefer och ledare hjälper organisationen definiera lämpliga strategiska mål och visioner 

som Tushman (1997) kallar “organisationens axiom”. Nästan varje organisation har sina egna 
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axiom, men utan korresponderande arbete för förverkligande är dessa axiom bara ord. 

Begrepp från ovan nämnda litteratur och ramverk sammanställs och förklaras i 

nedanstående tabell (tabell 1) som underlag för analysen. 
 

Begrepp (nyckelreferens) Definition Tillämpning 

 

Axiom (Tushman, 1997) 
Retoriskt formulerade strategiska 

mål och visioner. 
Identifierar vilka strategiska 

målbilder eller visioner som existerar 

för att ställa dessa mot det arbete 

som utförs. 

 

Variation (Tushman, 1997) 
Första steget i en innovationscykel 

då det finns många idéer. 
Identifierar om organisationen är i 

början av en innovationscykel. 

 

Urval (Tushman, 1997) 
Mellansteget i en innovationscykel 

där idéer väljs ut och utvecklas. 
Identifierar om det pågår urval av 

idéer som går till utveckling och 

produktion. 

 

Bevarande (Tushman, 1997) 
 

Slutsteget i en innovationscykel som 

domineras av inkrementella 

förändringar och förbättringar. 

Identifierar om det sker små, 

inkrementella förändringar på 

existerande, väl fungerande 

produkter och tjänster. 

 

Operanta resurser 
(Vargo et al., 2008) 

Resurser som påverkar andra 

resurser; exempelvis kunskap och 

färdighet. 

Detta begrepp används för att 

identifiera vilka kunskaper och 

färdigheter som påverkar 

värdeskapande. 

 

Konsumentsfär 
(Grönroos et al., 2012) 

Konsumenten kan omvandla ett 

potentiellt värde till ett faktiskt värde 

genom att tillskansa sig 

leverantörens tjänst (value-in-use). 

Detta begrepp används för att ringa 

in de faktiska värden som 

konsumenterna skapar. 

 

Leverantörsfär 
(Grönroos et al., 2012) 

Här skapas potentiella värden som 

genom konsumentens sfär kan 

omvandlas till faktiska värden. 

Här återfinns Innovationscenter och 

allt de gör för att möjliggöra för 

konsumenten att senare omvandla 

detta till äkta värden. 

 

Gemensam sfär 
(Grönroos et al., 2012) 

Här samskapas värde genom 

kvalitativ interaktion mellan 

konsument och leverantör. 

Detta begrepp används för att se 

vilka beröringspunkter 

Innovationscenter har med 

“omvärlden” och identifiera 

samskapande av värde. 

Tabell 1: Begreppsapparat 

4. Metod 
I denna artikel genomförs en explorativ fallstudie av Innovationscenters roll i 

Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete. Att utföra en fallstudie lämpar sig i detta fall 

då ändamålet är att undersöka ett specifikt fenomen (Innovationscenter) i sin verkliga kontext 

utom kontroll för forskaren och där det kan vara svårt att skilja fenomenet från kontexten (Yin, 



 

11 
 

1994). En explorativ fallstudie är även en lämplig metod för att kunna svara på vilken roll 

Innovationscenter har i Arbetsförmedlingens arbete med digital innovation, då metoden 

tillåter respondenterna leda intervjuledaren i oväntade riktningar som genererar empirisk data 

som kan användas för att analysera både vad respondenterna säger att Innovationscenters roll 

är och vad deras roll faktiskt är genom att identifiera vilka aktiviteter som utförs och vad 

resultatet av dessa aktiviteter är. 

Innovationscenters roll är knuten till både det arbete som utförs av enheten i sig och till 

människors uppfattningar utanför enheten om vad Innovationscenter åstadkommer och 

arbetar med. Yin (1994) beskriver även fallstudien som en lämplig metod för att söka svaren 

på vad- och hur-frågor. Denna studie söker svaret på vad Innovationscenters arbete består i 

och hur detta påverkar Arbetsförmedlingens digitala innovationsprocess och därför är 

metodvalet lämpligt. Den kvalitativa fallstudien passar även forskningsfrågan bättre än den 

kvantitativa då syftet med den förstnämnda är att beskriva och skapa förståelse för ett litet 

antal enheter (i detta fall bara en) och med hjälp av riklig information gå ner på djupet av ett 

problem, snarare än att beskriva och förklara något på bredden, det vill säga titta på flera 

fenomen men inte studera dem så djupt (Holme & Solvang, 1997). Argument mot att använda 

en kvalitativ metod kan vara att en sådan inte ger upphov till lika tydligt mätbara resultat som 

en kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1997) men då syftet med metoden snarare är att få en 

bild av situationen ur olika individers perspektiv än att samla in kvantifierbara resultat kändes 

valet av kvalitativ metod mer lämpligt. 

I detta fall grundas bilden av värde i hur det beskrivs inom den tjänstedominerade logiken 

och studien ser därmed värde som något som samskapas genom en gynnsam tillämpning av 

operanta resurser, som till exempel kunskap, skicklighet och erfarenhet (Vargo & Lusch, 

2004).   

4.1 Datainsamling 
Arbetsförmedlingens digitala Innovationscenter är inrättat som en del av myndighetens 

initiativ till förnyelse men vilken roll enheten har i det digitala innovationsarbetet är i dagsläget 

inte utrett. Innovationscenters roll omfattar det arbete som gruppen utför och hur detta direkt 

och indirekt påverkar Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete. Ett sätt att reda ut och 

analysera detta är att se till Innovationscentrets värdeskapande: vilket värde som genereras, 

var det uppstår och på vilket sätt. För att skapa en bild av detta genomfördes semistrukturerade 

intervjuer utefter en intervjuguide (bilaga 1 och 2) samt en workshop med personal inom och 

utanför Innovationscenter. En risk med denna öppna typ av intervjuer är att de till stor del kan 

likna ett vanligt samtal, vilket i sin tur kan resultera i att ämnet frångås och samtalet blir 

irrelevant för att kunna besvara en frågeställning. Den semistrukturerade intervjumetoden 

innebär bredare frågor som berör hela områden snarare än detaljer och ökar möjligheten för 

respondenten att själv styra samtalet och uppmuntrar hen att berätta med egna ord (Hedin & 

Martin, 1996). Urvalet av personal till intervjuerna baserades främst på Innovationscenters 

rekommendationer samt personal som ville och hade möjlighet att ställa upp under ett besök 

på Arbetsförmedlingens huvudkontor. En nackdel med detta urval är att personerna som valts 

ut kan ge en förskönad bild av Innovationscenter i större utsträckning än om de inte haft en 
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relation till Innovationscenter. Detta kan även ha lett till att studien gått miste om värdefulla 

intervjusvar från personer som inte ingick i hans urval. Exempelvis bestod urvalet till stor del 

av manliga chefer vilket kan leda till att bilden av Innovationscenters arbete inte blir lika 

nyanserat som om könsfördelningen och fördelningen mellan arbetsroller varit jämnare. 

Diskursen kring Innovationscenters roll i Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete 

varierar i förhållande till personalens individuella uppfattningar om vad enheten faktiskt vilket 

innebär att det är viktigt att samla in data på ett sånt sätt att respondenternas egna tankar och 

åsikter framgår. Den typ av data som insamlas under ett sådant här förfarande kan effektivt 

användas och analyseras för att utreda var och vilka slags värden Innovationscenters 

aktiviteter genererar (Grönroos et al., 2012), vilka operanta resurser de utnyttjar (Vargo et al., 

2008) samt hur deras innovationscykel ser ut (Tushman, 1997). Dessa delar kan senare 

tillsammans bidra till att belysa problemområden och även ge råd och riktlinjer för framtida 

arbete. 

Genom detta tillvägagångssätt kan tankar och åsikter samlas in både från personal insatt i 

Innovationscenters arbete och personer som har mindre eller ingen relation till eller kunskap 

om enheten i fråga. Representationen av män och kvinnor i intervjumaterialet är 70% 

respektive 30%. I workshopen deltog en grupp bestående av endast män. För att bevara 

deltagarnas integritet har varje respondent behandlats anonymt och i datamaterialet tilldelats 

en siffra istället för sitt namn. En sammanställning över allmän information om deltagare samt 

tid och plats för aktiviteten följer nedan (se tabell 2 och 3).  Det finns en överlappning mellan 

deltagare i workshopen och intervjuerna: alla respondenter i workshopen utom respondent 

#11 blev också intervjuade.  
 

