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Sammanfattning 
Användandet av innovationsmodeller inom vårdsektorn studerades, med anledning av 
den innovationsmodell Sveriges Kommuner och Landsting nyligen tagit fram. Offentlig 
sektor har i litteraturgenomgångar inte tagits upp som positiva exempel på innovativ 
verksamhet, men det finns mycket litteratur som visar på hur systematiserade och 
byråkratiska de organisationerna är. Därför är det av intresse att undersöka hur en 
systematiserad organisation angriper innovationsarbete med hjälp av verktyg och 
modeller. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in från fem representanter 
inom den offentliga vårdsektorn (från två olika kommuner och landsting), och resultaten 
visade på att valet och användningssättet av innovationsmodeller skiljde sig mellan 
respondenterna. Vissa respondenter använde redan existerande modeller, medan andra 
skapade egna. Vidare visade resultatet att den modell Sveriges Kommuner och Landsting 
tagit fram ej användes av någon respondent, och endast två kände till att modellen fanns. 
Studien avslutas med en diskussion gällande innovationsmodellers nivå av generalisering 
respektive specialisering, samt förslag på en möjlig revidering av modellen Sveriges 
Kommuner och Landsting tagit fram, för att på så vis sprida vetskapen om den. 

Abstract 
The use of models for innovation within the public healthcare sector were studied, due to 
the fact that the public agency The Swedish Association of Local Authorities and Regions, 
SALAR, recently developed and launched a model for innovation. The public sector has 
not been the focal point in any of the literature about innovative organizations, but there is 
no shortage of literature regarding that of bureaucracy and the systematization of work 
processes in the public sector. That is why the authors find it interesting to study how a 
systemized organization set about working innovatively using instruments and models. 
Through the use of semi-structured interviews with five representatives from the public 
healthcare sector, data was collected and the results showed that the choice and use of 
innovative models differed between the respondents. Some respondents used models 
that already exist, while others constructed their own. The results also showed that neither 
one of the respondents used the model created by SALAR, and only two of them had pre-
existing knowledge of the model. The study is concluded with a discussion about the 
degree of generalization/specialization in innovative models, and a suggestion for a 
possible revision of SALAR’s model in order to create wider knowledge of it. 

Keywords: innovation model, public healthcare sector, innovative processes, bureaucracy 
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1. Introduktion t i l l  forskningsområdet 

Inom den offentliga sektorn sker förändring oftast långsamt, oftast väl genomarbetat och 
oftast efter långa processer. Det är därför inte svårt att förstå att ordet “innovation” kan ha 
en negativ klang inom den offentliga sektorn (Nagesh, 2008). Rädslan för misslyckande, 
slösad tid och slösade resurser (resurser som rent ekonomiskt oftast är små) är risker 
som är förknippade med innovation, risker som gärna inte tas. Kontinuitet och 
förutsägbarhet är viktiga element inom exempelvis vården, där arbetssätt- och rutiner är 
utarbetade för att skydda och främja patienters hälsa. Av den anledningen är det ett 
absolut krav att samtliga utövare följer anvisade rutiner, oavsett var de befinner sig. 
Däremot kan dessa rutiner, regler och styrdokument ha en hindrande effekt på 
innovationsarbetet, om de efterföljs vill säga. Bodewes (2002) hävdar att enbart de 
formaliserade arbetssätt och rutiner som faktiskt efterlevs på daglig basis är de som 
påverkar attityden inom verksamheten. De formaliserade arbetssätt och rutiner som finns 
ska vara relevanta och tillföra värde för den aktuella mottagaren, ty annars riskerar dem 
att ignoreras eller falla i glömska, precis som Bodewes hävdar.  

“Offentlig sektor” och “innovation” - två begrepp som vid första anblick kan te sig vitt 
skilda, medan begreppet “byråkrati” nästan är synonymt med “offentlig sektor.” Det finns 
mycket mindre litteratur om innovation kopplat till just offentlig sektor än vad det finns 
kopplat till den privata, men med det sagt så saknas det inte innovativa krafter inom den 
offentliga sektorn. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedriver ett mångårigt 
innovationsarbete, och arbetar för att skapa innovativa verksamheter ute i landet. 
Innovation i sig är inte något som den offentliga sektorn skyr, Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) arbetar tillsammans med innovationsmyndigheten VINNOVA för att 
stärka innovationsförmågan inom offentlig verksamhet, ett samarbete som har utvecklats 
under flera år. Bland initiativen ingår bland annat främjande av innovationsledning, 
utveckling av välfärdsteknologi och regional utveckling genom innovation samt ökat 
deltagande i Horisont 2020 (VINNOVA, 2015). Horisont 2020 är EU:s ramprogram för 
forskning och innovation, och är världens största satsning inom området med en total 
budget på cirka 80 miljarder euro (SKL, 2015a).  

Ett sätt att underlätta för innovationsarbete är genom konkreta verktyg för genomförandet 
av idéer, något SKL har gjort genom att skapa en innovationsmodell i åtta steg som är 
tänkt att användas av alla som vill bedriva innovationsarbete inom organisationen. 

        
1.1. Hur ser det ut i verkligheten? 

I en rapport skriven av VINNOVA visade det sig att många inom den offentliga sektorn 
eftersöker mer kunskap i hur de ska driva innovationsarbete, och innovationsbegreppet 
är relativt nytt (Hovlin, Andersson & Ljung, 2013). Överlag verkar det som att förståelsen 
för innovation är något knapp inom den offentliga sektorn, något som kan vara ytterligare 
en faktor till varför innovationer är så svårfunna. Detta hävdar Johanna Nählinder (2007). 
Via intervjuer med olika praktiker inom offentlig sektor har samma författare även fått fram 
att förståelsen av vad innovation är och vad innovation kan bidra med för nytta inte är helt 
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uppenbar (Nählinder, 2013). Förståelsen av konceptet innovation är central när det 
kommer till att söka svar på varför innovation tycks vara så svårfunnen inom den offentliga 
sektorn. Nählinders resultat visade också att konceptet innovation var starkt kopplat till 
produktinnovation, det var få som kopplade konceptet till exempelvis tjänster och 
arbetssätt. Att den offentliga sektorn i vissa fall har svårt för att innovera betyder dock inte 
att det ser likadant ut överallt, till exempel så har SKL fått anslag från VINNOVA för bland 
annat olika testbäddsprojekt runt om i landet, och i Västerås bedrivs ett projekt som är 
delfinansierat av VINNOVA för att främja innovationer som gynnar äldre samt 
funktionshindrade (MISTEL, 2015). Även för ramprogrammet Horisont 2020 görs 
innovativa satsningar (SKL, 2015b). På regional och lokal nivå, i det dagliga arbetet är det 
intressant att se hur innovation uppfattas och tas emot, något som kartlagts i boken “Den 
Innovativa Kommunen” (Frankelius, P & Utbult, M. 2009). Åtta kommuner utmärkte sig, 
och teman som framkom genom kartläggningen av deras innovativa arbete var: nära 
samarbete med grannkommuner, intern utveckling, samarbete med vinstdrivande företag, 
nära kontakt med befolkningen, kulturellt arbete, frihetsskapande genom tydliga ramar, 
nätverkande och öppensinnighet.  

Utifrån dessa teman utvecklar författarna att incitamenten för innovation dels kommer från 
ett identifierat behov av problemlösning från kommunernas ansvariga, dels från en 
förståelse från de ansvariga att allt kan förbättras. Det sista incitamentet är ett uttalat 
behov från invånarna, och tillsammans visar de att innovationer existerar inom offentlig 
sektor, men att de möjligen kan behöva styrning, till exempel genom olika sorters verktyg. 

2. Problemområde och syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur det innovativa arbetet sköts ur ett 
“verktygssammanhang” - vi ämnar alltså att titta närmare på de modeller och processer 
ett antal innovativa verksamheter inom två olika kommuner och landsting arbetar efter. 
Intresset från författarnas håll grundade sig i en önskan om djupare förståelse för ett 
område inom innovationsforskningen som sällan lyfts fram ur en positiv vinkel. Den 
ursprungliga frågan “kan offentlig verksamhet vara innovativ?” ledde till att författarna tog 
reda på mycket information om hur kommuner och landsting arbetar innovativt; det 
framkom att verktyg för innovativt arbete inte alltid existerade eller användes och därmed 
lades grunden för studiens fokusområde: hur pass användbara är verktygen 
kommunerna och landstingen använder sig av, och använder de sig av samma sorts 
verktyg?  

Med detta ska vi undersöka huruvida modellen det rikstäckande SKL har tagit fram 
används i verkligheten och om den i så fall går att utveckla. Fyller modellen SKL tagit 
fram en funktion, och hjälper den användaren i sitt innovationsarbete? Om modellen inte 
används, vad beror det på? Bör den användas? 

2.1. Avgränsning samt målgrupp 

Författarna har valt att fokusera på uttalat innovativa verksamheter inom de två kommuner 
och landsting som studerats. Verksamheter utan uttalad innovativ verksamhet har således 
inte studerats, och de slutsatser som tas upp i studien kan alltså inte appliceras på 

�2



Emilia Karlsson & Sara Lundström
verksamheter utanför de uttalat innovativa. Den tänkta målgruppen för studien är förstås 
de berörda verksamheterna och de liknande dessa, men även verksamheter som idag 
inte har någon innovativ verksamhet antas kunna ha nytta av studiens resultat. 

2.2. Innovationsbidrag 
Studien har för avsikt att undersöka den nya innovationsmodellen som Sveriges 
Kommuner och Landsting har tagit fram. Studien skall också belysa de olika 
innovationsmodeller- och processer som används av de studerade landstingen och 
kommunerna, samt att söka finna vad som kännetecknar goda respektive mindre goda 
sådana. Genom den samlade kunskapen tar författarna fram det innovationsbidrag som 
presenteras i resultatavsnittet. Innovationsbidraget utgörs också av konkreta förslag till 
förändring/anpassning av SKL:s aktuella modell. 

2.3. SKL:s innovationsmodell 
Grundfrågan i denna studie baseras på den innovationsmodell Sveriges Kommuner och 
Landsting tagit fram, här nedan följer en genomgång av modellen. 
 

Klas Danerlöv som har arbetat fram modellen är samordnare för innovationsfrågor på 
Sveriges Kommuner och Landsting och han hävdar att en innovationsvänlig verksamhet 
består av fyra viktiga element: ledarskap, medarbetarkraft, samverkanskraft och 
användarkraft. Dessa element skapar tillsammans en miljö där innovationer tillåts växa 
fram. För att underlätta för innovationsarbete har han identifierat ett behov av konkreta 
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verktyg som underlättar processen. Klas har tagit fram en innovationsmodell som 
“innehåller ingredienser man behöver ha med sig för att kunna driva en process som ger 
en grund för att eventuellt kunna göra radikala förändringar, eller för att göra det som man 
orkar och kan utifrån sin verksamhet och där man befinner sig.” (SKL, 2015-10-08). 
Modellen är en generisk sådan, som är öppen för användning och förändring, och som 
har användaren i fokus. 

Modellen består av sju steg, samt en förberedelsefas. För varje steg finns information om 
tillvägagångssätt, samt exempelfilmer, textguider och användbara länkar.  

Förberedelsefas 
Denna fas innehåller fyra delar: förbättringsområde, önskad effekt, målgruppsdefiniering 
samt intressentinformering.  

Undersök behoven 
Detta första steg i modellen syftar till att hjälpa innovatören att förstå vikten av 
behovsdefiniering, ger innovatören tips på hur detta kan göras (intervjuer, observation, 
dagböcker), samt trycker på vikten av att inkludera aktörer som kan ha inflytande på eller 
till och med äganderätt av processer och system. 

Stanna upp 
I detta steg skapas förhoppningsvis en mer konkret problemformulering. Innovatören kan, 
med hjälp av tre olika interaktiva hemsidor (ej SKL:s egna) använda metoder för detta, 
och ska sedan prioritera problemen för att göra innovationsarbetet hanterbart. 

Förbered utvärderingen 
Utformning av utvärdering samt datainsamling ska förberedas och göras i detta steg, och 
utifrån problemformuleringen kan innovatören ställa sig följande frågor: 

• Om problemet blir/inte blir löst, på vilket sätt har ert arbetssätt blivit bättre eller 
förändrats? 

