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Innovationsförmågan måste stärkas i Sverige för att möta de globala utmaningarna genom att 
individer, verksamheter, offentlig verksamhet samt civilsamhällets verksamheter skapar 
innovativa klimat. Offentlig verksamhet har en viktig funktion i samhället med att leverera 
ökad livskvalitet för befolkningen. Nya idéer i offentlig verksamhet kan leda till ökat värde 
genom att upprätthålla och stärka välfärden.  

Ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och innovationsmyndigheten 
Vinnova har inletts för att främja innovation inom offentlig sektor bland annat genom 
projektet Innovationslust som drivs av Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS) under år 
2013-2015. Projektet har baserats på en modell för innovation kallad ”KINVO-modellen” 
med ett syfte att utvärdera modellen för framtida spridning lokalt, regionalt samt nationellt. 
Modellen har implementerats i fyra enheter i Eskilstuna Kommun samt Landstinget Sörmland 
för att starta ett innovationsfrämjande arbete med ambitionen att modellen har tagits tillvara 
på hos enheterna och skapat ett stadigvarande förhållningssätt för att främja innovation.  

Verksamhetsutvecklingsföretaget Tentio arbetar med ständig utveckling av olika 
verksamheter. Studien har utförts i samarbete med Tentio som har bidragit med sin modell för 
ständiga innovationer i organisationer.  

Studien ämnar undersöka två involverade enheter i projektet Innovationslust för att finna i 
vilken utsträckning deras arbetsprocesser främjar ständiga innovationer. Studien kommer ge 
en beskrivning av de två enheternas arbetsprocesser och skapa en förståelse för vart i 
innovationsprocessen som brister uppstår och som därmed hindrar ständiga innovationer. 
Förslag för en fullständig process har skapats till de två enheterna med förhoppning att gynna 
deras framtida innovationsarbete. Undersökningen har skett utifrån en kvalitativ metod med 
insamling av data via intervjuer med berörda parter inom projektet. Resultatet visar att båda 
enheterna har innovativa arbetsprocesser med identifierade förbättringsområden som 
presenteras under slutsatsen.  
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1 Inledning  
I studiens första kapitel förklaras bakgrunden till problemställningen genom att beskriva 
studiens forskningsobjekt, syfte och innovationsbidrag.  

1.1 Inledning 
Resurserna som används på jorden är begränsade och kräver nya lösningar för miljön, det 
sociala och det ekonomiska för att kunna bevara en hållbarhet. Sverige måste bli mer 
innovativt, för att kunna ta sig an de världsomfattande utmaningarna som finns i samhället, 
öka konkurrensen samt förbättra tjänster inom samhället och välfärden för att behålla 
konkurrenskraften i framtiden. För att det ska kunna bli verklighet måste individer, företag, 
offentlig verksamhet och civilsamhällets organisationer skapa ett innovationsklimat som 
gynnar och hjälper dem på vägen till ett innovativare tänkande och handlande. 
(Näringsdepartementet 2012)  

Enligt Tidd och Bessant (2013) definieras innovation utifrån en grundläggande process som är 
gemensam för alla organisationers överlevnad och tillväxt trots innovationers stora variation. 
Varje organisation måste dock skapa egna lösningar och kontexter för att lyckas med 
innovation i organisationen. Innovationer är även beroende av omgivningens händelser och 
därmed måste innovationsprocessen anpassas. Att till sist generera värde från innovationen 
både i termer av sammanhängande antaganden, spridning och lärande utifrån framsteg genom 
processen kan organisationen bygga dess egen kunskapsbas och förbättra tillvägagångsättet 
hur processen sköts.  

Löpande förbättring definieras som ett systematiskt arbete med att söka och tillämpa nya sätt 
att arbeta på genom att aktivt och upprepade gånger göra förbättringar i processen. Förmåga 
till löpande förbättring bidrar till att skapa sammanhängande och snabba processförändringar 
vilket skapar en dynamisk kapacitet för organisationen vilket ökar möjligheten till innovativt 
förbättringsarbete. (Kohlbacher 2013) Nya innovativa processer kräver ett samarbete mellan 
individer för att senare påbörja implementering och slutligen ta tillvara på insatser i slutet av 
processen (Davenport 1993). Strävan efter balans mellan formell struktur och 
organisationskultur bör följas för att skapa en utvecklingsorienterad organisation (Bastoe & 
Dahl 1995). En teori kring det är att skapa dubbla strukturer för organisationen genom att i 
ena delen fokusera på en informell, organiskt struktur för att skapa innovation samt en mer 
formell del för att genomföra den löpande verksamheten (Russell 1989).  

1.2 Problembakgrund 
Trots att offentliga verksamheter inte är vinstdrivande organisationer har de en viktig funktion 
att leverera en ökad livskvalité för befolkningen. Nya idéer i offentliga organisationer kan 
leda till ökat värde för dess användare som är viktigt i den här tiden av ständig förändring och 
flertalet nationella krav på utveckling. (Tidd & Bessant 2013) I jämförelse med privata 
organisationer har en offentlig organisation ofta en annan sorts styrning och har flertalet 
lagkrav att följa, det gör att innovation i offentlig sektor är av komplexare karaktär och är en 
större utmaning. En svårighet med innovation i offentlig sektor finns i medias uppmärksamhet 
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där misslyckade innovationer lätt förstoras och uppmärksammas vilket gör att risken för att 
misslyckas med innovationer i offentlig sektor måste vara lägre för att våga implementera 
idéer än i privat sektor. Därav eftersträvar samhället i lägre grad av risktagande i offentlig 
sektor än i privata organisationer men önskar trots allt en ständig anpassning till omvärldens 
svängningar. (Borins 2001) För en offentlig verksamhet ligger största fokus på effektivisering 
och kostnadseffektivisering av verksamheten jämfört med privata organisationer som har ett 
fokus på lönsamhet och konkurrensinriktning (Aasen & Amundsen 2013). Förändring av 
offentlig verksamhet måste därmed finna en balans mellan verksamhetens egen styrning och 
det värde som levereras till befolkningen (Schall 1997).  

Sveriges offentliga verksamheter står inför stora utmaningar relaterat till de demografiska, 
ekonomiska, tekniska samt medicinska utvecklingen där krafttag krävs för att lyckas 
upprätthålla och utveckla välfärden där innovation kan ha en betydande roll för att möta de 
utmaningarna. Offentlig verksamhet har därmed en viktig roll att skapa ett innovativt 
samhällsklimat för befolkningen, näringslivet samt civilsamhället. Genom att verksamheten i 
sig arbetar innovativt samt främjar och stimulerar näringslivets utveckling för att bidra till 
samhällsutveckling. (SKL; Vinnova 2015) För att möta det växande behovet krävs smartare 
tjänster och teknik som stödjer verksamheter samt en bredare samverkan över gränserna 
(Danerlöv 2014a). Frågor kring innovation och offentlig verksamhet har sedan början av 
2000-talet diskuterats och på senare år ökat markant. Nu bedrivs långsiktigt arbete inom 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att främja innovation och förnyelse med syfte 
att generera goda förutsättningar för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Politiskt och på 
EU-nivå har behovet av ökad innovationskraft inom offentlig sektor påpekats, då offentlig 
sektor inkluderar stora delar av det svenska samhället där 30 procent av den totala 
arbetskraften uppgår inom offentlig sektor. (Danerlöv 2014b) 

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har i uppgift att främja hållbar tillväxt genom att öka 
förutsättningarna för innovation. Vinnova är en statlig myndighet under 
näringslivsdepartementet samt under EUs ramprogram för forskning och utveckling. 
(Vinnova 2014) SKL och Vinnova har inlett ett samarbete för att långsiktigt främja innovation 
inom offentlig sektor. Samarbetet syftar att bidra till ökad kvalitet och förbättrad service i 
kommunernas och landstingens tjänster som de erbjuder ut mot medborgare, näringsliv och 
civilsamhälle. (SKL; Vinnova 2015)  

Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS) har ägt, drivit och finansierat projektet 
Innovationslust. Finansiering har också skett tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 
NovaMedTech under år 2013-2015. Följeforskning som utförts av Mälardalens Högskola har 
finansierats av Vinnova. Projektet har genom Katrineholms Entreprenörskapscentrum 
(KATEC) som stått för metodstöd utgått från Katrineholms innovationsmodell KINVO-
modellen som har skapats i samband med det tidigare projektet ”Modell för innovationer 
inom hälso- och sjukvård samt omsorg” på Furulidens Vårdboende i Katrineholms Kommun 
under år 2010-2011. (FoUiS 2014b) Eskilstuna Kommun och Landstinget Sörmland 
medverkar med komponenter samt Almi Företagspartner AB som är företrädare från ordinarie 
innovationssystem, där de hjälper till med kompetens och rådgivning till idébärare (FoUiS 
2014a). KINVO-modellen är utformad för att skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar till idéer 
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genom möten, idécoacher, kunskap, inspiration samt nätverk.(Ekstrand, Gillstam, Olsson, 
Rindom 2013) Modellen strävar efter enkelhet att implementera på befintliga system. 
Projektet Innovationslust har implementerats på fyra enheter inom Eskilstuna Kommun samt 
Landstinget Sörmland för att starta ett innovationsfrämjande arbete genom att främja ett 
innovativt förhållningssätt som stimulerar kreativitet. Det regionala syftet med projektet är att 
vidareutveckla KINVO- modellen för att anpassa den för framtida spridning lokalt, regionalt 
samt nationellt. De enheter som KINVO-modellen har implementerats i och som ingått i 
projektet är:  

§ Landstinget Sörmland, Hjälpmedelscentralen 
§ Landstinget Sörmland, Flens Vårdcentral 
§ Eskilstuna Kommun, Hemtjänstområde Hammaren  
§ Eskilstuna Kommun, Hemtjänstområde Svalan-Öster 

Ambitionen med projektet är att KINVO- modellen efter projektet har tagits till vara i de fyra 
enheterna och blivit ett stadigvarande förhållningssätt för att främja innovation i 
verksamheterna. Önskan har varit att förändra organisationskulturen på enheterna för ökad 
innovationsförmåga för verksamheterna samt öka innovationskompetensen hos medarbetarna. 
(FoUiS 2014b)  

1.3 Studiens forskningsobjekt   
Hjälpmedelscentralen ingår som en del i sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar 
och finns för att tillhandahålla hjälpmedel av olika slag för länets invånare med 
funktionsnedsättning. Enheten har lokalisation i Eskilstuna med 75 stycken medarbetare 
fördelade mellan olika yrkeskategorier så som hjälpmedelstekniker, medicinska ingenjörer, 
hjälpmedelskonsulenter samt administrativ personal. Hemtjänstområdet Svalan-Öster 
(Hemtjänsten) erbjuder hemtjänst med personlig omvårdnad och service med syfte att stödja 
brukarna till att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Enheten har 41 stycken 
anställda undersköterskor och vårdbiträden. De båda enheterna har med stöttning av projektet 
implementerat en modell för innovation samt skapat ett stödjande klimat, men i vilken grad 
har de två enheter skapat en arbetsprocess som främjar ständiga innovationer?  

1.4 Problemformulering 
De två valda enheterna innefattar Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland samt 
Hemtjänstområdet Svalan-Öster Eskilstuna Kommun.  

