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Sammanfattning 

Tänket att företag måste utveckla sig själva är inte nytt, men har blivit allt mer viktigt på 

senare år då informationsspridningen och tekniken har satt allt större press på företag att 

kontinuerligt utveckla sig själva och sina tjänster eller produkter. Svenska företag måste 

engagera sig mer i att förbättra sin utvecklingsprocess för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga. Detta är något som företaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

(ESEM) har börjat inse och har i denna process börjat arbeta med, dels att utveckla och 

vidareutveckla tjänster eller produkter, men framförallt implementera dem för att sedan 

utvärdera och följa upp dem efteråt. Utvecklingsfasen kommer tämligen naturligt för 

företaget, likaså med implementeringen, dock existerar det en rad svårigheter med dessa 

faser, men allt för ofta glöms eller prioriteras utvärdering och uppföljning helt fel. Detta 

gör att organisationen missar att ta till sig bl.a. de lärdomar som kommit fram av arbetet. 

 

Denna studie är gjord på (ESEM) som hanterar tjänster som el, värme, avlopp, avfall & 

vatten m.m i Eskilstuna och Strängnäs Kommun. Studien har fokuserat på deras 

verksamhetsutvecklingsavdelning som huvudsakligen arbetar med process och 

tjänsteutveckling. Studien har även kompletterats med datainsamling på andra avdelningar 

för att fånga upp ett bredare perspektiv.  

Syften med denna uppsats var att vi ville undersöka om, och i så fall hur ett företag arbetar 

med att utveckla eller förbättra existerande tjänster, produkter och arbetsprocesser. Detta 

tar sin form i de olika faserna av en ny produkt/tjänst/process, vilket är Utveckling, 

Implementering och Uppföljning.  Denna arbetsprocess ställde vi sedan mot relevant 

litteratur kring ämnet. Metoden som tillämpades för att få ut syftet med arbetet var en 

inledande innovations litteraturstudie kring utveckling, implementering och 

utvärdering/uppföljning som följdes av två semistrukturerade intervjuer samt en enkät för 

att komplettera datainsamlingen.  

 

Resultatet visade att ESEM kan enligt teorierna och sig själva beskrivas som en innovativ 

organisation. Detta trots att de inte helt arbetar enligt vad existerande teorier säger så gör 

de mycket “rätt” enligt dem. Där de brister är att de inte kommunicerar ut hela sin 

arbetsprocess tillräckligt väl, samt är deras bristande prioritering av uppföljning och 

utvärdering efter avslutade projekt också är något som avviker från teorin. De har lyckats 

med att motivera och engagera sina medarbetare på ett bra sätt då de naturligt för fram och 

står för majoriteten av idéskapandet på organisationen, vilket gör att företaget själva inte 

behöver lägga en avsevärd mängd resurser på just denna punkt. Författarna är dock kritiska 

till den grad av tillit ESEM sätter till en enskild källa som majoriteten av deras nuvarande 

arbetsmetod har utgått ifrån, och råder dem att söka sig till antingen kompletterande eller 

motsägande teorier för att på så sätt kunna utvecklas och bli ännu bättre.  
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Abstract 

The thinking that a company needs to evolve itself isn’t a new thing, but has become more 

prominent these last few years due to the increase in information sharing and the evolving 

technology. This has put more pressure on companies to continuously evolve themselves 

and their services or products. Swedish companies must dedicate/engage themselves more 

to improve their development process in order to continue being a competing force on the 

market. This realization is something that Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) 

are beginning to realize and have started to make improvements on, partially by developing 

new and improving on already existing products or services. But first and foremost they 

are focusing on implementing these, and thereafter evaluating and engaging in follow-up 

activities. The development phase of the process is something that comes relatively natural 

to ESEM, likewise so with the implementation phase, but difficulties exist within these 

phases that requires the companys focus. All to often the evaluation and follow-up phase 

of the process is forgotten in favour of the two previous phases, development and 

implementation which can cause the company to miss picking up on important lessons that 

arise from projects.  

This study is done on ESEM, a company that handles services such as electrics, heating 

and waste water and more in Eskilstuna and Strängnäs municipality. The study has focused 

on their department of Business development that mainly works with process and service 

development. The study has also complimented their main data source by gathering 

information from other departments within the company in order to cast a broader 

perspective on the subject. The purpose of this essay was that the authors wanted to 

examine if, and if so, how a company works with developing or improving already existing 

products, services and work processes. This takes its shape in the different phases of a 

product/service/process, which are Development, Implementation and Evaluation/Follow-

up. This work method was later put up against existing literature that is relevant for the 

subject. The method used to fulfill the Purpose of this essay was an initial innovation 

literature study within the subjects of development, implementation and evaluation/follow-

up that was followed by two semi-structured interviews and a survey in order to 

compliment the main data gathering method. 

The results showed by this study is that ESEM can be described by both the theories and 

themselves as an innovative organization. This despite the fact that they don’t work 

completely within the framework of what the theories advise, but they do enough right in 

order to be categorized as Innovative. The ways that ESEM diverges from what the theories 

advises are that they don’t communicate clearly enough their whole work process as well 

as them lacking in prioritizing the evaluation and follow-up phase of the process enough 

after a concluded project. They have succeeded with motivating and engaging their 

employees in a good way, since they naturally bring forth their own ideas and stand for the 

majority of the idea generation within the company, which in results in the company not 

needing to invest any substantial amount of recourses on this particular point.  The authors 

are critical on the amount of trust ESEM puts in this single source that a majority of their 

current work methods stem from and advise them to seek either complimenting or 

disagreeing theories in order to continue to evolve and reach a new high in performance. 
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Förord 

Författarna skulle vilja tacka vår handledare Anette Strömberg, 

Avdelningschefen för IDT, Peter Selegård samt Erik Lindhult för 

de tips och råd de gett under arbetets gång. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Eskilstuna Strängnäs Energi och 

Miljö för deras medverkan och engagemang i denna studie. 

Speciellt tack till våra två respondenter som ställde upp trots studiens 

tidsomfång och deras stressiga arbetsmiljö.  
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Figur 1, ESEM företagsbyggnad 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Joseph Schumpeter som även kallas “The godfather of innovations studies” var en man 

som var framgångsrik i början på 1900 talet då han poängterade vikten av att satsa på 

innovation och utveckling. Hans argument var enkla, duktiga entreprenörer kommer 

använda teknologin som finns och utveckla någon ännu bättre tjänst eller produkt. 

Svårigheten är att andra kommer se vad entreprenören gör och försöka kopiera detta vilket 

betyder att denne ständigt måste kasta gamla idéer och hela tiden komma på nya, något 

som Schumpeter kallar “kreativ förstörelse” vilket är högst nödvändigt och viktigt för att 

göra plats för nya innovationer. Så här såg det ut då och på detta vis ser det ut idag. 

Skillnaden är att tekniken hela tiden går framåt så man måste kunna anpassa sig ännu 

fortare och på fler olika sätt (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Dagens företag är således allt mer pressade att utveckla sig själva och sina produkter & 

tjänster, vilket ställer högre krav på ett bra och öppet innovationsklimat, så att 

organisationen överhuvudtaget har en chans att överleva. Detta menar Åke Svensson, VD 

för arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, i en intervju med Nyteknik 2013. Detta 

ställer då i sin tur krav på företagets arbetsprocesser i detalj. Alltifrån hur de arbetar med 

innovation och utveckling av nya produkter och tjänster till hur dem får ut dessa på 

marknaden för att slutligen utvärdera hur dessa togs emot och vad som kan ändras för 

framtiden. Studier har visat på att svenska företag måste bli bättre på att arbeta med sin 

utvecklingsprocess där alla dessa delar finns med för att kunna hänga med på marknaden 

och fortsätta vara av betydelse. Det räcker därför inte för företag att säga att de xxx arbetar 

med innovation utan man måste förstå hela processen och följa den från början till slut, gör 

man inte det så blir resultaten därefter. (Karlsson, 2013) 

 

Att det på senare tid har börjat läggas ner mer tid på hela innovationsprocessen och dess 

tre steg utveckling, implementering och uppföljning är inte så konstigt.  Implementera som 

betyder genomföra eller förverkliga (Svenska Akademin, 2016) är något man gjort ända 

sedan man började uppfinna saker men det är inte förrän nu i modern tid det visas vilken 

otroligt stark koppling det har till om det blir en lyckad eller misslyckad produkt eller tjänst. 

(Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014) Det har således alltid varit viktigt för företagen 

att komma på något nytt oavsett om det var en produkt eller tjänst, för att sedan realisera 

dessa, men det största intresset var att komma på något nytt, och själva genomförandet 

hamnade i bakvattnet. Men på senare tid har det tack vare det allt mer uppdaterade 

organisationstänket kommit fram tydligare att man måste lägga mer resurser på 

implementeringen och framförallt sedan följa upp lyckade och mer kompletta 

implementeringsfaser samt även ta lärdom av dessa tidigare arbeten. Detta är något som 

många företag ej fullt realiserat ännu. (ibid) Teorierna menar således att detta ställer allt 

högre krav på att organisationer redan i utvecklingssteget skapar innovationer som är enkla 

att förstå för att på så sätt göra dem lättare att implementera. Detta gäller även 

uppföljningen vilket är det sista steget i processen och har varit något man förr inte tänkte 

mycket på när vi pratat om tjänste- och produktinnovationer. Detta kan appliceras på såväl 

interna processer som produkter och tjänster man lanserar mot extern kund.  

Det har funnits länge i andra sammanhang som i sjukvården. Men även idag 2016 arbetas 

det alldeles för lite med denna punkt på grund av tidsbrist eller dåliga arbetssätt. (ibid) 
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1.2 Problemformulering 
 

Den brist på uppföljning som teorierna hävdar att många företag lider av är något som 

bekräftades under ett arbete som vi, som hädanefter kommer benämnas som författarna, 

genomförde i kontexten av att skapa ett innovations-audit verktyg som skulle kunna 

användas generellt på en mängd olika företag. I början av arbetet genomfördes en 

informationsinsamlingsworkshop där syftet var att fånga upp de medverkande företagens 

förståelse för innovation, samt hur man främjar det innovativa tänkandet och arbetssättet. 

 

Detta var något författarna fick värdefulla svar på men en restprodukt av 

informationsinsamlingen var att man fick fram att ingen av företagen arbetade med att 

utvärdera eller följa upp avslutade projekt/processer för att ta reda på de lärdomar de insett 

under arbetets gång. De arbetade alla med att på ett eller annat vis utveckla och 

implementera sina produkter eller tjänster, men saknade helt det tredje steget, 

uppföljningen. Denna avsaknad kan tyda på bristande kunskaper vad gäller 

innovationsprocessen i sin helhet, vilket ger utrymme att undersöka detta område närmare. 

(Larsson, o.a., 2016) De två företagen arbetade inom skilda branscher där det ena var 

verksamt inom industri tillverkning och det andra var inom service och mat. Detta påvisar 

att problemet med att utvärdera avslutade projekt/processer är branschöverskridande där 

den största anledningen som gavs till att företagen ej sysslade med det var att det ansågs 

finnas otillräckligt med tid i den dagliga verksamheten för att hinna den delen av processen. 

Dock behandlade denna workshop endast två företag vilket bidrar till ett stort mörkertal, 

vilket gör att författarna drar slutsatsen att organisationer i näringslivet kan bli bättre på 

hela sin innovationsprocess. Författarna tror därför att med sin kunskap från 

innovationsprogrammet med relevant litteratur och ett brinnande intresse för ämnet, då 

författarna vill arbeta med detta i framtiden, kommer kunna bidra på ett kreativt sätt och 

på så sätt hjälpa företaget som dem gör sin undersökning på att blir bättre och mer 

uppmärksam på dessa punkter, och i längden även bli bättre på att arbeta aktivt med dem 

självständigt. 

 

Om man pratar om utvecklingsfasen så har den en mängd olika utseenden och designer 

men utgörs i grunden av att man först lägger grunden för ett koncept, för att sedan i detalj 

designa den nya produkten eller tjänsten. Det som följer efter är att man testar prototypen 

på en liten marknad för att sedan föra den till full lansering om den klarar alla tidigare 

stegen samt avsluta det hela med att se över vad som gått bra eller dåligt under alla steg. 

(Tidd & Bessant, 2013) Detta kan sammanfattas som Utveckling, Implementering och 

Utvärderings steg. 

 

Själva utvecklingssteget kan anses vara relativt enkelt att genomföra och är något som 

författarna ser att många företag vet hur de på ett bra sätt ska göra. Snarare är det 

prioriteringssvårigheter som kan uppkomma när man har flera koncept man kan lägga 

resurser på, men enbart kan göra en i taget. Det författarna har märkt av i tidigare studier 

är att det många företag kan göra fel på är att de sprider ut sina resurser för tunt och istället 

för att skapa en gedigen produkt/tjänst så skapar man många undermåliga eller rakt av 

medelmåttiga produkter/tjänster som inte ger någon större avkastning. 

 

Ännu en observation författarna har gjort är att traditionella företaget väldigt ofta är kvar i 

ett produkt logiskt tänk vilket gör det svårare för dem att arbeta med tjänsteinnovationer 
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och dess processer. Detta stöds även av Kristensson, Gustafsson och Witell som menar att 

de istället försöker överföra ett produktinnovations tänk till en tjänsteinnovations logik, 

vilket i många fall skapar dåliga resultat. (Kristensson, et al, 2014) Detta gör i sin tur att 

det blir svårt för dem att arbeta på bästa sätt med implementeringen av nya tjänster, då 

förändringsarbete i form av omorganisering, utbyte av gammal arbetsmetodik eller 

införingen av en ny typ av tjänst tar betydligt längre tid om man inte är tydlig med varför. 

