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Expectrums lokaler i Västerås andas design och genomtänka färger.
Svartmålade korridorer binder samman kontorslandskap och
mötesrum i olika enhetliga färgsättningar. Nästan ingenting finns på
väggarna. Jag visas runt av Nina Bozic Yams som på Expectrum
leder ett projekt som ska skapa innovation i vardagen. Parallellt
doktorerar hon inom innovation på Mälardalens högskola.

Vi går förbi en rosa soffa där kuddarna är prydligt uppradade. Då,
när det av Vinnova finansierade innovationsprojektet Innoday
startade i början av året, var arbetsmiljön väldigt kontrollerande
enligt Nina Bozic Yams.

– Jag brukade alltid lägga kuddarna i oordning när jag gick förbi här
och det tog bara några minuter innan kuddarna stod i ordning igen.
Men problemet som jag ser det är att i en väldigt strikt miljö finns
inget utrymme att innovera, säger hon innan hon även denna gång
kastar runt kuddarna.

Expectrum öppnade 2014 och är ett utvecklingscentrum och del av
Västerås marknad och näringsliv som ägs av staden Västerås. Målet
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är att centrumet ska bli navet för innovation i regionen. Här kan
olika företag och offentliga verksamheter hyra en plats eller
möteslokaler. Tanken är att företag som jobbar med teknik ska vara
nära varandra. Hit kommer också skolklasser på studiebesök, ett
sätt att stimulera unga att förstå och intressera sig för teknik. I
förlängningen handlar det om kompetensförsörjning, att fler
ungdomar ska välja att jobba med teknik.

Lisa Kilestad är verksamhetschefLisa Kilestad är verksamhetschef på Expectrum. När hon
anställdes i början av 2016 reagerade hon på att miljön
kontrollerades av många regler om hur den skulle användas. Man
fick inte dricka kaffe på någon annan plats än i pentryt, alla
arbetsplatser skulle alltid vara välstädade och stolar skulle puttas
in och rättas till när de inte användes.

– Det finns många smarta funktionella lösningar som inbjuder att
arbeta på just det sätt du behöver och som är funktionella för dig.
Varje rum ska vara ändamålsenligt efter det behov mötedeltagarna
har och transportsträckorna emellan, de svarta passagerna, ska
vara en miljö där vi går ner i vila, hjärnan behöver få undvika intryck
ibland, säger Lisa Kilestad.

 – Problemet jag såg när jag började, var att människor och
hyresgäster här inte kände ett starkt ägandeskap. Det var lite som
en utställningsmiljö där människorna skulle passa in i ett koncept
utan att riktigt få inbjudan att medskapa konceptets innehåll. Miljön
uppfattades ibland så perfekt och designad att det skapade ett
avstånd och en ”inte kan väl jag”-mentalitet, säger hon.

Tillsammans med Nina Bozic Yams och några av organisationerna
på Expectrum sökte och fick de pengar för att undersöka hur
innovationskompetensen kunde utvecklas. För, resonerar Nina Bozic
Yams, ska man lära andra att vara innovativa så måste man börja
med sig själv. Det räcker inte att sitta i samma fysiska lokaler för att
hitta synergieffekter och kunna inspirera varandra till innovation.

Vi går till Expectrums kökVi går till Expectrums kök. Nina Bozic Yams ska tillsammans
med projektets deltagare förbereda en lunchaktivitet för alla. De
sätter upp en världskarta där alla kan markera var i världen de har
anknytning. De ställer fram en tavla med kylskåpspoesi och hänger
upp massor av gula inspirationskort med uppmaningar som att gå
genom kontoret i slow motion eller att teckna ett porträtt av en
kollega under fikat. Alla kan också ta ett kort av sig själva med en
polaroidkamera och skriva ned vad man jobbar med. Lapparna sätts
sedan upp på en tavla så att alla kan få en överblick.