Problemformuleringen lyder: 
I vilken utsträckning bidrar och främjar de två valda enheternas arbetsprocesser till ständiga 
innovationer? 

1.5 Syfte 
Syfte med studien är att skapa en förståelse för de två valda enheternas kontext kring i vilken 
grad deras arbetsprocesser främja ständiga innovationer för att sedan ta fram 
förbättringsförslag som kan identifiera de brister som finns som därmed kan generera till 
kontinuerliga innovationsprocesser.  
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1.6 Avgränsning 
Studien har avgränsats till projektet Innovationslust som implementerats i fyra enheter i 
Landstinget Sörmland och Eskilstuna kommun under år 2014, enbart två av de enheterna 
kommer att undersökas i studien fördelat på Hemtjänsten Svalan-Öster samt 
Hjälpmedelscentralen. Utifrån avgränsningen har fokus hos de två enheterna varit att få fram 
hur de har förändrat sina arbetsprocesser för att främja ständiga innovationer i de enskilda 
verksamheterna.  

1.7 Rollfördelning 
Studien involverar flertalet aktörer som på olika sätt bidragit till resultatet av studien. 
Projektägaren för Innovationslust samt delprojektledaren hos FoUiS har bidragit med 
information och kunskap kring projektet Innovationslust och KATEC har bidragit med 
information om modellen och dess användning. Då följeforskning har skett av en forskare 
från Mälardalens Högskola har det bidragit med de resultaten samt värdefull information om 
projektet där en förhoppning även är att studien kan bidra med kunskap utanför 
följeforskningens resultat.  

De två valda enheterna har genom intervjuer bidragit med data för att besvara 
forskningsfrågan. Tentios bidrag till studien har varit genom professionell kunskap om 
verksamhetsutveckling i privata sektorn med en önskan om att studien ska bringa dem ökad 
kunskap om arbete med innovation i offentlig sektor inför kommande utveckling av deras 
nuvarande tjänster.  

1.8 Innovationsbidrag 
Bidraget som studien framför är främst att stödja med återkoppling till de två enheterna med 
förbättringsförslag och råd för att utveckla arbetsprocesser som främjar ständiga innovationer 
i verksamheterna.  

Genom att skapa en förståelse för hur offentlig sektor arbetar med innovation systematiskt blir 
bidraget till Tentio därmed ny kunskap om hur de framöver kan utveckla sina tjänster för att 
bättre matcha behov och efterfrågan som finns på marknaden. I och med det kan Tentio skapa 
effektivare tjänster som i det stora hela kan bidra till fler innovativa verksamheter.  
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2 Metod 

Följande kapitel redogör för studiens metod för att tydliggöra studiens tillvägagångssätt och 
trovärdighet.  

2.1 Val av metod 
Studien påvisar hur projektet Innovationslust har bidragit till att arbetsprocesserna på de 
undersökta enheterna främjar ständiga innovationer. Undersökningen har skapat en kontext 
för forskningsobjektet situation och har krävt ett öppet förhållningssätt för att förstå de 
förbättringarna och förändringarna som skett utifrån projektet Innovationslust. Därav har 
studien konstruerats enligt en kvalitativ forskningsmetod. Fördelarna med valet av en 
kvalitativ metod är främst att den studerar verkliga förhållanden i samhället genom att återge 
individers åsikter, synsätt och ageranden för att påvisa sammanhang och omständigheter i 
samhället utifrån ett helhetsperspektiv. En kvalitativ forskning är vid och ger möjlighet till 
flera olika tolkningar och infallsvinklar vilket därmed gör det viktigt att studien utförs på ett 
transparent vis för att påvisa tillförlitlighet och trovärdighet. (Yin 2013) En kvalitativ metod 
kan kännetecknas utifrån närhet till forskningsobjektet med ett flexibelt förhållningssätt som 
ständigt anpassas utifrån forskningsobjektet. Där analysen autentiskt återskapar 
forskningsobjektets strukturer, handlingsmönster samt den sociala ordningen. (Holme & 
Solvang 1996)  

2.2 Tillvägagångssätt 
För att systematisera tillvägagångssättet av den kvalitativa metoden har en modell för 
kvalitativ undersökning användas. I första steget av modellen har generella frågeställningar 
utformas för att sedan gå vidare till val av relevanta platser och undersökningspersoner. 
Därefter har insamling av data skett som slutligen tolkats. Med det har sedan ett begreppsligt 
och teoretiskt arbete utförts för att mynna ut i resultat och slutsats. (Bryman 2011) I första 
steget är det viktigt att avgränsa det som ska undersökas genom att välja ett ämne, som i den 
här studien har fokusering kring arbetsprocess. En problemformulering skapades till en början 
för att underlätta val av undersökningsobjektet. Arbetet har skett i samproduktion med aktören 
Tentio som verkar inom professionell verksamhetsutveckling med mål att frambringa 
arbetssätt och mottagande av verktyg för löpande innovation i organisationer för att slutligen 
kunna implementera det på verksamma aktörer inom offentlig verksamhet. Det här har 
därmed varit en grund för vidare val av datainsamling med syfte att frambringa företagets syn 
och agerande kring problemformuleringen. (Yin 2013)  

Problemutvecklingen har skett genom kontinuerlig växling mellan teori och frågeställning. 
Frågeställningen kan delas in i tre typer av begrepp: enheter, variabler samt värden. Enheterna 
ska påvisa vilka som undersöks i den här studien som innefattar hjälpmedelscentralen samt 
hemtjänsten. De variabler som infattas i studien ämnar undersöka enheternas arbetsprocesser 
utifrån innovationsprocessen. Övergången från teori till empiri har skett utifrån skapande av 
olika teman för att skapa en förbindelselänk mellan undersökningen och 
undersökningsenheternas verklighetsuppfattning. De teoretiska utgångspunkterna har 
begränsats ned från den komplexa bilden verksamhetsutveckling till fokus på 
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arbetsprocessens innebörd att skapa ständiga innovationsprocesser i verksamheterna. Desto 
mer inramat området är, desto mer precist blir då även slutsatsen. Den teoretiska definitionen 
arbetsprocess med tillhörande begrepp (Figur 1) som innovationskultur, innovationsprocessen 
för arbete ligger till grund för klargörande av begreppen medan tema för intervjuerna var: 
förbättringar, idéfas/urval, implementering, värdeskapande, varaktighet, kultur, arbetsprocess 
samt stödjande resurser har används för att styra arbetets gång. (Holmen & Solvang 1996)  

 

Figur 1 Arbetsmodell över insamling av teoretiskt material.  

2.3 Urval och bortfall 
Urvalet av datainsamlingsenheter i studien har till en början begränsats till att studera 
projektet Innovationslust för att finna enheter som arbetar med löpande innovationsarbete. 
Där projektets utfall har bidragit till arbete med innovation hos de fyra involverade enheterna 
inom Eskilstuna Kommun samt Landstinget Sörmland. Fördelen med följande urval är att det 
skapas ett bredare spektrum av information då projektet endast är implementerat på de fyra 
enheterna vilket ger en heltäckande data med förbindelse till studiens forskningsfråga. 
Samtidigt skapas en begränsning av datainsamling utanför projektets delaktighet. (Yin 2013) 
Det gör att urvalet av intervjupersoner har skett inom projektet med ett målinriktat urval med 
relevans för forskningsfrågan för att skapa en överrensstämmelse (Bryman 2011). Utifrån de 
fyra involverade enheterna i projektet har ett bortfall skett av studiens undersökningsenheter 
där två av enheterna har fallit bort från studien relaterat till bristande återkoppling samt 
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tidsbrist hos respondenten. Det gör att informationen om de enheterna som fallit bort uteblir i 
studien. Urval utifrån projektet har skett med de två involverade enheterna som har deltagit i 
studien utifrån en respondentintervju då det är dem som innehar kunskap om själva 
forskningsområdet. Projektägare, delprojektledare samt KATEC har engagerats i studien 
utifrån en informant intervju då de inte innehar kunskaperna om själva forskningsområdet 
men har goda kunskaper om projektet. (Holme & Solvang 1996)  

2.4 Datainsamling 
För att till en början förstå projektet Innovationslust och skapa en relation med respondenterna 
har undersökningen inletts med en förberedande intervju med projektägaren på FoUiS för att 
skapa en övergripande förståelse för hur projektet är uppbyggt. Det har varit som ett 
förberedande steg för att konstruera och välja fortsatt undersökningsmetod med syfte att förstå 
helheten och dess detaljer kring projektet. En kvalitativ intervjuforskning med en 
semistrukturerad intervjuteknik har användas med syfte att frambringa enheternas egen 
synvinkel på projektets resultat. Det genom att en kvalitativ forskningsintervju bygger på en 
mix av vardagliga samtal och ett professionellt samtal med fokus på att konstruera interaktion 
mellan intervjuaren och den som intervjuas för att utbyta åsikter dem emellan. Det skapar ett 
ömsesidigt beroende mellan mänsklig interaktion och kunskapsproduktion. En intervju 
konstrueras med en struktur och har ett syfte att uppfylla och besvara viss problematik. 
(Brinkmann & Kvale 2014) Desto mer en intervju förbereds i förväg desto mer ökar 
förutsättningarna för att frambringa ett material av hög kvalitet och ökad kunskap. Vid 
inledningen av intervjun har syftet med intervjuundersökningen tydliggjorts både ur den 
vetenskapliga aspekten samt det värde som skapas för intervjupersonen. Genom att en 
tematisering av intervjun skapadats klargjordes det vad som skulle undersökas. För att 
strukturera intervju har flertalet intervju mallar konstruerats med syfte att formulera frågor 
som täcker temat. (Brinkmann & Kvale 2014)  

2.4.1 Empiri  
Totalt har fem stycken intervjumallar skapats i samband med studien med olika tematiseringar 
med koppling till vilket värde varje specifik intervju ska bringa studien (Bilaga 2-6). 
Intervjumallarna har skapats för de två enheter som undersöks, en för KATEC, en för 
projektägaren, en för delprojektledaren samt en för den utomstående aktören Tentio. Frågor i 
intervjumallarna för de två enheterna har skapats utifrån sonderade frågor med syfte att 
frambringa intervjupersonens egen dimension utan starkt styrning av intervjufrågorna för att 
finna deras egen syn på förändring av arbetsprocesserna inom ramen för de operationella 
definitionerna. I resterande intervjumallar har direkta frågor ställts då de har en styrande och 
övergripande roll i perspektivet och frågorna har till viss del varit av ledande karaktär för att 
skapa empirimaterial inom studiens operationella definitioner. (Brinkmann & Kvale 2014) 
Data har dokumenterats och lagrats genom ljudinspelning av varje intervju efter godkännande 
från varje respondent för senare bearbetning.  