Enligt bland annat tjänstelogiken så tar all typ av förändringsarbete tid, men skillnaden 

mellan en implementering av en ny tjänst eller produkt som organisationen har 

kommunicerat ut och sålt in väl eller undermåligt varför kunden ska använda, är enorm. 

Implementering i fallet av förändringsarbetet anammas alltid naturligt, men om man ej för 

ut kunskapen om det kan det ta upp till 17 år innan ens 14 % av möjliga kunder/användare 

har anammat den. Medans om man har kommunicerat ut och sålt in det förändringsarbetet 

som ska genomföras väl så är det 80 % efter redan 3 års tid som anammat det. (Lul.se, 

hämtad 2016-11-09) 

 

Även de projekt och processer som misslyckas är viktiga att ta lärdom av, ibland är dessa 

de viktigaste, då organisationen kan undvika att återupprepa samma misstag genom att 

följa upp varför det blev som det blev. Allt för ofta misslyckas företaget och struntar i att 

ta vara på den kunskap som skapades genom det, Thomas Edison brukade gladeligen skriva 

ner vad han lärde sig av varje misslyckat experiment för att iteration efter iteration förbättra 

den. Failing forward är inget nytt begrepp, men det är något som allt för få organisationer 

tar till hjärtat. (Leonard, Swap, 2005) 

 

 

1.3 Syfte 
 

I denna uppsats ämnar vi att undersöka om, och i så fall hur Eskilstuna Strängnäs Energi 

och Miljö (ESEM) verksamhetsutvecklingsavdelning arbetar med att ta fram nya 

arbetsmetoder för att utveckla tjänster, produkter och arbetsprocesser. Detta tar sin form i 

de olika faserna av en ny produkt/tjänst, vilket är Utveckling, Implementering och 

Uppföljning.  Denna process kommer vi sedan ställa mot relevant litteratur kring ämnet för 

att fastställa hur väl de arbetar med de tre faserna enligt dessa. Detta mynnar ut i 

frågeställningen nedan.  

 

1.4 Frågeställning 
 

Stöds en självbeskriven “innovativ” organisations arbetsprocess av existerande teorier, då 

den arbetar med att utveckla, implementera och utvärdera sina egna processer och 

tjänster? Och utefter dessa teorier, vilka förbättringsförslag kan ges till företaget? 

 

 

 



 

10 

1.5 Innovationsbidrag & Värdebeskrivning 

1.5.1 Innovationsbidrag 
 

Med hjälp av denna granskning så ska företaget få konkreta förslag på hur dem kan 

förbättra sin utvecklingsprocess. Undersökningen kommer leda till att det kommer ges 

förslag på förbättring på alla tre punkter, samt att ny kunskap bildas för företaget och 

författarna. Utöver detta så kommer även ett kunskapsbidrag bildas till författarna och 

samarbetspartner då samtliga kommer få sig en förståelse över huruvida existerande teorier 

tillämpas i praktiken, och anledning till att de gör det eller ej. 

Vikten av denna nya kunskap för företaget är att process innovation är av stor nytta då man 

skaffar sig ett stort övertag på marknaden om man kan göra någonting bättre än 

andra.(Piper, 2008) Detta överförs även till utvecklingen och förbättringar av processer 

som verksamhetsutvecklingsavdelningen bl.a. arbetar med att göra, då dessa kan fungera 

att förstärka organisationens olika funktioner och förbättra deras arbetssätt. Vilket i sin tur 

kan leda till att företagets kunder upplever att man får bättre service, billigare och bättre 

produkter eller tjänster. Denna sorts processutveckling och innovation bör även arbetas 

med kontinuerligt då det övertag man först skaffade sig försvinner då andra kopierar och 

lär sig, för att sedan, om inte företaget fortsätter med sina process innovationer, ta över 

ledning och övertaget på marknaden. (Tidd, Bessant, 2013) Storleken på 

innovationsbidraget kunde varierat då det berodde på hur mycket vi kommit fram till i 

undersökningen att företaget kan bli bättre på. Upptäckte vi att det fanns massor att ändra 

och förbättra så kunde såklart bidraget bli mycket större gentemot om dem var duktiga att 

arbeta med detta. Målet var oavsett att ge företaget ett flertal tips på hur dem kan 

effektivisera sin verksamhet och bli mera innovativa i sina processer. 

 

1.5.2 Värdebeskrivning 
 

Författarna ämnar även ge något typ av värde tillbaka till samarbetspartnern efter avslutat 

arbete, i form av ny kunskap samt konkreta tips på förbättringsförslag i deras existerande 

process. Det nya innovationsvärdet och kunskapen tillkommer ifrån existerande 

innovations teorier inom tjänste- och produkt logiken som har uppkommit från och med 

2000-talet och framåt. Valet att granska så pass nya teorier görs då dessa oftast baseras på 

äldre forsknings, och refererat till dessa. Det hela kommer utmynna med antingen förslag 

på förbättring, alternativt bekräftelse på att existerande arbetssätt är det “rätta”. Målet är 

som sagt att kunna bidra med så mycket nya idéer och tips det bara går men det ska finnas 

utrymme för dem samt att företaget ska klara av att ta emot dem. Detta kan även vara en 

möjlighet för författarna och samarbetspartner att påbörja ett samarbete för att realisera 

dessa. Detta nya kunskapsbyggande och innovationsvärde kommer komma till nytta för 

andra individer och organisationer som agerar inom likgiltiga arenor för att ge dem 

förutsättningarna att antingen följa i samma spår, om det är något som görs rätt, eller 

undvika samma fallgropar som uppkommer i detta arbete. 
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2.0 Metod 
 

Författarna har med arbetets syfte i åtanken använd vårt eget omdöme för att välja lämplig 

metod för detta arbete, med målet att ge den empiriska datan substans och tyngd.  Faktorer 

som vi tog i åtanken när vi gjorde denna bedömning var typen av data som vi, författarna 

ämnade samla in, kvantiteten av möjliga respondenter, samt behovet för att validera 

undersökningen. Av denna anledning valdes en huvudsakligen kvalitativ studie med två 

semi-strukturerade intervjuer på två respondenter, samt en kompletterande kvantitativ 

metod genom användandet av en enkät på 8 ytterligare respondenter. 

2.1 Kvalitativ Metod 
 

Den kvalitativa undersökningsmetoden innebär att man bland annat kan genomföra en eller 

flera semi-strukturerade intervjuer med relevanta personer. Denna metod för intervjuer för 

med sig flera fördelar som t.ex. att respondenternas svar kan sammanställas på ett 

jämförbart sätt, bättre än med andra metoder och respondenten upplever även intervjun 

mindre stel då denne kan ställa följdfrågor och diskutera kring frågorna. (Bryman, 2011) 

Under intervjun så ställer man öppna frågor som handlar om ämnet och med syfte att 

besvara forskarens forskningsfråga. Detta för att få ut så mycket av intervjupersonen utan 

att den känner sig pressad att svara rätt för vår skull. Intervjumetoden består av sex olika 

delar som beskrivs väl av Bryman (2011). Den första syftar till att skapa breda 

frågeställningar som skall vara lätt att svara på. Den andra poängterar vikten av att intervjua 

rätt person för att få ut så mycket som möjligt men framförallt rätt information. Detta är 

även kopplat till vilket plats som bestäms där intervjun skall hållas. (ibid) I vårt fall har det 

skett huvudsakligen två intervjuer med en person som har en ledande roll i företagets 

utvecklingsarbete som kommer benämnas som Respondent 1 i arbetet. samt med en 

medarbetare som arbetar som verksamhetsutvecklare på avdelningen, som kommer 

benämnas som Respondent 2 i arbetet 

 

Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats då det var lättare för författarna 

både tidsmässigt och planeringsmässigt att ta sig dit. Detta gjorde att respondenterna  kände 

sig säkrare då de intervjuades i sin “hemma” miljö och var bekväm med omgivningen på 

ett helt annat sätt mot att vi skulle hållit intervjun på högskolan. Den tredje punkten är 

själva insamlingen av data som i vårt fall blev två intervjuer. Med respondent 2 hade vi två 

skilda intervjutillfällen med vilket tillät att den andra intervjun blev “mjukare” och mer 

bekväm än det första, vilket kan leda till ärligare svar av respondenten. (ibid) Orsaken till 

att det var två intervjutillfällen var att det första var i samband med ett tidigare arbete där 

en av författarna intervjuade Respondent 2 angående dennes dagliga arbetsuppgifter samt 

arbetslivserfarenheter. 

 

Anledningen till att författarna även valde att intervjua två respondenter samt genomföra 

en kompletterande enkät var för att säkerställa att vi verkligen fick med så mycket 

information som möjligt. Hade vi bara träffats en gång och med en person hade risken att 

viktig data missats därav valet att vi träffade två olika personer. 
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Författarna var hela tiden medvetna om att frågeställningen kunde behövas omformuleras 

eller ändras efter första utkastet av den. Vilket gjordes innan vi besökte företaget då vi 

genom handledning och feedback från opponenter skapat oss en bredare och klarare bild 

kring vad vi ville undersöka. Vi var även öppna för att omformulera den ytterligare efter 

träff med samarbetspartners då dessa kunde ha haft förslag på ytterligare en vinkling av 

frågan vilket i sin tur kunde ha lett till att vi anpassade vår metod efter detta. Detta tankesätt 

är något Bryman (2011) tar upp i sin metodlitteratur över hur man bör ta fram sin 

frågeställning i ett kvalitativt arbete.  Fjärde punkten berör det som har med tolkning av 

den insamlade datan. Författarna transkriberade intervjuerna som spelades in, därefter satte 

vi oss ner och skapade oss en överblick över de svar vi fått, då med hjälp att vi kategoriserat 

frågorna i intervjuguiden och genom samtal med varandra kunde vi tyda och kategorisera 

svaren respondenterna gav. När vi sedan hade denna överblick kunde vi sätta oss och gå in 

i detalj på varje punkt kring hur dem arbetar och började då skriva in denna under empiri 

avsnittet, för att på så sätt ställa den insamlade datan mot våra teorier i ett diskussions och 

analys avsnitt, som i sin tur ledde till ett resultat vilket betyder att punkt fem och sex räknas 

in i detta.  (Ibid) 
 

2.2 Kvantitativ Metod 
 

Detta kompletteras med en kvantitativ metod i form av en enkät som delades ut till 

medarbetare på Verksamhetsutvecklingsavdelningen på Eskilstuna Strängnäs Energi och 

Miljö samt även medarbetare på andra avdelningar som arbetar med utvecklingsarbete. 

Beroende på kontaktpersonens behov och engagemang så valde vi att ha i åtanken att vi 

skulle kunna behöva förlita oss antingen mer eller mindre på den kvantitativa 

datainsamlingen för att bygga upp argument och förstärka den tidigare datan. Detta är på 

grund av att brist på tid för datainsamling kan uppkomma i denna typ av arbete. 

Anledningen till valet av att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ är 

framförallt för att höja studiens validitet, det i sig gör att själva uppsatsen bli mer seriös 

och komplett samt att vi har mer data att arbeta med. Att kombinera dessa gjorde även att 

sannolikheten för att vi skulle få fram oväntade och relevanta svar ökade. När författarna 

sedan utformade själva resultatet av sin studie så blev det lättare då vi hade mer data att 

arbeta med som var insamlad med olika metoder vilket gör att resultatet förhoppningsvis 

upplevs som väldigt genomarbetat. Sammanfattningsvis så skapar det en klarare 

helhetsbild vilket gör det enklare för även en helt utomstående läsare att förstå 

undersökningen och dess syfte med tillhörande resultat. För att få fram det bästa resultatet 

av enkäter så måste dem vara väl genomarbetade och frågorna skall vara väldigt personliga. 

Detta betyder att vi gick på vår första intervju för att sedan utforma enkäterna efter svaren 

vi fick, detta för att göra det möjligt för oss att ställa relevanta frågor som vi inte hade fått 

svar på under vår intervju samt skapa oss en inblick av de möjliga respondenternas 

förståelse för ämnet. Tänket var att om Respondent 1 ej har full förståelse så är chansen 

väldigt låga att andra medarbetare i organisationen också ska ha det. Därefter så satte vi 

oss ner och sammanställde resultatet med hjälp av att färgkoda svaren för att få en bild av 

hur medarbetarna ställde sig kring deras sätt att arbeta kring dessa processer. (Bryman, 

2011) 
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Enkäterna blev testade innan utskick på personer med liknande kunskapsgrund som de 

möjliga respondenterna för att säkerhetsställa att den var bra formulerad för att minimera 

missförstånd kring frågorna och öka dess reliabilitet. 