Nr Befattning Kön Tid Plats (Arbetsförmedlingen, Stockholm) 

1. Systemutvecklare Man 7:35 Lunchrummet Avdelningen Digitala Tjänster 

2. Chefsassistent Kvinna 15:31 Lunchrummet Avdelningen Digitala Tjänster 

3. Produktägare Kvinna 7:43 Lunchrummet Avdelningen Digitala Tjänster 

4. Enhetschef Man 20:27 Lunchrummet Avdelningen Digitala Tjänster 

5. Produktägare Man 13:13 Lunchrummet Avdelningen Digitala Tjänster 

6. Enhetschef Man 21:19 Grupprum Innovationcenter 

7. Personal 

Innovationcenter 
Man 15:07 Grupprum Innovationcenter 

8. Fd personal 

Innovationcenter 
Man 19:34 Grupprum Innovationcenter 

9. Personal 

Innovationscenter 
Kvinna 22:14 Grupprum Innovationcenter 

10. Fd personal 

Innovationscenter 
Man 25:42 Grupprum Innovationcenter 
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Tabell 2: Intervjudeltagare 

 

Nr Befattning Kön Tid Plats (Arbetsförmedlingen, Stockholm) 

11. Systemutvecklare Man 48:25 Grupprum Avdelningen Digitala Tjänster 

12. Enhetschef Man 48:25 Grupprum Avdelningen Digitala Tjänster 

13. Enhetschef Man 48:25 Grupprum Avdelningen Digitala Tjänster 

14. Enhetschef Man 48:25 Grupprum Avdelningen Digitala Tjänster 

Tabell 3: Workshopdeltagare 

4.2 Dataanalys 
Med utgång i artiklar från Vargo et al. (2008), Grönroos et al. (2012) och Tushman (1997) 

skapas en begreppsapparat (tabell 1) där för studien relevanta nyckelord från denna forskning 

samlas. Begreppen definieras i samförstånd mellan alla författare och därefter följer en 

beskrivning av hur de ska användas för att analysera den empiriska data som har samlats in 

under studiens intervjuer. I analysen används fulla versioner av de transkriberade intervjuerna 

för att bibehålla kontexten och på det sättet undvika att citaten misstolkas (Kurasaki, 2000). 

Analysen utförs i iterationer där varje iteration innehåller följande steg: 

 

1. Varje begrepp färgkodas och definieras. Därefter går alla författare igenom materialet 

individuellt, letar efter förekomster av begreppen i empirin och färgkodar de 

relevanta delarna i texten. 

2. Författarna går igenom texten gemensamt och identifierar var de konvergerar och 

divergerar. 

3. De punkter som inte var samstämmiga diskuterades och eliminerades tills enighet 

uppnåtts i tolkningen av materialet. 

4. Författarna diskuterar och reflekterar kring begreppsapparaten: är den för bred, är 

den för snäv, behöver den förbättras i form av inklusioner eller exklusioner. 

5. Reiterera 

 

Dessa iterationer utförs tills författarna känner att ytterligare iterationer inte skulle tillföra nya 

insikter. I den första iterationen identifierades en redundans mellan begrepp från Grönroos et 

al. (2012) och Vargo et al. (2008) varpå flera begrepp från Vargo eliminerades då Grönroos 

forskning bygger på Vargo och alltså inkluderar samma koncept, fast i bredare termer. Efter 

denna iteration upptäcktes både luckor i analysen gällande innovationscykeln och ytterligare 

redundans uppdagades mellan begreppen värde genom användning och konsumentsfär och 

gemensam sfär. Begreppsapparaten expanderades därför med nyckelbegrepp från Tushmans 

(1997) ramverk för innovativt arbete och värde genom användning eliminerades. Därefter 

genomfördes iteration nummer två vilken resulterade i en mer nyanserad analys av den data 

intervjuerna bidragit med. 
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5. Resultat 
Dataanalysen belyser en tydlig skillnad mellan hur medarbetare på Arbetsförmedlingen ser på 

Innovationscenters arbete och hur de själva ser på det. När frågan ställs om vad syftet med 

Innovationscenter är säger till exempel respondent #11 (medarbetare utanför 

Innovationscenter) att Innovationscenter ska demonstrera nya möjligheter för 

utvecklingsenheterna som ett led i arbetet med att förbättra Arbetsförmedlingens 

tjänsteutbud. Respondent #9 (medarbetare inom Innovationscenter) uttrycker den generella 

attityden hos Innovationscenters egen personal vilken är mer fokuserad på en holistisk 

förändring av arbetsmarknaden. Exempel från respondenter #11 och #9: 

 

“Jag har ju då tänkt, så klart utifrån den själviska människa jag är, utifrån mig själv 

och alla andra, förhoppningsvis, hur jag skulle vilja nyttja innovationscentret, och då 

börjar vi här, här kommer det massa idéer då, dom har örat mot rälsen och de kollar 

långt fram i tiden, kanske 2 till 4 år i min dröm, och sedan kommer det ner en massa, 

ja, här var det ju alla dom här då” 

 

“Jag skulle vilja säga att lyfta blicken på våra kollegor. Sen blir det ju lite andra 

följdeffekter.” 

 

Respondenterna visade även en viss osäkerhet när de diskuterade aktiviteter som analysen 

placerat i konsumentsfären, det vill säga där konsumenten av en tjänst Innovationscenter tagit 

fram skapar värde genom användning. Exempel från respondent #3 (fetstilt är frågor ställda 

av intervjuledaren): 

 

- [...]det var alltså en idé som kom ifrån Innovationscenter? 

- Jag vet inte om den kom just därifrån eller om de snappade upp den ifrån någon 

annan, det har jag ingen aning om. 

- Men det var de som implementerade det i alla fall? 

- De gjorde den och gjorde det, gjorde den egentligen utan större... liksom. 

 

Denna osäkerhet kan komma av en övergripande oklarhet om Innovationscenters exakta roll, 

vad deras arbetsuppgifter är och vilka resultat som kan förväntas av deras arbete. Många av de 

aktiviteter som placerats i leverantörsfären beskrivs av Innovationscenters personal som små 

steg mot en ny, mer innovativ och kreativ kultur på Arbetsförmedlingen där man vågar prova 

nya saker och vågar göra fel. Respondent #6 berättar om hur han anser att man bör göra för 

att skapa en säker miljö som främjar innovation: 

 

“Det är som att det finns en, liten oro över att, ja men, hur ska man säga, ja, inte 

otrygg känsla, men att, jag tror att, det är inte så enkelt att man sager ”är det någon 

som vill jobba med innovation?” är det någon som har en ny idé utan att man, liksom, 

hur lockar man fram det, och då är vi tillbaka till det här med kultur och hur man 
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jobbar med innovation snarare, att man kanske har det som en säker miljö.” 

 

Respondent #6 som roterat tillbaka till linjeverksamheten exemplifierar Innovationscenters 

tankar kring sina operanta resurser: 

 

“hm, få se, vad har jag tagit med mig, ja det är ju jättemycket såklart. Ja, hm, ja, 

alltså, nu ska vi se. Det är faktiskt att poängen av att jobba liksom 

krossfunktionellt.” 

 

Han anser alltså att han har blivit berikad av sin period på Innovationscenter, bland annat 

för att de jobbar krossfunktionellt och har olika kompetenser som kompletterar varandra. 

5.1 Potentiellt värdeskapande 
Det potentiella värdeskapandet sker i leverantörsfären och analysen visar att majoriteten av de 

aktiviteter som utförs av Innovationscenter hör hemma där. Många av dessa aktiviteter ämnar 

också uppnå väldigt abstrakta, omätliga mål. Respondent #13 diskuterar en sådan målbild: 

 

“Jag kan ju tycka att innovationscenter för mig är mycket en katalysator för att 

någonting annat ska hända, så det är lite mera som värktabletten man tar, eller den 

här uppiggande drycken eller vad det nu kan vara för någonting, någonting som gör 

att man vill jaha ja just det, har vi den här kraften? Det är inte en kraft i sig utan det 

är någonting som släpper lös andra krafter.” 

 

Respondent #13 beskriver ovan en ambition om att vara en drivande faktor för och inspirera 

till digital innovation. Att starta upp Innovationscenter är en del i ett led att låta kreativa 

personer med olika kompetenser arbeta med vad de vill och att ge dem svängrum att göra det. 