2.4.1 Teori 
Den teoretiska referensramen har skapats genom en narrativ litteraturinsamling där den 
utomstående aktören Tentio har bidragit med inverkan på val av teori där 
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innovationsprocessen har stärkts med deras syn på viktiga aspekter som måste finnas på plats 
i en organisation som bedriver ständig utveckling. Därav har teori samlats in med stöd av 
näringslivets praktiska erfarenheter och en egen kontext har skapats inom området med stöd 
av vetenskapliga källor. Insamlingen av den teoretiska kontexten har varit flexibel då Tentios 
begrepp och syn på innovationsprocessen har fått översättas till teoretiska begrepp. Samtidigt 
har det under litteraturgenomgången och insamling av empiriskt material uppkommit nya 
begrepp och det teoretiska och empiriska avsnittet har utökats. (Bryman 2011) De 
vetenskapliga källorna som samlats in har i största mån samlats in från grundkällan för att 
minska risken för feltolkning samtidigt har insikten av att historiska dokument återspelat 
ursprungssituationen. Därav har insamlade källor en balans mellan nutida omskrivna källor 
och grundkällor som används i studien. (Holme & Solvang 1996) Data har samlats in via 
tryckta källor samt olika vetenskapliga artiklar publicerade på databaser som Discovery samt 
Emerald Insight. För att finna relevanta artiklar inom studiens område har sökord inom 
innovationsprocessen, innovationskultur, innovationsklimat, innovationsledning och 
processinnovation använts. 

2.5 Dataanalys 
Då kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer används i studien har det skapats ett 
material som kräver strukturering samt organisering, det möjliggör och underlättar 
bearbetning och analys av materialet (Holmen & Solvang 1996). Data som har sammanställts 
har till en början funnits i muntlig form som är en form av levande interaktion mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Därefter har en översättning från muntligt språk till 
skriftligt språk skett vilket bygger på flertalet tolkningar och bedömningar. Vid översättning 
på det här viset har sociala interaktionen försummats av intervjun då den inte kan tolkas och 
förmedlas vidare då det är något som sker omedelbart för de som deltar i intervjun. 
Ljudinspelningarna från intervjuerna har behandlats via ordbehandlingsprogram för att skapa 
ett skrivet material vilket underlättar strukturen av intervjun samt vidare analys. Viktigt att 
beakta vid utskrift av intervjuer är dess reliabilitet då den som översätter från muntligt till 
skriftligt utgör egen tolkning av materialet. (Brinkmann & Kvale 2014) Det har 
uppmärksammats genom kontinuerlig genomgång av materialet samt omläsning för att 
kontrollera att intervjuerna återges på så relevant vis som möjligt. Materialet har därefter 
kodats utifrån olika teman (Yin 2013) med syfte att metodiskt kategorisera data till stöd för 
det har olika färger som används för de olika temana:  

• Förbättringar 
• Idéfas/urval  
• Implementering  
• Värdeskapande  
• Varaktighet  
• Kultur  
• Arbetsprocess  
• Stödjande resurser  



9	  
	  

2.6 Etiska aspekter 
Viktigt i studien är de etiska dilemman då individer och samhälle står som forskningsobjekt 
därav vikten att skapa respekt för de involverade individerna i studien där psykisk och fysisk 
integritet måste bevaras. Etiken är ett mer eller mindre medvetet bearbetande av de principer, 
värden och normer som ingår i moralen, ett förhållande mellan ”är” och ”bör” uppstår. Att 
rikta fokus mot de värdegrunder studien står för genom analys och kritiskt pröva dess 
värdepremisser för att skapa en levande debatt med kritisk granskning. (Holmen & Solvang 
1996) Några grundläggande principer för vetenskaplig forskning är frivillighet, integritet, 
konfidentiellt samt anonymitet för de involverade individerna i studien.  Även att beakta 
informationskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. (Bryman 2011) Alla de 
involverade individerna ställer upp på frivillig basis, de berörda individerna i studien har 
informerats om studiens syfte och upplägg samt hur insamlad data kommer att hanteras i 
studien. Konfidentialiteten i studien har upprätthållits genom att inte delge datamaterial till 
icke behöriga individer. Ingen av de tillfrågade enheterna har uppfordrat om anonymitet i 
studien därav har information om respondenternas roll i projektet Innovationslust angivits i 
studien utifrån relevansen av nyttjandekravet.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
Kvalitativ forskning ställer inte lika höga krav på validitet och reliabilitet som för kvantitativa 
studier då det finns en större närhet till det som studeras. Påverkan på informationens 
pålitlighet ligger inte endast i forskningen utan även i de enheter som studeras som kan bidra 
till att kontrollera pålitligheten i det material som samlas in. Den påverkan av enheterna kan 
säkras genom ständig växelverkan mellan forskare och de undersökta enheterna vilket bidrar 
till en bättre, djupare och mer nyanserad uppfattning av det som studeras. (Holmen & Solvang 
1996) Validiteten i studien påvisar giltigheten av informationen vilken kan delas in utifrån 
intern validitet samt extern validitet. Den interna validiteten i studien har skapats genom att 
finna samband mellan datainsamlingen och det teoretiska avsnittet för att skapa 
överensstämmelser mellan begrepp och datamaterial. Graden av extern validitet i studien 
påvisar i vilken utsträckning den kan generaliseras till andra situationer vilken i den här 
studien är begränsad då studien fokuserar på specifikt projekt som studieobjekt. (Bryman 
2011) För att reducera risken för bristande validitet i studien har en relation till det som 
studerats skapats för ett generera en fullständigare förståelse för situationen. Datamaterial har 
samlats in på flera nivåer av projektet för att skapa ”rikare” data för att täcka större delar av 
projektet. (Yin 2013)  

Reliabiliteten i studien är beroende av materialets representativitet och tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten kan uppnås genom trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet (Bryman 
2011). Studiens trovärdighet kan styrkas genom att återge i möjligaste mån studiens 
undersökningsobjekts sociala verklighet. Överförbarheten i studien är utifrån projektets 
kontext och skapar därmed en unik undersökning vilket därmed inte direkt är överförbar. Ur 
pålitlighetens synvinkel av studien finns en viss statistisk osäkerhet då de enheter som ingår i 
studien endast representerar projektets två enheter. Därmed krävs det att kritiskt granska 
studiens data utifrån den möjligheten då fullständig data inte samlats in. Då studien har utförts 
på ett avslutat projekt hindras även möjligheten att genomföra före och efter undersökningar.  
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2.8 Samproduktion   
Samproduktion har en koppling till kunskapsproduktion där akademin och näringslivet 
samverkar vilket bidrar till att viktiga och intressanta perspektiv belyses från olika håll. 
Akademin utvecklar kunskap om näringslivets behov och förutsättningar vilket därmed skapar 
en plattform för en kunskapsutveckling vilket inte enbart tillgodoser vetenskapliga behov utan 
även utifrån samhällsperspektivet. Samproduktion för näringslivet gynnar långsiktig 
utveckling och nytta genom vetenskapens framgångar, med det skapas ett mervärde för de 
involverade parterna. (KK-stiftelsen 2015) I den här studien har samproduktion funnits mot 
flera verksamma parter i näringslivet vilket har bidragit med kunskap och insikter kring 
praktiskt agerade i verksamma företag. FoUiS har bidragit med kunskaper kring projektet 
Innovationslust samt de två involverade enheterna i projektet Innovationslust 
hjälpmedelscentralen samt hemtjänsten. Utifrån studiens resultat har de samverkande 
aktörerna möjlighet att finna värdefulla insikter om projektets resultat och utfall på enheterna. 
Kunskapsexpertis om innovativ verksamhetsutveckling har samlats in i samverkan med 
Tentio som innehar viktiga kunskaper om förändringsprocesser i företag. Studiens 
forskningsfråga har utvecklats i samspel med Tentio där de har haft möjligheten att påverka 
studiens område utan att skapa en för starkt styrning vilket skulle kunna ha minskat 
vetenskapligheten. Studiens resultat gynnar Tentios vidare utveckling av deras tjänster utifrån 
ett vetenskapligt synsätt på innovativa verksamheter inom offentlig sektor. Samarbeten i den 
här studien skapar bred fördelning av olika instanser i näringslivet samt inom akademin vilket 
skapar ökat mervärde för alla involverade parter.  
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3 Teori 
Det teoretiska kapitlet har sammanställts med stöd av Tentios modell (Figur 6) för ständig 
utveckling och redogör för innovationsprocessens olika steg vilket drivs med stöd av klimat, 
arbetsprocess och stödjande resurser.  

3.1 Organisationsförändring  
Organisationer kan inte längre nöja sig med att låta saker och ting vara som de är. Det måste 
ske en kontinuerlig utveckling samt förnyelse av organisationen då dagens samhälle 
karakteriseras av många, stora och snabba förändringar.(Forslund 2009) Det talas om 
förändringsskällor med syfte på vem eller vad som påbörjar förändringsbehovet, det kan till 
exempel vara den interna ledningen, de interna medarbetarna, den naturliga 
utvecklingslogiken, de externa kunderna, konkurrenterna eller andra externa 
omvärldsfaktorer. (Forslund 2009) I dagens samhälle handlar inte affärsmässig framgång 
endast om teknologisk utveckling utan även om förändring av sättet att organisera sin 
organisation. Innovationstyngden ligger i kunskapen av omvandling både internt och externt i 
verksamheten. (Aasen & Amundsen 2013)  

En organisk organisation är mer praktisk när omgivningarna är självverkande samt att det 
ställs krav på flexibilitet och kreativa gensvar. Alla bidrar till gemensamma uppgifter och det 
individuella ansvaret omdefinieras ständigt. Platta hierarkier med autonomi både på individ, 
gruppnivå samt arbetsgrupper kan gynna innovation. När nya idéer ska drivas är centralisering 
något som kan ge positiva effekter på nya lösningar dock är det inte lika gynnande i en 
utvecklingsfas. En decentralisering av beslut skapar en struktur som kan anpassas efter varje 
situation med flytande och ofta temporära strukturer och gör organisationen flexibel och blir 
mer fungerande i en utvecklingsfas. Den operativa organisationen arbetar för att skapa värde 
för kunden och den administrativa arbetar för att skapa värde för den egna organisationen. 
Hur kunskapsresurser organiseras och leds har direkt effekt på den kunskap som utvecklas 
och den kunskap som organisationen har tillgång till att utnyttja. Organisationsdesignens 
betydelse för innovation visar att stora organisationer lägger särskild utmaning i att hantera 
existerande produkter och processer samtidigt som de tar fram nya eller inviger andra. 
Organisationens lärande hämtas från omgivningarna genom kunskap och information, 
informationen söks, tolkas och skapar lärdomar och det återfinns i flera modeller för 
innovation. En viktig utmaning är spridandet av kunskap, att utveckla rutiner för 
kunskapsspridning, genom att människor med olika kunskaper träffas kring det gemensamma 
målet att utveckla och utnyttja ny kunskap. (Aasen & Amundsen 2013)  
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3.2 Innovationsprocessen  

Figur 2 Tolkning av innovationsprocessen (Tidd & Bessant 2013, s.60). 

3.2.1 Sökning  
När faktorer inte fungerar som de ska uppstår signaler som tyder på att förändring måste ske 
vilket skapar processinnovationer som involverar många olika individer som är i behov av den 
förändringen. Individer måste känna ett behov av en innovation för att den ska bli 
framgångsrik annars kommer det inte ske någon förändring då individerna bakom den måste 
ha en strävan efter att förändra sig själva. Att lära sig förstå behov för att sedan kunna 
tillfredsställa är en viktig del inom innovationsledning, då det finns både på externa 
marknader men även internt hos verksamheten. Innovation handlar inte enbart om kunders 
behov utan också om socialt behov förutsatt för nya produkter, processer och tjänster (Tidd & 
Bessant 2013). 