• Om problemet blir/inte blir löst, på vilket sätt har det ni vill åstadkomma blivit bättre – er 
tjänst, process, miljö eller kanske ert beteende? 

• Om problemet blivit/inte blivit löst – på vilket sätt har förutsättningarna för ert arbete 
förbättrats? 

Innovatören ska förbereda sig genom att söka information om problemets förekomst och 
data på detta, samt fastställa hur dokumenteringen av arbetet skall göras.  

Utarbeta idéer 
Detta steg hjälper innovatören att utarbeta samt prioritera idéer, och innovatören har en 
lista med utländska sidor som förklarar olika metoder för detta. Information om open 
innovation (Youtubeklipp) samt strukturerad sållning av idéer ges också. 

Testa idéerna 
I detta steg ombeds innovatören att skapa egna prototyper för att testa. Inga länkar eller 
vidare info. 
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Förverkliga lösningen 
Detta steg informerar om vikten av att skapa motivation, och följande frågor ställs: 

• Vad skulle få dig att börja använda den nya lösningen? Vad skulle få dig motiverad att 
ändra beteende? 

• På vilket sätt kan ”medborgarens röst” användas för att skapa drivkraft i 
förändringsarbetet? 

• På vilket sätt kan ”medarbetarens röst” användas för att skapa drivkraft i 
förändringsarbetet? 

• Finns det forskningsbaserad evidens för den lösning ni har valt? Hur kan det i så fall 
förmedlas till övriga? 

Vidare informeras innovatören om vikten av medarbetar/medborgardeltagande i de 
föregående stegen, då idén inte behöver “säljas in” lika hårt, och det då är lättare att 
påverka högre upp i maktkedjan. Den form av ledarskap som tidigare har behövts kan 
komma att ändras, då det är skillnad mellan innovationsledning och förändringsledning: 
“Att hitta nya och bättre lösningar på problem kräver inte alltid samma metoder och 
kompetens som att leda mot verklig förändring i vardagen.” (SKL, 2015c) 

Utvärdera resultat 
Både det väntade och det oväntade resultatet utvärderas och innovatören ombeds tänka 
på följande då det gäller planering av uppföljning:  
• Gör en plan för hur data samlas in.  
• Gör en plan för när data ska samlas in. 
• Gör en plan för hur analysen ska göras.  
• Planera hur och till vem återkopplingen ska göras 
• Fördela ansvaret för vem som gör vad! 

Mätningen som en metod för styrning av utvecklingen framåt anges vara en anledning till 
att vara medveten om mätningar, och varför de görs. Även om mätningarna är korrekta 
trycker detta steg även på vikten av att förstå skillnaden mellan att göra “saker rätt eller 
göra rätt saker” (SKL, 2015c.) 

3. Teoretisk referensram 

3.1. Innovation inom komplexa organisationer 

En offentlig organisation skiljer sig från den privata organisationen på fler plan än just det 
ekonomiska, vinstdrivande planet. Den offentliga organisationen är en komplex sådan, 
som ständigt agerar under ett “mål-medel-dilemma”, den är regelstyrd, den är stor och 
ständigt växande, den består av många olika enheter, har flera olika domäner (bland 
andra politiska, ekonomiska och tjänste/produktstyrda), organisationen är alltid politiskt 
styrd (Solli, 2015). Att skapa innovationer eller att underlätta för innovationsarbete inom 
sådana komplexa organisationer genererar alltså andra sorters utmaningar för aktörerna 
än vad de skulle ställas inför i en privat organisation.  
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Synen på innovation inom den privata sektorn har länge skilt sig från den gällande 
offentlig sektor. I litteraturen finns exempel om hundratals privata företag och deras 
innovativa framgångar, medan det är oerhört svårt att finna ett enda exempel från den 
offentliga sektorn. I ett av de större verken inom innovation, Oxford Handbook of 
Innovation (Fagerberg, Nelson, & Mowery, 2005), nämns den offentliga sektorn 286 
gånger, men i endast 1% av fallen är det kopplat till innovationskraft. Detta bekräftar att 
synen på den offentliga sektorns innovationskraft är allt annat än positiv. Det saknas inte 
forskning inom varför innovationskraften tycks vara så låg inom den offentliga sektorn.  
Från många olika intressens håll presenteras artiklar och undersökningar, och en av dem 
är Mulgan (2007) som presenterade sex faktorer till varför den offentliga sektorn tycks 
misslyckas i sitt innovativa arbete: för det första faller inte innovationsansvaret på någon 
enskild person eller enhet i många offentliga organisationer, vilket gör att innovationsbiten 
av den stora budgeteringskakan helt enkelt inte existerar, vilket då i sin tur gör att 
eventuella innovativa idéer förblir osynliga. För det andra är den offentliga sektorn 
generellt mer negativt inställda till risker än vad den privata sektorn är. För det tredje 
stävjar den mer byråkratiska och fyrkantiga miljön innovation, samtidigt som den lockar till 
sig likasinnade som kanske inte är öppna för innovation. Den fjärde faktorn beskriver 
Mulgan som de utmaningar som kan uppstå när det kommer till att låta en från till synes 
sämre teknik utvecklas till den punkt där den är överlägsen den gamla. Rädslan för 
misslyckande tar överhanden. Den femte faktorn  identifierar Mulgan som hur 
divisionsstrukturer med höga murar mellan avdelningarna agerar som ett hinder för den 
typ av processer som främjar innovation. Mulgans sjätte och sista faktor är att 
monopolistiska strukturer inom den offentliga sektorn kan avskräcka innovativt beteende. 

Via information från tre olika Nordamerikanska innovationspris inom offentlig sektor har 
data sammanställts som föreslår att det finns fem drag som är gemensamma för vinnande 
innovationer inom offentlig sektor (Borins, 2001). Det första draget som delades var det 
som rör synen på vad innovation är, och deltagarna svarade “holism”, alltså ett 
inkluderande helhetstänkande där samarbete mellan organisationer spelade stor roll. De 
tre näst mest frekventa svaren var att innovationer involverade processutveckling, att de 
tillämpade IT, samt att de utvecklade alternativa lösningar för serviceleverans, till exempel 
genom att samarbeta med volontärer eller den privata sektorn. Det femte och sista draget 
var inflytande eller deltagande från medarbetare och medborgare. En gemensam 
nämnare hos samtliga fem av dessa utmärkande drag inom offentlig sektor är att de liknar 
de drag som utmärker innovativa företag inom den privata sektorn (Kanter, 1988): 
gränsöverskridande arbete, processutveckling, outsourcing (jämförbart med alternativa 
lösningar för serviceleverans), och inflytande (hos kunder respektive medarbetare och 
medborgare). Däri föreligger det alltså ingen skillnad mellan den offentliga och den 
privata sektorn. 

Respondenterna av frågeformulären ombads även att svara på vilka omständigheter det 
var som ledde fram till deras innovationer. Svaren kodades i fem teman: initiativ från det 
politiska systemet; nytt ledarskap; kriser; nya möjligheter; samt interna problem (till 
exempel oförmåga att nå en specifik målgrupp, oförmåga att möta efterfrågan, 
resursbegränsningar eller oförmåga att samordna politiken). Den främsta anledningen till 
innoverande var interna problem (50-60 % av svaren), och kriser var den näst främsta 
anledningen (Borins, 2001). 

Innovativa idéer har enligt den insamlade datan kommit från mellanchefer i cirka 50 % av 
fallen, och endast 20 % av idéerna har kommit från politikernivå, vilket skiljer sig från 
föreställningen att idéer och förslag inom offentlig verksamhet skulle föras uppifrån och 
ner i organisationen (Borins, 2001). 
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Sammanfattningsvis ställs den offentliga organisationen inför andra sorters utmaningar än 
vad den privata organisationen gör. Synen på förändring och de eventuella riskerna 
förändring medför kan agera hindrande för innovativt arbete, och om det saknas initiativ 
uppifrån existerar ingen mottagare av nya idéer, vilket gör att idéerna inte ens kommer 
upp till ytan. Som Borins visar, kommer idéer från medarbetarna själva, i den miljö de 
arbetar. Vikten av ledning och styrning av verksamheten är oerhört viktig, och för att 
underlätta innovativt arbete föreslår Hamrefors (2009) en generell regel för ledare som 
skapar förändring i den komplexa organisationen. Denna regel säger att: “kommunikativt 
ledarskap skall ske efter principen att skapa situationer där medarbetare får vägledning 
av stabila koncept, men samtidigt stimuleras till variabilitet i aktiviteter”. 

3.2. Vad kännetecknar en innovation? 
För vissa är innovation något helt nytt som skriver om spelreglerna för hela marknaden 
(tänk internet, smartphones och appar), medan det för andra innebär en ändring av 
arbetssätt, en vidareutveckling av något som underlättar det dagliga arbetet. Det går inte 
att sätta en definitiv definition på konceptet innovation, då det är svårt att avgöra vad som 
egentligen är en “game-changer” innan produkten/tjänsten/arbetssättet är i mottagarens 
hand. En definition lyder: “Innovation must not simply be another name for change, or for 
improvement, or even for doing something new lest almost anything qualifies as 
innovation. Innovation is properly defined as an original, disruptive, and fundamental 
transformation of an organization’s core tasks.” (Lynn, L. 1997). En annan lyder: 
“Innovation is the multi-‐‑stage process whereby organizations transform ideas into new 
products, services or processes, in order to achieve increased customer value.” (Palm, K 
2014). Skillnaden mellan dessa två synsätt är att det ur det ena fokuseras på 
organisationen i sig, och ur det andra läggs tyngden på det skapade värdet för kunden. 
Dessa två fokus återkommer i andra definitioner av innovation (Tidd & Bessant, 2013) och 
kan därför tänkas vara viktiga pelare när det kommer till att förstå innovationsbegreppet: 
innovation kan vara en radikal förändring eller en inkrementell sådan som skapar 
mervärde.  

3.3. Samarbete och kommunikation  
Att nätverka med personer utanför ens egna profession ökar chanserna för delat lärande, 
och därmed chanserna för nya idéer (Bessant & Tidd, 2011). Att skapa en god miljö där 
samverkan tillåts och där den uppmuntras har dock inte alltid varit självklart, vilket 
fenomenet “not invented here” bevisar. Fenomenet ger uttryck för en rädsla för eventuella 
patentintrång och liknande tekniska problem, men även en oförståelse för utomståendes 
kunskap. För att få individer att samverka räcker det inte med en tillåtande miljö, det 
måste finnas motivation för det. Att skapa motivation för samverkan är lättare inom 
vinstdrivande företag, där pengar kan vara ett incitament för aktörerna. Inom offentlig 
sektor däremot, blir utmaningen en annan. För att råda bot på bristen på ekonomiska 
incitament är det upp till ledningen att trycka på och visa verksamheten att samverkan är 
en viktig del av arbetet, och att det uppmuntras. För att göra detta är det viktigt att 
ledningen förstår att den inte kan skapa innovativ samverkan, det är något som växer 
fram lokalt och som har sin grund i de inblandade individernas egna kunnande. Det 
ledningen kan göra är att skapa de förutsättningar som ovan nämnts (NUTEK, 2008). 
Genom en förståelse för vikten av nätverks nytta kan ledningen däremot arbeta för att 
under lä t ta innovat iv samverkan. Nätverk med samarbetspar tners och 
“kunder” (medborgare/brukare/patienter) och nätverk med politiker är viktiga för att tillföra 
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värde i organisationen (Hamrefors, 2009). För att över huvud taget kunna bedriva en 
innovativ verksamhet krävs en förståelse mellan tjänstemän och politiker gällande det 
innovativa arbetets värde för organisationen. De offentliga verksamheternas ledare måste 
då tillsammans med de politiska företrädarna utveckla sitt samarbete och skapa forum för 
dialog (Hamrefors, 2009). 