2.3 Urval 
 

Då vi i detta arbete ämnade att huvudsakligen undersöka hur allmänt igenkända 

innovations teorier inom ämnesområdena Utveckling, Implementering och Uppföljning 

stämmer överens med hur en organisation arbetar i praktiken, så ansågs författarna (Tidd 

och Bessant, 2013) som en relevant huvudkälla. Detta trots att de skriver främst ur ett 

produktlogik perspektiv, då efter den empiriska insamlingen märktes det att ESEM agerade 

inom både ett produkt- och tjänstelogiskt tänkande beroende på enhet och uppdrag. Tidd 

och Bessant ansågs viktiga i ett arbete av denna karaktär då det är väsentligt att ge en 

allomfattande kontext till vad just dessa olika delar av processen är samt vad de har för 

fördelar och nackdelar. Tidd och Bessant (2013) tar i sin litteratur upp etablerade teorier 

av igenkända forskare från förra sekelskiftet och framåt samt mer moderna sådana som alla 

ger en bild av hur kunskapen och verklighetsbilden av de olika delarna av processen har 

förändrats samt var den ungefärligen står nu. De använder sig även av verkliga exempel 

från näringslivet för att bättre knyta an till de teorier de tar upp samt skapa en tydligare 

kontext för hur man kan använda de i praktiken. 

 

Då Tidd och Bessant (2013) litteratur endast tar upp övergripande vad forskningen har för 

ståndpunkt nu inom ämnet med främst ett produktlogiskt tänkt så ansågs det nödvändigt 

att även söka sig till övrig kompletterande litteratur. Dessa innefattade litteratur inom 

ämnet utvecklingsarbete och även litteratur som talar om tjänstelogik, samt även till viss 

del inom ämnet ledarskap. Det sistnämnda då förståelsen kring ämnet implementering är 

att det till största del handlar om ledarskapets/företagets kommunikation till de berörda och 

av denna anledning ansågs teorier inom ämnet vara nödvändiga, för att täcka även denna 

aspekt av processen på ett tillfredsställande sätt. Övrig välaktad litteratur så som 

vetenskapliga artiklar inom utvecklingsarbete samt inom tjänsteinnovation har valts ut för 

att ytterligare styrka teori avsnittet med relevant information för arbetet. 

Blandning av innovationsteorier inom produkt- och tjänstelogiken ställer i sin tur höga krav 

på oss författare att särskilja dessa på ett tydligt sätt i teorin samt även applicera analys 

glasögonen av lämplig logik på rätt empirisk data. Med detta angreppssätt så har även 

författarna hittat artiklar och rapporter vars huvudämne inte berör uppsatsens men där delar 

av innehållet är överförbart till den kontext vi berör. 

 

Då vi i denna studie har använt oss utav en huvudsakligen kvalitativ insamlingsmetod så 

var bekvämlighet (Bryman, 2011) och eget intresse faktorer som spelade störst roll i urvalet 

av samarbetspartner. Bekvämligheten blev en faktor då författarna hade två existerande 

kontakter inom ESEM, vilket underlättade kommunikationen med relevant person för att 

få godkännande att skriva arbetet om dem. En av de personliga kontakterna i företaget har 

familjeanknytning med en av författarna, dock var denna inte en av huvudrespondenterna. 

Det egna intresset styrdes av yrkesrollen Verksamhetsutvecklare och hur en sådan i en 

huvudsakligen tjänsteorganisation arbetade. Det ansågs även nödvändigt att fånga in flera 

perspektiv än endast en persons, så författarna valde av denna anledning att intervjua två 

personer, den första innehar en Chefsposition på Verksamhets Utvecklingsavdelning och 

den andra arbetar som verksamhetsutvecklare. Med begränsningen av endast två 

intervjupersoner valde uppsatsgruppen att väga upp med en mindre kvantitativ 
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insamlingsmetod i form av en enkät som genomfördes på 8 personer som arbetar med 

utveckling, implementering och uppföljning, för att fånga in ytterligare perspektiv och även 

validera de två kvalitativa intervjuerna.    

2.4 Operationalisering  
 

Då vi använde oss av en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod, 

där den kvantitativa har i syfte att komplettera den kvalitativa så ansågs det viktigt att 

motivera valet av dessa två metoder. Den kvalitativa metoden valdes huvudsakligen på 

grund av den utforskande metod som används för att få en inblick i underliggande åsikter, 

motiv och resonemang hos respondenten. Det ger även en inblick i möjliga problem och 

hjälper till att utveckla nya idéer och teser som kan testas i en kvantitativ undersökning av 

denna typ.  Med den kvalitativa metoden så kan man även avtäcka existerande trender i 

tankesätt och åsikter för att på detta vis dyka djupare i dem. Huvudsakligen använder man 

sig av grupp diskussioner i fokusgrupper, individuella intervjuer och observationer i denna 

metod. (Bryman, 2011) Den kvantitativa metoden vi använde oss av tjänar sitt syfte genom 

att den används för att fastställa kvantiteten kring ett problem för att skapa numerär data 

eller data som kan omvandlas till användbar statistik. Man använder således metoden 

främst för att kvantifiera åsikter, beteenden och andra definierade variabler för att sedan 

generalisera resultaten. Kvantitativa datainsamlingsmetoder består huvudsakligen av olika 

former  som i vårt fall enkäter, men kan även vara telefonintervjuer, ansikte-mot-ansikte 

intervjuer och systematiska observationer. (ibid) 

Intervjuguiden utformades utefter arbetets syfte med inledande introduktionsfrågor riktade 

mot respondenten där syftet var att få svar på vilken kunskaps och arbetslivs bakgrund 

denne hade, samt få en inblick i vad denne ansåg att ordet Innovation innebar. Efter detta 

kunde man bättre förstå ifrån vilket perspektiv respondenten svarade på frågor såsom 

huruvida Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö var en innovativ organisation eller ej enligt 

respondenten samt vad dennes personliga erfarenhet av innovationsarbete var. Därefter 

kategoriseras frågorna enligt de tre processdelarna, Utveckling, Implementering och 

Uppföljning för att fortsätta den röda tråd som existerar genom arbetet, detta med syftet att 

säkerhetsställa att efter avslutad datainsamling kunna besvara den frågeställning vi ställer 

i arbetet. (Bryman, 2011) Alla frågor i intervjuguiden formulerades med syftet att fånga in 

respondentens perspektiv inom de olika kategorierna och var av den anledningen öppna 

och mindre strukturerade.(ibid) Detta gav uppsatsgruppen tillfället att efter respondentens 

svar ställa uppföljningsfrågor för att ytterligare fånga upp bilden av dennes perspektiv och 

av denna anledning så blev de båda intervjuerna semistrukturerade. (ibid) 

 

Enkäten för den kvantitativa insamlingsmetoden utformades så att den skulle vara lätt att 

förstå för att minimera risken att respondenten glömmer bort att besvara en fråga. Detta 

gjordes genom att enbart ha 12 frågor som respondenten skulle besvara, detta motverkar 

enkättrötthet som många kan känna samt att alla frågor var slutna för att göra det lättare att 

besvara. Frågorna hade en överensstämmande design där JA och NEJ erbjuds på samtliga 

samt chansen att förklara anledningen till svaret. (Bryman, 2011) Författarna var även noga 

med att fråga vad alla respondenter ansåg att ordet ”Innovation” innebar/betydde, främsta 

anledningen för detta var då en av frågorna som ställdes i enkäten var ”Anser du att EEM  

arbetar med innovation/er” 
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2.5 Genomförande 
 

Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats, Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö 

på grund av att svaren blir relevantare på grund av att de känner sig mer bekväma i sin 

vardagliga miljö Bryman, (2011). Respondenterna kontaktades först via mail för att 

undersöka om de var intresserade av att ställa upp i denna undersökning som är vårt 

examensarbete vilket mynnade ut i denna C-uppsats, de var väldigt intresserade och 

tillmötesgående. Därefter skickades ett andra mail ut till dem, vi berättade då hur vårt 

upplägg såg ut för arbetet där vi informerade om den forskningsfråga vi skulle bygga vidare 

vårt arbete på. Respondenterna fick även förklarat syftet och dispositionen av intervjuerna 

som skulle genomföras där dem även informerades om möjligheten till anonymitet. 

Samtidigt frågade vi om tillåtelse att spela in för att kunna transkribera och ta vara på 

resultatet, i detta mail skickade vi även förslag på intervjutillfällen. De var snabba att svara 

och vi kom överens med respondenterna att träffas den 18 november respektive den 23 

november. Ämnet diskuterades och förklarades även sedan vid själva intervjutillfällena. 

Författarna följde de riktlinjer Whiting (2008) satt för hur man bör arbeta med de inledande 

stegen innan en intervju. När vi sedan började undersöka vår metod kom vi fram till att vi 

ville använda oss utav enkäter för att täcka in en större svarsfrekvens och öka chansen för 

ett bra resultat på rapporten. Vi arbetade utefter de ramar som Bryman (2011) 

rekommenderar för att utforma enkäter och vi valde att lämna ut dem vid intervjutillfället 

med Respondent 2. Denne skedde efter intervjun med Respondent 1, vilket gav oss chansen 

att utforma enkäten efter hur bra svar vi har fått in av respondent 1. Så fort vi bestämde oss 

för hur vi skulle lämna ut enkäterna återkopplade vi detta med våra respondenter och bad 

om godkännande kring tillvägagångssättet och det var inga problem. Allt inspelat material 

delades jämnt upp och transkriberades. Resultaten av enkäten fördes först in i ett Excel 

dokument för att kunna visuellt genom en tabell visa hur respondenterna svarade på 

enkäten. Analysen av enkäten analyserade författarna i samråd med varandra för att 

säkerhetsställa att varje respondents svar inte skulle missförstås av den enskilde individen. 

 

Under arbetets gång så har författarna även fört en reflekterande dagbok över 

genomförandet, där vi beskrivit vad vi gjort vid olika tillfällen, vad vi lärde oss vid dem 

och hur vi kände. Denna dagbok har dock inte varit av relevans för denna uppsats men har 

mer tjänat sitt syfte som ett verktyg för att dokumentera arbetet och visar hur vi förhållit 

oss till den tidsram som satts upp. 

 

2.5.1 Beskrivning av intervjutillfällen 
 

Den första intervjun skedde den 18 november på Eskilstuna Energi och miljö. Vi hade en 

avtalad tid kl 13.15 så vi var där i god tid och anmälde oss i receptionen och satte oss ner 

och väntade på att bli hämtade. Respondent 1 kom i god tid och var väldigt glad och 

välkomnande. Han började med att visa oss deras styrelserum där dem hade flera olika 

tavlor med bilder och förklaringar hur deras arbetsprocesser ser ut. Respondent 1 förklarade 

och vi ställde frågor och dokumenterade med kamera och ljudinspelning. Författarna 

delade upp sig så en tog en mer aktiv roll och ställde frågor, medan den andra tog en mer 

passiv roll med fokus på att observera och ställa kompletterande frågor. När vi var färdiga 

där så visade Respondent 1 oss till hans kontor där intervjun fortsatte. Innan vi ställde våra 

frågor som vi hade förberett informerade vi respondenten om att han kunde be om 

förtydligande kring dessa om han ansåg det nödvändigt och vi fick väldigt intressanta och 
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relevanta svar. Vi fick även med oss en bok som heter Bäst i Världen skriven av Joakim 

Ahlström som arbetar på c2 management, denna bok har ESEM använt och när de format 

sina arbetssätt och processer. Intervjun varade i 45 min vilket räckte för att få våra svar.  

 

Den andra intervjun skedde den 23/11 på lilla Nybys återvinningscentral med Respondent 

2. Han mötte upp oss avtalad tid och vi vart ledda till ett litet konferensrum. Han var trevlig 

och ville bjuda på kaffe. Vi kontaktade Respondent 2 två dagar innan intervjun och stämde 

av var intervjun skulle äga rum samt genomförde samma procedur som med respondent 1 

genom att informera om dispositionen för intervjun m.m. Respondenten svarade att han 

var orolig om han skulle kunna ge bra svar på våra frågor, vilket vi försökte lugna han med 

att oavsett hög eller låg svarsgrad så var det intressant för oss hur som. Det visade sig efter 

intervjun att så inte var fallet, vi hade en intressant diskussion där Respondent 2 kom med 

väldigt bra svar och beskrivningar på våra frågor, något han även själv höll med om när vi 

pratade om hur det gick efteråt. Han tog även emot 5 utav våra enkäter och delade ut dem 

till personer på utvecklingsavdelningen och han mailade sedan oss och meddelade att vi 

kunde komma och hämta upp dem, han trodde att det skulle ta ca en vecka att samla in alla 

svar något vi tyckte var helt okej. Detta stämde då en av författarna efter en vecka åkte 

förbi och hämtade upp samtliga enkäter. Författarna fick även tag i 3 ytterligare 

respondenter som hade relevant befattning och arbetade med utvecklingsarbete bland annat 

på andra avdelningar genom email kontakt med Respondent 1.  

 

Under de båda intervjuerna så använde författarna sig även av uppmuntringstekniken att 

upprepa respondentens poäng för att uppmuntra denne till att vidareutveckla den i hopp om 

att fånga in ytterligare kunskap från hen.  (Whiting, 2008) Genomförandet av intervjuerna, 

båda de förberedande stegen och utförandet, följde i linje med de riktlinjer Whiting (2008) 

satt upp för användningen av semi-strukturerade intervjuer i en kvalitativ studie. 

 

 2.6 Metodkritik 
 

2.6.1 Kvalitativ Metod 
 

Den huvudsakliga metoden vi har tillämpat är kvalitativ i form av två stycken 

djupintervjuer med relevanta respondenter. Här finns det också en del kritik att ta hänsyn 

till där de första handlar om att författarna som utför kvalitativa metoder har en 

osystematisk uppfattning vad det är som är det viktigaste, och det som betyder mest för 

undersökningen samtidigt som det finns en risk för att författarna är för personliga genom 

att börja intervjun med relativt öppna frågor, för att under intervjun precisera dessa något. 