Vid ett erkännande av ett problem eller behov kan en innovation börja utvecklas för att kunna 
lösa det aktuella problemet eller behov genom forskning- och utvecklingsaktiviteter (Rogers 
2003). Individer ser många gånger idéer som överensstämmer med ens intressen, behov och 
befintliga inställning vilket medför att individen medvetet eller omedvetet undviker signaler 
som inte motsvarar egna benägenheter. Enskilda individer utsätter därmed sig själva sällan för 
signaler om en innovation om de inte känner ett behov för. Ett behov är ett tillstånd av 
missnöje eller frustation som uppstår när önskat läge inte uppnås. Utvecklandet av ett behov 
kan även ske när en individ får reda på att en specifik innovation existerar, vilket kan skapa en 
motivation att lära sig mer om den vilket tillslut kan resultera i ett antagande. Innovationer 
kan därmed leda till behov lika som behov kan leda till innovationer. (Rogers 2003) 

En innovation börjar med en idé, där en kontinuerlig tillförsel av bra idéer, passande urval och 
hantering är avgörande beståndsdelar i processen för att sedan kunna skapa nya produkter, 
processer eller tjänster (Van den Ende, Fredriksen & Prencipe 2014). Att se tecken i 
omgivningen för att finna förändringspotential är den första fasen i innovationsprocessen. De 
flesta innovationerna är resultat från samverkan av ett flertal individer. Vissa av dem kommer 
från behovet av förändring medan andra skapas genom nya möjligheter. (Tidd & Bessant 
2013) Innovativa framgångar uppstår när organisationer vill förbättra sig och därmed söker 
efter nya idéer internt samt externt under det tidiga skedet i innovationsprocessen (Cantarello, 
Martini & Nosella 2012).  

I dagens konkurrenskraftiga samhälle är idégenereringsprocesser en avgörande faktor för 
organisationers överlevnad. Nya idéer, tjänster, processer, strategier är väsentliga för 

Sökning - Hur kan vi hitta 
möjligheter för innovation?  

Urval - Vad ska vi 
göra - och varför? 

Implementering - 
Hur ska vi göra för 
att få det att ske?  

Värde - Hur ska vi 
göra för att det ska 

medföra vinst? 



13	  
	  

förändringspotential på flera fronter. Människor med idéer är de som tar rollen i att skapa 
förändring på de problem som de uppfattar som viktiga. Inre aktivitet blir förr eller senare 
idéer som kan föreställas, delas och förfinas. Vid ett tidigt skede när idéer skapas för att sedan 
bli en innovation brukar ses som ett otydligt stadium. Det är i det skede som saker och ting är 
högt informella, kunskapsintensiva samt oregelbundna, vilket betyder att slutresultatet av 
idégenereringsprocessen är väldigt osäker. Att skapa en balans mellan support samt stimulans 
av omgivningen och kunna sätta riktlinjer och fokusering är framförallt viktigt i 
idégenereringsfasen än i jämförelse med övriga faser. (Van den Ende, Fredriksen & Prencipe 
2014)  

Det är viktigt för framgångsrik innovationshantering att få ett brett område av signaler för att 
skapa välutvecklade processer. Det för att kunna identifiera, bearbeta och göra urval av 
information genom att se samband i den oroliga omgivningen. Organisationer söker på platser 
där de förväntar sig att hitta något användbart, över tid kan det skapa sökningsmönster vilket 
resulterar i väldig stark fokusering vilket kan utgöra hinder för mer radikala innovationer. 
Utmaningen med hantering av innovation handlar om att förstå vilka faktorer som formar 
valet av omgivning och därmed utveckla strategier som garanterar ett större 
användningsområde. (Tidd & Bessant 2013) Utvecklingsstadiet i innovationsprocessen 
innefattar fasen när en ny idé tas fram för att fylla en efterfrågan eller behov hos potentiella 
användare. Fasen sker efter att en forskningsfas först uppstått och här utbyts teknologisk 
information då den präglas av stor osäkerhet. (Rogers 2003) 

Att ta vara på de tankar och idéer som uppkommer under sökningsfasen kan medföra positiva 
effekter under senare faser i innovationsprocessen (Van den Ende, Fredriksen & Prencipe 
2014). Organisationer måste utnyttja både sin egen kunskapsbas samt använda nya 
möjligheter på ett skickligt vis genom att hitta en stabil balans hos det lärande som företaget 
innehar (Cantarello, Martini & Nosella 2012).  

3.2.2 Urval 
Urvalsfasen sker i flera steg då det är en upprepande process. Det sker tidigt i 
innovationsprocessen därav kommer projekt att möta ständig utvärdering där varje sådan 
granskning står för en eller flera beslut angående om resurser ska fortsätta tilldelas till 
projektet eller om valet blir att avsluta. (Nicholas, Ledwith & Bessant 2015) Utvärdering kan 
ske genom tre olika faktorer, marknads-, teknologiska- och organisatoriska faktorer. 
Marknadsfaktorerna undersöker problem som kan uppstå angående lönsamheten. Med hjälp 
av de teknologiska faktorerna undersöks innovationsgraden samt det upplevda värdet. De 
organisatoriska faktorerna undersöker den interna förmågan som finns för att ta en idé och 
göra den till en innovation som kan sälja. Information om innovationen är inkrementell eller 
radikal, om tekniken är låg eller hög samt om marknaden är extern eller helt ny är även de 
viktiga faktorer i processen. (Magnusson, Netz & Wästlund 2014) Urvalsfasen tillhör precis 
som idégenereringsfasen en väldigt oklar del av innovationsprocessen. Att göra urval är en 
väldigt svår process, genom klara kriterier för urval av idéer skapar det en förbättring av 
kvaliteten hos idéerna som är betydande inför nästa steg i innovationsprocessen, 
implementeringsfasen. (Onarheim & Christensen 2011)  
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Problemet i urvalsfasen är inte att införskaffa sig nya produkter och tjänster utan snarare hur 
de ska granskas och värderas. Utmaningen blir därmed att på ett effektivt sätt kan välja ut 
idéer som kan tas vidare för implementering och tid är en avgörande faktor då högt tempo kan 
medföra att idén först kommer ut på marknaden. (Magnusson, Netz & Wästlund 2014)  

De idéer som ska väljas ut ska vara till användning och gynna organisationens framtida 
utveckling. Det skedet är uppdelad i tre enskilda faser, det första är flödet av signaler om 
befintlig information samt organisationens egen bedömning som de har tillgänglighet till. Den 
andra berör den tillfälliga kunskapsbasen hos organisationen, den utmärkande kompetensen. 
Här är det viktigt att det finns en bra koppling mellan vad organisationen i nuläget vet och 
vilka ändringar som är inplanerade att ske. Den tredje fasen berör samspelet med den 
övergripande verksamheten. Vid idéstadiet ska det vara möjligt att relatera den föreslagna 
innovationen till förbättring för verksamhetens övergripande prestation. Att få nära 
grupperingar mellan den övergripande strategin för verksamheten och innovationsstrategin är 
avgörande för den här fasen. Här berörs även tyngden av att utveckla relationer som behövs 
för att få tillgång till nödvändig kompletterade så som kunskap, utrustning och resurser. De 
strategiska fördelarna kommer till när en organisation samlar en uppsättning av interna och 
externa kompetenser. (Tidd & Bessant 2013)  

Innovationer som generellt godkänns är de som kan delas upp och testas på ett flertal sätt och 
om det visar sig att en innovation har ett flertal kriterier av relativa fördelar kan det ske 
snabbare. Genom att testa en idé på en ofullständig basis kan därmed komma avgöra 
användningsförmågan och situationen som den kommer att befinna sig i. Dock kan 
urvalsfasen i innovationsprocessen leda till både avslagning eller godkännande. Aktiv 
avslagning innefattar att en innovation övervägs att godkännas men det blir sedan inte fallet. 
Passiv avslagning som även kallas för icke-godkännande innefattar att innovationen aldrig 
övervägs att komma till användning. (Rogers 2003)  

Urval kan ske genom lösningar på befintliga problem eller så kan en befintlig lösning reda ut 
ett nytt problem. Det kan även behövas ett urval i situationer eller omgivningar där 
organisationen varken har problem eller lösningar. Finns de resurser och tanken på 
uppmärksamhet på ett organiserat klokt sätt kan framtagningen av de bästa innovationsidéerna 
snabbare uppmärksammas och urval kan få ske utefter nymodighet, hur strategiskt lämplig 
idén är samt dess möjlighetsgrad samtidigt som de mindre bra idéerna avlägsnas. (Van den 
Ende, Fredriksen & Prencipe 2014)  

3.2.3 Implementering 
I implementeringsfasen är det dags för de potentiella idéerna att får komma in i någon typ av 
verklighet, genom en ny produkt, tjänst, processförändring eller en affärsmodellsförändring. 
Det är den fasen som småningom drar samman olika bitar av kunskap och väver ihop det till 
en innovation. (Tidd & Bessant 2013) En innovation pågår en ständig omvandling i sin 
relation med sin användare, det sker ständigt en balans mellan de två systemen som finns till 
för att lugna spänningarna dem sinsemellan. Under implementeringsfasen är varken 
innovationen eller användaren helt stabil men genom gemensamt växande anpassningar kan 
innovationens form och effektivitet påbörjas. (Choi & Moon 2013)  
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Successivt över implementeringsfasen ersätts osäkerhet med kunskap genom införskaffande 
av bekräftade val och vid en ökad kostnad av tid eller behövliga verktyg. När en innovation 
utvecklas fortsätter tråden av problemupptäckter och problemlösningar då eventuella 
felaktigheter från grundidén för innovationen blir synlig. Gradvis sker en uppbyggnad av 
relevant kunskap och förr eller senare kommer innovationen ha en utformning som kan bli 
lanserad i den avsedda miljön på en intern eller extern marknad. Sedan kan ytterligare 
kunskap om antagande eller annat användas till att färdigställa innovationen. Färdigställandet 
sker genom är att erhålla kunskap som involverar att kombinera ny och befintlig kunskap för 
att kunna erbjuda en lösning. Här ingår både generering av teknologisk kunskap samt teknisk 
överföring. Prestationen av den fasen i processen sker framåt till nästa steg av noggrann 
utveckling men den går även bakåt till konceptsteget där felaktiga val kan bekräftas samt 
uppdateras eller accepteras. Egenskaperna av det nya konceptet är mycket viktigt i den fasen, 
vid test av koncept och utveckling är det värt att spendera tid för att upptäcka idéer och 
potentiella lösningar istället för att påbörja det första till synes användbara valet. (Tidd & 
Bessant 2013)  

Förändring av innovationer och människor kan leda till stora konkurrensfördelar för en 
organisation då det finns utrymme för att testa och göra nytt. När en organisation dock 
välkomnar innovationer är det svåraste att hantera intensiteten och riktlinjer för det nya samt 
att lära sig under implementeringen. Det handlar om att få ut så mycket som möjligt av 
fördelarna och skapa sig fördelar av själva innovationen, organisationen måste sedan finna 
den eller de former av implementering som fungerar bäst för den enskilda verksamheten. 
(Choi & Moon 2013) 