Detta antyder ett implicit antagande om att det automatiskt kommer att skapa någon form av 

värde. Eftersom Innovationscenter tillåter en fri och öppen arbetsprocess vill de få 

medarbetarna att våga och vilja prova sina idéer. Internt på Arbetsförmedlingen är 

uppfattningen generellt att Innovationscenter är ett bra initiativ och man hoppas att genom att 

sätta något litet i rullning ska fenomenet med innovation växa och sprida sig genom 

organisationen. Respondent #6 beskriver effekten såhär:    

 

”[...] så att det blir lite som en snöbollseffekt kan jag, oklart i backen hur långt snöbollen 

är men, vi har startat igång någonting, och det tycker jag att vi ska säga, att vi har 

startat igång någonting med innovationscenter. ” 

 

Inom Innovationscenter finns även en vision om att de vill få hela Arbetsförmedlingen att ta 

till sig ett, för myndigheter, nytt och innovativt arbetssätt. Genom att utnyttja varandras olika 

kompetenser mer över avdelningsgränserna skulle arbete kunna ske effektivare och med större 

innovationskraft som då kan generera idéer som kan komma allmänheten till nytta. Detta 

pratar bland annat respondent #4 om: 
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“Vi har nog snarare börjat med att försöka skapa ett innovativt klimat på 

myndigheten, och det tycker jag absolut att vi har lyckats med.” 

 

De aktiviteter som ligger närmast att bidra till den kulturella utvecklingen, som kan påvisas 

med hjälp av studiens empiri, är de föreläsningar Innovationscenter håller och utställningar 

för Arbetsförmedlingens anställda. Det finns dock inget som tyder på att Innovationscenter 

startar projekt tillsammans med sina medarbetare och ger dem förutsättningar för att komma 

igång och lyckas, vilket kan anses rimligt för en enhet som ska “släppa lös” andras 

innovationsförmåga. Detta leder till att målbilden att bli en katalysator måste räknas som ett 

potentiellt värdeskapande. Flera av respondenterna påpekar själva att det inte är 

Innovationscenters uppgift, eller uppdrag, att utveckla de idéer de genererar till en faktisk 

produkt. Däremot pratar Innovationscenter om samarbeten med andra aktörer inom 

Arbetsförmedlingen och att de vill tillhandahålla en idébank som är tillgänglig för 

entreprenörer. De säger sig även kunna hjälpa till med vissa resurser till de som vill utveckla 

någon av deras idéer. Om exempelvis ett mindre start-up företag vill utveckla en idé men 

behöver resurser anser respondent #13 att det vore rimligt för Arbetsförmedlingen att sponsra 

det arbetet finansiellt för att underlätta utveckling och undvika problematiska upphandlingar: 

 

“Där skulle vi som statlig myndighet, för vi sitter ju ofta fast i det här träsket liksom, 

vi kan inte upphandla och det är allt det där tjafset, som vi fastnar i det, om vi istället 

kunde vara en bank - exempelvis, ja men det där är en jättebra idé, vi investerar, på 

olika sätt i det här, vi köper 2000 ex av den där applikationen för ni vann den där 

tävlingen, så den vill vi testa.” 

 

Detta skulle då leda till att idéerna som genereras minst kommer så långt som ett pilottest och 

därmed i någon mån kommer ut i bruk hos konsumenterna. Fram tills det att detta system 

faktiskt existerar är tanken om en idébank endast ett potentiellt värde. 

En återkommande ambition som identifierats är tanken om att röra sig från att utveckla alla 

digitala tjänster på Arbetsförmedlingen till att skapa ett ekosystem av grundtjänster som kan 

agera som byggstenar för tredjepartsutvecklare som vill etablera sig på arbetsmarknaden i 

olika former. Respondent #13 berättar om denna ambition: 

 

“Så vill vi bli ett nav istället här då, och att bli det som jag har skrivit här då, 

arbetsmarknads, digitala ekosystem, med dess epicentrum, det vill säga att vi 

förflyttar oss in här, och det är ju det här universumet består av ett antal galaxer, det 

här är en galax med arbetsmarknaden, utbildningsmarknaden är en galax, och så 

vidare vi kan lägga på ett antal galaxer, runt omkring där dårå. Och att 

innovationscenter genom det här att visualisera digital möjligheter för morgondagens 

arbetsmarknad.” 

 

Respondent #6 berättar hur det kan fungera i mer detalj: 
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“Så då började vi prata om någon form av ekosystem, det kanske är bättre att vi ska 

samverka med alla, och tillsammans göra det bättre för arbetsgivare och 

arbetssökande. Så den idén var det som började bli limmet under våren när jag 

jobbade på det här, ett ekosystem för jobbmatchning.” 

 

Respondent #4 klargör att det är en ambition för framtiden, inte en verklighet idag: 

 

“Vi ser framför oss någon slags ekosystem där vi kanske har infrastruktur och så har 

vi andra aktörer som bygger tjänsterna och allting tillsammans gör ju att det blir 

lättare att hitta jobb och det blir lättare för de som letar personal att hitta rätt 

personal. För det är ju lite uppdelat idag. Alla aktörer är i varsin silo och håller på och 

jobbar och konkurrerar med varandra. Vi tror ju att många skulle tjäna på att vi delar 

på mycket av infrastrukturen och sen att man konkurrerar mer med de tjänster man 

erbjuder.” 

 

Att etablera ett ekosystem som myndighet är en utmanande och spännande ambition som har 

ett enormt potentiellt värde. 

Externa hackathons är en grundaktivitet som ingår i Innovationscenters ansvarsområde. 

De utför årligen ett hackathon i Arbetsförmedlingens respektive verksamhetsregioner (norr, 

mitt och syd). Varje hackathon har ett tema och under en bestämd tidsperiod utvecklas idéer 

av olika deltagande lag, som sedan presenteras och en jury bestämmer vilket lag som har 

vunnit. Det har visat sig svårt att driva vidare utvecklingen av vinnande idéer, och av de tre 

stora hackathons som utförts i skrivande stund har ingen vinnande idé gått vidare till 

utveckling och produktion. Respondent #13 beskriver att den kunskap som genereras inte 

skapar något faktiskt värde: 

 

“Om vi liksom kunde få lite mer ruljans på det där arbetet, för jag menar, det är ju, jag 

tror att det är där oftast är det hackathon tävlingarna, dom stannar ju där vid 

tävlingen, och sedan händer det inget mer.” 

 

Det potentiella värdet som själva idégenererandet dessa hackathon har är stort och om 

Innovationscenter skulle lyckas driva dessa från idé till pilottestning skulle faktiskt värde 

genereras för Arbetsförmedlingens kunder och på sikt för arbetsmarknaden. Då detta i nuläget 

inte sker måste allt idégenererande som sker här räknas som potentiella värden. 

En del idégenererande sker också på ett mer traditionellt sätt genom att köpa in och testa 

nya teknologier och produkter samt genom att skapa prototyper av olika slag. Detta beskrivs 

som en fortgående, ostrukturerad process och grundar sig i vad Innovationscenters personal 

stöter på under sitt arbete och känner sig intresserade av att gå vidare med. Respondent #8 

berättar: 

 

“Det ena är den här, ska vi kalla det disruptiva, att tänka helt utanför vad vi normalt 
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tänker på för att få en större förändring av arbetsmarknaden. Som vi inte har en aning 

om vad det är. Så därför provar vi en massa saker och jag har i alla fall tagit det jag 

tycker verkar roligt och utvecklat det och ser om det passar till arbetsmarknaden. Så 

det var ett sätt.” 

 

Ett exempel på en prototyp som flera respondenter har tagit upp är en idé som har namnet 

Jobbsändaren, respondent #8 berättar: 

 

“[...] vi har ju "Jobbsändaren". Den tycker vi var en superb prototyp sen skulle man 

kunna ta vidare den då. Det är att man har en liten sändare i affären som skickar ut 

signaler som alla som går förbi då fångar upp som är intresserade av att jobba, så 

"här finns det ett jobb, är du intresserad?" och så trycker man kanske "ja" då, och då 

får arbetsgivaren reda på att man är utanför och intresserad och då kan man träffas 

direkt.” 