Detta i sin tur leder till att när någon läser rapporten finns möjligheten att det är svårt att 

förstå varför författarna valt att rikta in sig på detta ämne och inte ett annat. (Bryman, 2011) 

En annan svårighet med en kvalitativ metod är att det är svårt att återskapa den då den ofta 

blir annorlunda från gång till gång, detta på grund av att den är ostrukturerad och det är 

upp till författarna med sina idéer och tankar att skapa denna då det inte finns något direkt 

tillvägagångssätt som är rätt eller fel. Tack vare detta så blir det problem med att 

generalisera svaren och resultaten som författarna kommer fram till går inte att applicera 

på andra områden och miljöer då intervjuerna och dess frågeställningar är alldeles för 

individuellt anpassade för just den organisationen som valt att undersökas. Men en kritik 
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som riktas mot kvalitativ metod är bristen på transparens då det sällan beskrivs av 

författarna varför vissa observationer eller intervjuer har gjorts på just dem människorna. 

Detta måste beskrivas noggrant av författare som väljer att använda sig utav denna metod 

för att minimera detta. Författarna har en skyldighet gentemot läsarna att tala om varför 

vissa respondenter har prioriterats och valts före andra. Resultatet om man missar dessa 

kriterier leder ofta till en bristande analys i rapporten som utelämnar viktig information om 

hur och varför just dessa slutsatser har framkommit. (ibid) 

2.6.2 Kvantitativ metod 
 

Att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa metoder ställer höga krav på att dem 

båda är rätt utformade för att kunna komplettera varandra på ett bra sätt genom att täcka 

upp saker som den andra metoden inte fick med, gör man inte detta så kommer resultaten 

påverkas markant. I vårt fall så använde vi oss utav enkäter i vår kvantitativa metod. Det 

finns flera negativa aspekter som skall beaktas när man väljer att använda sig utav enkäter 

i en studie. Det första man skall tänka på när man utformar frågorna är att de kan tolkas på 

olika sätt av olika människor vilket betyder att författarna öppnar upp för att svaren kan bli 

fel om en respondent tolkar frågan på fel sätt. Denna risk finns alltid vid 

enkätundersökningar och ställer höga krav på författarna att gå igenom frågorna och testa 

dessa på utomstående personer för att se att dem är begripliga och lättförstådda samtidigt 

som dem innehåller det man vill ha svar på. (Bryman, 2011) Något annat författare kan 

göra för att minska missförstånden är att använda sig utav fasta svarsalternativ vilket ger 

mindre utrymme för misstolkning. Den andra kritiken mot enkäter är att respondenterna 

förmodligen inte alls är lika insatta i ämnet och forskningsfrågan som ska redas ut vilket 

gör att dem inte kan eller vill engagera sig lika mycket på grund av okunskap vilket leder 

till sämre svarsresultat. Den tredje kritiska punkten mot denna insamlingsmetod handlar 

om hur datan som samlas in analyseras och sammanställs av författarna, det ställer stora 

krav på författarna att man analyserar svaren rätt genom att färgkoda eller föra in svaren i 

tabeller för att se hur svarsfrekvensen blev. Annars är risken större för bortfall av data. 

(Ibid) Ytterligare kritik kring enkäter är att författarna ej kan hjälpa respondenten genom 

att förklara eller besvara funderingar, författarna kan inte heller ställa uppföljnings- och 

sonderingsfrågor. Enkäten kan inte heller innehålla alltför många frågor som respondenten 

upplever som oviktiga då risken blir att respondenten kan strunta i att svara helt och hållet. 

(Ibid)  

 

En kritik till hur vi gick tillväga med den kvantitativa metoden är att författarna själva inte 

delade ut en majoritet enkäterna och istället förlitade sig på att en av respondenterna skulle 

göra detta. Detta gör att författarna tappar en del av kontrollen över vilka som svarar och 

lider utav risken att i värsta fall få konstgjorda svar av en respondent. Här får författarna 

förlita sig på respondenternas heder och samvete.  
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3.0 Teori 

3.1 Innovationsprocessen 
 

Vi har valt att dela upp innovationsprocessen i de olika faserna för att tydliggöra vad 

teorin säger om varje enskild fas, samt ge arbetet en tydlig röd tråd.  

3.1.1 Utveckling 
 

För att företag ska behålla sin konkurrenskraft på den marknad de är aktiva inom så måste 

dem ständigt satsa på att utveckla sig själva och de produkter eller tjänster de erbjuder. 

Detta bör även ske hand i hand med målet att skapa tillväxt och bli mer lönsamma. 

(Nordborg et al. 2011) vilket är A och O när man talar om målet att driva ett företag. Detta 

utvecklings perspektiv bekräftas även av de Geus och Senge när Normann (2001) skriver 

om det långlivade företaget som “det levande företaget”. Med detta menar de att likt 

människor som ständigt tillverkar nya celler, som sedan blir organ m.m. så måste ett företag 

som hoppas vara relevant på marknaden under en längre tid ständigt skapa och utveckla 

sina egna processer. Detta är en klar utvikning från det traditionella sättet att se en 

organisation som en maskin, i linje med Mintzbergs maskinbyråkrati tänk. 

Maskinbyråkratin kan vara lämpad för organisationer som har rutinartade arbetsuppgifter 

och som vill skapa en förutsägbarhet i resultatet (Bolman, Deal, 2013) 

 

Alla organisationer arbetar i olika processer, det är något som är oundvikligt, men 

komplexiteten och utseendet av dessa processer kan se ut på en mängd olika vis beroende 

på i vilket kontext aktören agerar inom. Allt detta mynnar ut i slutmålet att man vill göra 

kunden så nöjd som möjligt, vare sig den är intern eller extern.  (Carlsson, Björling-

Nilsson, 2011) 

När man arbetar med processutveckling så kan man beskriva det som att det går igenom 

fyra olika steg. Man planerar de aktiviteter som ska gå igenom hela processen och 

genomför sedan dessa. Detta följs upp med att organisationen utvärderar hur 

genomförandet har gått och om behovet och möjligheten finns så utvecklar man processen 

för att bli ännu bättre på den. (ibid) Det ligger även mycket vikt i att se sambandet mellan 

de olika processerna man skapar och förstå hur de interagerar med varandra i olika 

samlingspunkter. Denna samlingspunkt uppstår då en process oftast skär tvärs igenom flera 

verksamhetsfunktioner när den går igenom sina olika stadier. (ibid) Förutom dessa fyra 

steg så bör man även ha en kombination av aktiviteter och resurser som kan vara stöd eller 

bollplank i olika situationer, detta för att på bästa möjliga sätt utveckla unika processer där 

antingen den interna eller externa kunden hela tiden är i fokus. För att på så sätt inte 

glömma vem processen egentligen är till för i slutändan, även om det självklart kommer 

gynna företaget också, så är kundens involvering i utvecklingen avgörande för om 

resultatet skall bli bra eller inte. (Makkonen & Komulainen, 2014) 

 

Något som dagens organisationer har börjat arbeta allt mer med är att utveckla processer 

och tjänster då efterfrågan på marknaden på dessa är stor. Att utveckla tjänster kräver hela 

personalens engagemang och drivkraft.(Kristensson, Gustafsson, Witell, 2014) Därför är 

det otroligt viktigt att företaget får alla medarbetare att förstå varför denna utveckling 

behövs och vad den kommer göra för nytta. Företaget behöver vara extra noggrann med att 
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motivera dem som skall sälja och marknadsföra denna nya tjänst då det är dem som skall 

tala om för kunden varför dem skall anamma detta. (Ibid) Då är det viktigt att dem känner 

sig bekväma med tjänsten för att kunna prestera så bra som möjligt. Just tjänsteutveckling 

som vi pratar om i detta fall kan betyda att företaget utvecklar ett nytt erbjudande eller ett 

nytt arbetssätt för att maximera resultatet, när sedan tjänsten är lanserad finns det utrymme 

för att utveckla den vidare och på så sätt tjäna ännu mera pengar vilket ger ett större 

ekonomiskt resultat. (ibid) 

 

Människor känner en stor tillfredställelse när de kan vara kreativa och bidra till att ett 

problem lösts, denna tillfredställelse är oftast driv nog för de individer som deltar i kreativt 

problemlösande då de sällan behöver en monetär belöning, utan den känsla de får utav att 

kunna bidra ger dem en ökad självkänsla och ökat driv att prestera bra. Forskning visar 

även på att människor som ofta lyckas med innovation är drivna av latenta behov, vilket 

innebar att de är motiverade av tanken att det de gör bidrar till en förbättring för dem själva 

eller andra. (Sjödin, Kristensson, 2012) Denna typ av motivation kan användas för att skapa 

ett öppet kundinvolveringsklimat där innovation och utveckling främjas genom att man 

sätter kunden in i en ny roll, som medskapare. (Sjödin, Nygren, Backström, 2009) 

 

Det här stöds även av andra författare som menar att arbeta med utveckling handlar lika 

mycket om att ha ett utvecklat arbetssättet kring sin utvecklingsprocess och där ingår ett 

motiverande arbetsklimat som ska komma ifrån ledarskapet då det är dem som skall hålla 

denna glöd uppe. I detta motiverande ledarskap kan det handla om att man kommunicerat 

ut till medarbetarna vilken inverkan deras involveraring har för att skapa lösningar. En 

liknelse kan dras till t.ex. fotbollslag som spelar en match, dem får motivation och feedback 

från sina ledare som hela tiden gör att dem blir bättre, genom att dem utvecklas och kommer 

på nya spelmönster, det gör dem även påminda om att dem inte kan spela matchen själva 

utan är beroende av varandra för att vinna. På samma sätt fungerar det i en organisation 

som arbetar med utveckling, för att bli bäst och ständigt utvecklas och komma på dem bästa 

idéerna behövs motivation och ständiga påminnelser, om att dem inte gör detta ensamma 

utan tillsammans som ett team och teamet skall erhålla konstruktiv feedback från ledare. 

(Nerstad,C & Roberts, G & Richardsen, A. 2013) 
 

3.1.2 Implementering 
 

Det läggs alldeles för mycket tid på att utveckla nya processer och för lite på att 

implementera och följa upp dem, en process som inte implementeras ger ingen nytta för 

ägaren av denna. Självklart är det viktigt att satsa på utveckling men tiden som läggs på 

hela processen är ofta fel fördelad idag på många företag. Vilket betyder att ska man bli 

duktigt på att implementera så måste det avsättas tid och resurser för detta. (Nordkvist, 

2015) 

När vi då tittar på implementationsfasen så handlar den mera om ett lyckat 

förändringsarbete som tagit sig förbi utvecklingsstadiet och är redo att implementeras, här 

är kommunikationen i företagen a och o. Är den bristfällig kommer det få stora negativa 

konsekvenser i form av osäkerhet hos dem anställda vilket kommer speglas i resultatet. Går 

implementationen för fort och allt händer på en gång kommer det också leda till negativa 

resultat. Om alla anställda istället ser en implementation som en utmaning att lösa och att 

det finns en tydlig struktur med bra kommunikation från början tillsammans med enkla 

förändringar i en jämn takt kommer projektet lyckas mycket lättare. (Razi, 2015)  
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Implementeringsfasen i ett projekt handlar även mycket om hur företagen skall få det dem 

har utvecklat att fungera i praktiken. Detta ihop med ett sammansvetsat team med en bra 

ledare i framkant kommer ta produkten eller tjänsten ut på marknaden.  Det finns flera olika 

arbetssätt som kan fungera i en implementations fas, ett som rekommenderas är att 

företaget har en projektgrupp som huvudsakligen arbetar med denna fas. Denna 

projektgrupp ska ha bra support och närvaro från en projektledare som i sin tur har väldigt 

bra kunskap hur dem skall gå tillväga, denna ledare ska även ha bra kontakt med sin chef 

för att på så sätt undvika missförstånd och tappa värdefull tid i projektet. En annan sak som 

är otroligt viktigt vid en implementation är att företaget måste analysera sin tänkta 

målgrupp och styra sin marknadsföring och reklam därefter (Tidd & Bessant, 2013).  

Vissa produkter kräver mycket och detaljerad reklam medans vissa andra inte alls behöver 

speciellt mycket för att nå ut. Det som många företag kanske glömmer är att verkligen se 

till att arbeta med sin implementation, det finns många företag som är duktiga på att 

utveckla produkter och tjänster men dem är otroligt dåliga på själva genomförandet. Det är 

som att just implementationsfasen är en knöl som många företag måste ta sig över för att 

lyckas bättre i framtiden. Företagen behöver verkligen rannsaka sig själva i denna process 

och se över vilka kompetenser som finns, vilka som behövs men även vad det är för kultur. 

Har företaget en stängd och icke tillåtande kultur som inte uppmuntrar till kreativitet så 

kommer även själva implementeringen bli svår. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Arbetssättet för produktutveckling som beskrivs av Tidd & Bessant kring implementering 

menar forskarna Iskander Zouaghi och Abderrazak Laghouag även kan tillämpas till 

tjänsteutveckling (2016), de beskriver även vikten av att ha ett mål med implementeringen 

och en tydlig plan för att nå dit. De är extra tydliga med att beskriva vikten av att 

projektledaren motiverar dem som arbetar med implementeringen och då vara tydlig med 

vad dem ska göra och varför och vad resultatet kommer bli för att på så sätt stimulera 

medarbetarna att prestera på topp. (ibid)  

Utöver detta så behöver även projektgruppen som skall utföra denna implementering ha 

tillgång till allt underliggande material som ligger till grund för implementeringen, detta 

för att förstå helheten bättre samtidigt som dem kan undvika fallgropar som andra projekt 

kan ha hamnat i, vilket leder till att dem kan utföra sitt arbete noggrannare och med bättre 

resultat. Något annat som skall beaktas vid en implementering är kostnaden den medför, 

denna skall ställas mot vad resultatet förväntas bli för att hela tiden kunna styra så att det 

finns en balans mellan kostnad och kvalitet för att få ut det bästa ur båda aspekter. 