Implementation kan ta form på ett flertal olika vis. Mekanisk implementation uppstår när 
anställa använder sig av en befintlig innovation. Förändring på innovationen samt sig själva är 
ytterst liten. Vid implementering av den typen tas inga större egna initiativ då valet att 
förhålla sig till en färdig beteendemall och följa de grunder som sedan tidigare är framtagna 
genom att kopiera eller imitera en välgjord innovation. (Choi & Moon 2013;Sung & Choi, 
2014) Mekanisk implementering samt nya förbättringar är något som kopplas samman då 
användare som både kan implementera en innovation där den behövs men samtidigt kan 
anpassa den till sina egna behov och skapa förståelse av innovation är mycket bra 
kompetenser.(Sung & Choi 2014)  

Implementation genom manuell anpassning yttrar sig på ett sådant sätt att både innovationen 
och en organisations medlemmar genomgår förändring. När innovationer tas fram i 
verkligenheten sker det en kompromiss mellan innovationen och berörda individer vilket 
involverar förändringar hos båda parter. När en ny struktur för teamarbete är implementerat 
influeras organisationsdesignen och medarbetarna mentalt av varandra. (Choi & Moon 2013)  

Ett annat sätt att skapa innovationer är att förändra individers värderingar, skickligheter och 
arbetsprocess för att möta en innovation så att den ska kunna ta form och bli verklighet.  För 
att möjligheten till bättre kvalitet ska kunna ske måste medarbetarna med jämna mellanrum 
lära sig nya strategiska skickligheter i sitt arbete, dock så får lärandeförändringar inte bli allt 
för stora då det medför en tveksamhet och en känsla av att det som sker är orealistiskt. (Choi 
& Moon 2013) Användare av en innovation kan även vid en implementeringsfas ta bort, lägga 
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till, ta fram nya designalternativ, utseende och funktioner än vad som tidigare var tänkt (Choi 
& Moon 2013). Genom lokala förbättringar och användares motiverande engagemang vid 
innovation sker det hela tiden naturligt justeringar under den fasen (Young Sung & Choi 
2014).  

3.2.4 Värde  
Ett nödvändigt resultat för att kunna lansera en innovation är kreationen av nytt incitament för 
att starta om cykeln, om en produkt eller tjänst blir misslyckad medför den information om 
vad som behövs ändras på till nästa gång. Bland huvudkraven är benägenheten att lära sig från 
genomförda projekt. Det konkreta behovet är att ta in alla svår vunna lärdomar både vid 
framgång och misslyckanden och föra det vidare till nästa process. Åtkomsten av nya 
processer eller produktverktyg bidrar till en organisations teknologiska kompetens och 
lärdomar kan även beröra möjligheter och rutiner som är nödvändiga för ledningen av 
effektiva produktinnovationer. (Tidd & Bessant 2013) Både värdeskapande och intagande av 
värde är avgörande för att en innovation ska kunna nå affärsmässig framgång. Ett samarbete 
mellan marknadsföring, undersökning och utveckling bör vara tydlig. Tidpunkten när en 
organisation träder in på en marknad samt tillgången till kompletterade kvantiteter är 
avgörande faktorer för en organisations möjlighet att skapa lämpligt värde från en innovation. 
Organisationer som kommer först ut på marknaden är de som för tillfället ökar sin 
förhandlingsstyrka med sina kunder tack vare låg konkurrens. Genom att inta en marknad kan 
organisationen låsa sina kunder då de först tar marknaden genom att skapa och senare dra 
nytta av kundernas anpassningskostnader. En teknisk inlåsning kan även genomföras av en 
organisation som är först ut på marknaden då de kan sätta en standard inom branschen som 
övriga organisationer sedan måste respektera och jobba utefter. (Fischer & Henkel 2012) 

3.2.5 Varaktighet  
Bättre arbetsförmåga uppnås inte enbart genom innovationen utan även genom hinder som 
skyddar innovationen för imitation eller ersättningsbeteenden vid marknadskonkurrens. 
Konkurrensfördelar på lång sikt kan tas fram genom de resurser och möjligheter som 
organisationen innehar, de kunskaper som är värdefulla, sällsynta, som inte går att imitera 
samt de som inte är utbytbara. Hållbara konkurrensfördelar uppstår när en värdeskapande 
strategi kan implementeras som inte kan kopieras av andra organisationer. Det är en viss 
skillnad mellan värdeskapande och värdeansats, värdeskapande berör organisationens 
förmåga att generera värde grundat på utveckling och tillväxt av konkurrenskraftiga tillgångar 
medan värdeansatser berör organisationens förmåga att hindra andra på marknaden att imitera 
och ersätta beteenden för att själv få ut värdet av prestationen. (Memili, Fang & Welsh 2015) 
Genom att ta vara på den kunskapen som finns inom den enskilda organisationen som byggts 
upp över tid genom olika val och misstag, måste sedan förmedlas ut och göras tillgänglig för 
alla i organisationen för vidare utveckling och nytänkande. Kunskapsöverföring mellan 
medarbetare kräver ett visst engagemang, struktur och kommunikation för att enskilda 
individen samt för hela organisationen för att utveckling ska kunna ske. (Memili, Fang & 
Welsh 2015)  
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Det är bland annat genom hållbara innovationer som organisationer kan tävla om nya 
marknader och miljöer samtidigt som de bidrar till hållbar utveckling (Klewitz & Hansen 
2014). Innovationer kan formas om genom en förbättring av dess användare vilket påvisar hur 
pass gedigen innovationen var från början. När medarbetare i en organisation vidareutvecklar 
en innovation så gör de den till sin egen, de kan därmed anpassa den efter egna tankar och 
önskemål. Processen kan fortgå över tid även efter att de första speciella resurserna är 
avslutade eller upplösta. Innovationer hos organisationer kan vara känsliga för avbrott, när 
rutiner är på gång att skapas kan det uppstå oväntade hinder som sedan tidigare inte upptäcks. 
Hållbarhet är därmed inte alltid ett positivt resultat av innovationsprocessen, då vissa 
innovationer kan bli stoppande om de inte medför effektivitet, det vill säga att de inte löser det 
problem som den var avsedda och implementerade för att göra. (Rogers 2003)  

Rutiner för innovation skapas när den blir en del av de dagliga aktiviteterna i organisationen 
samt när innovationen inte längre har kvar sin enskilda identitet och därmed är 
innovationsprocessen avklarad. Vid den fasen av innovationsprocessen handlar allt om att 
innovationen fortsätter att användas efter det har blivit en ny del av en process. För att en 
organisation ska kunna bevara en innovation som hållbar är en viktig faktor delaktighet. 
Genom att låta människor i en organisation vara engagerade i innovationsprocessen, med 
deltagande vid design, diskussioner och implementation av innovationer är chansen för bättre 
hållbarhet i framtiden större. Ovissheten med att endast låta ett fåtal individer vara delaktiga i 
processen är att hållbarheten riskeras om de individerna väljer att lämna organisationen. 
(Rogers 2003) För att skapa hållbarhet krävs det emellanåt att gå längre än utvecklingen av 
verktyg och metoder. Hur beslutsfattande slutförs i en organisations olika nivåer och hur det 
ser ut i relation till allmän information samt aktörer som är involverade för att tillsammans 
kunna integrera ett hållbart synsätt på flertal fronter. Att skapa förståelse hur hållbarhet kan 
driva produktinnovationer, utvecklingen för produkttjänster samt att hur en struktur för 
konsumering och producering kan introduceras på ett hållbart sätt, genom förutsägelser 
angående kunders framtida önskemål samt vad organisationen i sig är kompetent till att 
genomföra för att kunna möta önskemål är avgörande för framgång. (Hallstedt, Thompson & 
Lindahl 2013)  

3.3 Organisationskultur 
Förändringar i organisationer kräver att det finns en kultur som främjar innovation genom att 
implementera ett tankesätt i organisationens strategi och förmedla det via normer och 
värderingar ut till organisationens medarbetare. Det underlättar då organisationen har visioner 
om ständig förändring för att anpassa sig till den föränderliga omvärlden. Det gör att 
överlevnad och tillväxt för organisationen stärks genom att en innovativ och tillåtande kultur 
förmedlas vidare ut i organisationen. (Irani & Sharp 1997) Fungerande organisationskultur 
bidrar till att öka organisations effektivitet och konkurrenskraft (Hartnell, Yi Ou & Kinicki 
2001). Kulturen ska vara implementerad i hela organisationen och vara grundvärderingar och 
inte användas endast av enstaka individer, tjänster, produkter eller processer i organisationen 
(Irani & Sharp 1997). Kultur i organisationer kan beskriva till hur medarbetarna interagerar 
med organisationen och deras närmaste inom organisationen. Främjande av kulturen sker 
genom organisationens förmåga att förmedla ut visioner och strategier. För att arbeta med 
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löpande verksamhetsutveckling krävs det att organisationen främjar innovativt tänkande 
genom att uppmuntra entusiasm och kreativitet samt att ständigt ta tillvara de förmågor som 
finns i organisationen. Medarbetarna kan motiveras genom att tillåta dem att våga ta risker 
genom att i viss grad misslyckas, delaktigöras i beslutsfattande, fördela ansvar samt att 
motivera dem till synsätt kopplat till marknads- och verksamhetens framgång. (Augsdörfer, 
Bessant, Möslein, Von Stamm, & Piller 2013)  

Kulturen i organisationen ska bidra till att medarbetarna har en kontinuerlig strävan efter 
innovation i det dagliga arbetet. Kulturen i organisationen måste ständigt underhållas och får 
inte ses som statisk utan ska kontinuerlig skapas och utvecklas i samspel med dess användare 
i en ständig utvecklingsprocess. Organisationskulturen finns i den sociala interaktionen hos 
medarbetarna och utvecklas över tid vilket påverkar medarbetarnas beteende och agerande i 
organisationen. Svårigheter med att förmedla kultur i större och komplexare organisationer 
kan vara att förmedla utanför organisationens kärna då främst de yttre delarna av 
organisationen. Kultur i ledningen kan anses som ett redskap för en mer effektiv ledning med 
avsikt att skapa förståelse för syftet med arbetet i organisationen. (Aasen & Amundsen 2011)  

Såväl organisationen som medarbetare bör karakteriseras av kulturen för att främja 
kontinuerlig utveckling och innovation. Innovationskulturen ska ligga till grund för 
organisationens dagliga arbete för att främja implementeringen nya idéer i organisationen med 
syfte till förbättring och förnyelse. För att maximera chansen till lyckad förändring krävs 
tydlig förmedling från organisationens ledning ut till resten av organisationen. Används det 
tankesättet ständigt i organisationen ökar möjligheterna för organisationen att möta 
omvärldens förändringar med ett innovativt handlingsätt. (Irani & Sharp 1997) Kulturen kan 
stödja innovation genom att skapa ett organisationsklimat som institutionaliserar innovation i 
verksamheten och belönar innovationsstödjande beteende (Russell 1989). Den dagliga 
kulturen i organisationen förvaltas med stöd av medarbetarnas förtroende för arbetet och dess 
processer. Det förändras i samband med att nya individer bidrar med lärande och kunskap i 
organisationen genom tidigare erfarenheter. Hur pass starkt förtroende medarbetarna har till 
organisationen är en viktig grundpelare för att skapa och bibehålla ett klimat som främjar 
förändring och förnyelse i organisationen. (Aartsengel & Kurtoglu 2013)  