3.4. Hur kan initiativ till innovation uppmuntras?  
Organisationskulturen som råder vid olika arbetsplatser är en direkt bidragande faktor till 
innovationshöjden inom organisationen (Ahmed, P.K. 1998), och kan antingen främja eller 
stävja innovation, oberoende av organisationstyp. Martins och Terblanche (2003) stödjer 
detta påstående och menar att det är organisationsklimatet som fyller i de tomma 
luckorna mellan direktiven som kommer från ledningen och vad som faktiskt sker i 
praktiken. Inom offentlig sektor är, som tidigare nämnts, vikten av systematiserade 
arbetssätt och -rutiner stor, och innovationsarbete bör således inte vara ett undantag. För 
att underlätta innovationsarbete och för att skapa struktur har SKL tagit fram en 
innovationsmodell; modellen består av olika steg som utförs och utvärderas och syftar till 
att hjälpa vid innovationsarbete. Detta kan tänkas vara ett proaktivt steg i processen att 
främja en innovationsvänlig organisationskultur (Mulgan, 2007). 

3.5. Modeller och verktyg för innovation 
Gällande vad en modell egentligen är, har innovationsforskaren Godin utkristalliserat 
vissa drag som rättfärdigar användandet. Han hävdar att för att upptäcka ett behov av 
förändring, eller att hitta nya platser att generera tillväxt på kan innebära stora utmaningar 
för alla företag och organisationer. En innovationsmodell som underlättar och främjar 
förståelse för hur saker och ting förändras kan vara nyckeln för den långsiktiga 
överlevnaden av verksamheten. En effektiv innovationsmodell föreslås av Godin kunna: 

- Ge en konceptuell ram 
- Fungera som ett hjälpmedel för att snabbare identifiera nya källor till innovation 
- Underlätta bättre timing för marknadsintroduktion 
- Hjälpa hitta innovationsmöjligheter i linje med de tidsramar som verksamheten arbetar 

enligt 
- Minska risken för konkurrensstörningar 
- Öka chansen för god avkastning 
- Förbättra förmågan att förutse innovationsbehovet 
- Upprätthålla konkurrensfördelar och möjliggöra långsiktig tillväxt 
(Godin, 2014) 

I den tidiga litteraturen om innovation beskrivs processen som en relativt linjär sådan, 
med idéformulering, utveckling och kommersialisering som de stora stegen som resten 
av modellen byggs upp omkring. Rothwell (1992) beskrev fem generationer av 
innovationsmodeller: på 1950- och 60-talet utmärktes innovationsmodellerna av just den 
här linjära sekvensen av steg, som ämnade att resultera i en fysisk produkt. I början av 
70-talet hade processen ändrats något, nu med kundens behov i centrum. Under 
resterande decenniet och långt in på 80-talet utmärktes innovationsmodellerna av ett 
interagerande mellan FoU och öppen marknad. Detta interagerande fortsatte in på 90-
talet, och nu introducerades även feedback-loopar och simultana processer, som skilde 
sig tvärt från de tidiga linjära modellerna. Vidareutvecklingen av feedback-loopar kom 
senare på 90-talet, då nätverkande och kunskapsutbyte sågs som värdefulla steg i 
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innovationsprocessen. En sjätte generation har lagts till efter Rothwells sammanställning, 
nämligen den innovativa miljön: efter millennieskiftet lades än mer fokus på nätverkande, 
och attityderna kring innovationer blev mer öppna, i och med det idag vedertagna 
uttrycket “open innovation”, där idéer byts ut i kreativa miljöer som tar tillvara på den 
samlade potten kunskap deltagarna har (Kotsemir & Meissner, 2013).  

Vad som blir uppenbart från den här överblicken av de sex generationerna av 
innovationsmodeller är att ju mer innovation studeras, desto mer inser vi vilken komplex 
process det är och hur svårt det är att bemästra den, oavsett om det är inom privat eller 
offentlig sektor. Trots att samtliga modeller i någon mån ämnar förklara hur innovation sker 
i organisationen, så har förklaringsfaktorerna breddats markant. Innovationsmodeller har 
gått från att vara koncentrerade kring kontrollerade interna faktorer inom organisationen 
(till exempel FoU-, marknadsförings-, och ekonomiavdelningar), till att inkludera externa 
faktorer, vilka har lett till större nätverk och nya infallsvinklar. Modellerna bidrar med en 
förklaring till innovationsfenomenet, däremot lämnar modellerna flertalet frågor 
obesvarade. Varje modell är i sig själv en förenkling av verkligheten, och utelämnar 
därmed en hel myriad av detaljer vilka gör varje innovation unik i sin framgång eller i sitt 
misslyckande (Marinova & Phillimore, 2003). 

För att innovationsarbetet ska utföras produktivt, samt vara existensberättigat, föreslår 
Davila et al (2006) att modeller och strategier för likväl innovations- som styrningsarbetet 
måste samspela, de menar på att det finns vissa spelregler. Den första regeln för 
innovation är att ledningen tydligt måste bestämma hur organisationen kommer att spela 
innovationsspelet. Det finns ingen meny av allmänna strategier att välja mellan, utan varje 
verksamhets ledningsgrupp måste skapa sin egen innovationsstrategi, lära sig att 
anpassa sig till förändrade villkor, samt inse vikten av att välja rätt tidpunkt för att göra 
viktiga drag. Innovationsstrategin måste därutöver stödja affärsstrategin. Typen av 
innovation (inkrementell eller radikal) varierar beroende på den valda strategin och den 
rådande konkurrenssituationen. Det är viktigt att ledningen kommunicerar detta med en 
tydlig spelplan, så alla spelare i verksamheten förstår innovationsstrategin och går mot 
samma mål. Utöver att skapa en innovationsstrategi, är det viktigt att definiera 
innovations- samt affärsmodellerna som skall gälla för verksamheten. Att hantera 
innovationsmodellen samt att välja spelstrategi är viktiga element för kortsiktig framgång, 
men för långsiktig framgång krävs det även att ledningen förstår hur den skall bevara de 
positiva delarna av den existerande organisationskulturen, och hur den ska ändra de 
skadliga. (Davila, Epstein, & Shelton, 2006) 

4. Metodval  

I detta avsnitt följer en kort sammanfattning och förklaring av den valda metoden, följt av 
proceduren kring datainsamling och -bearbetning. Avsnittet avslutas med en 
metoddiskussion. 

4.1. Kvalitativ metod 

Den här studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod som grund. Anledningen till det 
var att författarna till uppsatsen ville komma åt respondenternas upplevelser och deras 
verklighet. Alla människor upplever sin situation och verklighet på olika sätt och därmed 
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även sin arbetssituation. Eftersom det inte bara finns en sanning utan den är mer 
subjektiv i kvalitativa studier så föll valet på ett kvalitativt tillvägagångssätt rätt naturligt. 
Kvalitativ forskning kopplas samman mer med induktiva strategier som innehåller många 
gånger erfarenhetsbaserade och empiriska generaliseringar (Bryman, 2013). 
Kvalitativ metod är mer beskrivande där själva förståelsen och upplevelsen av innebörd 
och mening skall undersökas. När kvaliteten av ett fenomen eller händelse ska studeras 
så är det med kvalitativa analysmetoder som dessa frågor besvaras bäst med. När 
forskningsfrågan besvaras bäst med en kvalitativ undersökningsmetod behöver forskaren 
vara nära de människor som skall undersökas. Hen behöver se hela bilden och få en så 
rik och klar bild över situationen som möjligt (Langemar, 2013). 

Det som kan vara till nackdel vid användandet av en kvalitativ metod är att det kan bli 
svårt att göra om den på samma sätt som tidigare. Kritikerna menar att det är omöjligt att 
dra allmänna slutsatser och resultaten kan omöjligen då gälla för andra miljöer. Eftersom 
tolkningen av den data som har samlats in påverkas starkt av forskarens egna känslor så 
blir det heller inte möjligt för andra att göra om studien på samma sätt. (Bryman, 2013). 

Kvalitativ intervju 
I den här uppsatsen har författarna valt att använda semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer hör till gruppen kvalitativa intervjuer och valdes då författarna 
ansåg att den typen av intervjuer mest skulle gynna uppsatsen för att kunna besvara 
problemformuleringen. Intervjuguiden (återfinns i bilaga 1) skrevs dels ur en generell 
synvinkel gällande innovationsarbete, där frågorna komponerades efter den använda 
litteraturen, och dels efter stegen i SKL:s innovationsmodell, där frågorna hade direkt 
koppling till dem. Slutligen ställdes frågan om respondenterna kände till SKL:s modell, för 
att på ett konkret sätt ta reda på deras kännedom utan att påverka de övriga 
intervjusvaren. 

För att få reda på en persons perspektiv använder sig vetenskapen av kvalitativa 
intervjuer. Det är nu nyanserna kommer in i bilden och respondentens upplevelse och 
ståndpunkt gör sig gällande. Respondenten har stor makt att själv välja i vilken inriktning 
intervjun skall gå och forskarens jobb blir att låta sig följas med i stor utsträckning i 
berättelsen. Frågorna som dyker upp gör det till en stor del baserat på vad 
intervjupersonen säger (Bryman, 2013). Intervjuguiden anpassas kontinuerligt och 
behöver inte följa strikta regler. Vill forskaren få svar på alla frågor så behöver hen vara 
både flexibel och samtidigt högst medveten om forskningsfrågan som skall besvaras. 
Faran eller nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det annars är lätt att sväva 
iväg alltför mycket från ämnet. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de kan utföras 
flera gånger då forskaren är intresserad av att få uttömmande svar för sin dataanalys. I 
semistrukturerade intervjuer har forskaren oftast med sig en intervjuguide som berör vissa 
teman som ska besvaras. Respondenten har forfarande frihet i sitt berättande men det är 
mer styrt mot frågorna som finns i intervjuguiden. På det viset blir det också lättare för 
forskaren att ta tillbaka respondenten ifall hen skulle komma för långt bort från ämnet 
(Bryman, 2013). 

4.2. Urval  
Målinriktade urval har används i detta arbete, med målinriktade urval menas att urvalet 
har skett strategiskt och inte slumpmässigt. Personerna som har valts ut för att bli 
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intervjuade är relevanta för frågeställningen som i sin tur är direkt kopplad till 
forskningsfrågan (Bryman, 2013, s.392). 

Respondenterna och de organisationerna som är deras arbetsgivare har valts ut för att ge 
bättre bild och förståelse för innovationsarbetet inom Sveriges kommuner och landsting. 
Respondenterna som har intervjuats för denna studie är personer som sitter på 
nyckelpositioner inom sin respektive verksamhet och som dagligen arbetar med frågor 
som rör innovationsarbete. 

4.3. Kvalitativ representativitet 
Inom kvalitativa studier uppnås kvalitativ representativitet genom att göra ett urval som 
ger både djup och bredd i datan som forskaren samlar in. Det är viktigt att urvalet 
innefattar alla aspekter som är av vikt för syftet. Den data som framkommer ska dessutom 
vara fyllig och mångsidig för att få en så bred och stabil grund som möjligt av det som 
ska undersökas. Strategiskt urval kan användas för att frågeställningen ska växa fram i 
takt med informationen som forskaren får fram genom intervjuerna. Det gör att forskaren 
kan få fram data som skapar en helhet där empirin stödjer och ger en mer stabil grund för 
teorin (Langemar, 2013). 

4.4. Procedur 
Respondenterna kontaktades första gången genom mejl där syftet med arbetet 
förklarades. Intervjuguide skapades ur SKL:s innovationsmodell som grund. Tanken var 
att komma åt svaren bakvägen, utan att direkt fråga respondenterna om modellen. En del 
av frågorna var direkt knuta till SKL:s innovationsmodell som till exempel ”Hur identifierar 
ni innovationsmöjligheterna?” och ”Hur säkerställer ni att innovationen kommer till den 
tänkta mottagaren?”. Dessa frågor syftade till att skapa teman sprungna ur SKL:s 
innovationsmodell, för att författarna på så sätt skulle kunna skapa en helhetsbild där 
respondentens modell jämförs med SKL:s. Andra frågor var mer riktade till 
respondenternas egna upplevelser, som till exempel ”Anser du att landstinget/kommunen 
som stort är tillräckligt innovativa?”. Intervjuguiden skapades med en viss ordning med 
hänsyn till olika teman som skulle tas upp men respondenterna fick stor frihet i att berätta 
själva kring temana; syftet med intervjuguiden var att den skulle vara utformad så att den 
på bästa sätt kunde besvara forskningsfrågan. 