(Aronsson, 2010)   

 

Implementering i tjänsteorganisationer är otroligt svårt och det finns enligt teorin inget sätt 

som passar alla organisationer, utan det existerar olika sätt att implementera som passar 

olika organisationer. Ett av stegen för att nå ett lyckat resultat är att se till att personalen är 

helt med på implementeringen för att på så sätt förmedla denna på ett säljande och bra sätt 

till såväl den interna och externa kunden, beroende på vem det berör. Människan i sig är 

negativ till förändring och det är väldigt svårt att bara ändra sig hur som utan någon 

motivering till detta.  (Kristensson, Gustafsson, Witell, 2014)  

Ett av de viktigaste stegen när man vill få igenom en implementering är att på ett bra sätt 

motivera personalen till implementeringen. Något annat som företagen kan använda sig 

utav för att bli mer framgångsrika när det gäller tjänsteinnovationer är att erbjuda 

interna/externa kunden en tjänst som denna kan anpassa till viss del själv för att på så sätt 

känna att den går att få optimalt anpassad till var och en vilket visar att företaget bryr sig. 
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Samtidigt som man gör detta behöver man förklara var som är fördelen och vad denna 

tjänst har för unika egenskaper mot andra liknande tjänster på marknaden, vilket också är 

en framgångsfaktor för att lyckas med implementeringen, (ibid) 

3.1.3 Uppföljning & Utvärdering 
 

Att följa upp dessa faser och processer är något som inte alltid är självklart men ack så 

viktigt, dels för att se att allt är gjort men framförallt se till att allt genomförs korrekt enligt 

de existerande riktlinjer och samtidigt som det går att lära sig av misstag som kan upptäckas 

här. Att följa upp färdiga projekt visar även på ett starkt intresse från ledningen att bli bättre 

och på samma gång bidrar det med förbättringar till alla typer av projektgrupper som kan 

ta del av informationen. Uppföljningen betyder att man kontinuerligt följer dem delmål 

man har i projektet och ser om man följer dem för att snabbt och enkelt kan styra in 

projektet på rätt bana om så behövs. Utvärdering betyder att man granskar hur det gick i 

projektet mot de mål man hade för att på så sätt kunna se om dessa uppfylldes eller ej. 

(Handihand.nu, 2016)  

Estrella och Gaventa (1998) identifierade i en studie fem generella syften med utvärdering 

och uppföljningsarbete, av dem så var det enbart två som organisationen huvudsakligen 

använde sig utav. (1) var att utvärdera hur stor inverkan t.ex. en implementering hade haft, 

(2) var för att utvärdera i syftet att planera och hantera projekt. (3) så användes det i syftet 

att förstärka organisationen och deras lära. (4) var användningen av uppföljning och 

utvärdering för att förstå sig på och förhandla fram intressenternas perspektiv. (5) syftet 

var för att offentliggöra arbetet så att organisationen tar sitt ansvar. (1) och (2) visade sig 

vara det organisationer huvudsakligen använder sig av för arbete med uppföljning och 

utvärdering. 

 

Uppföljning kan beskrivas som en helt egen process, idag är det många företag som tror att 

det bara är att gå igenom lite snabbt vad som gick bra och dåligt. Men uppföljning 

innehåller så mycket mera. Här finns utrymme för ständigt förbättring, det är alltid något 

som kunde ha gjorts på ett bättre eller annorlunda sätt. Detta tack vare att när man har 

genomfört ett projekt eller process och backar tillbaka och tittar tillbaka på hela resan så är 

det ganska enkelt att se misstagen som gjordes. Det behöver inte vara stora saker det 

handlar om utan det kan vara alltifrån att ha fler deadlines eller möten till att ändra något i 

själva projektledningen tills nästa gång något liknande ska göras. Syftet är att framhäva 

vikten av att stanna upp efter ett avslutat arbete oavsett om resultatet var positivt eller 

negativt och sätta sig ner och utvärdera vad som hände och inte. Desto mer tid och 

noggrannhet som läggs ner på denna punkt desto bättre kommer resultatet bli men 

framförallt så kommer resultaten på kommande projekt förbättras markant.(Tidd & 

Bessant, 2013)  

Kusek och Rist(2004) tar upp ännu ett exempel kring hur organisationer kan förbättra hur 

de vanligtvis arbetar. Exemplet de tar upp är ett av en genomförd implementering av ett 

hälsoprogram, där de menar att det inte enbart räcker att genomföra en lyckad 

implementering av detta och anta att det resulterar i förbättringar av medarbetarnas hälsa, 

utan man måste fortfarande studera det resultat och inverkan detta har efter 

implementeringen. Detta blir utvärderingsfasen, och är något som kan tillämpas i bl.a. 

projektarbeten. 

 

I läkarvården är man otroligt duktiga på att arbeta med uppföljning, det är en naturlig del 

av deras arbete som sker på ren rutin. Varje patient följs upp oavsett om dem har haft en 
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mild eller allvarlig sjukdom. Det som skiljer är omfattningen på uppföljningen är desto mer 

omfattande sjukdom desto större uppföljning och noggrannhet. Detta är så otroligt viktigt 

för att kunna bota sjukdomar ännu bättre och fortare i framtiden men även för att förbättra 

det egna arbetssättet till det bättre. “vanliga” företag skulle behöva titta på hur sjukvården 

arbetar med detta och ta lärdom av dem och göra det till en lika stor självklarhet hos dem 

själva. (A. Sun Myint, 2011)  

En annan organisation som är otroligt duktig på uppföljning och utvärdering är polisen, 

dem är otroligt noga med att efter varje fall oavsett om dem har löst det eller ej att sätta sig 

ner och följa upp vad som gick bra och dåligt. Om något fall inte blivit löst så läggs det ner 

ännu mera tid på utvärdera vad som kunde ha gjorts annorlunda samtidigt som det är viktigt 

att kolla vad som fortfarande kan göras för att lösa fallet, vilket är ett exempel på löpande 

utvärdering. Dem slutar inte med denna process förens fallet är löst eller preskriberat. Desto 

noggrannare man tittar på förbättringsmöjligheter och misstag desto bättre blir resultatet. 

Detta visar på uppföljning och utvärderingens betydelse.  (Khachatryan, Heide, Hummel 

& Chan,2014) 

4.0 Empiri 
 

För att kunna bekräfta huruvida avdelningen använder sig av arbetsmetoder och processer 

som kan anses vara relevanta av teorin för ett företag av deras typ, så måste vi ta reda på 

så noggrant som möjligt hur deras existerande arbetsmetodik fungerar och ser ut. För att 

visa detta tillräckligt tydligt har författarna givit detta avsnitt denna struktur. Detta utefter 

de datainsamlingsmoment gruppen har tagit del av under empiriinsamlingen som 

omfattades av både intervjuer och enkät. 

 

4.1 Eskilstuna Energi och Miljö – Samarbetspartner 
 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är ett driftbolag bildats tillsammans med Strängnäs 

Energi Sevab och Eskilstuna Energi och Miljö sedan 2014.  

Driftbolaget ansvarar för verksamheten i de båda ägarbolagen. De arbetar för att på ett 

samlat sätt ge Strängnäs och Eskilstuna dem bästa lösningarna när det gäller hantering av 

el, fjärrvärme, vatten, avlopp och stadsnät till avfallshantering och återvinning.  

Arbetet fokuserar på att komma på nya lösningar för att både följa de miljökrav som hela 

tiden uppdateras men även för att säkerställa att de hela tiden har nöjda kunder.  

Det samägda elhandelsbolaget har som fokus att genom inköp och försäljning av el kunna 

konkurrera med andra aktörer på marknaden samtidigt som man på ett bra sätt kan erbjuda 

sina kunder helhetslösningar, vilket underlättar för kunderna att ha alla sina energi 

lösningar på ett samlat ställe. Detta har varit en framgångsfaktor för Eskilstuna energi och 

miljö och Sevab.  

ESEM agerar inom fem olika affärsområden, som är; El, Vatten & Avlopp, Värme, 

Återvinning, Försäljning & Marknad. 
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4.1.1 Verksamhetsutvecklingsavdelningen 
 

Verksamhetsutvecklingsavdelningen på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har 12 

medarbetare, med avdelningschefen inräknat. Medarbetare inom avdelningen arbetar som 

verksamhetsutvecklare och projektledare i diverse projekt i organisationen, där deras 

huvudansvar landar inom verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och 

processutveckling. Vid varje ledningsmöte inom organisationen så medverkar alltid en 

medarbetare från avdelningen. Syftet med det är att vara en kommunikationskanal mellan 

de övriga avdelningarna och den övre delen av ledningen. Man arbetar även mycket med 

idéhantering då man ständigt lyssnar efter idéer och förbättringsförslag runt om 

organisationen, för att sedan utvärdera, prioritera och realisera de som anses ha god grund. 

Vissa avdelningar har även egna Verksamhetsutvecklare som inte svarar till 

Verksamhetsutvecklingsavdelningen, exempel på detta är IT- Avdelningen där en person 

har denna befattning. 

4.1.2 Respondenter 
 

Respondent 1 besitter en chefsposition inom Verksamhetsutvecklingsavdelning på 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö sen 2 år tillbaka, med 19 års erfarenhet av 

processarbete, utveckling, implementering och uppföljning inom Bombardier. 

Respondenten har en utbildningsbakgrund som miljö- och energitekniker med flerårig 

högskoleutbildning från Mälardalens Högskola. 

Respondent 2 har en position som Utvecklingsledare inom Avdelningen 

Verksamhetsutveckling, han har arbetat på företaget sedan 2011 och har haft liknande 

arbeten tidigare. Han har en utbildning på en gymnasial nivå inom området teknisk 

elektronik.  Respondenten har även en sidoliggande utbildning inom digital design och foto 

vid Jönköpings universitet.   

Övriga respondenter som svarar på enkäten har blandade positioner och 

utbildningsbakgrund men arbetar alla med processen: Utveckling, Implementering och 

Uppföljning inom företaget och kan därav ge relevanta svar på enkäten. 
 

4.2 Utveckling 
 

Respondent 1 beskrev deras utvecklingsprocess i flera steg, men han började med att 

beskriva vikten av att kunna visualisera i bild eller på papper vart man är, vart man ska och 

hur. Detta var Respondent 1 väldigt tydlig med att det är grundbiten för att deras 

utvecklingsprocess skall fungera. Sedan arbetas det med ständiga förbättringar, dessa 

förbättringsförslag bryts ner i mindre bitar för att bli mer lättarbetade och överskådliga så 

att dem blir uppnåbara samtidigt som det är teamets prestationer som lyfts fram. 

 

 

 I dessa förbättringsarbeten förklarar respondent 1 att dem arbetar med fyra frågor, (1)var 

är vi och (2) Vart ska vi? Här ser de över vilka mål dem har och om dessa stödjer 

verksamhetsplanen eller inte. Nästa fråga är (3) Hur tar vi oss dit? Här identifierar dem 

problem och orsaker till dessa för att slutligen ställa sig frågan: (4) Hur ser vi till att orka 
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hela vägen? Där de fokuserar på att definiera delmål, visualisera förbättringsarbetet och 

framförallt fira framgångarna.   

 

 

 

 

 

 

Dessa genomsyrar hela processen 

och får varje medarbetare att känna 

sig delaktigt och viktig samtidigt 

som alla försöker ta i lite extra för 

att lyckas täppa igen de luckor och 

svårigheter som uppkommer och på så sätt orka driva hela processen i mål förklarar 

Respondent 1. Dessa förbättringsarbeten följs noga upp av respondent 1 som tillsammans 

med VD ständigt finns tillgänglig för stöd och som hela tiden besöker de olika 

projektgrupperna för att se hur det går. Parallellt med detta så är det upp till varje chef att 

säkerställa att alla är delaktiga och känner sig motiverade. Bitvis av det här konceptet är 

taget från boken Bäst i Världen (Ahlström, 2011) som är en bok som handlar om just dessa 

saker, respondent 1 fick upp ögonen för denna bok i ett annat uppdrag och kände direkt att 

detta måste vi införa oss hos för att utvecklas och bli bättre, något som verkar fungera bra 

då respondent 1 är väldigt nöjd med hur långt dem kommit dessa två år dem arbetat så här. 

För ESEM och respondent 1 är det så viktigt att alla är delaktiga i utveckling och 

förbättringsarbeten att dem har infört detta som ett nyckeltal och detta följs upp med en 

enkät där medarbetarna får svara på frågor kring delaktigheten.  

 

På bolagsnivå så stakas en riktning ut som sträcker sig ett antal år fram. Respondent 1 

beskrev deras utvecklingsprocess i flera steg, men han började med att beskriva vikten av 

att kunna visualisera i bild eller på papper vart man är, vart man ska och hur. Detta var 

Respondent 1 väldigt tydlig med att det är grundbiten för att deras utvecklingsprocess skall 

fungera. Sedan arbetas det med ständiga förbättringar, dessa förbättringsförslag bryts ner i 

mindre bitar för att bli mer lättarbetade och överskådliga så att de blir uppnåbara samtidigt 

som det är teamets prestationer som lyfts fram. I dessa förbättringsarbeten förklarar 

respondent 1 att de arbetar med fyra frågor, var är vi, vad går bra respektive dåligt, olika 

mätverktyg samt sätta mål och beskriva känslan. Dessa genomsyrar hela processen och får 

varje medarbetare att känna sig delaktigt och viktigt samtidigt som alla försöker ta i lite 

extra för att lyckas täppa igen de luckor och svårigheter som uppkommer och på så sätt 

orka driva hela processen i mål förklarar Respondent 1.  