 

Respondent #9 pratar också om Jobbsändaren: 

 

“[...] den här Jobbsändare som var en tanke… att kunna titta på jobb i sin telefon när 

du går runt på stan, går förbi Pressbyrån och du söker jobb inom handel. Då kanske 

det säger pling i din telefon och du kan få fram jobbeskrivningen på en gång för att se 

om den är intressant eller inte” 

 

Viktigt att notera är att trots att flera respondenter nämner denna idé vid namn och lyfter fram 

den som ett exempel på arbete de har utfört, är det inte något som har lett till en tjänst som 

finns i drift, utan är något som de hoppas hitta någon annan som kan ta ansvar för och driva 

vidare. Jobbsändaren genererar därmed inget faktiskt värde, trots att det är ett av de mer 

konkreta resultat som studien identifierat. Respondent #6 beskriver hur det har varit svårt att 

rekrytera för att det inte finns några etablerade strukturer. 

 

“Och då gick man ut och frågade de som jobbar här på heltid, och fick väldigt lite 

ansökningar, och det tror jag att, ja, alla ville, men ingen ansökte, vad har gått fel där 

då? En sak kanske kan vara just det här att, det är enkelt att säga att jag vill Innovera 

och skapa nytt, men kommer man till innovationscenter är det ett vitt papper, och de 

som jobbar här nu kanske är mer vana att arbeta utifrån ett vitt papper, kanske till och 

med blir, ja vad ska jag säga, inte vill ha jättemycket strukturer.” 

5.2 Faktiskt värdeskapande 
Det utförs även interna hackathons inom Arbetsförmedlingens organisation, exempelvis 

utfördes ett hackathon med syftet att förstå problematiken för en person med MS när de 

försöker interagera med Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Detta och den interaktion 

Innovationscenters personal har med olika aktörer utanför sin egen enhet på både externa och 

interna hackathons faller inom den gemensamma sfären, där båda parter utvecklar varandra 
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genom den interaktion som sker. 

Innovationscenter deltar även i olika utsträckning på Arbetsförmedlingens 

verksamhetsdagar som innefattar interna, utvecklande verksamhetsaktiviteter. På dessa dagar 

visar de bland annat upp modern teknologi för arbetsförmedlare och resultatet av detta har 

upplevts positivt. Interaktionen med den nya teknologin blir ofta en “aha”-upplevelse för 

arbetsförmedlaren som då uttrycker att steget till de nya sakerna känns betydligt kortare än 

vad de själva trodde innan de fick prova på dem. Respondent #9 berättar om sin erfarenhet 

som representant för Innovationscenter på verksamhetsdagarna: 

 

“En del kom och tyckte att tekniken var jätteläskig och kände att de höll på att bli 

ifrånsprungna. Särskilt i Luleå så kom det ett helt gäng med lite äldre handläggare, 

grå pantrar i princip, och testade VR och tittade på Jurassic Park, och de skrattade så 

de höll på att kikna och var fullständigt lyckliga.” 

 

Detta är ett exempel på en aktivitet som resulterade i att Innovationscenter kunde inspirera 

sina medarbetare till att vara mindre skygga för nya lösningar och teknologier. Det resulterar 

också i en form av marknadsföring då verksamhetsdagarna är en möjlighet för 

Innovationscenter att etablera sig som en del av Arbetsförmedlingen och där kan de knyta 

viktiga kontakter inom organisationen. Den kunskap de förmedlar om ny teknik leder också 

till att de får förslag från handläggare om hur den kan användas för att förenkla deras arbete. 

Respondent #9 fortsätter: 

 

”Vad vi än gjorde så fick vi massa respons tillbaka på användningsområden från de 

som vi var rädda att de skulle tycka att vi var knasiga. Istället fick vi "ja! tänk, här 

skulle man ju kunna visa för nyanlända hur det här med fika på jobbet fungerar". 

Varför är fika så viktigt i Sverige? En del ritualer vi har som är så heliga kan man visa 

där. Det skulle vara nyttigt för många att se det, ungdomar som aldrig jobbat eller 

personer som varit borta från arbetslivet ett tag.” 

 

Vidare sker en stor mängd nätverkande och inspirerande aktiviteter som föreläsningar och 

workshops. Internt handlar det primärt om att inspirera eller delta i verksamhetsutvecklande 

aktiviteter och externt handlar det om samarbeten med andra organisationer, såsom andra 

länders arbetsförmedlingar, företag i Sverige och Universitet runt om i landet. Respondent #7 

pratar om hur de använder Innovationscenter för att inspirera sina medarbetare och uttrycker 

även en åsikt om att Innovationscenter skulle kunna inspirera mer om de satt närmare 

avdelningen digitala tjänster eller IT: 

 

“[...] han kommer att här om några veckor då ha en frukost-inspirationsföreläsning 

för hela min enhet, det är en sådan där bra grej och sen har jag sagt åt dem också att 

ni kan ju inte sitta här i en skrubb med alla coola grejer ni måste ju vara hos oss!” 

 

Respondent #6 ser också på detta arbete som något mycket viktigt, men nämner att det är en 
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utmaning att få innovationsarbetet att gå på egna ben, det vill säga att ändra kulturen, och 

nämner även ambitionen att vara en katalysator, som redan etablerats som ett potentiellt 

värde: 

 

“Så att det, för nu är det ju så mycket så, det är en ganska stark motor, att det en liten 

grupp människor som är ute och pratar och föredrar, men hur får man det att gå på 

egna ben så att säga, då krävs det ju någon form av struktur så att säga.” 

 

Detta kan förklaras vidare av insikter från respondent #7, som pratar om hur 

Innovationscenter har marknadsfört sig primärt externt och skapat gemensamt värde utanför 

Arbetsförmedlingen. 

 

“[...] de är aktiva och är ute på verksamhetsdagar och mässor och sådana här saker 

så att... Min uppfattning, och det är inte alls säkert att den stämmer, att den är rätt 

men det är att innovationscenter har varit duktiga på att marknadsföra sig mera 

externt, mera än internt.” 

 

Om målet är att innovation ska bli något mer självgående är det rimligt att anta att merparten 

av tillgängliga resurser behöver läggas på att arbeta internt, både med idégenererande 

aktiviteter, marknadsföring och verksamhetsutveckling. Detta till trots ser vi att en majoritet 

av aktiviteterna som utförs sker externt. Vi noterar även här att både respondent #7 och #6 

pratar om verksamhetsutveckling, som inte är ett uttalat mål för Innovationscenter. Det 

externa arbetet har dock gett resultat, respondent #4 pratar om hur det internationella arbetet 

gett frukt: 

 

“Vi har ju träffat folk från våra systerorganisationer i Europa t.ex. som har varit här 

och tom bjussat på en del av sina tjänster som vi har kunnat bygga vidare på. Så det 

är också en sån där sak som jag vet att IC har bidragit med.” 

 

Tjänsten i det här fallet syftar på en mjukvara för kompetensmatchning som Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), den flamländska arbetsförmedlingen 

har utvecklat, ett konkret exempel på ett samarbete som skapat ett faktiskt värde, då den koden 

är användbar för Arbetsförmedlingens olika mjukvaruutvecklingsteam som arbetar med 

matchningsfrågor. 

5.3 Aggregerad analys 
Arbetsförmedlingens Innovationscenter består i dagsläget av drygt ett halvt dussin 

handplockade medarbetare från myndighetens IT-avdelning samt avdelningen för digitala 

tjänster och har sin bas på huvudkontoret i Stockholm. Från uppstarten i mars 2016 har den 

uttalade tanken med deras arbete varit att visualisera digitala lösningar som kan främja den 

framtida svenska arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2016). I det arbetet ingår att ringa 

in kundernas behov för att därefter presentera och utvärdera vilka av dessa lösningar som 
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skulle kunna bemöta detta behov (Arbetsförmedlingen startar Digitalt Innovationscenter, 

2017). Bilden av hur Innovationscenters arbete ser ut, och i förlängningen vilken roll de har i 

Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete, visar sig dock vara oklar med utgångspunkt i 

den data som denna studie har genererat. Respondenternas svar från de intervjuer och den 

workshop som genomförts visar att det finns en övergripande bild av att Innovationscenters 

teammedlemmar söker upp och testar ny digital teknik med syfte att inspirera andra 

medarbetare på myndigheten samt förmedla en slags innovationsanda. Men det finns också en 

stor osäkerhet kring vad innovationscentret faktiskt gör förutom att arbeta innovativt, där det 

sistnämnda är svårt att definiera för samtliga respondenter, även för de som är involverade i 

Innovationscenters arbete. 