Alla som kontaktades ställde upp och bidrog även med att ge kontaktuppgifter till 
kollegor som de kände kunde ytterligare bidra till det här arbetet. Intresset och 
engagemanget var stort från respondenternas sida och alla ville även få den färdiga 
uppsatsen mejlad till sig utav rent intresse. Respondenterna skickade efter genomförd 
intervju över information om de modeller och verktyg de arbetar med, och dessa har 
tillsammans med datan från intervjuerna utgjort empirin. Datainsamlingen har skett med 
ett teoretiskt urval som arbetssätt. Syftet med valet av ett sådant arbetssätt var att först 
samla in empirin och sedan titta på hur den kan kopplas till teori. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av diktafon, transkriberades och kodades. Kodningen skedde strukturerat då 
hela intervjun först transkriberades, sedan togs nyckelbegrepp ur intervjuerna som gicks 
igenom fråga efter fråga för att hitta gemensamma teman. Sökningen utgick från 
frågeställningen men även de teman som kom fram som inte hade någon direkt koppling 
till frågeställningen togs med. Anledningen till det var att även dessa svar kunde ge 
intressanta synpunkter och synvinklar för att ytterligare belysa ämnesområdet. Genom att 
färgkoda respondenternas svar kunde författarna få en överblick av de framväxande 
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temana. De på förhand angivna temana samt de som framkommit under tematiseringens 
gång sammanställdes och diskuterades sedan sinsemellan författarna vid flera olika 
tillfällen för att kontrollera tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
Efter kodningen påbörjades analysen där målet var att uttyda mönster i resultaten 
(Bryman, 2013, s.393). Genom att koda och sedan analysera materialet som 
representerar intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter så kan viktiga aspekter 
och gemensamma nämnare klargöras. (Wedin & Sandell, 2011s. 80) 

4.5. Genomförande av intervju 
Tre av intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats då de befann sig i samma 
stad som författarna. De tre intervjuerna tog ca 50 min att genomföra. De andra två 
skedde genom telefonintervju. Tanken från början var att båda intervjuerna skulle ske via 
videokonferens (Skype), men det gick tyvärr inte. Den första intervjun utfördes på 
Västerås lasarett där den ena författaren till uppsatsen arbetar och där kunde inte datorn 
kopplas upp så att den fungerade med lasarettets nätverk. Den intervjun genomfördes då 
via Skype-samtal på ena författarens smartphone. Den andra intervjun genomfördes 
hemma hos den andra författaren men då respondenten inte hade Skype på sin 
arbetsdator blev det därmed en telefonintervju. De två sistnämnda intervjuerna tog ca 40 
min att genomföra. Alla intervjuer spelades in på diktafon med respondenternas 
samtycke efter att de informerades om de forskningsetiska kraven enligt vetenskapsrådet 
(2011). Frågorna ställdes växelvis mot intervjuguiden men vissa frågor besvarades utan 
att de behövde ställas medan vissa andra frågor tillkom under intervjuns gång. 
Respondenterna fick tala fritt och styrdes bara då svaren kom för långt från 
frågeställningen och forskningsfrågan. 

4.6. Validitet i kvalitativ forskning 
Validiteten i undersökningen riktar sig till värdet inom den kvalitativa forskningen. Med det 
menas vilken kvalitet som fås fram och hur meningsfylld och innebördsrik 
undersökningen är, hur tillförlitlig den är. Resultaten måste vara användbara och en god 
förståelse för ämnet med en fyllig substans ska ha uppnåtts (Langemar,2013). För att 
uppnå en god validitet har författarna strategiskt valt ut respondenter för att uppnå så stor 
bredd som möjligt inom det undersökta ämnet. 

4.7. Resultat  
Efter varje genomförd intervju påbörjades transkriberingen av materialet omgående, 
samma dag eller dagen efter intervjun. Det gjordes omgående för att författarna skulle ha 
intervjun färsk i minnet och bättre komma ihåg själva upplevelsen och känslan under 
intervjun. Efter att materialet hade transkriberats klart togs gemensamma komponenter ut 
från varje intervju för att skapa teman och senare lämpliga rubriker. Dessa komponenter 
togs ut genom att först kategorisera respondenternas svar under respektive intervjufråga, 
sedan identifierades gemensamma ämnen respondenterna själva tog upp. 
Komponenterna kategoriserades dels efter övergripande frågor, och dels efter frågor 
knutna till SKL. De gemensamma komponenterna som uppkom var: Egna verktyg/mallar, 
Marknadsföring och samarbete, Konkretisering och implementering, Styrning, stöttning, 
och utveckling, samt Idéförvaltning. 
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4.8. Metoddiskussion 
För denna uppsats har kvalitativ metod använts, och semistrukturerade intervjuer har 
använts som undersökningsmetod. Eftersom kvalitativa metoder är svåra att replikera kan 
det bli svårt om inte omöjligt för någon annan att göra om studien och få exakt samma 
resultat. I kvalitativa undersökningar så är det mycket forskarnas egna intressen som 
speglar sig i frågeställningen, vilket gör att forskarna omedvetet påverkar 
respondenterna. Vid semistrukturerade intervjuer använder sig forskarna av en 
intervjuguide. Det är både för att lättare kunna hålla sig till ämnet men också för att lättare 
hålla reda på de olika teman som de vill få svar på. Frågorna är dock öppna och 
respondenterna har friheten att berätta utifrån deras egna personliga känslor och 
attityder. Det gör intervjuerna svåra att göra om då respondenternas åsikter och känslor 
kan mycket väl ändra sig med tiden. Vid en annan tidpunkt så kanske svaren blir helt 
annorlunda, både beroende på respondenten men också på forskaren. De personliga 
dragen, känslor  och andra utomstående omständigheter kan göra att intervjuerna ändrar 
karaktär vilket i sin tur kan leda till andra resultat. 
I den här uppsatsen utfördes tre intervjuer där respondenterna och författarna möttes i 
verkligheten och två som genomfördes genom digitala hjälpmedel. Vid de intervjuer där 
respondenterna och författarna får träffas är det lättare för författarna att bilda sig en 
uppfattning om respondenternas respons på frågorna. Det är möjligt att se 
ansiktsuttrycken och miljön där respondenten befinner sig. Genom telefonintervjuer eller 
Skype-möten så missar författarna den insikten vilket gör att intervjuer ansikte mot ansikte 
rekommenderas i den mån det går. Något som utfördes innan intervjuerna var också att 
delar av intervjuguiden skickades ut till två av respondenterna så att de kunde förbereda 
sig innan. Det uppgavs ge en lugnande effekt på respondenterna då de ville vara säkra 
på att de kunde ge författarna relevanta svar. Det som dock kan missas med att ge ut 
intervjuguiden på förhand är just det första intrycket, alltså respondenternas första 
reaktion på frågorna, men då det var en reviderad version av intervjuguiden, där enbart 
frågorna gällande innovationsprocessen var med bedöms det av författarna att ingen 
större inverkan på respondenternas initialreaktion skedde. 

5. Empir i  

I detta avsnitt behandlas den insamlade datan, både från intervjuer och från underlag 
författarna fått skickat till sig från respondenterna. De olika framkomna huvudtemana 
behandlas styckesvis, och deras underteman behandlas under respektive huvudtema. 

5.1. Respondenter 

Nedan följer kort information om våra respondenter och deras verksamheter: 

R1: Legitimerad sjuksköterska i grunden, arbetar idag med innovationsfrågor i två olika 
projekt inom landstinget- dessa projekt skall övergå till ordinarie verksamhet efter 
årsskiftet. 
R2: Har arbetat med näringslivsfrågor samt produktutveckling, arbetar sedan drygt tre år 
tillbaka med en intern innovationssluss på landstinget. Har mycket samarbete med Almi. 
R3: Började för sex år sedan som innovationskoordinator och har varit med och byggt 
upp et t landst ingsövergr ipande innovat ionssystem, arbetar idag som 
kommunikationsansvarig och verksamhetsdesigner. 
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R4: Medicinteknisk ingenjör, har arbetat i drygt 13 år inom landstinget, arbetar idag som 
innovationskoordinator. 
R5: Marknadsekonom, arbetar idag som projektledare för ett treårigt kommunalt projekt. 

5.2. Teman 

5.2.1. Egna verktyg och mallar 
Den sista frågan som ställdes till respondenterna var om de kände till Sveriges 
Kommuner och Landstings innovationsmodell, något de flesta svarade nej på. Två av 
respondenterna hade hört talas om modellen, men endast en sa säkert att hen hade sett 
den. Hur innovationsarbetet sköttes hos de olika verksamheterna var genom olika 
formulär och mallar de dels utarbetat själva, och dels genom färdiga verktyg från Almi. 

R1 
Använder et t kontaktformulär (Almis) som fyl ls i , där marknadsbehov, 
innovationserbjudande, affärsplan och slutligen sekretessmedgivande står som 
huvudpunkter. Därefter kan idén förädlas tillsammans med R1 och Almi, och de finns som 
stöd och hjälp för exempelvis möten och workshops med nyckelpersoner inom det 
aktuella området. Innovationsarbetet utförs enligt en trappmodell, där varje steg gås 
igenom, och vid behov så backar de till ett tidigare steg och utför det igen. De arbetar 
även med Hjälpmedelscentrum, som utarbetar olika sorters hjälpmedel för patienter, och 
enligt R1 är det via Hjälpmedelscentrum många idéer blir testade reellt, då det i många 
fall redan existerar en produkt som fyller den specifika funktionen. Kraven för att få vara 
ett hjälpmedel inom vårdsektorn är även höga, så produkter som blir nekade kan ha en 
chans inom den privata sektorn istället. När de olika stegen gåtts igenom och produkten 
börjar närma sig kommersialiseringsstadiet kan inte R1 fortsätta stödja, då det går under 
kommunallagen, men de kan guida till andra delar inom innovationssystemet. R1 säger 
att de idag är bäst på att ta fram hjälpmedel, men att om de i framtiden blir bättre på att 
göra andra saker också, då måste de olika checklistorna och mallarna de idag använder 
revideras.  

R1 nämner en brist, nämligen avtal och formalia kring innovationsarbetet, men de har 
tillsammans med jurister utarbetat en avtalssamling som skall användas framöver. 

R2 
Använder också ALMI:s kontaktformulär, samt deras innovationsprocess med stegen Idé, 
Verifiera, Utveckla, Kommersialisera. Första steget består av kontaktformuläret, det andra 
av att identifiera ett behov, det tredje att utveckla produkten och det sista att 
kommersialisera produkten. R2 har inga egna pengar att bidra med i processen, så de 
använder sig precis som R1 av de olika innovationssystemen samt av ALMI:s 
förstudiemedel. Däremot har R2:s verksamhet fått till en fond där innovatörer kan ansöka 
om bidrag till idéer, R2 tror dock att det kommer att dröja tills fonden är tillräckligt stor för 
att kunna dela ut pengar. 

R3 samt R4 
R3 och R4 arbetar efter en innovationsmodell med tre faser, där den första fasen inleds 
med en idéblankett idégivaren skickar in, ett möte med en innovationskoordinator bokas 
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in och ett sekretessavtal skrivs under. Därefter görs en inledande förstudie. R3 och R4 
använder sig av en matris som deras verksamhet tagit fram, där idén poängsätts för olika 
delar i matrisen. Delarna består av tio segment, med exempelvis patentskydd, där de 
tittar på hur skyddet kan se ut, om det är möjligt att mönster- eller detaljskydda 
produkten. De poängsätter även marknadsstorlek, behov, tidsåtgång för konkretisering 
och implementering, samt pris. När matrisen har fyllts övergår processen till fas två där 
idégivaren avgör om denne vill fortsätta på egen hand eller tillsammans med 
respondenterna. Ett innovatörsavtal skrivs i så fall på, och processen går in i fas tre där 
konstruering och implementering av produkten sker, samt ett överlåtelseavtal upprättas. 
Respondenterna gör en tidig behovsutvärdering och följer produkten från start till slut. 
Eftersom de arbetar bolagiserat tillsammans med andra, offentliga aktörer, har de 
fördelen att kunna hantera hela processen på ett annorlunda sätt än de andra 
respondenterna.  