 

Dessa förbättringsarbeten följs noga upp av respondent 1 som tillsammans med VD hela 

tiden finns tillgänglig för stöd och som hela tiden besöker dem olika projektgrupperna för 

att se hur det går. Parallellt med detta så är det upp till varje projektledare att säkerställa att 

alla i projektgruppen är delaktiga och motiverade inför uppdraget. Allt detta arbete 

genomför man med målinriktningen att uppfylla den övergripande affärsplan som satts upp 

för organisationen. Inåt i organisationen så arbetas det flitigt med verksamhetsplaner, där 

alla avdelningar har en varsin. I den så sätts olika mål upp som ska klaras av och på så sätt 

leda till att affärsplanen uppfylls, dessa mål kallas utvecklingsplan, detta är fortfarande ett 

rätt nytt arbetssätt så nya förbättringspunkter kommer fram hela tiden. I denna 

utvecklingsplan ingår ett projekt program som heter XLPM (Excellence in Project 

Vart är vi? Vart Ska vi?

Hur tar vi oss dit?
Hur ser vi till att 
orka hela vägen?

4 Frågor
Figur 2, ESEMs 4 frågor. 
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Management) och används flitigt internt i utvecklingsprojekt för att standardisera den 

process man tillämpar, oavsett syfte. Varje idé som skall genomföras stor som liten förs in 

i denna utvecklingsplan tillsammans med en sponsor som har ansvaret för att se till att det 

genomförs och att denna har rätt resurser med sig. Det som skall utvecklas eller förbättras 

prioriteras så att man hela tiden är säker på att man arbetar med rätt saker vi rätt tillfälle. 

Är det så att iden hamnar i kö så kan dem som är sponsor genomföra en förstudie som kan 

variera i storlek för att fortare komma till stadiet genomförande. Allt detta visualiseras med 

bilder och tabeller i ESEMs styrelserum. 

 

Respondent 2 beskriver ESEMs utvecklingsarbetets engagemang som att de 

prioriterar ständiga förbättringar och arbetar hårt med detta, ingen förbättring är för liten 

för att tas fram och visualiseras, han  känner även att han får stöd och kreativ feedback vad 

man än kommer fram med. Det här arbetssättet är verkligen något som finns i hela företaget 

men med varierande struktur, då det på vissa avdelningar arbetades hårdare än andra med 

detta. Respondent 2 beskriver en tumregel som brukar användas på företaget, en elefant 

äter man inte i en enda tugga utan man måste bryta ner den, precis samma gäller i 

utvecklingsprocesser, de ska brytas ner, helst så mycket så att man hinner uppnå en liten 

bit till varje nytt möte.  När respondent 2 får frågan om hur utvecklingsprocessen ser ut så 

beskrivs den med en tio stegs modell där nummer ett är att identifiera själva processen så 

man vet att denna finns, i nummer två så görs en beskrivning av processen med en start 

och slut tid. I steg tre görs en nulägeskartläggning för att få en överblick om hur det ser ut 

idag. I steg fyra då kommer processen där man skall ta fram själva förbättringsförslagen 

och detta gör man genom att aktivt arbeta i olika workshops, i de tittar man på vad man 

kan bli bättre på, kan vi strunta i något moment, eller har man missat något, man ger 

varandra helt enkelt bra feedback. I steg fem och sex så sätts olika mål och mått på 

processen för att på lättast möjliga sätt kunna mäta och utvärdera den. Nummer sju är steget 

då man kollar av att allt går enligt plan, en så kallad ”check point” olika typer av 

utbildningar kan ske och sker under processens gång för att alla ska känna att de kan bidra 

med något och att dem verkligen förstår vad de skall utföra. De tre sista stegen sitter mer 

eller mindre ihop, här kommer ständiga förbättringar tillbaka genom att man hela tiden 

försöker förbättra denna processorganisation, detta sker genom att ha regelbundna möten 

och gå igenom allt och för att se hur det går. Sammantaget så ger detta väldigt bra stöd till 

medarbetarna och man känner sig delaktig och motiverad avslutar respondent 2.     

 

När vi kommer till frågan om och i så fall i vilken utsträckning omvärldsbevakning sker så 

svarar respondent 2 att det sker genom att de åker på mässor, har kundkontakter, det är 

dock kanske inte så strukturerat men det finns en punkt i styrprocessen som heter 

omvärldsbevakning. Processerna som utvecklas efter detta är inte alltid nya utan det kan 

vara förbättringar och ändringar på redan befintliga men dessa är minst lika viktiga för att 

hela tiden optimera verksamheten och hänga med i utvecklingen påpekar respondent 2, 

som tillägger: 

- “I detta led håller vi på och skall anställa en affärsutvecklare som enbart kommer arbeta 

med att utveckla affärer vilket gör att vi har en bra plan för framtiden när det gäller våra 

affärer och tjänster.”   
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4.3 Implementering 
 

Även implementeringsdelen av processen syns till i Utvecklingsplanen som tidigare visat, 

då varje nytt initiativ som dem tillämpar som ämnas bygga upp utvecklingsplanen, ska 

ansvarig fatta beslut på utifrån att man dokumenterar ett business case för det. Den person 

som har idéen för det nya initiativen blir “Sponsorn” för denna och måste i det business 

case som hen ska presentera bl.a. se över om organisationen har de resurser som krävs för 

att genomföra initiativet. Den hamnar då efter att Sponsorn har dokumenterat sitt business 

case antingen i kön, att det genomförs eller avslås helt efter en utvärdering som på 

bolagsnivå Respondent 1 tillsammans med VD fattar beslutet hur och om ett nytt initiativ 

ska prioriteras och genomföras . Detta ska då hjälpa organisationen att prioritera rätt 

initiativ utefter nyttan den ger kontra de resurser som krävs för att genomföra den. Båda 

respondenterna talar att om initiativet går igenom och väljer man att påbörja det så utser 

Sponsorn en Uppdragsledare som kontinuerligt kommunicerar till Sponsorn vad denne 

behöver för resurser i form av personal, budget m.m. och det kan av denna anledning 

varierar hur många medarbetare som arbetar med ett initiativ, beroende på dess omfattning 

och vad Uppdragsledaren tror sig behöva.  I detta läge så blir även Sponsorn den som måste 

ge Uppdragsledaren mandat att fatta de beslut som krävs i Projektet. Sponsorn blir i 

slutändan idéägaren som Uppdragsledaren rapporterar till för att denne ska kunna 

säkerhetsställa att man under arbetsgång är på rätt väg. Detta gör så att Sponsorn kan 

fortsätta ge Uppdragsledaren förutsättningarna att fatta de beslut som krävs utan att själv 

direkt vara med i arbetet. Respondent 2 berättar att som Uppdragsledare arbetar man efter 

den 10-stegs modell som presenterades i Utvecklingsstadiet ovanför. När de sedan har en 

klar första version på initiativet så publicerar dem t.ex. den processkarta man har tagit fram 

på “insidan”, vilket är en del av företagets intranät, där den är interaktiv, så alla som 

granskar den kan klicka på varje enskild del av kartan för att få fram 

mer information om den. Respondent 1 tar även upp att det svåraste i 

ett förändringsarbete eller lanseringen av en ny tjänst är själva 

implementeringen av den, vilket de anser sig själva vara dåliga på, men 

är medvetna om och arbetar med att förbättra sin förmåga på det. En 

sådan förbättring är att man valt att fokusera mycket på att inför en 

implementering på organisationsnivå 

kommunicera ut genom interna mediekanaler så som intranätet, synliga 

TV-skärmar runt om företaget samt en så kallad “touch point” app från 

Telia (7). Respondent 1 menar på att för ett företag ska kunna 

implementera väl så måste man involvera berörda i processen, dels då 

för att kommunikationssteget av implementeringen sker naturligt på det viset. Den 

kommunikation som tillkommer måste enligt Respondent 1 hela tiden repeteras och 

upprepas, att du måste återkommande ge ut informationen för att undvika att berörda tappar 

intresset för implementeringen. Detta är något han poängterar är en del i processen som 

ESEM inte helt har utarbetat i sin arbetsmetod i nuläget. De håller arbetsplatsträffar och 

chefsträffar för att kommunicera ut om nya implementeringsinitiativ, men detta anser inte 

Respondent 1 vara tillräckligt, men ett gott steg på vägen.  Respondent 1 nämner dock att 

i ren prioritering av de tre delarna av processen så ligger implementering och även 

utveckling över uppföljning, då man anser att detta ger mer nytta av dem två. Även om 

man till viss del inser nyttan med att utvärdera och följa upp. 

 

(7) Touch Point Applikation 
En “touch point” app är ett 

kommunikationsverktyg där 

kunden (intern eller extern) kan 

interagera med företaget då dem tar 

del av företagets kommunikation 

eller tjänster, som kan vara person-

mot-person via hemsidan eller på 

annat vis. (wikipedia.org, hämtad 

2016-11-25) 



 

27 

4.4 Uppföljning & Utvärdering 
 

Både respondent 1 & 2 beskriver att det läggs mer fokus på de två ovanstående punkterna 

och att dem inte direkt har något strukturerat arbetssätt för att följa upp och utvärdera än. 

Respondent 1 är dock tydlig med att förklara att de är medvetna om detta och att de i 

skrivande stund håller på och arbetar med det här och håller på att testa lite olika verktyg. 

Det som används just nu är en uppföljningsenkät som består av ett antal frågor hur 

personalen upplevde projektet dem precis avslutat. Enkäten består av frågor om hur väl 

personalen kände sig motiverade och delaktig till hur dem tyckte att resultatet blev. Detta 

är något som dock är väldigt nytt och som vi inte hunnit se hur det fungerar i längden säger 

Respondent 1 och tillägger: 

- ”Något som vi dock kräver efter varje avslutat projekt är en slutrapport som innehåller 

vad som kommit fram av projektet och till denna så gör man något som kallas “PAR” 

(Problem, Activity, Result), det är en utvärderingsmall som också kommer från boken 

bäst i världen, den går ut på att man svarar på tre enkla frågor, vad man hade för 

problem, vad själva lösningen blev, samt vilka lärdomar gjordes. ” 

 

Detta betyder att dem har flera olika sätt att arbeta med och håller just nu på att testa sig 

fram vilken som passar bäst i deras arbetssätt. När respondent 2 skall besvara samma frågor 

så förklarar denne att det arbetas väldigt mycket i workshops i 10 stegs modellen vilket 

leder till ständig feedback som är en del av uppföljningen men att det inte finns någon enkät 

där man får fylla in om man är nöjd eller hur det gick i projektet. Respondent 2 får då en 

följdfråga om den känner igen modellen “PAR” vilket denna inte gör trots beskrivning och 

förklaring från författarna.  Respondent 1 menar också att pratar man för mycket om 

uppföljning och pushar vikten av detta på dem anställda så är risken att personalen känner 

att dem inte gör ett bra jobb, eller att dem är inne på fel spår i projekten samtidigt som en 

blandning av uppmuntrad och kontroll för uppföljning behövs, vilket även respondent 1 är 

tydlig med men att det är en svår balansgång mellan dessa två. Respondent 1 förklarar att 

han tror att det är lättare att satsa och vara bra på uppföljning i ett privat företag där man är 

kraftigt konkurrensutsatt för där måste man kunna avbryta projekt för flera miljoner om det 

inte går bra. Medans det i ett kommunalt bolag finns en annan typ av trygghet som gör att 

uppföljning inte prioriteras.   

 

 

Behov/Problem/Resultat Aktivitet/Lösning

Resultat/Lärdom

Figur 3, ESEMs PAR modell 
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4.4 Enkät (Kvantitativ undersökning) 
 

 

Figur 4, Diagram över enkät resultatet 

Enkätfrågor 

1. Har du en utbildningsbakgrund inom process och utvecklingsarbete? 

2. Anser du att Eskilstuna Energi och miljö arbetar med innovation/er? 

3. Använder ni er av omvärldsanalyser/omvärldsbevakning för att fånga upp trender 

och nya arbetsmetoder/processer 

4. Känner du dig involverad och motiverad i ditt dagliga arbete? 

5. Under utvecklings-stadiet, söker och tar ni emot feedback? 

6. Anser du att ni arbetar mycket med kommunikation internt inom organisationen 

för att alla ska känna sig delaktiga inför implementeringen av en tjänst eller 

process? 

7. Anser du att du får tillräckligt med stöd i projektarbeten av 

projektledaren/sponsorn? 

8. Anser du att ni involverar kunden i implementeringsprocessen? 

9. Anser du att det är viktigt att arbeta med uppföljnings-/utvärderingsarbete efter 

avslutat projekt? 