Ser man till de axiom, det vill säga Innovationscenters målbilder och visioner (Tushman, 

1997), som identifierats så visar analysen på ett flertal sådana med olika inriktning och bredd. 

För att skapa en tydlig bild av de axiom som togs upp under datainsamlingen sammanställs de 

nedan med numrering och beskrivning (tabell 4). Vissa respondenter nämnde likartade axiom 

och dessa har därför slagits samman till ett. 
 

Nr Axiom 

1. Samverka med alla aktörer på arbetsmarknaden, även andra rekryterare 

2. Verka för alla aktörer på arbetsmarknaden (rekryteringsbolag, arbetssökande, arbetsgivare) 

3. Göra det bättre för arbetsgivare och arbetssökande 

4. Verka för innovation generellt 

5. Vara en symbol för att Arbetsförmedlingen tänker nytt 

6. Förnya myndigheten 

7. Vara kärnan i hela organisationen, ett nav som sprider innovation 

8. “Sträcka ut idéer” på Arbetsförmedlingen 

9. Koppla ihop Arbetsförmedlingen med forskningsvärlden, andra företag och myndigheter, nationellt och 
internationellt 

10. Öva på att tänka utanför boxen, för att förändra arbetsmarknaden 

11. Inspirera Arbetsförmedlingen genom att vara framåtdrivande och upplysta kring utveckling 

12. Innovera för arbetsmarknaden 

13. Göra något av vissa idéer men inte alla, ha en idélista 

14. Försöka få större kapacitet och utvecklingsförmåga på Arbetsförmedlingens IT-avdelning 

15. Föra samman ny teknik med användningsområden där behov finns 

16. Få igång lusten i hela myndigheten, smitta av sig experimentlust och öka intresset för ny teknik för att 
personalen ska kunna applicera det på sitt eget arbete 

17. Göra Arbetsförmedlingen mer relevant för framtiden 
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18. Öka anseendet hos Arbetsförmedlingen 

19. Bygga på kulturen att vilja och kunna tänka annorlunda, att våga göra fel 

20. Vara en motor för att få ut idéer 

21. Sammankoppla behov och någon som kan utföra det som behövs 

22. Utveckla stödfunktioner för externa utvecklare, göra det lättare för andra att utveckla 

Tabell 4: Identifierade axiom 

Sett till den klassiska innovationscykelns tre delar variation, urval och bevarande (Tushman, 

1997) så visar analysen att en övervägande del av Innovationscenters arbete äger rum i den 

första fasen och går sällan vidare till faserna urval och bevarande. 

Enligt respondenterna hamnar det mesta av Innovationscenters arbete inom fasen för 

variation där behovet av radikal förändring är utlöst och ett stort antal idéer uppstår som man 

senare kan välja bland och utveckla vidare. Variationsfasen omfattar enligt analysen 

Innovationscenters dagliga arbete med att leta upp olika för enheten intressanta tekniska 

lösningar, testa dem, fundera ut vad de kan användas till, hålla koll på vad andra 

organisationer arbetar med och engagera medarbetarna på Arbetsförmedlingen i olika 

aktiviteter för att väcka och samla in idéer. 

När det kommer till urvalsfasen där värdefulla idéer väljs ut för att vidareutvecklas pekar 

analysen på att väldigt lite sker. Respondenterna berättar att det urval som äger rum sker i 

form av att Innovationscenters medarbetare tittar närmare på sådant som de tycker verkar 

roligt och försöker utveckla detta vidare. Det finns med andra ord inget strukturerat sätt att 

välja ut idéer utan det handlar mer om att komma fram till något av en händelse. Respondent 

#7 berättar om detta: 

 

"Furhat var ju en rolig robot, som vi av en händelse kom i kontakt med. Och sen tar vi 

och tittar på vad det/den kan göra och sätter den i ett sammanhang och visar upp då 

vad den skulle kunna göra" 

 

Respondent #9 talar om att Innovationscenter arbetar i ett flöde och menar att tanken kanske 

inte är att enheten ska syssla med urval: 

 

"IC har ju massa idéer och funderingar men tanken är ju inte att vi ska ha 

tomteverkstad och göra sakerna, tanken är ju att det ska lämnas vidare till 

tomteverkstan" 

 

Innovationscykelns sista fas är den där de utvalda idéerna hamnar i ett tillstånd av bevarande; 

de utvalda idéerna går bara igenom små förbättringar fram till att det är dags för en ny radikal 

innovationsperiod att dra igång. Analysen kan inte visa på att Innovationscenter sysslar med 

någon form av bevarande. 

Analysarbetet visar dock att Innovationscenter är engagerade i en mängd olika aktiviteter. 
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I vilken värdeskapande sfär dessa olika aktiviteter hör hemma illustreras nedan i figur 2. 

Analysen identifierade 20 distinkta värdeskapande aktiviteter. Distributionen av aktiviteter 

mellan sfärerna redovisas i tabell 5. 
 

Sfär Antal aktiviteter 

Leverantör 12 

Gemensam 5 

Konsument 3 

Totalt 20 

Tabell 5: Aktivitetsdistribution 

Sett till Innovationscenters aktiviteter är leverantörsfären är den överlägset mest populerade 

sfären och omfattar tre gånger så många aktiviteter som de andra två gör tillsammans (figur 

2). Detta visar på en stor mängd potentiellt värdeskapande och en relativt mindre mängd 

faktiskt värdeskapande. 
 

 

Figur 2: Populerade värdesfärer 

Tabell 6 beskriver de operanta resurser som analysen identifierat hos Innovationscenters 

personal. Dessa resurser är vad de själva anser vara viktigt för sitt eget arbete. Det finns ett 

tydligt fokus på nätverkande aktiviteter som att bygga ekosystem och att interagera med och 

bevaka omvärlden. De operanta resurser som begreppsapparaten pekade ut i datamaterialet 

berörde kulturen och visionen inom Innovationscenter och Arbetsförmedlingen. Där man vill 



 

24 
 

ha en öppen miljö och låta idéer växa fram från ett vitt papper, men även vågar prova dem 

kontinuerligt över tid och när en idé kasseras drar man lärdom av denna för framtiden. Det 

framgår även hur de som arbetar på Innovationscenter ska berikas med en innovationsanda 

som sedan ska följa med tillbaka ut i linjeverksamhet där andra kan ta del av deras kunskaper 

och erfarenheter. Här läggs även vikt vid att besitta en stor nyfikenhet och att aldrig bli bekväm 

i sin position då detta lätt resulterar i att man blir omsprungen av andra aktörer. 
 

Operant resurs Tillämpning av Innovationscenter 

Idéer för tjänster Idag görs ett antagande om att utföra idégenererande aktiviteter kommer leda till en 
implicit förbättring över tid. Det anses vara viktigt att testa och experimentera. Ingen 
förvaltning sker. 

Erfarenhet av att ha 
arbetat på 
Arbetsförmedlingen 

Används för att välja ut teammedlemmar. Tanken är att krossfunktionella team som 
förstår hur Arbetsförmedlingen fungerar kan lyckas bättre i sitt arbete. 

Målbild: Från 
egosystem till 
ekosystem 

Används för att arbeta för att Arbetsförmedlingen ska erbjuder grundtjänster som 
tredje parter kan använda för att bygga tjänster för arbetsmarknaden. 

Kapacitet för 
omvärldsbevakning 

Används för att lyfta blicken och hitta nya teknologier och idéer som annars inte hade 
identifierats av Arbetsförmedlingens linjeverksamhet, även för att lära sig hur 
kunderna använder tekniken, och vilka förväntningar de har. 

Vitt papper Det anses vara en styrka att kunna arbeta från noll och inte ha något gammalt som 
tynger ner och försvårar. 

Personalrotation Innovationscenter består av personal från avdelningar inom Arbetsförmedlingen, 
som efter ett år på enheten återgår till att arbete i linjeverksamheten. Detta anses 
lyfta båda parter. 

Nätverkande och 
Inspiration 

Innovationscenters personal lägger mycket vikt på att vara ute bland alla olika parter 
på arbetsmarknaden för att inspirera, lyfta, och få idéer och förslag i gengäld av de 
man möter. 