R5 
R5 arbetar mycket med att testa innovatörers idéer, och processen ser ut som följer: 
innovatören får ett frågeformulär skickat till sig där vederbörande får svara på ett antal 
frågor, sen skickas det tillbaka till R5 så de kan förbereda sig inför mötet där R5 ger svar 
på om idén har bäring samt om det finns ett behov. R5 ordnar fokusgrupper och 
workshops, och då tillsammans med slutanvändaren. R5 har ett register över frivilliga 
testpersoner som bli kontaktade då det finns ett behov av just den personens expertis. R5 
säger att även om testpersonen själv inte önskar deltaga så har det lett till att denne 
kontaktat andra personer som kan tänkas vara behjälpliga, så registret har utökats lite 
som “ringar på vattnet”. Det som framkommer under de workshops och fokusgrupper 
som skapas noteras noga, en rapport skrivs och en rekommendation av R5 angående 
vidareutvecklingen av idén sammanställs. R5 kan även erbjuda tester i verkliga miljöer, 
och har tagit fram checklistor samt juridiska avtal som stöd för innovatören och idén. En 
risk- och sårbarhetsanalys utförs och slutligen kan produkten testas. R5 bistår inte med 
medel för utveckling av produkten, men kan agera lots till andra aktörer för detta. R5 
arbetar efter ALMI:s fyra steg Idé, Koncept, Utveckling samt Kommersialisering. Det sista 
steget är inte R5 aktiv i, då det steget skulle bryta mot kommunallagen. 

5.2.2. Marknadsföring och samarbete 

Nischade innovationsgrupper (rätt människor på rätt plats) 
När det kommer till att ha rätt människor på rätt plats så var det något som alla 
respondenterna kunde hålla med om. En av respondenterna sa: ”Vi har 
produktutvecklare, vi har innovationskoordinatorerna då som är våra rådgivare, vi har de 
som jobbar med affärsavtalen och de som jobbar lite mer med avtalsskrivning generellt. 
Så vi har lite uppdelat, lite olika kompetenser inom vår organisation.”- R3. Genom att ha 
olika kompetenser och erfarenheter så uppnås större kvalitet i arbetet. Det kan innebära 
att även använda sig av utomstående, alltså personer som inte är direkt kopplade till 
landstinget som en annan respondent beskrev det: ”Vår kvalitetsstämpel är 
användarinverkan – den det berör det är den som ska vara med i framtagningen av att 
man lägger tid och resurser på rätt sak.”- R5.  

Flera av respondenterna påpekade att då Sverige är relativt litet så fungerar det väl att 
nischa sig: “Vi kan inte hålla på och göra samma saker på olika ställen, utan det bästa 
vore att hitta nischer, att vi har stor kunskap om varandra så att när det kommer en 
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innovatör så kan vi samarbeta med de andra och veta var innovatören ska gå för att idén 
ska bli bra.” Även R5 tyckte att det var bra att landets olika kommuner och landsting 
skiljer sig åt: “Vi samverkar även med testbäddarna i Örebro, Norrköping och Malmö, för 
vi har rätt så olika inriktning, alla är bra på sitt.” 

Synlighet i organisationen 
Att vara synliga och tillgängliga för sina medarbetare var något som alla respondenterna 
jobbade aktivt med. En av respondenterna gick runt på sjukhuset i dennes landsting och 
ställde ut broschyrer på fikaborden och delade ut pennor och post it-lappar med 
information om var man kan vända sig ifall man har en idé. En annan respondent sa: ”Vi 
gör olika saker på olika sjukhus, vi kör olika aktiviteter, vi har allt från mindre mässor till 
större mässor. Sen är det utskick i våra nyhetsbrev, och extern media som vi också 
använder ganska mycket utav. Vi har märkt att vi påverkar, folk läser om oss i sina vanliga 
tidningar. Vi har haft en sån här APT-turné som det kallas, då vi pratar på 
avdelningsmöten och så, berättar att vi finns och vad vi gör. Visa på lite goda exempel på 
innovationer som har kommit fram. Sen har vi ju, det som jag jobbar med just nu, vår 
årsberättelse som vi kallar det. Det ska utgöra ett underlag som ska inspirera också.” - 
R3. Ytterligare en respondent nämnde samma tillvägagångssätt: ”Vi har informerat vid 
olika tillfällen och såna här forskardagar, och vi har varit ute och pratat på 
arbetsplatsträffar där vi delat delat ut broschyrer och någon form av reklam och gjort oss 
kända, berättat att vi finns att använda sig utav.” - R4. På daglig basis har även R3 sett till 
att det finns människor de anställda kan prata med: “Vi har kontaktpersoner, noder, som 
efter en heldags utbildning finns som ambassadörer som de anställda kan komma till om 
de har några idéer.”  

Samarbete 
Tre av de fem respondenterna uttryckte att organiseringen kring de innovativa 
verksamheterna skedde med deras hjälp, men samtliga respondenter höll med om att 
behovet av innovativa avdelningar eller grupperingar var ett reellt sådant, och inget som 
beslutades från högre ort. För tre av de fem respondenterna visade det sig att deras 
innovativa grupper skapats efter att de själva identifierat ett behov. En av respondenterna 
hade efter ett möte med ett annat landsting insett att dennes egna landsting saknade en 
plattform där medarbetares egna idéer kunde tas upp.  En annan respondent sa att 
initiativet kom från en kollega till denne, genom sjösättningen av ett liknande projekt. 
Resultatet blev en permanent verksamhet. För den tredje respondenten var det 
ursprungligen ett projekt som skulle ha skett i samarbete med VINNOVA, men som 
landstinget i fråga själva valde att driva vidare i egen regi. 

Respondenterna pratade mycket om vikten av samarbete sinsemellan de olika innovativa 
avdelningarna inom landsting och kommun: “Vi arbetar med 16 samarbetspartners, och 
vi arbetar med dem lite som en lotsarroll, vi uppfinner ju inte hjulet på nytt om redan har 
gjort det. Vi kan lotsa dit och de kan likväl lotsa till oss, mycket utbyte. Vi har ett jättebra 
samarbete mellan landsting och kommun, vi har gjort gemensamma tester där vi funnit 
målgrupper inom både kommun- och landstingsfinansierad vård, så vi har en jättebra 
samverkan.” - R5. Även R1 hade liknande “lotsare”: “Det finns ett innovationsteam med 
personal som har specifik kunskap om deras verksamhetsgrenar, och om någon kommer 
med en idé kan vi sammanlänka dem.” Respondenten fortsätter: “Vi tänker att det är bra 
om folk kommer till oss, för annars kanske nån vänder sig till kirurgen med en idé och så 
säger de nej, då kanske man missar en bra idé bara för att det inte var rätt ställe? Då 
tänker vi att vi som jobbar här ska ha kännedom om även andra intressenter det möjligen 
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skulle kunna finnas.”  För att kunna testa en idé krävs det att rätt person är med och testar 
den, något som har varit bakgrunden till testbäddarna och -projekten, men att få loss 
personal som arbetar med vårdrelaterade frågor är ibland svårt, R2 uttrycker det så här: 
“Om man tittar på en av de största frågorna vi har arbetat med så är det just med 
innovatörer, företag som har en idé, att då ge dem tillgången till den expertis som finns i 
vården, och experter i det sammanhanget är ju dem som arbetar ute i verksamheterna 
och som ska använda produkterna: undersköterskor, läkare och sjuksköterskor. Viktigt att 
lösgöra personal för detta.” 

5.2.3. Konkretisering och implementering 

Faktisk nytta för mottagaren/användaren 
Att de innovationer som tas fram inom landstingen kom till faktisk nytta för de personer 
som skall använda de var en av de viktigaste arbetsmomenten i hela innovationsarbetet. 
R1 berättade att den frågan ställs och bedöms redan innan hela processen med produkt 
eller tjänsteutvecklingen drar igång: ”Då kommer det till mig eller nån med min funktion 
som tittar på det för att bedöma om det här är inom vårt verksamhetsområde, det är 
därför vi tänker att det är bättre att det kommer till oss, för annars kanske någon vänder 
sig till kirurgen och så säger de nej, då kanske man missar en god idé  bara för att det 
inte var rätt ställe”. R3 resonerade på liknande sätt i sitt sätt att beskriva det tidiga arbetet 
med att sålla ut de idéer som kunde tänkas passa för verksamheten: ”Ja, det handlar om 
att vi måste göra en ganska noggrann behovsutvärdering i ganska tidigt skede, att det 
verkligen är någonting som är bra. Sen så är det ju klart att i vissa fall så kan vi inte helt 
alltid förutspå allting precis hur den kommer till nytta liksom. Men givetvis så är det väldigt 
mycket genom att göra intervjuer som vi försöker ta reda på om det är någonting som är 
till nytta för användaren”. R4 beskrev dessutom vikten av att involvera målgruppen i ett 
tidigt skede av utvecklingen: ”Vi sätter dem i händerna på vårdpersonalen och de får 
säga vad de tycker”. Även R5 kom med samma antydan:” Ja, alltså det måste finnas en 
relevans till den tänkta målgruppen”. Däremot upplevdes det som att det inte alltid var lätt 
att identifiera exakt hur produkten ska se ut i slutet: Det är ju liksom en 
kommunikationsfråga, det kan vara olika yrkeskategorier som tog fram prototypen, så 
man behöver gräva ganska djupt för att ta reda på vad som egentligen behövs.” - R4 

Uppföljning 
När det kom till att följa upp innovatörerna och deras idéer så såg det väldigt olika ut 
mellan landstingen. Det landsting som hade en mer väletablerad innovationsavdelning 
hade större möjligheter att följa upp innovatören. Det som var den stora skillnaden i 
uppföljningen i det landstinget låg i hur stor påverkan själva innovationen hade gjort. Var 
det en idé som hade brutit igenom stort så var även uppföljningen tätare med 
innovatören. Hade innovationen liten påverkan så var kontakten med innovatören heller 
inte lika tät. Så här förklarade R3 uppföljnings arbetet: ”Ja, vi försöker följa våra produkter 
ganska så noga, vi fortsätter att ha kontakt med våra idégivare som har lyckats”. 
Uppföljningen i det landsting där innovationsarbetet var yngre och under uppbyggnad  
hade inte kommit lika långt med uppföljning även om det var under process. R1 uttryckte 
det så här: ”En mall för utvärdering behöver utformas”. 
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5.2.4. Styrning, stöttning, och utveckling 

Styrdokument 
Vikten av att skydda idéer samt idégivare är något samtliga respondenter tog upp, men 
omfattningen av sådana avtal varierade. R5: ”Det vi gjorde under första året var att ta 
fram en omfattande juridisk vägledning för testbäddar tillsammans med en intern 
statsjurist samt en extern sådan, ett dokument på 30 sidor.” R3 och R4 har betydligt 
längre erfarenhet av innovationsarbete inom sina verksamheter, så där finns redan avtal 
och checklistor framtagna. Processen för framtagandet har bitvis varit svår, då allt måste 
granskas länge av jurist innan avtal och liknande godkänns. De har dock valt att gå på 
sin egna linje, och då deras arbetssätt tagits upp och granskats har de godkänts och 
blivit vedertagna. R1, med sin mer nystartade verksamhet har nyligen skapat en 
avtalssamling, tillsammans med en jurist: ”De som är med och ger idéer eller de som ger 
synpunkter på idéer får skriva på en sekretesserinran, det är ju också till för att skydda 
vår personal, så de inte skriver på något till ett företag som vi inte har rätt till att göra, vi 
har ju offentlighets- och sekretesslagen.”. R2 tycker inte att den strategi som landstinget 
utarbetat är bra, hen anser dock att det är bra att den finns: ”Det finns en forsknings- 
utvecklings- och innovationsstrategi, landstingets första, som togs fram för ett år sedan, 
och den är inte bra! Men den finns. Den ligger som ett styrdokument, och ger en viss 
status till området.” 