10. Har ni löpande uppföljningstillfällen under processens gång? 

11. Använder du dig av de lärdomar som dokumenterats från tidigare projekt? 

 

I den enkät författarna genomförde på 8 respondenter kom det fram  att 50% av dem hade 

en utbildningsbakgrund inom process och utvecklingsarbete, antingen ifrån 

högskoleutbildningar eller vidareutbildningar som skett kontinuerligt genom deras 
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arbetsliv. Uppfattningen om vad en Innovation är för något stämde överens på samtliga 

respondenter, där de svarade att det var nytänkande, nya saker - någonting som inte hade 

gjort tidigare eller som var en förbättring på något som redan existerande. Detta blir särskilt 

intressant vid frågan om dem ansåg att ESEM var en organisation som arbetade med 

innovation för då svarade 75% att dem tyckte det, medan 25% svarade att dem inte tyckte 

det. Det faktum att ESEM använder sig av omvärldsbevakning för att fånga upp nya trender 

och arbetsmetoder styrks här då 100% av respondenterna svarar att dem gör det och 88% 

av alla respondenter kände sig även motiverade i sitt dagliga arbete. Samtliga respondenter 

kände även att de fick tillräckligt med stöd från sin projektledare, alternativt sponsor i de 

aktiva arbetena och att kommunikationen inför en implementeringen var något som 

märktes av då 75% av alla respondenter svarade att detta är något som ESEM arbetar med. 

Alla respondenter insåg även vikten av att arbeta med uppföljnings och utvärderingsarbete 

efter avslutade projekt, samt att det var viktigt att kontinuerligt under processens gång ha 

uppföljningstillfällen. De lärdomar som kommit fram från tidigare projekt ansåg samtliga 

respondenter att de använde sig av. 

5.0 Analys & Diskussion 
 

I syftet att fortsätta den röda tråden i arbetet så har författarna valt att lägga upp denna 

punkt med underrubrikerna Utveckling, Implementering och Utvärdering/Uppföljning. 

Vidare kommer vi som rubriken antyder att skriva analysen och diskussionen jämte 

varandra. 

5.1 Utveckling 
 

Utifrån den empiriska datan insamlad från respondenterna och enkäten kan vi dra 

konklusionen att ESEM är innovativt då deras arbetssätt kring hur de bland annat närmar 

sig utvecklingsarbete faller in under hur teorin beskriver en innovativ organisation. Detta 

besvarar således författarnas fråga huruvida en självbeskriven innovativ organisation 

verkligen är det i praktiken. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös omtalade 

organisationskultur som existerar inom organisationen där man gärna för fram sina idéer 

och tankar då man känner att ledningen tar dem på allvar, påvisar att företagets tankesätt 

kring utveckling stämmer överens med den vikt teorin lägger vid att ett företag ständigt 

måste arbeta med att utveckla sig själv och sina produkter/tjänster (Nordborg et al, 2011). 

Detta engagemang från ledningen för att genomföra nya initiativ utifrån medarbetarnas 

idéer visar även att organisationen är mån om att alla ska känna sig motiverade och 

engagerade vilket är något som även teorin anser att det krävs när man arbetar med 

utvecklingsarbete. (Nerstad et al & Kristensson et al) 

 Detta visar även att ESEM har förstått vikten av att kontinuerligt arbeta med att motivera 

och engagera medarbetarna, även igenom enskilda projekt, Respondent 1 tar upp just detta, 

när han talar om att man måste repetera sådant för att inte berörda ska tappa intresset för 

projektet. Respondent 2 tar även upp att dem så fort dem får feedback på deras existerande 

arbetsprocess som är legitima förbättringsförslag så genomför de ändringar på denna för 

att hela tiden försöka hålla den så bra som möjlig. Allt detta är i linje med vad Nerstad et 

al pratar om i kontexten av hur ett fotbollslag ständigt måste hållas motiverat och att dess 

spel strategi även den ska kontinuerligt uppdateras.  
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Det författarna dock ser som bristfälligt i hur ESEM väljer att ta fram nya idéer och initiativ 

är att organisationen förlitar sig väldigt mycket på den enskilde medarbetaren eller externa 

röster i form av t.ex. kunder för att komma med nya förslag som kan förbättra en 

existerande tjänst/process eller en idé för en ny sådan. Empirin visar inget på att 

organisationen satsar något på idégenerering utöver den feedback man ger i t.ex. 

workshops som genomförs i 10-stegs modellen, men då söker man snarare förbättringar på 

ett redan igångsatt initiativ än idéer för ett nytt. Detta visar att organisationen inte har en 

utarbetat metod för att ta fram nya idéer och initiativ, men de har helt klart det för att 

vidareutveckla de idéer och initiativ som medarbetarna för in. Att organisationen till så stor 

grad räknar med sina medarbetare att komma med nya idéer gör det resultatet från enkäten 

ännu mer intressant då endast 50% av respondenterna faktiskt har en utbildningsbakgrund 

i process eller utvecklingsarbete.  

 

Detta ger upphov till frågan huruvida en organisation behöver ett utarbetat sätt att 

idégenerera, och i sådant fall varför? Författarna ser att typen av medarbetare är avgörande 

för huruvida en organisation behöver tillämpa det eller ej, om medarbetarna har förkunskap 

kring hur dem kan och ska gå tillväga för att idégenerera på bästa möjliga sätt. Detta ställer 

i sin tur väldigt lite krav på organisationen där dem enbart behöver ge förutsättningar för 

medarbetarna att göra detta. Om motsatsen är sann och medarbetarna inte har någon 

förkunskap så ställer det högre krav på organisationen att ha en strukturerad process kring 

hur medarbetarna ska idégenerera. 

 

Det sätt som ESEM idag involverar sina kunder i är på många vis en reaktiv metod, där de 

snarare söker feedback på hur de kan göra saker bättre till nästa gång, än att de söker förslag 

på nya idéer och tankar. Sjödin et al beskriver att det existerar många fördelar med att bjuda 

in kunden att bli en medskapare i utvecklingsprocessen och en av dessa är att genom denna 

kundinvolvering skapar man bättre förutsättningar för innovation och utveckling. 

 

Det sätt som ESEM delar upp det nya initiativet i små hanterbara mål för att sedan 

strukturera upp det kring 10-stegs modellen ser man stämma överens med hur Carlsson, 

Björling-Nilsson (2011) beskriver tillvägagångssättet i processutvecklingens olika steg. 

Utseenden på dem är olika, där processutvecklingens fyra steg sammanfattar ESEMs mer 

detaljerade tio-stegs, dock så missar man själva genomförandet i beskrivningen av denna. 

Något författarna även märker kommit fram i enkäterna är att denna 10-stegs modell inte 

är vidspridd då 12,5% av respondenterna i enkäten svarar att de inte arbetar enligt denna 

modell, och återigen 12,5% svarar att dem inte heller arbetar under någon sponsor och 

specifikt initiativ utan mer mot avdelningar och medarbetare. Detta kan man se som en 

effekt av att arbetsmetoden är tämligen ny, endast två år, och att det är beroende på vilken 

befattning och avdelning medarbetaren arbetaren inom huruvida de behöver tillämpa den 

eller ej. 

 

ESEM talar även mycket om att de håller på med omvärldsanalyser och 

omvärldsbevakning för att fånga in nya idéer och för att få feedback på existerande tjänster. 

Detta sker huvudsakligen genom mässor och naturlig kundkontakt, någorlunda 

ostrukturerat enligt dem själva - vilket banar vägen för en klar analys av situationen: Även 

om ESEMs användning av såväl externa som interna feedback kanaler är något som 

existerar så är det som dem själva säger ostrukturerat och kan nog med fördel kartläggas 

för att skapa en djupare förståelse kring denna process så att de på bästa sätt kan använda 
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sig av sina kunder och intressenters feedback. Detta menar Makkonen et al (2014) ska 

hjälpa dem utveckla unika processer där kunden är i fokus och slutresultatet blir att 

företaget gynnas av det goda resultat detta kan bringa. 

 

 

5.2 Implementering 
 

När vi kommer till analysen och diskussionen kring implementeringen så ser vi både 

skillnader och likheter mellan empiri och teori utifrån hur ESEM arbetar kopplat till vår 

forskningsfråga. Till och börja med så beskriver ESEM, att för att en implementering ska 

ske så skall detta godkännas av VD och utvecklingsledare vilket ligger i linje med vad som 

beskrivs i teorin att det skall finnas en projektledare som har en övergriplig koll och som 

ser till att rätt beslut fattas för att få ett så bra resultat som möjligt. Personen som kommer 

med idén blir en så kallad sponsor och då även delaktig i själva implementeringen genom 

att utse en projektledare som har den rollen att leda projektet vilket får sponsorn att mera 

fungera som ett stöd i processen. 

 

Något som Razi (2015) är noga med att beskriva i teorin är att i en implementering är det 

otroligt viktigt att det finns en tydlig struktur i denna process med en början och ett slut 

och att alla medarbetare är motiverade och framförallt informerande om implementeringen 

och deras respektive uppgifter i den. ESEM har trots en ej tydlig strukturerad process för 

denna, medarbetare som känner sig motiverade i sitt dagliga arbete, då hela 88% svarar att 

dem är det, dock så kan frågan ställas om de även gör det när de engageras i projekt? Här 

visar sig en av bristerna med enkäter då vi, författarna, ej kan ställa denna motfråga. 

 

Trots detta är det en brist ESEM har i deras nuvarande arbetssätt, de är väldigt duktiga på 

att informera just dem som berörs men de är sämre på att informera helheten till de andra, 

något som är viktigt då det ger förståelse för varför vissa saker görs på vissa sätt, detta 

förklarar även att det bara är 63% som känner sig delaktiga i implementeringen. De övriga 

37% som har svarat att de inte känner sig delaktiga upplever ESEM själva som lite 

oengagerade ibland då de oftast behöver mycket motivation och repetition av 

informationen om varför implementeringen  bör ske och vikten av den.  De är medvetna 

om denna brist och arbetar just nu med detta vilket är en bra början, de har i nuläget chefs- 

och organisationsträffar som tillsammans med touch-point appen används för att bli bättre 

på denna punkt. Detta visar på förändring och förbättrings vilja något som författare anser 

är otroligt bra i en sådan här organisation som ständigt måste hänga med och användningen 

av dessa olika metoder för information och feedback insamling visar även att de faktiskt 

har, om ändå ostrukturerat, en utarbetad metod för att ta fram nya arbetsmetoder, tjänster 

och processer, samt även på att förbättra hur de implementerar dessa. 

 

Något vi anser är ett problem för att ESEM ska kunna bli bättre på att implementera är att 

i den 10-stegs modell som man utgår från i de initiativ som genomförs i organisationen så 

är implementerings stegen ej väl formulerade utan de hamnar mer som sekundärsteg mellan 

de andra, för att på något vis vara underförstådda utan att vara uttalade. Detta är något vi, 

författarna, anser bidrar till den bristfälliga kommunikationen i implementeringarna inom 

organisationen då det inte finns tydligt beskrivet när och hur detta ska genomföras. Detta 

kan följaktligen vara orsaken till att denna del av implementeringen rinner ut i sanden. 
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Även om ESEM har börjat förändra sig på denna punkt så lägger dem fortfarande för 

mycket fokus på själva utvecklandet av sina tjänster, vilket ger upphov till frågan varför de 

prioriterar så mycket annat än implementering? Vilket inte är något som är ovanligt idag 

(Nordkvist, 2015). Det som ESEM måste beakta med stor respekt är att det finns olika 

beskrivningar enligt Kristensson m.fl. kring hur man implementerar på bästa möjliga sätt 

men detta är inte något som går att kopiera utan är högst individuellt för varje organisation, 

här gäller det att ESEM tar fram olika arbetssätt som de får prova sig fram och utvärdera 

för att kunna se vilket som passar företaget bäst, här har dem en bra början då dem arbetar 

med touch-point och sitt intranät men det är inte fullt utvecklat och detta är något som 

måste prioriteras snarast anser vi. 

 

Enligt enkäten som lämnades ut till ESEM så svarade 88% att dem involverar kunden i 

själva implementeringen, vilket är viktigt då oftast är det kunden själv som vet hur 

processen ser ut och de nämner även att oftast kommer själva initiativet till en ny 

innovation från kunden själv. Denna grad av involvering är viktigt då en nöjd kund stannar 

samtidigt som den kommer göra bra reklam för företaget vilket i sin tur kommer leda till 

ännu flera kunder. Då företagets medarbetare oftast själva är kunder till de tjänster de 

erbjuder och ska implementera, så är en fördel att de är lättare att sätta sig in i kundens sits 

för att bättre förstå vad den kan vilja ha och anpassa erbjudandet därefter för att göra 

implementeringen så lätt som möjlig. Detta skulle då kunna göras genom att man bättre 

kan kommunicera ut de för kunden mest attraktiva delarna av en tjänst då de själva vet vad 

de anser är det. En möjlig fälla med det synsättet kan vara att organisationen blir döv mot 

de övriga kunderna som inte är medarbetare i företaget - och det är endast feedbacken från 

medarbetarna själva som blir hörd. Det blir då extra viktigt att fokus hamnar på att 

involvera externa kunder som ger feedback så att man inte tappar det perspektivet.  

 

Just att involvera kunden är något både vi som författare tycker är viktigt men som även 

stöds teoretisk då en kund som får vara med och anpassa sin tjänst eller på något sätt få 

sina behov tillgodosett så växer företaget i deras ögon genast. Bland annat så finns det stöd 

för detta i tjänstelogiken, att lösningarna även har potential att bli bättre när kunden 

involveras på grund av att företagets förståelse för de värdeskapande processerna blir 

bättre. På det stora hela så anser vi att ESEMs arbetssätt till stora delar bekräftas av teorin 

med undantag på vissa punkter dem behöver arbeta med, detta betyder att deras själv 

beskrivning av att vara innovativa stöds i detta avsnitt gällande deras arbetssätt kring 

implementering.   