Tabell 6: Operanta resurser 

6. Diskussion 
Vår analys visar tydligt att Innovationscenters roll i Arbetsförmedlingens digitala 

innovationsarbete omfattar tre funktioner: omvärldsbevakning av nya teknologier och 

arbetssätt, diverse internt inspirationsarbete och verksamhetsutveckling samt extern 

marknadsföring av Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete och förnyelseresa. Vårt 

forskningsbidrag bidrar med empiri till vidare forskning om digital innovation inom offentlig 

sektor och vi föreslår att Innovationscenter utför förändringar i form av att närma sig 

moderorganisationen genom att etablera processer och strukturer. Vi föreslår att de återgår till 

den tidiga målbilden och lägger mer vikt på omvärldsbevakning och inte försöker innovera hela 

arbetsmarknaden. Slutligen föreslår vi att de fokuserar ännu mer på verksamhetsutveckling 

inom Arbetsförmedlingen då det representerar deras största möjlighet att påverka 

arbetsmarknaden. 
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6.1 Innovationscenters roll 
En av våra tidiga insikter efter besöket på Innovationscenter var att det fanns en stor 

diskrepans mellan enhetens diskurs och bas. Denna insikt är en viktig del av att utreda vilken 

roll Innovationscenter har i Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete. Blomberg (2003) 

poängterar vikten av att använda sig av diskurs och bas vid en organisationsanalys för att göra 

det tydligt att beskrivningar av verkligheten inte är, eller inte ens nästan är, samma sak som 

de händelser och aktiviteter som beskrivningarna gör anspråk på att beskriva. Om man inte 

gör en sådan distinktion tillåter man att objektiva fakta blir en av flera nivåer av verklighet 

istället för att vara hela sanningen. En beskrivning tenderar att variera över tid, medan 

objektiva fakta är opartiska och därmed fortsatt användbara i exempelvis en analys som denna. 

I fallet Innovationscenter, som studien visar är en relativt ostrukturerad, oplanerad enhet, är 

det rimligt att anta att beskrivningen av dess egna aktiviteter varierar över tid. Vi kan se i vår 

analys att de aktiviteter som utförs (bas) inte rimligtvis kan antas möta de mål och målbilder 

som Innovationscenter diskuterar när vi intervjuar dem (diskurs). Denna diskrepans tyder på 

att Innovationscenter inte själva vet exakt vad deras roll är, ett problem som kan tänkas vara 

grundat i den fria och ostrukturerade natur deras arbete har samt avsaknaden av deadlines för 

konkreta resultat. För att definiera deras roll använder vi värdeskapande i vår analys och 

genom att titta på det arbete de har utfört har vi etablerat vilka värden de genererar och för 

vem, vilket tydliggör den roll de har haft hittills. 

Även om värdeskapande finns i många varianter och sker i lika många instanser är det 

ofrånkomligt att konceptet grundar sig i användning och interaktion med intressenter som 

kunder, ägare och medarbetare (Vargo et al., 2008; Grönroos et al., 2012). För att värde ska 

genereras som dessa intressenter självständigt kan tillskansa sig måste aktiviteterna en 

organisation utför ta sig hela vägen fram till konsumentsfären (Grönroos et al., 2012) och inte 

fastna i den gemensamma sfären. I detta fall visar våra intervjuer att de faktiskt värdeskapande 

aktiviteter som Innovationscenter ägnar sig åt huvudsakligen ligger inom den gemensamma 

sfären. Detta innebär enligt oss att den roll som Innovationscenter idag besitter inom 

Arbetsförmedlingen första hand är som inspirationskälla snarare än som en drivkraft för 

innovation. Det är svårt att utifrån exempelvis den definition Yoo et al. (2010) presenterar av 

digital innovation säga att det är det Innovationscenter arbetar med. De aktiviteter (figur 2) de 

ägnar sig åt som genererar faktiska värden kan liknas vid en inspirationshub, eller eventuellt 

en verksamhetsutvecklande enhet, mer än en inrättning för innovationsarbete. Deras 

workshops, utställningar, föreläsningar med mera kan fungera som inspirations- och 

kunskapsspridning av framtida teknologi och digitala lösningar både inom och utanför 

Arbetsförmedlingens organisation. Innovationscenters personal fungerar på så vis som en typ 

av innovationsmissionärer vars roll är att inspirera andra till att innovera arbetsmarknaden, 

men de gör inte det själva. Drucker (1998) beskriver att det måste finnas en balans mellan 

inspiration och hårt arbete för att innovation ska ske. Idag fokuserar Innovationscenter på 

inspiration och saknar enligt studien både ambitionerna och resurserna för att ta de idéer som 

de har genererat vidare. 

De nuvarande aktiviteterna att testa och utvärdera ny teknik leder till att 
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omvärldsbevakning blir en stor, naturlig del av deras ansvarsområde trots att en representant 

från styrgruppen anser att resultatet av det arbetet inte utnyttjas tillräckligt i nuläget. Flera av 

respondenterna påpekar att Innovationscenter endast har arbetat i ett år och därför menar att 

det inte går att förvänta sig några konkreta resultat ännu, menar vi att en så lång första fas av 

innovationscykeln är ett tecken på en långsam och ineffektiv innovationsprocess som i 

förlängningen kan bli Innovationscenters fall. Tushman (1997) beskriver en helomvändning 

av General Radio som från början till slut genomfördes på ett år och med bakgrund av detta 

anser vi att det finns risk för att Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta falla efter andra 

aktörer på arbetsmarknaden istället för att komma ikapp dem. Det kan vara problematiskt att 

jämföra en privat verksamhet med en offentlig organisation men det är privata aktörer som 

Arbetsförmedlingen ligger bakom när det gäller sin digitala närvaro och sitt digitala 

tjänsteutbud, därför är liknelsen trots allt relevant. 

Studien visar också att Innovationscenter har en nätverkande och marknadsförande roll i 

Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete. Majoriteten av de aktiviteter som enheten 

genomför i den gemensamma sfären där faktiskt värde samskapas har att göra med att söka 

upp och knyta kontakter med andra myndigheter samt företags- och forskningsvärlden. 

Genom detta bjuder Innovationscenter in utomstående aktörer med andra synsätt att engagera 

sig i myndighetens arbete med digital innovation vilket i förlängningen kan leda till en mer 

träffsäker utveckling av Arbetsförmedlingens tjänster. 

Vi anser därför att Innovationscenters roll i Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete 

huvudsakligen omfattar tre saker: (1) omvärldsbevakning av nya teknologier och arbetssätt, 

(2) internt inspirationsarbete och verksamhetsutveckling och (3) extern marknadsföring av 

Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete och förnyelseresa.   

6.2 Bidrag till forskning 
För att organisationer ska överleva i dagens digitaliserade och snabbt föränderliga samhälle är 

fokus på digital innovation ett måste (Nylén & Holmström, 2015) och gäller såväl privata som 

offentliga organisationer. Att arbeta innovativt har alltid varit viktigt för att företag ska kunna 

hänga med och konkurrera och innebär i sin mest allmänna form att introducera något nytt. 

Digital innovation innebär enligt Yoo et al. (2010) att nya produkter skapas genom 

användningen av nya kombinationer mellan digitala och analoga komponenter. För att det ska 

vara tal om digital innovation måste denna kombination baseras på just digitalisering: 

omvandling av något till tidigare analogt till digitalt. Studien visade att trots 

Innovationscenters ansats till att arbeta med digital innovation kommer de enligt Yoo et al. 

(2010) definition bara halvvägs. Innovationscenter arbetar mycket med den del av definitionen 

som rör att använda nya kombinationer mellan digitala och analoga komponenter: de lägger 

en stor del av sitt arbete på att hitta nya tekniska lösningar med vars hjälp det som tidigare 

varit analogt kan digitaliseras, men några nya produkter har enligt studien inte skapats. Det 

finns inom Innovationscenter en önskan om att kunna utveckla eller i alla fall påverka 

utvecklingen av deras idéer i större utsträckning. Dock visade inte resultatet av denna studie 

på några sådana tendenser. 

Existerande forskning visar att offentliga organisationer är mer byråkratiska och svårare att 
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förändra än privata organisationer (Boyne, 2002; Rainey et al., 1985; Lachman et al., 1976). 