Stöd uppifrån 
När det gällde huruvida respondenterna upplevde att de fick stöd från högre instans sa 
de flesta att de antingen kände ett stort stöd, eller ett visst stöd. Två av respondenterna 
ansåg dock att stödet uppifrån inte alltid infann sig: ”Det är en av utmaningarna, att få 
sjukhusen själva att betala för sådana här tjänster (innovationskoordinator, reds. anm.) , 
två sådana tjänster kanske räcker till tre sjuksköterskor och det är väldigt svårt för dem att 
motivera och lägga pengar på det. I och med att vi har lyckats få pengar från landstinget 
centralt så visar det ju att de tror på den här verksamheten.” – R3. R4 sa även att då 
verksamheten arbetade med att innovationscertifiera en sjukhusavdelning så var det 
inget som initierades uppifrån: ”Ingenting kom uppifrån, sjukhusen i sig har inte riktigt de 
här tankarna utan det blir vi som får påverka det, vi och innovationsavdelningen.” Att inte 
göra saker på uppdrag från högre instans, utan genom eget initiativ är något R2 kände 
igen: ”Jag skickade en förfrågan till dåvarande landstingsdirektören och undrade om vi 
inte kunde starta igång en innovationsverksamhet, och då fick jag uppdraget att sköta det 
arbetet.” R2 sa dock att hen upplevde ett starkt stöd för innovationsverksamheten från 
ledande tjänstemän och politiker: ”Det ansvariga landstingsrådet tycker att de här 
frågorna är jätteviktiga och har drivit på det här, och därigenom har det kopplats in 
tjänstemän för att få igång en donationsfond för innovationsutveckling.” Slutligen tyckte 
både R5 och R2 att stödet uppifrån var stort inom sina respektive kommuner och 
landsting: ”I länet har vi både politiker och tjänstemän som vill att vi ska jobba med 
innovationer, så vi får ju med oss vår personal. På många andra håll har man antingen 
tjänstemän eller politiker som vill, men vi jobbar i medvind.” – R5. ”Vi har haft med oss 
politikerna, och inte minst socialdirektören är positiv till att vi måste hitta nya lösningar.” – 
R2. 
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Utveckling och framsteg inom den egna verksamheten 
På frågan om vad respondenterna egentligen tyckte om innovationsandan inom 
verksamheterna skilde sig svaren något åt. R3 sa så här: “Jag kan inte säga att jag tycker 
att det är tillräckligt, det finns massor att göra och det är långt kvar. Men jag är glad att 
landstinget satsar på innovation, det finns många andra som inte alls gör det.” En av 
respondenterna sa att hen inte tyckte att den egna verksamheten var någon föregångare 
inom det innovativa området, men att verksamheten var så pass nytänkande att den 
avsatt pengar i budgeten för innovationsarbete. Andra tyckte att det fanns ett stort driv 
inom den egna verksamheten: “Om jag jämför med andra kollegor runt om i landet så har 
vi verkligen en krattad manege, därför att här har man redan arbetat med välfärdsteknik, 
man tänker nytt och man har tordats.” - R5. R4 uttryckte det som att hen personligen inte 
tyckte att verksamheten hade kommit så långt, men att det arbete som utförts och 
fortsätter att utföras leder verksamheten framåt. 

5.2.5. Idéförvaltning 

Tre av respondenterna tog upp ett problem de identifierat gällande idéer och drivningen 
av dessa. De upplevde att det var svårt eller omöjligt för idéer att drivas utan att 
idéägaren själv ville vara med i processen: “Det är en sak om du vill driva din egen 
innovation själv, men vill du inte? Då är det svårt, vem ska ta hand om det och vem ska 
göra det? Det har vi ingen lösning på” - R5. En annan av respondenternas verksamhet 
har en längre tradition av innovationsarbete och det märktes tydligt att de även hade 
större resurser till sitt förfogande. R3 beskrev det så här: ”Är det så att de inte vill driva 
den på egen hand, då har ju möjligheten att vi kan ta över idén. Det kan vi inte göra direkt 
utan först måste vi skriva sekretessavtal där vi låter dem fylla i en blankett och skriva ner 
idén. Sen så har vi initiala möten; vi gör en förstudie som är ganska omfattande, vi har en 
fyra månaders process som vi jobbar utifrån där vi kanske tittar på marknadsbehovet, vi 
tittar på nån form av certifiering och patenterbarhet. Om produkten går att skydda, hur 
kommersiell är den? Hur stort är behovet? Vi skiljer oss ganska mycket från andra 
landsting, många landsting har inte de här resurserna att ta över produkterna, och när jag 
säger ta över så innebär att vi skriver ett innovatörsavtal med våra innovatörer där de får 
en royalty i procent om produkten säljs.” En annan respondent uttryckte sin frustration 
över brist på liknande process: ”Det vi inte har någonting för som vi identifierat som en 
brist, men som vi inte har kommit fram till hur vi vill ha det med, det är ju om man har en 
idé som man INTE är intresserad av att driva”.- R1. 

6. Analys 

I detta avsnitt analyseras respektive tema genom koppling till den valda teorin. 

6.1. Egna verktyg och mallar 

Almis kontaktformulär används av i stort sett alla studiens respondenter, vilket kan bero 
på att samtliga respondenter på ett eller annat sätt samarbetar med Almi. Det kan också 
bero på att formuläret är generellt och övergripande, och att det genom detta inte har 
upplevts som ett behov av att formulera egna kontaktformulär. Det finns både för- och 

�19



Emilia Karlsson & Sara Lundström
nackdelar med att använda sig av redan existerande mallar, den mest uppenbara 
fördelen är att det är tidsbesparande, och den mest uppenbara nackdelen att 
användaren riskerar att förbise för den egna verksamheten viktiga element (Godin, 2014). 
I detta fall är verktyget något som gynnar ändamålet: att underlätta för idégivaren att 
länkas samman med respondenten.  

R1 och R2 använder sig av innovationsmodeller som liknar de tidiga linjära modellerna, 
med tydliga steg som ämnar att föra arbetet framåt mot en slutgiltig produkt. Problemet 
med sådana modeller är att det redan från start indikerar att den ursprungliga idén ska 
resultera i en specifik produkt, därmed elimineras chanserna för utveckling längs 
projektets gång (Kotsemir & Meissner, 2013). Detta kan vara en av anledningarna till att 
det av R1 uttrycktes ett behov av ett fungerande tillvägagångssätt när en idégivare inte 
vill driva sin idé: modellen R1 arbetar efter tillåter inte avvikelser, och uppfyller därför inte 
ett av kriterierna för en god innovationsmodell. R3 och R4 arbetar efter en modell av en 
helt annan kaliber än vad R1 och R2 gör, och har till synes en fullt fungerande 
innovationsmodell, bortsett från möjligtvis en punkt: R4 anser inte att verksamheten följer 
upp innovationerna tillräckligt, och då uppföljning är ett viktigt arbetssteg i det innovativa 
arbetet (Bessant & Tidd, 2011) anses författarna att modellen har brister. Att följa upp 
innovationer, att gå igenom vad som har hänt, vad som har lyckats och lika viktigt: vad 
som misslyckats under arbetets gång gör att verksamheten lär sig mer och underlättar för 
framtida innovationer, och är något som är viktigt för verksamheten att beakta. Bara för att 
en produkt är ute på marknaden betyder det inte att arbetet är slutfört. Då det enbart är 
R3 och R4 som har möjligheten att följa med i hela processen (då deras verksamhet är 
bolagiserad och därmed kan finansiera projekt) blir uppföljningssegmentet än viktigare 
för de andra respondenterna. Eftersom de inte kan delta i arbetet med att 
kommersialisera produkten, kan det vara lätt för de delaktiga att känna en lägre nivå av 
ansvar och inblandning, vilket då skulle försämra den innovativa kapaciteten och sänka 
moralen i arbetsgruppen (Martins & Terblanche, 2003). De övriga respondenterna har 
däremot uppvisat en stark vilja att följa upp innovationerna, och har detta steg 
inkorporerat i arbetsmodellerna på ett eller annat sätt.  

Det som länkar respondenternas modeller samman är att de flesta använder olika 
versioner av Almis innovationsmodell, med de övergripande stegen Idé - 
Konceptualisering - Utveckling - Kommersialisering. Två av respondenterna använder 
dock en annan sorts modell, som har betydligt fler steg samt en uttalad tidsram. Den 
modellen kan sägas vara mer specialiserad, medan de andra modellerna är mer 
generaliserade. 

Gemensamt för samtliga modeller är det inledande steget där idén möter verksamheten: 
oberoende av vilken verksamhet idégivaren söker upp, kommer verksamheten att 
identifiera och kartlägga idéns eventuella nytta i samarbete med idégivaren. SKL:s modell 
ser i detta steg likadan ut som de andra modellerna, och dess andra steg kan även 
inkorporeras i de andra modellernas första steg då det i princip handlar om att identifiera 
och kartlägga behov. SKL:s tredje steg i modellen är ett intressant sådant, då det syftar till 
att göra användaren uppmärksam på utvärderingsprocessen som logiskt bör ingå i 
innovationsprocessen. Steget fokuserar på att användaren ska förstå vikten av 
dokumentering och datainsamling för den senare utvärderingen. Modellen har alltså 
byggt in ett utvärderings- och uppföljningssteg, något som respondenternas modeller 
inte har, i varje fall inte samtliga och med samma betoning på vikten. Det fjärde och femte 
steget följer de andra modellerna med utarbetning och testning av idéer. Det sjätte steget 
handlar om att skapa motivation för att förverkliga idén, och ger tips på hur medarbetare/
medborgare, media/politik samt innovationsledning/förändringsledning kan användas för 
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att få ut och “kommersialisera” idén. Innovationsarbete (mer troligt “förändringsarbete”) 
har tidigare utförts utan närmare eftertanke på dessa aktörer, förändringen har skett 
uppifrån och utan förståelse för slutanvändaren: “Om tidigare steg genomförts med en 
hög grad av deltagande från olika intressenter är en del av arbetet gjort när den 
framarbetade lösningen ska in i ordinarie verksamhet. Ni slipper då “sälja in” en lösning 
som andra ska utföra”. Det sjunde och sista steget i SKL:s modell är det som kallas 
“Utvärdera resultatet”, där det förklaras att utvärdering av arbete inte bara är viktigt för att 
återkoppla och förstå effekterna av arbetet, utan även för att mätningar driver 
utvecklingen framåt, förutsatt att de använts korrekt. Används de inte korrekt riskerar 
användaren att bli effektiv på att göra saker, men inte på att göra saker effektivt och 
värdeökande för mottagaren. 

Sammantaget så skiljer sig SKL:s modell från de andra modellerna i det att modellen inte 
enbart är en visualisering av innovationsprocessen eller en arbetsprocessmodell, utan en 
kombination av de två. Den kan således uppfattas som en lathund för den som önskar 
arbeta med innovationsprocessen, utan att ha föregående kunskap inom området.  

6.2. Marknadsföring och samarbete 

Att ta vara på medarbetarnas kompetenser är det första steget av fem som Gidlund & 
Frankelius (SOU 2003:90) presenterar för att kommuner och landsting ska kunna uppnå 
mer innovativa och bättre arbetssätt. De individuella kvalitéer som medarbetarna besitter 
och deras personliga skicklighet bör uppmuntras och sättas i rätt sammanhang för att på 
så sätt få fram de bästa och smartaste lösningarna (SOU 2003:90). Vikten av att ha rätt 
person på rätt plats beskrevs som en väsentlig del i att kunna bygga ett bra team där alla 
hjälper varandra. R3 beskrev närmare vilka typer av kompetenser och medarbetare som 
finns inom organisationen. Alla har en egen roll som till exempel produktutvecklare och 
innovationskoordinatorer för att på så vis få fram spetskompetenser inom ett specifikt 
område. R5 pratade om användarinverkan och det är när den egna kompetensen inte 
räcker till. Relevanta utomstående tas in för att få fram konkreta bedömningar som i 
slutändan kan ge ypperlig kvalitet som annars inte skulle ha kunnat uppnås utan deras 
insyn. Hamrefors (2009, s14) tar upp vikten av att ha rätt människor på rätt plats, något 
som han benämner som ”funktionell demokrati”. Det här sättet att organisera sig på är 
relativt gammalt och syftar till att den person med störst kunskap inom ett visst område 
som behövs för tillfället är också den person som ska leda just vid det specifika tillfället. 
Sen växlar ledarrollen utifrån behovet och den person med den största kompetensen på 
området får visa vägen för de övriga i gruppen (Hamrefors, 2009). Enligt Tidd & Bessant 
(2013) så är det dock väsentligt att just rätt personer sitter på rätt plats då medarbetare 
med dåliga kunskaper inom sitt område kan ha en kreverande inverkan på projekten.  