3.3.1 Organisationsklimat 
Organisationsklimat kan ses som ett uttryck av organisationskulturen och är av mer 
föränderlig karaktär och deskriptiv på en lägre nivå än organisationskulturen. Klimatet visar 
på de tillvägagångssätt som sker i organisationens verklighet bestående av beteenden, 
attityder och känslor. Klimatet i organisationen kan anses som en variabel som påverkar både 
direkt och indirekt organisationens verksamhet i både positiv och negativ bemärkelse. Viktiga 
steg i att bygga ett innovativt klimat är att sträva efter öppenhet inför det nya och ständigt ta 
lärdom av tidigare misstag. Ett innovativt klimat utmärks av öppenhet inför förändringar och 
risktagande, höga nivåer av självständighet, frihet, sammanhållning och stöd. 
Innovationsklimat främjar en organisations effektivitet och har förmågan att minska 
ineffektivitet genom att skapa ett gynnsamt arbetsklimat för innovation. (Crespell & Hansen 
2008) Klimatet bör uttryckas av såväl organisationen i sig samt genom medarbetarna för att 
skapa ett fulländat organisationsklimat. De individuella betydelserna som bidrar till ett 
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innovativt organisationsklimat är att tydligt kunna definiera mål, fördelar med arbetet, få stöd 
från ledning samt medarbetare för att bygga en gemensam koalition där gemenskap främjas. 
Även förmåga att vid uppkomna motgångar hantera störningar öppet och våga ta övervägda 
risker. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv är det viktigt att information flödar fritt för att på 
oväntat håll snappa upp värdefulla idéer i organisationen. Interaktion mellan olika avdelningar 
genom vertikala relationer gör att oväntade innovationer uppkommer genom kombinationer 
mellan olika kunskaper och innovation måste även supportas samt tillhandahålla relevanta 
resurser och stöd. (Irani & Sharp 1997)  

Genom att legitimera innovationen i organisationen bidrar det till att motivera och stödja den 
interaktiva process socialt för att skapa framgångsrikt innovationsutbyte. 
Innovationsstödjande klimat genererar normer till stöd för att vägleda medarbetarna till 
innovativt beteende. (Russell 1989) Ett öppet klimat skapar tillit och en form av trygghet för 
medarbetarna och en relation mellan organisationen och medarbetarna uppstår genom 
gemensamma värderingar och uppfattningar. Starkt förtroende i organisationen ökar 
möjligheterna för initiativ till nya idéer och problemlösningar uppkommer. Finns ett 
förtroende gentemot medarbetarna bör även en viss form av frihet finnas för att de ska kunna 
få möjlighet till utrymme för idéer och kreativitet. (Tidd & Bessant 2013) Innovationsklimat 
kräver att ledning agerar och drar nytta av effektiva insatser i organisationen. Högsta 
ledningen har ansvar för att sammanhålla organisationens individer genom att förmedla 
tydliga visioner genom att innovation är något som värderas som viktigt i organisationen. 
Genom att uppmuntra risktagande, skapa system för att uppmärksamma idéer samt utveckla 
dem genom hela processen möjliggörs implementering. Enhetsansvariga bör underhålla 
medarbetarnas förmågor och kunskaper genom kreativa insatser. Utrymme för kreativitet 
kräver rimlig frihet och resurstilldelning för att öka möjligheterna att finna nya lösningar och 
förbättringar i verksamheten. (Crespell & Hansen 2008)  

Organisatoriskt lärande är en viktig aspekt vid arbete med innovation där utnyttjande av 
extern kunskap interagerar med intern kunskap genom att tillåta effektiv överföring. Genom 
lärande för medarbetarna kan kunskapshanteringsprocessen underlättas genom att exponera 
medarbetarna till ett bredare perspektiv genom att bidra med lärande kring färdigheter och 
kunskap vilket kan skapa användbara idéer för innovation. Ett klimat som stödjer innovation 
skapar förtroendefulla relationer genom uppmuntran, stöttning av nya idéer, 
tillhandahållanden av resurser och riskhantering. Önskan är att medarbetarna ska kunna 
utforska nya metoder, uttrycka olika idéer utan rädsla för avvisande reaktion utan snarare 
uppmuntras och belönas. (Sung & Choi 2013) 

3.4 Process 
En process är en rad olika aktiviteter konstruerade att producera output till användaren av 
produkt, tjänst eller service.  Process är starkt kopplat till hur arbetet sker i en organisation 
och förbiser från att endast se olika funktioner, divisioner eller produkter för sig, processer i 
organisationer innehåller därmed struktur, fokusering, mätning, ägarskap samt användare. 
(Davenport 1993) Strukturen i organisationen visar på fördelning av ansvar och 
arbetsuppgifter samt kanaler för kommunikation och information. Strukturen påvisar hur och 
vem som har mandat att tilldela resurser. Utveckling av organisationer måste organiseras och 
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förmedlas till den befintliga verksamheten för att inte hämma innovation måste det anpassas 
utan för strikt struktur som hämmar kreativitet samt utveckling. Strävan efter balans mellan 
formell struktur och organisationskultur bör följas för att skapa en utvecklingsorienterad 
organisation. (Bastoe & Dahl, 1995) Det är viktigt då processen ska samspela med 
medarbetarna för att senare leverera värde till användarna. Finns inte båda delar på plats med 
fungerande samarbete skapas otillräcklig förmåga för innovation (Kohlbacher 2013).  

En balans mellan att skapa tillväxt på ett effektivt sätt och behålla en innovativ kultur i 
organisationen skapas då innovationsprocessen med större möjlighet kan bli en fulländad 
process genom viss form av decentraliserad struktur. (Russell 1989) Ett sätt att bidra till en 
mer informell struktur kan vara ett flexibelt förhållningssätt med koppling till den förändrande 
omvärlden. En flexibel strategi ska ständigt förnyas och anpassas efter omvärlden för att 
utveckla en innovativ verksamhetsutveckling. Flexibel struktur innefattar tydliga strategier, 
målformulering och kultur som är stödjande genom öppen interaktion. (Augsdörfer et. al. 
2013) 

3.4.1 Arbetsprocess 
Processinnovationer innefattar att genomföra arbetsaktiviteter på ett helt nytt sätt, de 
involverar framtagandet av nya verktyg och metoder för företagskonstruktion och förändring 
av arbetsprocesser (Papinniemi 1999). Organisatoriska prototyper kan tas fram för att 
stimulera och testa funktionen av den nya processen. Tanken med en processprototyp är 
generellt att forma organisationsmiljön eller för att ompröva teknologin, den aktiviteten är till 
för lärande både för de som utvecklat processen och för användarna.(Davenport 1993)  

De flesta organisatoriska strukturerna är grundade på funktion eller produkt snarare än 
process. En organisation som arbetar processorienterat erbjuder dock en stark konfrontation 
mellan behovet av att upprätthålla struktur och önskan om att anta ett flexibelt synsätt på hur 
arbete genomförs. Nya arbetssätt kan inte övervägas och därmed inte heller implementeras 
fullt ut förens en organisation är processbaserad. När organisationer dock använder sig av mer 
processbaserade strukturer kommer processerna överensstämma med andra aspekter i 
organisationen där fokuseringen är på hur arbete görs och inte hur specifika skickligheter 
utförs. Olika specialistkunskaper används på flera olika ställen i en process för att inte tappa 
fokus på den unika kunskapen och även att aktivt arbeta för att behålla och utveckla den. Den 
strategiska processen är bra att påbörja i mindre skala för att längre fram kunna använda sig 
av enbart processbaserad struktur. Hinder för processinnovationer finns ofta hos den egna 
organisationen då nya radikala innovationer inte alltid tas emot positivt av medarbetare. För 
att nå framgång inom processinnovation krävs dock det både att organisationen medvetet tar 
hand om beteendeförändringar och strukturella förändringar. (Davenport 1993)  

Förändringar av processinnovationer innefattar fem olika faktorer. Den övergripande 
omfattningen av förändring som efterfrågas, nivån av osäkerhet angående förändringsresultat, 
utrymmet av förändring över och mellan organisationer, den efterfrågade effekten av 
individers inställning och beteende samt varaktigheten av förändringsprocessen. (Davenport 
1993) De uppfattningar som finns gällande innovationsprocesser internt i en organisation är 
avgörande för projektets generella framgång. Förändringar som sker genom 
processinnovation kan endast verkställas uppifrån och ned och förändringsprocessen måste 
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utföras av en driftig ledare som fungerar som knytpunkten genom hela processen samtidigt 
som det krävs engagemang och åtaganden av hela teamet. (Davenport 1993) 

Målet med processinnovation är att göra organisationens fullständiga arbete så bra som 
möjligt. Det kan på enklaste sätt verkställas genom att skapa nya teamstrukturer som sträcker 
sig över traditionella gränser. Välfungerande team för processinnovation stödjer förståelsen 
kring hur organisationen kommer att jobba i framtiden samt utvecklas nya befogenheter 
gällande beteende som är avgörande för att processinnovationen ska bli 
framgångsrik.(Davenport 1993) 

Att uppnå förändring i en organisation är bland de svåraste uppgifterna vid processinnovation. 
Vid förändringsprogram måste gemensam kommunikation ske ut mot hela organisationen 
som därmed utvecklar engagemang för det nya konceptet. För att skapa acceptans i 
organisationen måste det vid varje steg i tillvägagångsättet övervägas hur aktiviteterna 
kommuniceras ut på bästa möjliga sätt. Framtagandet av team ska ske på sådant vis att det 
maximerar acceptansen hos övriga delar av organisationen och högre ledare måste uppvisa 
positiv attityd gentemot de initiativ som tas samt vara mottagliga för den nya designen. Även 
medarbetare på längre nivå vars arbete påverkas av förändringen måste vara beredda att ändra 
sitt beteende. Den allmänna kommunikationen i organisationen måste inledas långt innan 
implementationen kan påbörjas, en framgångsrik förändringsvision innefattar fastställandet av 
tydliga strategiska mål vilket gör visionen greppbar och den viktiga faktorn hur 
kommunikationen gällande organisationens framtid kommer skilja sig ifrån nuvarande 
situation. En organisation kan nå stora framgångar genom förändringsengagemang dock så 
kan de inte för all framtid endast jobba med radikala förändringar. Verkställande förändringar 
och beteendeförändringar måste tillslut bli permanent. (Davenport 1993)  

3.5 Innovationsledning  
Ledarskap är en av de viktigaste faktorerna gällande innovation i organisationer, synnerligen 
när det innefattar transformerade ledarskap att då ge rättighet till medarbetare och att skapa 
passande klimat för innovation. Ledarskap med valda attribut som godkänner frihet och 
självständighet samt användandet av expertkunskap har stark inverkan på innovativa 
beteenden och vid hinder av innovativt beteende. Ledare som innehar en topposition har en 
betydande roll med att förbättra organisationens förmåga att vara innovativ då de i sin 
ställning kan framställa organisationens vision och även få den att ske i praktiken. (Trung, 
Nghi, Soldier, Hoi & Kim 2014) 