Runt 30 deltagare från Expectrums cirka 20 organisationer deltar i
projektet som genomförs i tre steg. Det första steget har varit att
bygga en medvetenhet om hur de jobbar och ifrågasätta mönstren.
Deltagarna har regelbundet haft workshoppar där de har fått
reflektera. Och de har fått i uppgift att använda sin nya kunskap i sitt
dagliga arbete. De har också undersökt det innovativa klimatet i
teamen. Alla fick göra en enkät och varje team fick identifiera
utmaningar de har.
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– Vissa team identifierade att de behövde utveckla tillit till varandra.
Ett annat team identifierade att de var för sig var innovativa men inte
bra på att dela den kunskapen, säger Nina Bozic Yams.

Det tredje steget är att jobba med Expectrum som plattform, att
skapa en plats som är mer som en community än som en
kontorslokal. Hur kan själva platsen förändras för att blir mer
innovativ? I slutet av projektet ska de bygga en interaktiv utställning
om innovation. En utställning som riktar sig också till allmänheten i
Västerås.

– Hur kan vi nå ut med ett sådant abstrakt begrepp som innovation
till en större publik? Deltagarna i projektet ska också producera en
bok från erfarenheterna om hur man blir mer innovativ i vardagen,
säger Nina Bozec Yams.

Nina använder konsten somNina använder konsten som ett sätt att skapa innovation. Under
hela projektet besöker sex olika konstnärer Expectrum under en
vecka var och genomför olika aktiviteter med medarbetarna.

En av dem är Mala Kline som sitter i pentryt och jobbar. Jag slår mig
ned bredvid henne. Mala Kline är doktor i filosofi och en form av
coach i fantasi. På Expectrum har hon lett workshoppar där
deltagarna med hjälp av kunskap om kroppen fått använda sin
fantasi och intuition.

Hur då? undrar jag och Mala Kline säger snabbt att vi kan pröva en
övning. Jag får blunda och andas djupt. Hon ger mig i ganska rask
takt små uppgifter att tänka. Jag får tänka på siffran ett och känna
efter hur den känns i kroppen, får säga vad jag ser inuti en stor ring
och jag får plocka upp en sten i handen och beskriva hur den känns.

Så där fortsätter det. Det blir ett annat sätt att tänka, mer
associationslikt. Bilderna är mina egna men censureras inte för att
de ska uppnå ett specifikt mål. Och så beskriver Mala Kline det
också, att det är en teknik som gör att man kan använda
frontalloben annorlunda.

Lunchen har börjat men avbryts av ett dansframträdande. I takt med
musiken jobbar fingrarna frenetiskt från en annars stilla kropp.
Andra går i hastiga steg samtidigt som de gör svepande rörelser
med pekfingret från en föreställd telefon i andra handen. Det är
projektdeltagarna själva som dansar och koreografin har de gjort
utifrån sina vardagsrörelser, en uppgift de fått av en konstnärerna
som lett dagliga danspass under våren.

En annan uppgift från en avEn annan uppgift från en av konstnärerna har varit att spela in
ljud som fanns på arbetsplatsen. Deltagarna fick sedan lyssna och
prata om vilka ljud de var.
– Konstnärerna har hjälpt oss att reflektera och prata. Vi är extremt
målorienterade och fokuserar på de kortsiktiga målen som alltid får
prioritet. Vi behöver stanna upp, tänka, ifrågasätta och göra om. Det
tar vi oss sällan tid till men när man gör det inser man att man
tjänar tid, säger Nina Bozic Yams.
Hon ser stora värden med att använda konsten men deltagarna
måste vara redo för en sådan process.



JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN

– Med konst byter man perspektiv från utifrån och in, till inifrån och
ut. I de konstnärliga processerna vet man inte vad resultatet blir. Det
är en större risk men det finns också en större potential till radikal
innovation, säger Nina Bozic Yams.

Kajsa Berglind, verksamhetschef vid Västerås science park och en
av hyresgästerna på Expectrum, är en av dansarna som kliver av
lunchens dansgolv. Hon är nöjd med projektet. Även om det har tagit
mycket tid, runt tre timmar per vecka, har det varit värt det. Hon
tycker att Expectrum, som hon förut upplevde som stramt och lite
begränsande, nu har blivit mer levande.

– Det har varit ett spännande halvår. Vi har försökt ta med oss det vi
har lärt oss in till vår personal. Bland annat har vi nu en kreativ
punkt på varje veckomöte och under en av de två
friskvårdstimmarna vi har i veckan får man nu välja att göra något
kreativt.  