Att kunna samarbeta och samverka inom organisationen, samt bli uppmuntrad att göra 
det över organisationsgränserna är något respondenterna gjorde, och något som 
forskningen har visat är positivt för det innovativa klimatet. Att arbeta tvärvetenskapligt 
ökar den samlade kunskapspotten, och därmed skapas ett klimat där idéer både kan 
födas lättare, och där chanserna för att en idé blir verklighet ökar (Kotsemir & Meissner, 
2013). Syns man inte finns man inte är ett gammalt talesätt och det stämmer även på det 
sätt som innovationsarbete kan bedrivas. I sådana stora organisationer som kommuner 
och landsting är så är det lätt att försvinna i mängden. Ett innovationsprojekt behöver 
marknadsföras för att medarbetarna skall få kunskap om dess existens. Respondenterna 
såg det som en av deras viktigaste huvuduppgifter och jobbade kontinuerligt för att deras 
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avdelning skulle synas ute i verksamheten. Både R3 och R4 berättade att de höll 
föreläsningar ute i verksamheten och marknadsförde sig genom olika utskick och 
broschyrer. De har varit ute på arbetsplatsträffar och berättat att de finns och redogjort för 
vilket stöd som finns att få och vad medarbetarna kunde förvänta sig. Enligt Hovlin, 
Andersson & Ljung, (2013) så är innovationsbegreppet fortfarande något som är relativt 
nytt inom den offentliga sektorn. Viljan att lära sig hur innovationsarbete skall drivas finns 
där, kunskaperna fattas dock. Det är som tur är något som håller på och förändras till det 
bättre. SKL utför testbäddsprojekt runt om i landet som finansieras av VINNOVA och i 
Västerås har ett projekt (MISTEL, 2015) startat där innovationer som skall gynna äldre och 
funktionshindrade stöttas och det projektet finansieras delvis genom VINNOVA. Det är det 
dagliga arbetet som spelar roll och det är det som är intressant att titta på ur både ett 
regionalt och ett lokalt perspektiv (Frankelius & Utbult, 2009). 

6.3. Konkretisering och implementering 

Faktisk nytta för mottagaren/användaren 
Enligt Mulgan (2007) finns det sex olika faktorer till varför den offentliga sektorn har svårt 
att lyckas med sitt innovationsarbete. En av de faktorerna som togs upp var att innovation 
inte tog tillräckligt stor plats i budgeten och som följd av detta förblev många idéer 
osynliga. Det är dock något som håller på att förändras till det bättre. Respondenterna 
arbetade kontinuerligt med innovationsfrågor och en av de avgörande frågorna handlade 
om att idéerna skulle komma till nytta för slutanvändarna. R1, R3, R4 och R5 beskrev 
arbetet som både tids- och resurskrävande för att innovationen skulle komma till nytta för 
den tänkta målgruppen. Även i SKL:s innovationsmodell så tas det upp hur viktigt det är 
att lyssna till och ta tillvara på kompetensen hos medborgarna. De frågorna som ska 
ställas är hur och när i processen medborgarna skall tillfrågas för att skapa drivkraft i 
förändringsarbetet (SKL, 2015). Det finns fem generationer av innovationsmodeller enligt 
Rothwell (1992). Där går det att klart se hur innovationsarbetet har förändrats genom åren 
för att komma till faktisk nytta för mottagaren och bli bättre anpassad för slutanvändaren. 
Det som utmärker de tidigare modellerna som har sitt ursprung på 1950 – och 60 talet är 
att arbetet skulle ske i en specifik rak ordning. Slutprodukten skulle vara något som går 
att ta på, alltså en fysisk produkt . På 70- talet och hela vägen in i 90- talet började 
processen ändra fokus från renodlade produkter till att anpassas mer efter kundernas 
behov och det som faktiskt efterfrågades. Den raka , stegvisa modellen började försvinna 
och kundernas åsikter blev mer och mer värdefulla i innovationsprocessen. På 90- talet 
blev användarnas åsikter och feedback ett stående inlag i arbetet. Innovationsmodellen 
hade därmed genom åren fått ett helt nytt utseende från en rak linje till en mer 
“loopliknande”. 

Uppföljning 
De landsting och kommuner där empirin har samlats in har olika stora budget för 
innovationsarbetet och därmed även uppföljningen av idéerna. R3 som arbetar för det 
landsting med högre budget avsatt för innovationsarbete beskrev uppföljningsarbetet 
detaljerat med  en tydlig struktur för hur uppföljningen skall skötas. R1 som arbetar i ett 
landsting som håller på och bygger upp innovationsavdelningen verbaliserade att 
uppföljning är något som de vill lägga pengar och resurser på men att det inte är helt 
klart hur det arbetet skall skötas. Det var under utformning än så länge. Enligt Ahmed, 
P.K. (1998) så är det organisationskulturen inom organisationen som till stor del påverkar 
innovationshöjden. Det kan i sin tur antingen bidra till att utveckla eller hämma 
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organisationen. Det är något som framkommer när de olika landstingen ställs lite mot 
varann. Det landsting med en mer utvecklad innovationsavdelning hade en utarbetad 
arbetsmodell som sträckte sig från första kontakten med idébäraren till att de idéer som 
fick genomslag följdes även efter den mer direkta inverkan från landstinget. Martins och 
Terblanche (2003) håller också med och menar på att det är organisationsklimatet som 
avgör ifall det finns ett tillåtande arbetsätt där det faktiska arbetet får spelrum eller inte. 
Det landsting som hade en mindre innovationsavdelning hade även ett mindre tillåtande 
spelrum. Eftersom arbetssättet var under utformning så fanns det inte klara direktiv för hur 
arbetet skulle varken skötas eller följas upp. Planerna och viljan fanns men möjligheterna 
var något mer begränsade än för det andra landstinget. Samtidigt så är det viktigt att titta 
på den egna organisationen för att hitta rätt strategier och arbetssätt för just sin 
organisation. Enligt Davila et al (2006) så måste det finnas tydliga regler för hur 
innovationsarbetet skall skötas men varje organisation måste själva avgöra vilket sätt som 
passar dem bäst. Det finns inte bara en innovationsstrategi utan flera. Vad som ska göras 
i vilken ordning och vid vilken tidpunkt måste organisationsledningen kunna själva avgöra 
för att det bäst ska passa deras affärsstrategi. 

6.4. Styrning, stöttning, och utveckling 

“Regelverk inom sjukvårdens ekonomistyrning, upphandling, säkerhet i kombination med 
en svag nationell samordning gör att många möjligheter inte utnyttjas. Så trots att vi är 
världsbäst på patent, registerhållning och kostnadseffektiv sjukvård som når hela 
befolkningen så gnisslar innovationskedjan.” Så uttryckte Professor Martin Ingvar (2015) 
det byråkratiska problemet som studiens respondenter identifierade. R1, R2 och R5 
uttryckte en smärre oro över att de lagar och regelverk de rörde sig bland skulle ha en 
negativ inverkan på det innovativa arbetet. Bodewes (2002) hävdar dock att det är de 
formaliserade dokumentens upplevda relevans som avgör om de upplevs som stöttande 
eller hindrande. R3 och R4 har  mer erfarenhet av det innovativa arbetet, och uttryckte att 
de tidigare hade upplevt vissa problem med byråkratin, men inte längre. Antingen kan 
bero på att de har blivit vana vid att arbeta på det sättet, eller för att de hittat vägar att 
kringgå byråkratin. R3 sa att de “gör först, och frågar sen”, vilket antyder det senare 
alternativet.  

R5 tog under projektets första år fram en omfattande juridisk handledning, för att undvika 
att det innovativa arbetet hindrades av sådana frågor, och anser att handledningen har 
hjälpt projektet. R1 tog också upp ett exempel på ett styrdokument, men R1 ansåg inte att 
det var bra. En tydlig skillnad framgår mellan R5 och R1. R5 hade själv varit med i 
utformningen av dokumenten, medan R2 i efterhand hade fått ta del av det färdiga 
resultatet. Skillnaden mellan de två respondenternas åsikter gällande dessa styrdokument 
kan alltså antas bero på att dokumentet i ena fallet togs fram tillsammans med 
slutanvändaren, och i det andra fallet fick slutanvändaren enbart ta del av den färdiga 
produkten. Något som det i samtlig litteratur om innovationsprocessen avråds från att 
göra. 

Att skapa en tillåtande miljö där innovationer uppmuntras är grundläggande för en 
verksamhets innovativa arbete (Bessant & Tidd, 2011), men det är även viktigt med stöd 
och support från högre ort. Om en ledning väljer att förstå nyttan med innovativ 
verksamhet kommer de att kunna använda sitt inflytande för att sprida informationen om 
verksamheten i övriga delar av organisationen, och därmed förenkla arbetet med att 
starta fler innovativa verksamheter (Borins, 2001). Att ha stöd från både ledningshåll och 
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tjänstemannahåll är viktigt för det innovativa arbetet, ty om stödet endast kommer från ett 
håll kommer arbetet antingen att bli oerhört tungt och trögt (då arbetet måste skötas utan 
medhåll från dem som kan fördela resurser) eller så kommer det att förlora sitt 
existensberättigande (då dem som arbetar med det inte förstår nyttan)(Bessant & Tidd, 
2011). Prov  på brister inom stöd uppifrån har respondenterna visat i viss mån, men 
överlag har de tyckt att stödet har funnits där, något som talar väldigt positivt för de olika 
innovativa verksamheternas fortlevnad och spridning. 

Nästan alla respondenter ansåg att deras organisationer antingen var innovativa, eller 
visade engagemang till att bli innovativa. Det finns en lust och en vilja inom de 
undersökta organisationerna, som litteraturen inte har bidragit med någon fakta om 
(förutom de undersökningar som utförts av exempelvis SKL och VINNOVA), detta får 
författarna att anta att innovationsandan och passionen som faktiskt existerar ute i 
organisationerna har svårt att komma upp till ytan. Eller så kanske det är så att det 
innovativa arbetet inom offentlig sektor behöver ses över med egna glasögon, och inte 
med samma glasögon som vi använder oss av när vi analyserar den privata sektorn. 

6.5. Idéförvaltning 

När det kom till att förvalta de idéer som presenterades av idébärarna så var skillnaderna 
stora mellan respondenternas svar ifall idébäraren inte själv var intresserad av att driva 
sin idé. R3 som arbetar i ett större landsting som har en utarbetad innovations avdelning 
verbaliserade att de har möjligheter att själva driva idén ifall de bedömer att den är värd 
att lägga ner tid och resurser på. De har tydliga riktlinjer och färdiga sekretessavtal som 
hjälp för att på bästa sätt hantera sådana situationer. R1 kände snarare sig frustrerad när 
en sådan situation uppstod då det landsting vederbörande jobbar på inte har dessa 
resurser vilket gjorde att de ibland var tvungna att släppa ifrån sig idéer trots att dem 
kunde bli något bra i slutändan. Enligt Nählinder (2013) så är innovationer i den offentliga 
sektorn relativt svårfunna eftersom det inte alltid behöver vara något som har med 
klassisk produktutveckling att göra. Det kan mycket väl handla om tjänster och arbetssätt. 
Vilket gör att det krävs nya sätt att hantera dessa typer av innovationer på. En 
organisation behöver utveckla en förmåga att bygga upp ett stödjande nätverk för att 
hantera affärsplaner som i slutändan många gånger blir något annat än vad som var på 
ursprungsritningen. Det viktiga är att komma åt entreprenörens kompetens och för det 
krävs bra kommunikation (Hamrefors, 2009). 

7. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt diskuteras resultaten, och slutligen ger författarna förslag till SKL 
angående modellen och dess användande. 

För att skapa ett fungerande team så behövs olika kompetenser hos de personer som ska 
utgöra teamet. Respondenterna och litteraturen hade samma åsikter i den frågan och 
vikten av att skapa team med olika kvalifikationer är av högsta relevans för ett bra 
produktivt samarbete. Särskilt när det handlar om innovation så behövs personer med 
spetskompetens inom sitt område . Är det så att gruppen består bara av ingenjörer eller 
beteendevetare så blir inte innovationskraften lika slående som i grupper med varierande 
erfarenheter och inriktningar hos gruppmedlemmarna. Det är något som har tydligt 
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framträtt, både genom teorigenomgången och under intervjuerna. Samarbete , 
varierande bakgrund och kommunikation är nyckelaspekter för att få fram de mest 
innovativa och bästa resultaten. Det som kom fram var även att den person som är bäst 
kvalificerad för en viss typ av projekt är också den som bör leda projektet. Ledarskapet 
bör skifta efter förutsättningar för vad det är för typ av projekt som ska ledas så att rätt 
person sitter på rätt plats.  