Det är ledaren som har förmågan att förändra och skapa en innovativ organisation, det är han 
eller hon som är ansvarig och leder insatser som därmed kan leda framgångsrik 
implementation. Organisatoriskt ledarskap har en direkt påverkan på beteende vid 
arbetsrelaterade sammanhang som möjliggör förändring och innovativt tänkande samt 
handlande.(Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008) Ledarskap och tillgångar tros vara avgörande 
faktorer som påverkar innovation i organisationer. Ledare bör uppmuntra och stödja sina 
medarbetare med ett förhållningsätt som är stödjande då chansen är större att kreativitet 
uppstår samt att det är avgörande att ledare förstår sina medarbetare. (Trung et al. 2014) 
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Processinnovation kan endast uppnås när en organisations ledare tror och kan förtydliga att 
nuvarande metod som används av verksamheten är ett hinder för dess framtida överlevnad 
(Davenport, 1993). Ledare influerar organisationskulturer på ett flertal sätt, genom att tänka 
på olika sätt, att vara på olika sätt lika mycket som att agera på olika sätt. Kopplingen mellan 
ledarskapsskickligheter, förmågor och effektivitet vid implementeringsförändring samt att 
driva innovation är mycket tydlig. Ledare på alla nivåer i organisationer kommer automatiskt 
konfrontera utmaningarna av förändring och samtidigt se möjligheter för att skapa 
arbetsmiljöer samt stödja förändringsbenägenhet och innovation.(Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 
2008)  

En vision hos organisationen måste finnas för att dess viktiga förhoppningar ska kunna 
förbättra verksamma och ekonomiska utföranden och det ska ske genom dess ledare. En 
ledare måste inte enbart dämpa oro och överkomma hinder utan måste även utveckla 
kännedomen om att förändring behövs och kunna skapa realistiska samt positiva 
förväntningar gällande resultat.(Davenport 1993)  

Framgångsrika ledare av omstrukturerade förändringar har förståelse för att förändringar i inre 
modeller, inställningar, värden och beteende är grunden för framgångsrik implementation av 
dess förändringar inom funktionsduglighet, ledning, struktur och system. De ledarna har även 
en förståelse för förändringar av inre modeller och att de måste föregå beteendeförändringar. 
Ledare som lyckas inom processinnovation är de som ser nya beteenden som en väsentlig del 
av organisationens vision och därmed hur de kommer arbeta i framtiden. Förmågan att kunna 
uppmärksamma beteendeförändringar hos individer och grupper är grunden för framgång av 
strukturella processförändringar då ledaren tydligt ängar sin uppmärksamhet för att utveckla 
nya beteendekompetenser.(Davenport 1993)   

En framgångsrik transformativ ledare behöver vara en individ som kan skapa engagemang 
och inspirera samt att han eller hon måste ha konceptuella skickligheter, ha tålamod när det 
kommer till resultat och till sist kunna hantera de mjuka beteendefaktorerna i samband med 
förändring (Davenport 1993). Ledare som kan coacha sina medarbetare och därmed förbättra 
deras interaktionsförmåga och flexibilitet skapar därmed en positiv påverkan på 
organisationens framgång. Coaching innebär förmågan att ifrågasätta den allmänna statusen, 
ta an situationer genom nya perspektiv och tillåtelsen att göra misstag och lära sig av dem. 
Coaching involverar inrättandet av ett lojalt samarbete mellan en ledare och dess medarbetare 
genom tvåvägs kommunikation. Kommunikation är en effektiv resurs som motiverar 
medarbetare till förändring. Genom kommunikation kan medarbetare få feedback och 
förstärkning för att säkerställa deras motivation för att implementera och hantera förändring. 
En ledares förmåga att övertyga och påverka andra att arbeta i samma riktning är nödvändigt. 
Förmågan att förena medarbetare och erbjuda en hög nivå av stöd har en positiv anslutning till 
innovation och kreativitet. För att nå organisatoriska mål måste en ledare kunna hantera 
arbetsgrupper och team på ett effektivt vis och kunna stödja den samverkan. Det är genom 
ledarskapet i en organisation som potential för ökad konkurrenskraft på marknader och 
tillväxt kan ske. (Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008)  
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3.6 Stödjande resurser 
Innovation relaterat till osäkerhet kan vägas upp genom att tilldela resurser i balanserad nivå. 
Inkrementella innovationer kräver vanligen inte lika stora resurser som radikala innovationer 
då redan existerande processer finns för utveckling. Därav kräver resurstilldelningen 
anpassning till förväntad nivå av innovation. Genom att upprätta en affärsplan skapas en 
tydlig anblick för risker och möjligheter samt fördelning av ansvar. Affärsplanen bör 
innehålla fakta om organisationens erbjudanden och utbud, marknadsläge ut mot 
slutanvändare, konkurrensläge, resurser i organisationen, riskanalys samt finansiella mål.  
Viktiga aspekter att beakta i affärsplanering är att förutse framtiden, det kan utföras med stöd 
av olika verktyg för analys. (Tidd & Bessant 2013) Affärsplanen ska finnas på plats för att 
skapa en vägledning för organisationen genom information inför kommande förändringar. Till 
en början visar affärsplanen organisationens nuläge för att därefter påvisa önskat 
framtidsscenario och dess tillvägagångssätt. (Burns 2011) Omvärldens ständiga förändringar 
skapar en konkurrensutsatt marknad där balans mellan kvalitet, kostnader samt processtider 
bör skapas. De som lyckas skapa en bra balans mellan de får en konkurrenskraftigare 
organisation. Verksamheter som strävar efter innovativt klimat bör eftersträva kreativitet som 
är en viktig källa till innovation. Genom kreativa medel skapas idéer och lösningar av förut 
okänd karaktär. (Cumming 1998) Innovation är något som måste underhållas och uppmuntras 
i organisationen genom lämpliga resursinsatser för att utbilda och stödja medarbetarna (Choi 
& Sung 2013).  
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4 Empiri 
Det empiriska avsnittet redogör insamlad data från projektet Innovationslust, de två valda 
enheterna samt Tentio utifrån forskningsfrågans område.   

   
Figur 3 Egenkomponerad modell över involverade parter och dess roller i projektet 
Innovationslust.   

4.1 Projektägare 
Innovationslust projektägare hos FoUiS deltog i styrgruppen och har med befintliga kanaler 
informerat om projektet och samlat in intresse för deltagande i projektet. Kravet var att både 
kommunen och landstinget skulle vara representerade för att få verksamheter som både 
arbetade lokalt samt regionalt. Projektet har varit av frivillig basis för de involverade 
enheterna. Verksamhetsutveckling sker hos alla verksamheterna men att fånga upp idéer från 
medarbetare har inte varit fullt lika systematiskt utvecklat innan projektet. I utbildningen som 
skedde i samband med Innovationslust fick verksamheterna möjligheten att skapa kunskaper 
om att involvera medarbetarnas idéer både vid produktidéer och vid tjänsteinnovationer då 
den strukturen sedan tidigare inte förekom hos verksamheterna. Att det här blev någonting 
nytt för verksamheterna märktes genom att det blev ett bättre arbetssätt genom att låta 
medarbetarna vara involverade. Tanken med projektet var inte att komma fram med nya 
produkter utan snarare att förändra klimatet, skapa en kreativare miljö. Det är i den kreativa 
miljön som saker och ting sker i och att medarbetarna involveras vilket i sin tur kan skapa 
produkt- och tjänsteinnovationer. Genom KINVO-modellen eftersträvades mötesform där 
idéer kunde diskuteras och utvecklas. (Projektägare 2015) 

Under projektet gavs möjlighet att frikoppla personal, ett sätt att ge tid för att de skulle kunna 
medverka på utbildningar, kick off, mötesforum eller idécaféer. Under 2015 har 
verksamheterna inte fått finansiellt stöd då tanken var att processen skulle vara implementerad 
i verksamheterna vid den tiden, dock i efterhand har insikten varit att behovet av externt stöd 

Vinnova 

Finansiär 

NovaMedTech 

Finansiär 

KATEC 

KINVO-modellen 

Regionförbundet 
Sörmland 

Finansiär 

FoUiS  

Projektägare 

Projekledare 

Delprojekledare 

Idécoachsamordnare 

 Flens Vårdcentral 

Landstinget Sörmland 

Hjälpmedelscentralen 

Lanstinget Sörmland 

Hemtjänsten Svalan-
Öster 

Eskilstuna Kommun 

Hemtjänsten Hammaren 

Eskilstuna Kommun 

Mälardalens Högskola 

Följeforskning 

Almi 

Innovationsrådgivning 



25	  
	  

efterfrågats och därmed har delprojektledaren fortsatt arbetet under 2015 för att undvika att 
farten sänks. Internt drivs arbetet på egen hand men en extern part behövs där deras roll är att 
fråga och stötta förändringsarbetet för att inspirera till kreativt arbete och bidra med verktyg 
att jobba med vilket har varit en avgörande faktor för att verksamheterna inte ska återgå till 
det vardagliga efter projektslut. Det projektägaren påpekar är att verksamheterna måste hålla i 
och hålla ut. Projektet Innovationslust har arbetat väldigt nära verksamheterna där ledarna var 
involverande men FoUiS har stöttat med olika rättigheter för idéägare vilket även ingick i 
utbildningen. (Projektägare 2015) 

KINVO- modellen har använts på olika vis då den ska anpassas efter vad som passar den 
enskilda verksamheten. Modellen ska fungera övergripande och därefter har enheterna fått 
anpassa den. Syftet var att skapa kreativitet och sedan få det arbetssättet att bli en del av 
verksamheten som inte ska ligga enskilt utanför verksamheten vilket motiverar varför FoUiS 
inte gått in med finansiellt stöd under 2015. Ledarna har en väldigt viktig roll där ledarskapet 
är a och o utan deras driv, engagemang och motiverande mot medarbetarna blir det svårare att 
hålla i. Tappar de farten är risken stor att det inte fortsätter och det är samma med all 
implementering. Det är idébäraren och idéerna som står i centrum där mötesforumen, 
idécaféerna möjliggör byte och vidareutveckling av idéer. Att försöka fånga idéer hos 
medarbetare och försöka stimulera dem är ett långsiktigt arbete för att skapa en kreativ 
arbetsplats. Idécoacher samt externt stöd från FoUiS genom delprojektledaren har fungerat 
som stödfunktioner för enheterna. (Projektägare 2015) 

Under 2016 kommer en innovationsledarutbildning att starta för att rikta sig till ledare och de 
som jobbar med utveckling för att höja kompentensen kring innovation då de har sett ett 
behov av ökad kompetens från resultatet av projektet Innovationslust. Att ledaren tillsammans 
med en eller flera medarbetare från verksamheterna jobbar långsiktigt och tar vara på idéer 
som kommer underifrån samt att ledaren är positiv till klimatet har ökat det kreativa klimatet 
och medarbetarna har varit informerade om tillvägagångssätt om de hade en idé. (Projektägare 
2015) 

4.2 Delprojektledare 
Delprojektledaren tyckte att det var lätt att till en början fokusera på produkter då de är 
enklare att ta på. Vart gränsen går mellan en innovation och en förbättring är svårt att skilja 
på. Problem som kan lösas direkt på arbetsplatsen kanske inte är en innovation. Det är dock 
brukarvärdet som står i fokus som kan innehålla flera olika faktorer till exempel 
personalfrågor. Delprojektledaren är även idécoachsamordnare där uppgiften är att stötta 
idécoacherna ute i verksamheterna samt ledarna som även är idécoacher då det alla har gått 
samma utbildning. Att hålla i nätverksträffarna är också en uppgift som tillhör 
delprojektledaren. Kontakterna nedåt mot verksamheterna har delprojektledaren ansvarat för 
och även samordnat vissa idécaféer där rollen återigen har varit att stötta idécoacher och 
idébärare. Stöttningen som har skett har bestått bland annat av kreativa övningar och övning 
på coachande samtal för idécoacherna. Delprojektledaren har undvikit att hålla i alla idécaféer 
för att få enheterna mer självgående men har funnits till som stöd vid specifika problem och 
förmedlar kontakter då idébärare väljer att driva vidare en produktidé. Vid 
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förändringsprocesser har verksamheterna fått klara sig själva där idécoacherna på den egna 
verksamheten har stått för stöttningen av sina medarbetare. (Delprojektledaren 2015) 