Anna Breed, koordinator på Anna Breed, koordinator på Expectrum, har också dansat och
hon bekräftar bilden.

– Det har hänt väldigt mycket, framför allt på ett personligt plan
men även för Expectrum. Innoday har öppnat upp till mer liv och
lekfull atmosfär nu. Vi har haft aktiviteter som utmanat oss och fått
oss att våga vara utanför ramar och normer. Det har varit lite
konstigt, lite läskigt men väldigt roligt och utvecklande, säger hon.

Men visst finns det de som är skeptiska till projektet och det har
varit viktigt att alla aktiviteter varit frivilliga att delta i.

– Vi har haft eldsjälar som passionerat slängt sig in i alla aktiviteter.
Men ibland har Innoday också blivit förknippat med flum, ballonger
och meditation, något som man får ägna sig åt vid sidan av jobbet.
Jag ser det tvärtom, det är starkt kopplat till innovationshöjd, säger
Lisa Kilestad.

Hur har ni bemött dem?Hur har ni bemött dem?

– Med charm faktiskt. Jag har skojat lite med dem, nu ska vi
meditera igen, ska du med?  
På vägen ut går jag förbi den rosa soffan och där ligger kuddarna
slängda lite hur som helst. Fortfarande helt i
oordning. •

 

Forskar på innovativ kompetens
Nina Bozic Yams doktorerar i innovation och design vid Mälardalens
högskola. I sin forskning utvecklar hon en modell för innovativ
kompetens där hon beskriver vilka kunskaper, funktionella och
interpersonella förmågor och attityder man behöver för att bli mer
innovativ i vardagen. Hennes avhandling beräknas vara klar i slutet
av 2017.

ELSA FRIZELL
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Anställ medarbetare som argumenterar mot die, råder Linda A Hill. Foto: Elsa Frizell.

Så leder du för
innovation
FORSKNING  Hur ska man leda för att skapa innovation? Linda A Hill
vet. Hon är antropologen och professorn i företagsekonomi vid
Harvard Business School i USA som de senaste tio åren forskat i
ämnet.

MEST
LÄSTA

Följ fattade beslut Tänk mer negativt Så leder du för
innovation

Guldläge för hr att ställa
krav
DU I JOBBET  Var fjärde personalvetare får ett kvalificerat jobb före
examen visar en kommande rapport från fackförbundet Jusek.
Guldläge för hr att ställa krav hur man vill jobba, säger ombudsman
Emma Ehnmark Olséni.
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Psykologen Ida Hallgren råder oss att ha negativ brainstorming på jobbet. Foto: Elsa Frizell.

Hon vill få oss att tänka mer
negativt
VERKTYGET   Vi behöver komma bort från det positiva tänkandets
tyranni. Det leder till ett oempatiskt förhållningssätt och till att
risker förbises. Ha negativ brainstorming på jobbet, råder
psykologen och forskaren i praktisk filosofi Ida Hallgren.

Vår syn på stress påverkar
hur vi mår
UTBLICK  Vår personliga uppfattning om stress, om den är skadlig
eller nyttig, påverkar i hög grad hur vi reagerar när kroppen utsätts
för påfrestningar. Stressens fysiologi har studerats av psykologen
Kelly McGonigal vid Stanford University.

Nina Bozic Yams doktorerar i innovation och design och utvecklar en modell för innovativ
kompetens. Foto: Elsa Frizell.
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Så skapas innovation i
vardagen
I PRAKTIKEN Hur blir man innovativ i vardagen? Expectrum i
Västerås utforskar frågan med hjälp av konstnärer. Ifrågasatt av
skeptikerna som flum men något som satt igång lekfulla processer
och lett till nya perspektiv.

”Marknadskrafter till mäns
fördel”
KRÖNIKÖREN  De strukturella löneskillnaderna kräver en
omvärdering av kvinnors och mäns arbeten. Arbetsvärdering är en
metod för att synliggöra skillnader utifrån lön. Det skriver P&L:s
krönikör Ann-Katrine Roth.