Innovationscenter har dock anammat tankarna kring öppen innovation (Chesbrough, 2006) 

och Arbetsförmedlingen har genom initiativet Innovationscenter gjort ett intressant försök att 

öka flexibiliteten genom att ge en enhet fria tyglar och på så vis undvika att byråkratin ska 

hindra deras förnyelsearbete. Vi kan dock inte utifrån vår studie säga att Arbetsförmedlingen 

genom Innovationscenter har drivit det digitala innovationsarbetet framåt då vi utifrån 

studiens empiri och existerande forskning inte kan kalla det arbete Innovationscenter utför 

digital innovation. Det faktum att de aktiviteter som de idag utför primärt sker utanför 

Arbetsförmedlingen är dock någonting vi anser vara intressant. Utifrån befintlig forskning 

(Boyne, 2002; Rainey et al., 1985; Lachman et al., 1976) kan vi göra ett antagande om att detta 

har skett för att den egna organisationen har erbjudit för mycket motstånd och långsamma 

processer: det har helt enkelt varit enklare att utföra aktiviteter och producera resultat genom 

att distansera sig från Arbetsförmedlingen. Detta förklarar också att de sysslar mer med den 

inspirerande delen av innovationsarbete som Drucker (1998) beskriver i sin forskning. I 

studien fann vi ett relativt färdigställt projekt, Jobbsändaren, som har legat i dvala en 

tidsperiod. Att detta projekt inte har vidareutvecklas är ytterligare ett bevis som pekar på 

samma problem. De berättar att de har försökt hitta någon på IT eller avdelningen för digital 

tjänster som kan överta ansvaret för att färdigställa denna produkt, men har hittills inte 

lyckats. Denna insikt utökar den kunskap vi har om hur offentliga organisationer hanterar den 

ökade förväntan som finns på att de ska arbeta med digital innovation. March (1991) pratar 

om att exploatering måste ske kontinuerligt för att organisationen ska gå runt, men att det även 

måste ske exploration av nya saker för att skapa radikala förändringsmöjligheter. Tushman 

(1997) pratar om att det måste finnas två olika enheter inom samma organisation, en som 

sköter inkrementella förbättringar av linjeverksamheten och en som periodvis skapar 

möjligheter för radikala förändringar. Vi anser att Innovationscenter utför det explorativa 

arbete March (1991) påpekar är viktigt och kan liknas vid den innovativa verksamhet Tushman 

(1997) menar måste existera. Detta till trots blir resultaten inte att nya produkter eller tjänster 

utvecklas och för att få mer tydliga resultat vänder Innovationscenter sig externt och säger att 

de arbetar för och mot arbetsmarknaden mer generellt. Med grund i dessa insikter blir det 

tydligt att Arbetsförmedlingens försök att öka den digitala innovationen inom organisationen 

genom en löst kopplad enhet med fria tyglar inte har producerat det önskade resultatet. 

Arbetsförmedlingen måste själva etablera strukturer och processer i förhållande till den 

byråkrati som traditionellt omgärdar en offentlig organisation (Boyne, 2002) om de vill 

åstadkomma en ökad nivå av digital innovation. 

Bidraget till forskningen blir därmed (1) ett empiriskt sådant, trots att Arbetsförmedlingen 

och Innovationscenter har arbetat enligt Tushmans (1997) modell har önskade resultat inte 

uppnåtts. Utifrån forskning kring offentlig sektor (Boyne, 2002) vet vi att en offentlig 

organisation är för byråkratisk för snabba förändringar vilket Tushman (1997) inte har tagit 

hänsyn till. På grund av en offentlig organisations högre grad av byråkrati (Boyne, 2002) inser 

vi att (2) Arbetsförmedlingen inte kan lägga ansvaret med att öka nivån av digital innovation 

till en liten, löst kopplad enhet. De måste istället etablera nya strukturer och processer internt. 
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6.3 Bidrag till praktik 
Studien visar att Innovationscenter i dagsläget har fastnat i en innovationscykels första 

radikala fas där fokus främst ligger på idégenerering. Vi säger fastnat då vår studie inte kan 

visa att de sedan starten för drygt ett år sedan utvecklat eller drivit utvecklingen av några nya 

produkter, trots att vilja och idéer har funnits. För att Innovationscenter ska kunna säga att de 

arbetar med digital innovation behöver de röra sig vidare till faserna urval och bevarande, 

vilket i praktiken skulle innebära att de mer målmedvetet arbetar med att välja ut och 

vidareutveckla de idéer som väcks av innovationscentrets personal eller under de olika 

aktiviteter enheten bedriver. Detta arbete kan betyda att de ordnar med resurser för att de 

själva ska kunna börja utveckla, att enheten antar en drivande roll av utvecklingen men att den 

sker på andra avdelningar på Arbetsförmedlingen eller att de arbetar fram en plan för att 

utvecklingen ska ske utanför myndigheten av externa parter. Huvudsaken är att 

Innovationscenter tar ett större ansvar för att de operanta resurser som finns inom gruppen 

och att de idéer som genereras tas till vara på något sätt. Så länge arbetet inte drivs vidare från 

den första radikala delen menar vi att det idag endast är inspiration Innovationscenter sysslar 

med - och inte innovation. 

Kartläggningen av Innovationscenters aktiviteter visade att merparten av dessa äger rum i 

leverantörsfären inom vilken det inte genereras annat än potentiellt värde. Innovationscenter 

behöver rannsaka sina aktiviteter och eliminera sådana som inte är värdeskapande eller 

nödvändiga för värdeskapande, så att de genom detta kan frigöra resurser för kvalitetshöjande 

satsningar som exempelvis utveckling av prototyper. För att kunna göra detta behövs en tydlig 

målbild att arbeta mot, något vår analys visar att Innovationscenter saknar idag. Vid 

uppstarten av Innovationscenter var målbilden att visualisera digitala möjligheter för en 

framtida arbetsmarknad (Arbetsförmedlingen, 2016) vilket är en formulering vi gillar då den 

dels reflekterar mycket av det arbete som Innovationscenter faktiskt har utfört under sitt första 

år och dels för att det är en formulering som går att mäta och hantera i till exempel antal 

genererade förslag, antal tjänster satta i produktion och så vidare. Med detta skulle det gå att 

se om det arbete de har utfört har mynnat ut i det efterfrågade resultatet. Med grund i de 

intervjuer vi har utfört ser det däremot idag ut som att denna målbild har glömts bort eller 

blivit sekundär till fördel för en betydligt mer abstrakt målbild som är fokuserad kring att öka 

innovationskraften hos arbetsmarknaden eller i kortare ordalag: att innovera för 

arbetsmarknaden. Som det går att se i sammanställningen över de axiom som respondenterna 

tog upp (tabell 4) är tolkningen av denna målbild väldigt varierande och har resulterat i en stor 

oklarhet kring vad syftet med enheten egentligen är, till och med inom själva 

Innovationscenter. Men även om den senare målbilden har en något abstrakt och naiv natur 

tycker vi ändå att den är beundransvärd. Den sätter arbetsgivare och arbetstagare i fokus 

istället för Innovationscenters moderorganisation Arbetsförmedlingen vilket potentiellt kan 

leda till att de hittar vägar till förbättring som de annars hade missat. 

Vi ser dock två problem med denna typ av målbild. Det första är att det inte går att följa upp 

och utvärdera om organisationen har kommit närmare det uttalade målet, vilket leder till att 

det blir väldigt svårt att kritisera och utveckla Innovationscenter samt förbättra det arbete som 



 

29 
 

utförs av dess personal. Det går självklart att redovisa vilka idéer som genererats på olika 

hackathons som anordnats, hur många föreläsningar som anordnats eller hur många nya 

samarbeten med externa organisationer som etablerats. Men inget av ovanstående är dock en 

måttstock för en ökad innovationskraft på arbetsmarknaden. Att kunna dra några sådana 

slutatser skulle det krävas en större mängd forskning under en lång tidsperiod, med stora 

datamängder som samlas in vid flera olika tidpunkter. 

Ett annat problem är att Arbetsförmedlingens respektive Innovationscenters egen personal 

får utrymme för att utveckla radikalt skilda visioner av vad syftet med arbetet de utför är, vilket 

kan försvåra sammanhållningen av en gemensam strävan samt att arbetet ger några resultat. 

Det är vanligt att denna typ av ostrukturerad process anses leda till bättre innovation, men så 

är inte fallet: företag med god struktur för innovation lyckas enligt forskningen bättre med 

innovation (Tushman, 1997). Att inte ha någon struktur i sitt arbete gör det också svårare att 

samarbeta med andra delar av organisationen som kanske inte direkt förstår hur arbetet ska 

genomföras och därmed inte kan se sig själv delta i det. Därför finns en viktig poäng i att finna 

en balans mellan det strukturerade och det ostrukturerade (Drucker, 1998). March (1991) 

beskrivning av detta är ett pragmatiskt exempel på hur man bör balansera Innovationscenters 

ostrukturerade innovationsarbete med etablerade processer inom Arbetsförmedlingen. 