För att ytterligare lyfta innovationskraften i sådana stora organisationer som landsting och 
kommuner så behöver innovation som sådan också lyftas upp till ytan. Respondenterna 
tog inte det arbetet för givet utan arbetade för att marknadsföra sin avdelning. Att inte 
synas innebar att inte vara tillgängliga för sina medarbetare och det ville respondenterna i 
allra högsta grad förhindra. De fanns där och det ville de få ut till verksamheten genom att 
kontinuerligt synliggöra sin existens. Det räckte inte att synas någon enstaka gång utan 
det var något som var en del av varje arbetsvardag. Många gånger kom idéerna till 
förändring också från medarbetarna då de var bland de första att upptäcka bristerna i 
verksamheten. 

Gällande själva idéerna så var ett av de viktigaste arbetsmomenten att bedöma om 
innovationen var något som i slutändan skulle komma till nytta för den tänkta målgruppen. 
Det arbetet krävde en hel del tid och resurser då det är många aspekter som det skulle 
tas hänsyn till. Idéerna kastades inte bort utan en ordentligt utprovning och det kostar 
både tid och pengar. Men arbetet ansågs ändå vara värt resurserna, trots det enorma 
förarbetet som låg till grund innan en innovation utformades. Att genomföra idéer som inte 
matchade en specifik målgupp skulle verkligen vara att kasta pengar i sjön. 

Storleken och åldern på verksamheten har påverkat respondenternas arbete, och den 
verksamhet R3 och R4 arbetar inom skiljer sig markant från de övriga respondenternas 
då den både är betydligt större och äldre än de andras. Det finns ett klart driv hos 
respondenterna, men de uttryckte viss frustration över att processen inte riktigt flyter på 
ännu. Detta kan tolkas ur två perspektiv: att verksamhetens arbetssätt inte gynnar 
innovativa processer, eller att kulturen inte gör det. Författarna drar slutsatsen att det inte 
råder några problem inom kulturen hos de som arbetar inom de innovativa 
verksamheterna, utan att problemen ligger på systemnivå. Detta på grund av att 
respondenterna talade varmt om sina kollegor och samarbetspartners, och på grund av 
att de uttryckte mycket glädje och engagemang över sitt arbete, bortsett från detaljen att 
de inte trivdes helt med hur arbetet systematiserats, samt att de saknar vissa resurser. 

Resurser, både i form av pengar och av tid, upplevdes saknas (som inom den offentliga 
sektorn som stort) av vissa respondenter, vilket ledde till att de inte visste hur de skulle 
agera då en idégivare kom till dem utan vilja att själv driva. Att idéer och möjligen 
sedermera innovationer rinner ut i sanden på grund av bristande rutiner och/eller resurser 
är ett tydligt problem, speciellt då respondenterna uttryckte marknadsföring av sig själva 
som en viktig del av deras arbete. Om en verksamhet vill synliggöra sig måste den 
rimligtvis också kunna leverera det den erbjuder. 

De innovationsmodeller respondenterna använder sig av skiljde sig åt en del, men det 
fanns även många likheter sinsemellan. Till exempel användes Almis innovationsmodell 
med stegen Idé - Verifiera - Utveckla - Kommersialisera av flertalet respondenter. Det som 
tycktes framgå var att modellerna gav en bra fingervisning för hur arbetet skulle fortskrida 
förutsatt att inget oväntat hände. Modellerna var relativt enkla och lättöverskådliga, vilket 
är positivt för den som enbart behöver ha en generell guidning i innovationsprocessen. 
Däremot kan detta upplevas som något negativt då en person som inte har mycket 
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erfarenhet från fältet får en färdig modell given till sig. Inte alla våra respondenter kom 
från en bakgrund inom det innovativa fältet, tvärtom var det enbart två som faktiskt har 
dokumenterad erfarenhet. Därmed kan det tänkas att de väldigt generella modellerna 
hindrar användarna från att identifiera idéer och innovationer som uppstår utanför de 
strukturerade ramarna. 

Två av respondenterna sa att de kände till SKL:s innovationsmodell, men endast en sa att 
hen visste hur den såg ut. SKL arbetar med innovationsfrågor bland annat tillsammans 
med VINNOVA och Almi, men trots detta så har de respondenter vi talat med inte sökt 
information om innovationsarbete från SKL, utan från VINNOVA och Almi. Klas Danerlöv, 
som tagit fram SKL:s innovationsmodell, har sagt att den gärna får vidareutvecklas och 
revideras av användaren, att den är tänkt att fungera som “ett konkret stöd i 
innovationsarbetet” och att den riktar sig till alla som vill arbeta med innovation.  

Modellen SKL har tagit fram fokuserar mycket på att användaren skall reflektera över 
innovationsarbetet, och ger länkar till andra verktyg som kan hjälpa användaren i arbetet. 
Modellen består av sju steg, till skillnad från de andra modellerna som består av fyra eller 
fem, och det är just de reflektiva stegen som skiljer dem åt. Huruvida respondenterna 
reflekterade över de olika stegen i innovationsprocessen är svårt att avgöra, men det 
framgick att arbetet oftast skedde med eftertanke och en förståelse för vikten av 
reflektion. Det kan vara så att respondenternas arbetsprocesser genomfördes med mer 
reflektion, men att det inte framgick i modellerna och mallarna de använde sig av, utan 
mer outtalat.  

En risk med innovationsarbete är, som litteraturen talat om, avsaknaden av förståelse för 
själva processen bakom en innovation. Brandmän gör till exempel alltid en genomgång 
efter avslutad utryckning, där de går igenom allt som gick bra eller mindre bra, samt 
varför det gick som det gick. Genom detta lär de sig att känna igen situationer som 
gynnat ett visst resultat, samt det motsatta. Detta kan vara en av anledningarna till varför 
SKL har lagt till flera steg i innovationsprocessen som behandlar just detta. R4 tillhör den 
verksamheten som har längst erfarenhet och mest utarbetade arbetsprocesser , men är 
också den som uttrycker ett missnöje över bristen på uppföljning. Där kan SKL:s modell 
ha konkret bäring och nytta, då R4:s verksamhet tycks ha “byggt bort” reflektionen och 
uppföljningen av processen. Den verksamheten kan nästan tolkas som en 
produktionsverksamhet, där den slutgiltiga innovationen är produkten som verksamheten 
skapar. Detta ger förstås upphov till en helt annan sorts diskussion: existerar den 
innovativa verksamheten för att ständigt utveckla och nyskapa för att följa med (eller till 
och med leda utvecklingen), eller existerar den för att producera produkter till en 
konsument, precis som en industri? Skillnaden mellan de olika synsätten är att då 
slutprodukten är målet så kan det hindra andra idéer från att upptäckas, och det kan vara 
ytterligare en anledning till att SKL har valt att lägga in reflektiva steg i 
innovationsmodellen. 

7.1. Slutsatser och förslag till SKL 

Författarna anser att de innovationsmodeller som respondenterna använder sig av som 
minst fungerar som en grov teoretisering av innovationsprocessen, och som mest en 
konkretiserad modell för den berörda verksamhetens arbetsprocess. Godin framförde i 
sin modellkritik en önskan om att “modeord” undviks, alltså en förståelse att konceptet 
“innovationsmodell” i sig inte bär någon tyngd med sig utan en relevant koppling till 
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användaren och användningsområdet. Bara för att en innovationsmodell existerar, så 
betyder det inte att den skall eller bör användas.  

Det som har framgått i denna studie är att samtliga respondenter applicerade redan 
existerande modeller på sina verksamheter, men att vissa anpassade dem till sin egna 
verksamhet och gav dem därmed större relevans. Två av respondenterna tycktes 
använda innovationsmodellerna något godtyckligt, som att modellerna enbart fanns med i 
deras arbete för att verksamheterna själva trodde att de skulle göra det, utan att 
egentligen förstå nyttan av dem.  

Det är en av riskerna författarna identifierat: att generella modeller appliceras godtyckligt, 
vilket leder till att användaren inte drar nytta av modellen. En modell skall bland annat 
fungera som ett hjälpmedel för användaren, den skall underlätta arbetet genom att hjälpa 
användaren att förutse och/eller förhindra och den ska ge arbetet en konceptuell ram, 
något den alltså inte kan göra om den generaliseras och appliceras godtyckligt. Den 
andra sidan av spektrat är den att modellen blir för specialiserad och detaljerad, då den 
hindrar användaren från att tänka fritt och analyserande (något som kan tänkas vara av 
största vikt vid innovationsarbete). 

Innovationsmodeller per se härstammar inte ur vetenskapliga, odiskutabla teorier, vilket 
gör att det av användaren inte går att säga vad som är rätt eller fel gällande hanteringen 
av innovationsarbete. Innovationsprocessen som sådan är heller ingen absolut 
vetenskap, och det finns inga manualer att följa för att säkerställa framgång. Det som 
däremot finns är en konkret vilja och förståelse för vikten av innovationsarbete, och 
därmed finns en önskan om verktyg och hjälpmedel för underlättande av detta. 

Vår rekommendation är att SKL:s modell paketeras attraktivt och skickas ut till samtliga 
k o m m u n e r o c h l a n d s t i n g , s o m e n i n s p i r a t i o n o c h u p p m u n t r a n t i l l 
innovationsverksamheter. En snygg och attraktiv förpackning är troligen viktigt, då 
tjänstemän inom den offentliga sektorn (särskilt vården) utsätts för flertalet kampanjer från 
både myndigheter och privata aktörer på daglig basis. Gör som R2 och skapa snygga 
pamfletter för fikarummen! Därutöver kan SKL inkludera en lista på innovativa 
verksamheter i närområdet, för att skapa “ringar på vattnet” och för att initiera samverkan.  
På så sätt kan den presumtiva användaren även göra modellen/guiden till sin egen, då 
utvecklingen av processen kring innovationsarbetet kan tänkas göras i samförstånd 
mellan de presumtiva användarna. Samverkan är också av stor vikt då respondenterna 
uttryckt en önskan om att inte låta idéer gå till spillo på grund av brist på samverkan och 
nätverkande - det kan alltså vara en viktig del av “guiden”, inte enbart för användarna, 
utan för idéerna själva, att betona vikten av detta. SKL borde inte kalla verktyget för 
“innovationsmodell” av ovan nämnda problem med så kallade modeord, utan skulle 
kunna döpa om det till “innovationsguide” eller liknande. På detta sätt tror författarna att 
modellen skulle öka sitt existensberättigande, då den i sådana fall skulle bidra med något 
nytt: en “innovationsguide” anpassad just för den offentliga verksamhetens marknad.  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Intervjuguide 

Övergripande om enheten och respondenten 

1. Berätta om vem du är samt din roll i organisationen? 
2. Hur arbetar ni med innovation i er organisation? Finns det styrdokument? 
3. Har ni tydliga roller för vem som sköter vad, och sker arbetet formaliserat eller mer 

informellt? 
4. Hur styrs ert innovationsarbete? (Ligger ansvaret på enhet, vissa medarbetare, vissa 

ledare? Hur uttalat är det? Behövs det mer eller mindre tydlig styrning i vissa skeden? 
5. Anser du att landstinget/kommunen som stort är tillräckligt innovativt? 

Mer om innovationsarbetet (frågor direkt knutna till SKL’s modell) 

A. Hur identifierar ni innovationsmöjligheterna? 
B. Hur utarbetar ni idéer/tjänster/lösningar/förslag på lösningar? 
C. Hur säkerställer ni att innovationen kommer till faktisk nytta för den tänkta mottagaren? 

Hur gör ni när ni samlar in data och förbereder utvärderingen av idén/produkten/
tjänsten? 

D. Hur testar ni idéerna? 
E. Hur förverkligar ni idéerna? 
F. Hur utvärderar ni resultatet?