 

5.3 Utvärdering 
 

På denna punkt har ESEM mycket att arbeta med utifrån den insamlade data som 

författarna gjort. För att kunna räknas som innovativa som dem själva beskriver sig så krävs 

det att de lägger mer fokus på att följa upp och utvärdera sina processer. Trots att samtliga 

respondenter på enkäten svara att detta är något de aktivt gör under projektets tid så 

kommer det fram i intervjuerna med våra två respondenter att det inte sker någon större 

uppföljning efter avslutat projekt. Då detta är något som ska ingå för att en organisation på 

bästa sätt ska kunna utvecklas och förbättras och på så sätt kunna kalla sig innovativa. Detta 

anser vi inte att de gör idag då ESEM lägger för lite fokus på detta, trots att de är medvetna 

om bristen, vilket antyder för oss att de inte fullt ut förstår innebörden av att ha en bra 

uppföljningsprocess och att det är en del av innovationsarbetet. Detta är vanligt 
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förekommande i organisationer idag (Handihand.se) men det gör det ännu mera aktuellt att 

arbeta med. ESEM säger sig i nuläget utveckla ett verktyg som skall fungera bra, i 

skrivande stund använder de enkäter och en uppföljningsmodell som heter “PAR” dock är 

dessa inte tydlig kommunicerade ut i verksamheten, något som vi anser genast behövs 

åtgärdas samtidigt som projektet med att ta fram ett standardiserat verktyg måste skyndas 

på och ges prioritet. Samtliga respondenter på enkäten svarade dock att dem använde sig 

av de lärdomar som kommit fram under tidigare projekt, så en intressant motfråga hade 

blivit: På vilket sätt de gör det? Då teorin menar att det blir svårt att göra det utan ett bra 

uppföljningsarbete.  

 

Överlag så har ESEM tagit fram nya arbetsmetoder utefter boken “Bäst i Världen” och 

författarna ser inte heller att de använt någon annan litteratur som stöd för hur de ska arbeta. 

En fråga som författarna därmed bör ha ställt är varför ESEM förlitar sig så mycket på 

enbart en källa, när det finns mycket annan relevant litteratur? Är detta för att det existerar 

svårigheter då organisationen måste skräddarsy metoder som man tar in från olika källor 

då ingen metod enbart går att kopiera in i en organisation? Eller har man kanske satt så stor 

tilltro till konsulterna man anställt vilket gör att man litar till fullt ut på de metoder de 

presenterar, eller så existerar det helt andra faktorer som har avgjort detta? Detta är något 

som kan och bör studeras, huruvida organisationer som tar in konsulter och deras verktyg 

sätter för stor tilltro till dem, så pass att det får en negativ effekt, eller om det faktiskt är så 

att de är så pass bra att organisationen inte behöver kolla någon annanstans? 

 

Tack vare att ESEM har monopol på sin verksamhet så anser de att det kan vara en 

anledning till att uppföljning har blivit något som inte är speciellt prioriterat då deras 

kunder inte “försvinner”, men faktum är att både teorin och vi säger att då är det extra 

viktigt att arbeta med detta som en ständig förbättring då det alltid finns utrymme för att 

utvecklas, framförallt där man minst kanske tror att det går eller behövs. En till anledning 

att de inte prioriterar uppföljning är enligt dem själva för att de arbetar i en kommunal 

verksamhet med en viss trygghet och är det så att man har för mycket utvärdering så 

kommer medarbetarna börja tvivla på sig själva och sitt arbete. Detta håller vi inte heller 

med om för det finns flera teoretiska exempel på detta som t.ex. i läkarvården och polisen 

som är två väldigt trygga yrken så är uppföljning och utvärdering något som är högt 

prioriterat, här har ESEM mycket att lära av dessa organisationer för att kunna utvecklas 

och bli mera framgångsrika.    
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6.0 Slutsats 
 

Av denna undersökning kan vi dra slutsatsen att ESEM är en innovativ organisation sett 

till hur både teorin beskriver hur en sådan bör vara och hur dem själva beskriver sig, dem 

gör dock inte allt som teorin anser är viktigt men tillräckligt för att räknas som innovativa. 

En av punkterna där dem inte följer vad teorin anser vara innovativt är att de inte tillräckligt 

kommunicerar ut hela sin arbetsprocess. Exempel på detta är att medarbetare inte får veta 

hur de utvärderar sitt avslutade projekt förrän man har kommit till det steget, och inte 

innan.  Det faktum att de inte heller arbetar särskilt mycket med utvärdering och 

uppföljning är också något som avviker från vad teorin säger. Detta bristande engagemang 

på dessa punkter visar sig hur de delar upp sina resurser mellan de tre faserna. Således ser 

vi att de omstrukturerar denna fördelning men har i åtanken att de fortfarande bör ha en 

tämligen betydande andel av resurserna satsat på Utveckling för att råda bot på den brist 

av strukturerad idégenerering som i nuläget existerar inom organisationen. Något som 

skulle visa på denna omstrukturering är om man i 10-stegs modellen tydligt formulerar de 

existerande stegen eller tar fram nya för att inkludera implementeringssteget, framförallt 

kommunikationen kring denna, samt införa ett steg som tar upp den slutgiltiga 

utvärderingen av arbetet, utöver enkäter. Detta bör göras genom att använda sig mer av den 

redan existerande PAR-modellen samt påskynda framtagandet av det nya standardiserade 

verktyget som ESEM arbetade på. Vi ser även att deras metod kring hur dem väljer att 

motivera och engagera medarbetare genom att kontinuerligt sälja in idéen igen till dem är 

bra, även fast alla medarbetare inte nödvändigtvis behöver den grad av motivering från 

ledningen så undviker man att tappa intresset från de som gör det. Om detta är en metod 

tagen ifrån boken “Bäst i Världen” vet vi, författarna, ej, men vi märker att ESEM har låst 

sig väldigt mycket vid de metoder som den tar upp, och de kan med fördel utreda om de 

kan komplettera med metoder från andra källor, då “Bäst i Världen” skriver utifrån ett 

tämligen smalt tänk, där författarna ser att det främst är ett linje tänk. Schumpeter tar även 

upp att för att bli bra på innovation så måste man även våga kassera någonting som fungerar 

bra t.ex. en arbetsmetod, för att tvinga sig själva att förbättras. Sammanfattningsvis kan vi 

säga att ESEM är duktiga på att utveckla och implementera, men klara förbättringar finns 

att tillämpa på båda faserna. Samtidigt har de utvecklingspotential för att utvärdera och 

följa upp, vilket gör att det krävs ett större engagemang för att göra denna fas bra. 
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7.0 Förbättringsförslag 
 

Utefter den slutsats som den empiriska och teoretiska datan lett till så presenterar vi i detta 

stycke de förbättringsförslag vi har kommit till i denna undersökning. Dessa sammanfattar 

vad arbetet kommit fram till. 

 ESEM bör arbeta för att ta fram eller prioritera om ytterligare två steg i 10-stegs 

modellen där det ett ena handlar om att ta fram nya idéer/fånga upp idéer från de 

medverkande medlemmarna och det andra handlar om att göra utvärderingen till 

ett tydligt steg i modellen. Detta ska tjäna syftet att göra dessa nödvändiga 

pusselbitarna ett naturligt arbetssätt för organisationen.  

 Dela upp resurserna mellan de 3 faserna så att minst läggs på utveckling, sen dela 

upp resten mellan implementering och utvärdering då dessa är de två svåraste 

stegen att genomföra väl. Genom att dela upp faserna på detta sätt så glöms inget 

bort men man prioriterar de viktigaste på ett bättre sätt. 

En visualisering av denna fördelning ser ut på detta vis: 

 

 Ta fram en mer strukturerad arbetsmetod för omvärldsbevakning för att minimera 

risken att ESEM missar viktig data från kund eller annan källa.  

 Lansera en informationskampanj för att gradvis ändra organisationens existerande 

tänk kring utvärdering och uppföljning så att medarbetarna lär sig uppskatta och 

se fördelarna med det. 

 Kolla runt efter bekräftande metoder för de redan inhämtade från “Bäst i 

Världen”, mycket linje-tänk i den boken, är det verkligen det bästa för ESEM? 

Våga slita från det traditionella som organisationen vet fungerar och prova något 

nytt. (En rekommendation är att se till tjänsteinnovations teorierna, för att 

ytterligare komma in i det tjänstelogiska tänket) 

 ESEM bör fortsätta sitt arbete med förbättrings enkäten och implementera 

användandet av PAR modellen mer utförligt. Organisationen bör även lägga 

tyngd på att kommunicera varför dessa verktyg är viktigt. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

Lära Känna 

 Vad är din utbildningsbakgrund? 

 Vad är din arbetslivs bakgrund - hur kom du att arbeta med det du gör nu? 

 Vad betyder ordet Innovation för dig? Är det produkt, tjänst, förbättring/utveckling? 

 Skulle du säga att EEM är en organisation som sysslar med innovationsarbete och är på 

så sätt en innovativ organisation? 

 Vad har du för personliga erfarenheter av innovationsarbete? Hur vart du introducerad till 

det? 

Utveckling 

 Beskriv hur er utvecklingsarbete ser ut 

 Hur ser eran arbetsmetod ut för att ta fram nya processer & tjänster 

 Använder ni er av omvärldsanalyser/omvärldsbevakning för att fånga upp trender & nya 

arbetsmetoder/processer? 

 Arbetar ni med att motivera och involvera era medarbetare (avdelningen + slut kunden) i 

utvecklingen?   

 När ni utvecklar en ny tjänst/process, är ni tydliga med varför den behövs eller ska göras? 

 Under utvecklingen, söker och tar ni emot feedback, och i så fall hur använder ni er av 

den? 

 Har ni standardiserade verktyg som ni använder er av i utvecklingsstadiet? 

Implementering 

 Hur får ni en tjänst eller process från utvecklingsstadiet till kund/marknad?  

 Hur mycket arbetar ni med kommunikation internt inom organisationen för att alla ska 

känna sig delaktiga inför implementeringen av en tjänst eller process?  

 Inför en implementering, arbetar ni i projektgrupper eller individuellt? I så fall - hur 

mycket kontakt/stöd får denna grupp/individ från projektledare eller chef? 

 Har ni någon typ av fokus-grupp innan ni implementerar en ny tjänst (extern eller intern) 

som ger feedback? 

 Involverar ni kunden i implementeringsprocessen, där kunden är huvud ambassadören för 

den nya tjänsten som ni skapat? (Ni sköter utvecklingen och utvärderingen medans 

kunden känner sig så pass engagerad i den nya tjänsten att den självmant använder den 

och för den vidare till flera användare.) 

Utvärdering/Uppföljning 

 Hur viktigt tycker du det är att arbeta med uppföljningsarbete?  

 Följer upp eller utvärderar ni avslutade processer, och i så fall hur? 

 Har ni löpande uppföljnings tillfällen under processens gång? 

 Hur tar ni till er de lärdomar som kommit fram under arbetets gång? Gör ni det både för 

framgångsrika och resultatlösa processer? 

 Hur sparas dessa resultat för framtida processer? databank? Har alla tillgång till denna så 

att alla oavsett ny eller erfaren medarbetare kan undvika att göra samma misstag?  
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Bilaga 2 Enkät 
 

Har du en utbildningsbakgrund inom process och utvecklingsarbete? 

 
SVAR: JA     NEJ 

 

Om inte, vad har du för utbildning? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 
Vad betyder ordet Innovation för dig? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Anser du att Eskilstuna Energi och Miljö arbetar med innovation/er? 

 

SVAR: JA     NEJ 

 

Om inte, varför anser du så? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Använder ni er av omvärldsanalyser/omvärldsbevakning för att fånga upp trender och 

nya arbetsmetoder/processer? 

 

SVAR: JA     NEJ 

 

Om inte, varför? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Känner du dig involverad och motiverad i ditt dagliga arbete? 

 

SVAR: JA     NEJ 

 

Om inte, varför? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Under utveckling-stadiet, söker och tar ni emot feedback? 

 

SVAR: JA     NEJ 

 

Om JA, hur använder ni er av den? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

Anser du att ni arbetar mycket med kommunikation internt inom organisationen för att 

alla ska känna sig delaktiga inför implementeringen av en tjänst eller process?  

 

SVAR: JA     NEJ 

 

Om inte, varför? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Anser du att du får tillräckligt med stöd i projektarbeten av projektledare/ sponsorn? 

 

SVAR: JA     NEJ 
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Kontaktuppgifter: 

Hampus: 

Hampus.kontakt.sverige@gmail.com 

Lukas:  

lukast13@hotmail.com 

Anser du att ni involverar kunden i implementeringsprocessen? 

 

SVAR: JA     NEJ 

 

 

Om JA, kan du ge exempel? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Anser du att det är viktigt att arbeta med uppföljnings-/utvärderingsarbete efter avslutat 

projekt? 

 

SVAR: JA     NEJ 
 

 
Har ni löpande uppföljningstillfällen under processens gång? 

 

SVAR: JA     NEJ 
 

Använder du  dig av de lärdomar som dokumenterats från tidigare projekt? 

 

SVAR: JA     NEJ 

 

Om inte, varför? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! 

 

Maila din färdiga enkät till någon av mailadresserna. 

mailto:Hampus.kontakt.sverige@gmail.com
mailto:lukast13@hotmail.com