”Så skapar du strategisk
utveckling”
INLÄGGET  Företag måst bli bättre på att skapa en
utvecklingsstrategi. Anders Wannberg på Cornerstone On Demand
delar med sig av tio tips för att behålla och utveckla sin talang.

Christine Rosencrantz tar en paus i ljusrummet på Hanvedens vård- och omsorgsboende,
som ska ge associationer till skärgården. Foto: Elsa Frizell.

Vårdkunderna är
personalens lärare
TEMA E-LÄRANDE  För att Frösunda Omsorgs vision ska nå alla 9
000 medarbetare runt om i landet har man producerat ett antal e-
utbildningar, där kunderna bland annat talar om hur de vill bli
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bemötta.

Här är tekniken A och O
TEMA E-LÄRANDE  Hur samordnar man 900 kretsars behov av e-
utbildning för 365 anställda, 32 000 frivilliga och allmänhet? Röda
Korset har landat i nya kurser – samt en vetskap om att tekniken
måste fungera.

Björn Söderlund har bara hört positiva kommentarer om kurserna. Av dem som kör igång
fullföljer i princip alla samtliga lektioner. Foto: Ninni Dickson.

Effektivt sätt att nå alla
medarbetare
TEMA E-LÄRANDE  Det är inte många som är intresserade av
informationssäkerhet trots att det är viktigt. Lidingö stad löste det
med att erbjuda nanolärande. Utvärderingen visar en förflyttning i
kunnandet.

Man blir alltid avbruten i
lärandet
TEMA E-LÄRANDE  Det ordinarie arbetet kommer i första hand.
Därför måste e-lärande utvecklas så att det är lätt att hitta tillbaka
när man blir avbruten. Och kursdeltagarna diskuterar hellre med
sina ordinarie kolleger.

”Nu förstår vi varandras
jobb bättre”
TEMA E-LÄRANDE  De senaste åren har Trelleborg AB e-utbildat 3
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Rosman Jahja och Jonas Olsson tycker att nivån höjs när man kan stötta varandras
avdelningar. Foto: Ninni Dickson.

000 medarbetare i inköp. Det har gett bättre inköp och bromsade
prisökningar, men framför allt större förståelse mellan olika
avdelningar.

Namnet Lejonagendan har Cecilias klienter kommit på. Lejon är extremt närvarande. De
har lugn och kraft trots sin explosivitet. Titeln blir en motsats till monkey mind. Foto: Elsa
Frizell.

”Så blir du starkare i
förändring”
BOKNYTT  Förändringar är det som triggar till mest stress, och
eftersom förändring enligt psykologen Cecilia Duberg i dag inte är
förhandlingsbart, gäller det att träna sina förmågor att bli starkare i
förändring. Därför har hon skrivit boken Lejonagendan.

Ändrade attityder räddade
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Att få bort den gamla hierarkin var viktigt för produktionschefen Mikael Bergman, som
säger att han är den minst viktiga på avdelningen. Foto: Elsa Frizell.

jobben
I PRAKTIKEN  Fagersta Stainless har hundraåriga anor men
lyckades förändra kulturen på ett halvår. Ändrade arbetssätt och
attityder halverade sjukskrivningarna och färre gör nu mer.

”Svårt att få jobb för
hemvändare”
HALLÅ DÄR  Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare för
föreningen Svenskar i Världen som initierat en pilotstudie om
utlandssvenskars möjlighet att få jobb i Sverige.

Individanpassat lärande
hett på ATD
UTBLICK  Mikrolärande, adaptivt lärande och robotar som lärare är
några av de ämnen som ATD tog upp på årets stora
kompetenskonferens i Atlanta. P&L:s gästskribent, författaren och
ledarskapsutbildaren Anders Kinding, var på plats i USA.

Prata mer om meningen
med livet
FORSKNING  Att ta upp existentiella frågor på jobbet kan vara ett
sätt att undvika utmattningssyndrom. Det säger Ann-Kristin
Eriksson, adjunkt i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.
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Meningsförlust på arbetet kan leda till utmattning, säger Ann-Kristin Eriksson. Foto: Elsa
Frizell.

”Strejkerna skyddas av
grundlagen”
ISESKOG  Det gäller att lagstiftaren inte greppar första bästa
paraply bara för att det regnar i Göteborg. Det skriver P&L:s
arbetsrättsexpert Tommy Iseskog apropå att konflikten i Göteborgs
Hamn lett till att regeringen låter utreda strejkrätten.