Även om vi skulle frångå behovet av ett mätbart resultat anser vi att Innovationscenter 

måste fråga sig själv om det är rimligt att tro att en enhet om knappt tio personer verkligen kan 

antas åstadkomma någon form av kulturellt eller tekniskt paradigmskifte på en hel 

arbetsmarknad om ca 5 312 000 arbetsföra (Arbetskraftsundersökningarna, 2017). Det skulle 

krävas stora resurser för att nå ut till den mängden människor och sannolikt än mer för att 

lyckas få dem att förändra sitt sätt att se på hur arbetsmarknaden bör fungera. Tushman (1997) 

lägger stor vikt vid organisationers förmåga att arbeta i kontinuerliga innovationscykler för att 

de ska överleva in i framtiden och menar att struktur är nödvändigt för att innovation ska bli 

en naturlig del av verksamheten. Innovationscenter själva argumenterar dock för att deras 

ostrukturerade och fria arbetssätt leder till ökade möjligheter till innovation och i 

förlängningen större potential till utveckling men studien kan inte visa på några sådana 

effekter. Detta kan bero på att enheten dels inte funnits så länge och dels är en väldigt liten 

grupp vilket gör att resultatet av tanken att medarbetare efter sin tid i innovationscentret ska 

rotera tillbaka i myndigheten och sprida sin kunskap blir ganska magert. En annan orsak kan 

bottna i visionen om att Innovationscenters fria och ostrukturerade arbetssätt ska smitta av sig 

på övriga delar av myndigheten och på det sättet öka experimentlustan, 

utvecklingsmöjligheterna och innovationskraften. Det är en spännande tanke men kanske inte 

en realistisk sådan då vi tycker att Innovationscenter inte tagit hänsyn till den byråkrati som 

omger linjeverksamheten inom utvecklingsavdelningen. De kan inte förändra sitt arbete hur 

som helst, utan måste gå igenom en byråkrati som kan vara svår att ha att göra med. Någon, 

förslagsvis ledningen för Arbetsförmedlingen, måste isåfall utses som ansvarig för att ta förslag 

på innovativa arbetssätt från Innovationscenter och applicera dem på linjeverksamheten. 

En enhet som Innovationscenter kan ha andra värden för en offentlig organisation än vad 

Arbetsförmedlingen i dagsläget tänker att den ska ha. Att ha en liten enhet som har fria tyglar 

att snabbt testa många nya koncept, som kan misslyckas utan att det får negativa konsekvenser 
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för moderorganisationen och som kan föreläsa och inspirera kan i sig generera tillräckligt med 

värde och vara en del av att verksamheten växer. Innovationscenter skulle kunna överväga att 

byta namn till Inspirationscenter då vi anser att detta går mer i linje med vad studien visat att 

deras roll faktiskt är. De spridda målbilderna som studien identifierat kan vara kopplat till det 

nuvarande namnet, som i våra ögon inte beskriver det arbete som utförs idag. Att anta rollen 

som inspiratörer skulle kunna leda till flera positiva saker som exempelvis att enheten får en 

tydligare inriktning för sitt arbete, att moderorganisationen får lättare att förstå dem vilket i 

sin tur kan leda till att det blir lättare för Innovationscenter att rekrytera. 

Våra förslag på förbättringar till Arbetsförmedlingen, förutsatt att de vill fortsätta använda 

Innovationscenter för digitalt innovationsarbete, är (1) att Innovationscenter närmar sig 

moderorganisationen genom att etablera processer och strukturer för att driva nya idéer och 

förslag på tjänster från variationsfasen till bevarandefasen, (2) att Innovationscenter återgår 

till den tidiga målbilden och lägger mer vikt på omvärldsbevakning och inte försöker innovera 

hela arbetsmarknaden och slutligen (3) att Innovationscenter fokuserar mer på 

verksamhetsutveckling inom Arbetsförmedlingen då det representerar deras största möjlighet 

att påverka arbetsmarknaden. 

7. Slutsatser 
Studien visar att Innovationscenters roll i Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete 

omfattar omvärldsbevakning av ny digital teknik, arbete för att inspirera och utveckla 

organisationen samt intern och extern marknadsföring av myndighetens digitala 

innovationsarbete, men inte att enheten i sig sysslar med digital innovation.   

Arbetsförmedlingen har genom etableringen av Innovationscenter brutit ny mark som det 

första initiativ av sitt slag inom svenska myndigheter och är ett tydligt exempel på hur en 

offentlig organisation förhåller sig till digitaliseringens framfart. Studien visar att den 

beprövade innovationsmodell (Tushman, 1997), som Arbetsförmedlingen genom att instifta 

Innovationscenter följt, inte fungerar för en offentlig myndighet på grund av dess byråkratiska 

natur. Med bakgrund av detta menar vi att det är myndigheten själv som genom 

ledningsinitiativ måste driva arbetet med digital innovation framåt. En frikopplad enhet likt 

Innovationscenter kan dock ha andra värden inom offentliga sektor som kan vara värda att 

utforska. 
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Bilaga 1. Intervjuguide (personal Innovationscenter) 
Vi är tre studenter vid Umeå universitet som läser Systemvetenskapliga programmet med 

inriktning mot design, interaktion och innovation. Denna intervju är en del av den fallstudie 

vi genomför för vårt examensarbete inom ämnet informatik. Syftet med intervjun är att 

samla in underlag för att kartlägga arbetsförmedlingens innovationsprocesser i stort och 

Innovationscenters arbete i synnerhet. Deltagandet i intervjun är frivilligt och resultatet 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

● Beskriv arbetsprocessen på Innovationscenter (IC) 

○  Hur genererar ni idéer? Har ni något särskilt arbetssätt? 

○  Hur går en idé från skissbordet till att bli en färdig produkt? 

○  Vem beslutar om idéer ska vidareutvecklas? 

○  Vilka idéer har realiserats hittills? 

○  Hur förvaltas idéer inte i dagsläget ska utvecklas? 

○  Vem är det IC utvecklar för? 

○  Samarbetar ni med andra liknande instanser? 

■  Om ja, på vilket sätt? 

○  Vilka förväntningar finns på IC? 

 

● Berätta varför du valde att gå med i teamet! 

● Vad är din arbetsuppgift? 

● Hur upplever du arbetsmiljön? 

○  Skulle du vilja ändra på något? Vad? 

● Om ni fick obegränsat med resurser (pengar, arbetskraft och tid), vad skulle du vilja 

göra? 

● Vad skulle du säga är den största fördelen med att IC finns? 

● Hur tror du ert arbete påverkar resten av AF? Arbetsmarknaden i stort? 

 

Tillägg för chefer etc.: 

● Vad är tanken med IC? 

○  Varför behövs ett sådant initiativ? 

● Vilka kort- och långsiktiga mål har IC att jobba mot? 

○  Vilka mål prioriteras? 

● Hur går rekrytering till IC till? 

○  Vilka kvalifikationer efterfrågar ni? 

● Vad menas med “digital allemansrätt”? 

● Vilka resurser har IC idag? 

 

Tillägg för tidigare teammedlemmar: 

 

● Hur skulle du sammanfatta din tid på IC? 

● Var tog du vägen efter din tid på IC? 

● Berätta vad du tog med dig från IC! 
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Bilaga 2. Intervjuguide (övrig personal) 
Vi är tre studenter vid Umeå universitet som läser Systemvetenskapliga programmet med 

inriktning mot design, interaktion och innovation. Denna intervju är en del av den fallstudie 

vi genomför för vårt examensarbete inom ämnet informatik. Syftet med intervjun är att 

samla in underlag för att kartlägga arbetsförmedlingens innovationsprocesser i stort och 

Innovationscenters arbete i synnerhet. Deltagandet i intervjun är frivilligt och resultatet 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

● Vad är digital innovation för dig? 

● Vad är tanken med Innovationscenter (IC)? 

○  Varför behövs ett sådant initiativ? 

● Vad upplever du att man gör i IC? 

● Vad tror du ICs arbete leder till? 

● Vilka är de största skillnaderna mellan ICs arbetssätt och ditt/ert? 

● Vad upplever du att IC har för stöd i övriga organisationen? 

○  Finns någon kritik? Vilken isåfall? 

● Om du fick ge ett råd till IC, vad skulle det vara? 

 