Machokultur leder till
dödsolyckor
ARBETSLIV  För första gången har Arbetsmiljöverket undersökt
arbetsplatsolyckor ur ett genusperspektiv. Manliga normer och
machokultur påverkar attityder till säkerhet och har en avgörande
betydelse för dödsolyckor.

Hon designar för social
hållbarhet
FORSKNING  Glömmer man människan och att hennes förmågor
måste värnas, kan man bygga hur avancerade tekniska system som
helst men de kommer inte att prestera eller hålla. Det säger
ergonomiforskaren Cecilia Berlin.
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Social hållbarhet handlar om att låta en människocentrerad syn styra
produktionsutvecklingen, säger Cecilia Berlin. Foto: Ninni Dickson.

”Är ni på hr beredda?”
KRÖNIKÖREN  Hr behövs mer än någonsin i dag när det största
paradigmskiftet sedan industrialiseringen precis klivit innanför
dörren. Det skriver Personal & Ledarskaps krönikör Henrik
Ladström.

Psykisk ohälsa på jobbet handlar om att vi behöver kunna prata med varandra, anser Åsa
Kadowaki. Foto: Elsa Frizell.

”Psykisk ohälsa en del av
livet”
TEMA HÄLSA  Psykisk ohälsa är inte en sjukdom och man måste
kunna få gå till jobbet och må dåligt. Läkaren, psykiatrikern och
beteendeterapeuten Åsa Kadowaki anser att Sverige behöver en
attitydförändring.
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Fem vägar till lyckat
innanförskap
BOKNYTT  När Ulrika Sedell allt oftare mötte vardagsrasismen
bestämde hon sig för att leta upp dem som lyckats med integration,
eller innanförskap.

Två avdelningar blir en
DU I JOBBET   Bland Personal & Ledarskaps pressmeddelanden till
sidan hr-folk visar det sig att antalet chefer som har ansvar för både
hr och kommunikation är på uppåtgående.

Christina Björklund söker chefer som blivit anklagade för att vara mobbare. Foto: Elsa
Frizell.

Mobbade chefer extra
utsatta
TEMA HÄLSA  Lite ska väl en chef tåla? Många chefer förstår till en
början inte att de är mobbade. Och de har svårt att få stöd från
arbetsgivare och fack. Christina Björklund forskar om mobbade
chefer.

Hållbara ledare är som
vitsippor
TEMA HÄLSA  Cheferna behöver lära sig sätta gränser men inte
bara, viktigare är att kunna öppna upp och se möjlighet till att lära
och skapa synergieffekter. Lite som vitsippan hanterar snö och sol.
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Cheferna nyckeln till hälsa
TEMA HÄLSA  Chefernas mående är centralt för resten av
organisationen. Det är svårt att se medarbetarna om man själv är
stressad och sjuk. Närmare 2 000 chefer har svarat på hur de
upplever arbetet.

Enligt Vinnovas hr-chef Marlen Sibbel Becker behöver chefer och medarbetare dansa i takt.
Här med sin chef förvaltningsdirektör Leif Callenholm. Foto: Elsa Frizell.

Ledare och medarbetare går
i takt
TEMA HÄLSA  Vinnova fick lägre sjuktal och pris för bästa
hälsoindex. Receptet? Att arbeta med ledarskap, medarbetarskap,
delaktighet och dialog.

 

Marsfarkost präglade Siop
2017
UTBLICK  Siops vision sedan ett par år tillbaka är "Science for a
smarter workplace" och ska man spana på några trender är just
vetenskapliga metoder ett av de hetaste ämnena tillsammans med
team-forskningen.

På randen till kaos
SPANING KAOS KONTRA KONTROLL  Det är i skärningspunkten
mellan kaos och ordning som det skapas kreativitet och nya idéer.
Men, var finns balansen mellan kaos och ordning? IPF utforskade
under en dag det de kallar kaordiska organisationer.
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ut tio nummer per år. Kontakta tidningen.

http://www.personalledarskap.se/info/kontakt.pl