Att många verksamheter endast har kommit fram med produkter kan enligt delprojektledaren 
beror på att det är lättare att koppla ihop det med innovation för många då det ofta är fysiska 
saker som associeras när ett problem ska lösas. Att en del verksamheter som deltagit i 
projektet lyckas lite bättre än andra tros bero på engagerat ledarskap dock har sjukdom 
uppstått mer hos vissa enheter vilket har skapat olika förutsättningar. Vid nätverksträffarna 
har ledarna och idécoacher medverkat utan de övriga medarbetarna, vid de tillfällena har varje 
enhet fått presentera vart de befunnit sig, vad som har gjorts sedan förra träffen och om det 
har kommit fram några nya idéer. Därefter har de fått bolla med varandra, ge tips och idéer 
samt deltagit vid kreativa övningar vid varje träff. Under 2014 har det skett två föreläsningar 
samt en föreläsning under hösten 2015. Föreläsningar har varit till för att inspirera och skapa 
kunskap. Framöver hoppas delprojektledaren att de fortfarande kan ha nätverksträffarna, 
kvarstår intresset hos verksamheterna kommer strävan efter att delaktiggöra dem i kommande 
arbete ske. (Delprojektledaren 2015) 

4.3 KATEC  
KINVO-modellen (Figur 4) skiljer på innovationer och förbättringar, de idéer som blir 
innovationer utanför verksamheten följer innovationsprocessen tillsammans med en 
innovationsaktör, där aktören leder idén genom processen. Idécoacher som väjs ut av den 
egna verksamheten ska vara intresserade och se positivt på idéer och förändringsarbete. Minst 
två idécoacher ska utses hos varje verksamhet för att ta tillvara på kreativiteten samt sköta 
stöttning. Idécoacherna behöver en grundläggande utbildning samt en utbildning i coachning. 
Möten för idécoacherna bör ske regelbundet där nya idéer diskuteras samt att nya coacher 
väljs ut till idébärarna. Då innovationsaktörerna står för den grundläggande utbildningen är 
det också deras ansvar att handleda idécoacherna kontinuerligt med träffar. Informationen 
som idécoacherna tilldelas av innovationsaktörerna rörande förslag för nästa steg i 
innovationsprocessen förmedlar de sedan vidare till sina idébärare. Idécaféer hos enheterna 
står idécoacherna för som genomförs tillsammans med medarbetare. Det är idécoacherna som 
ska bolla och stötta sina idébärare ute på verksamheterna, de ska vägleda dem för att hitta en 
lösning då ursprungsidén inte alltid är färdigutvecklad. Vid första mötet mellan idécoach och 
idébärare går de igenom idéplanering för sedan låta idébäraren jobba vidare med processen. 
(Rindom, Olsson, Gillstam & Ekstrand 2013) 

En färdig mall för hur en innovationsprocess ska gå till existerar inte då varje idé är unik, ett 
idéplaneringsdokument finns dock att ta till för att skapa struktur som kan påvisa hur 
genomtänkt idén är och hur mycket energi som krävs av idébäraren. Det är upp till idébäraren 
när han eller hon vill ta nästa steg och när det ska vara klart då det är den medarbetaren som 
ansvarar för sin idé. När idébäraren har kommit fram till den bästa lösningen kopplas en 
innovationsaktör in som tar över ansvaret kontra idébäraren. Innovationsaktören har större 
kunskap och kan även hjälpa till med finansiering. Genom kommunikation, utbyte av idéer, 
diskussion av problem och problemlösningar kan deltagare i idéarbetet lyfta och utveckla sina 
idéer. Som stöd i idéarbetet finns olika mötesformer. Vid stormöten bör alla involverade få 
information om idéarbetet, vid arbetsplatsträffar kan medarbetare kontinuerligt få kunskap 
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och information, till exempel kan kreativa övningar genomföras för att få igång idétänkandet. 
KINVO- modellen handlar om att ta hand om den kreativitet som finns samt väcka 
idétänkandet. Idécaféerna är till för att idéer ska växa och utvecklas genom gemensam 
kommunikation och lösningar. Innan mötet ska alla deltagare skriva på ett sekretessavtal och 
därmed kommer mötena hållas i stängda rum. (Rindom et al. 2013) 

Figur 4 KINVO-modellen (Rindom et al. 2013). 

 

KINVO- modellen är inte framtagen utifrån någon teoretisk modell utan den är i stort sätt 
baserad på att hela tiden ”leva som man lär” och att idécoacherna själva är förebilder och 
driver egna idéer genom att se på sin vardag på ett annat sätt och ständig utveckling som en 
följd av de som bidrar till förändringsprocessen som en röd tråd. Alla kreativa övningar och 
idéer bidrar till att se på problem och behov ur ett nytt synsätt och skapar en förståelse och 
intresse för ny teknik. Det är viktigt att inte bygga egna öar utan att vidga och bygga ihop sig 
med de etablerade problemen. KINVO-modellen handlar mycket om kompetensutveckling 
med väldigt mycket lärande vid mötesplatserna (idécaféerna och/eller nätverksträffarna) där 
idéerna diskuteras och ett lärande för alla i gruppen skapas vilket bidrar till att generera en 
lärande organisation. Det har handlat om utvecklandet av människor snarare än specifika 
processer med olika produkter och tjänster. Vid en utvärdering av ett tidigare projekt i 
Eskilstuna har det även visat sig att majoriteten av deltagande idécoacher och ledare tyckte att 
kompetensutvecklingen var den största effekten av medverkandet. Då den interna 
kompentensen bland annat leder till verksamhetsutveckling och bättre arbetsmiljö.(KATEC 
2015) 
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4. 4 Hemtjänsten Svalan-Öster 
4.4.1 Organisationsförändring  
Projektet har tagits emot av varierande entusiasm men de som har vart delaktiga i projektet 
har varit det på frivillig basis och efter eget intresse. De medarbetarna har blivit mer medvetna 
om innovationsprocessen och tänker mer innovativt. För att jobba inom hemtjänsten måste 
uppfinningsrikedom finnas då de dagligen stöter på mindre och större problem. De större 
problemen skapar dock en känsla av oförmåga av att hitta en lösning vilket har lett till att 
medarbetarna skjuter de ifrån sig men det har nu börja förändras. Projektet har gett 
hemtjänsten nytta och mycket arbetsglädje då jobbet nu är roligt då medarbetarna får lite 
personliga utmaningar där de får göra annat mot vad de är vana vid. Det syns en skillnad hos 
medarbetarna då ifrågasättande är något som har börjat ske, att tänka annorlunda och nytt då 
de har insätt att de inte behöver tänka på ett och samma sätt och det förändrade tankesättet 
hade förmodligen inte skett utan projektet. Förändringar i verksamheten har inte 
implementeras men de ser ändå att projektet har hjälp till att skapa andra förändringar. 
(Hemtjänsten 2015) 

4.4.2 Idé, behov, urval 
När ett bekymmer har uppstått har de lyfts på en arbetsplatsträff där de kan hjälpas åt att se 
vilka infallsvinklar som finns för att kunna finna en lösning själva. Vartefter ett problem har 
uppstått så har de försökt att lösa det. Då problem uppstår har de pratat om att skapa en 
systematik för att hantera det men har inte lyckats med det än. De tror att det är enklare att ta 
tag i problem på egen hand internt i verksamheten istället för att låta en utomstående lösa det 
som inte kan deras vardag. (Hemtjänsten 2015) 

Hemtjänsten är ständigt i behov av fler medarbetare då de har en problematik att finna rätt 
arbetskraft då de många gånger är ett yrke som kombineras med studier vilket därmed betyder 
att medarbetare inte stannar under längre tid. Vid starten av projektet informerades 
medarbetare att de skulle komma till idécaféerna om de hade en idé som sedan ändrades till 
att om du har ett problem så kom till idécaféerna. Hemtjänsten är alltid öppen för nya idéer då 
deras yrke till stor del handlar om att vara problemlösare. Dock har de inget speciellt forum 
där de tar emot idéer. Medarbetare får istället ta kontakt med idécoacherna för hjälp och 
stöttning eller lyfta på det på en arbetsplatsträff för att se hur de kan lösa det. Det kommer 
fortfarande idéer efter projektslut och de har även kommit fram idéer utanför arbetsplatsen 
som en biprodukt där medarbetare på egen hand har funderat. Medarbetarna har alltid 
möjligheten att överlåta sin idé till annan medarbetare eller anmäla idén till annat projekt, 
modiga idéer om idébäraren inte själv orkar driva den. Hemtjänsten har dock haft flera idéer 
som kommit från ett behov som avskrivits relativt snabbt då idébäraren har upptäckt att 
produkten redan existerade. Vid början av projektet kom det in många olika idéer på 
produkter där ledaren själv trodde att de skulle komma in flest idéer på förändrade arbetssätt. 
(Hemtjänsten 2015) 

Extern sökning för eventuella förändringar är inte hemtjänsten själv ansvariga för utan det kan 
ske då något redan är beslutat och de är i behov att se andra enheter som använder ett visst 
koncept. Har en anställd en idé som han eller hon vill undersöka ska det tas med ledaren och 
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är idén något som verksamheten gynnas av så stöttas de även om idén inte ger någon direkt 
vinst. Det för att idébäraren ska komma igång med en process så länge det inte strider mot de 
lagar som hemtjänsten måste följa. Ledaren bestämmer vilka idéer som ska gå vidare och 
sedan kan ledningen fatta ett beslut om idén ska arbetas vidare med. Mindre förändringar som 
berör arbetsgruppen behöver likväl inte alltid få ett godkännande av ledningen utan beslutas 
på enhetsnivå. (Hemtjänsten 2015) 

4.4.3 Implementering  
Hemtjänsten vägleder sina medarbetare genom en process med stöttning och arbetstid men 
ibland tar det stopp på grund av tidsbrist från idébärarens sida. Än så länge är det 
medarbetarna som är involverade i processen då allt är sekretessbelagt. Idébärare får jobba 
vidare med sin process och sedan komma tillbaka till sin ledare när han eller hon är nöjd och 
därefter resonerar de tillsammans en omgång till och börjar det därefter bli en färdig process 
involveras en områdeschef där ett val måste göras för att kunna förankra idén högre upp. 
Idécoacherna har haft lite olika spår där en ansvarat för förändrade arbetssätt och den andra 
om produkter. Stöttning sker i verksamheten vid en idé men om det är en produkt som tas 
vidare då är det upp till idébäraren själv att ta den till Almi företagspartner AB. En idé landar 
först hos ledaren och tycker han att den är genomförbar då jobbar de fram en produkt som kan 
tas upp vidare till nästa ledare som tar ett beslut om en process ska påbörjas eller om det 
måste förankras till högre ledning. Vem som sedan implementerar konceptet beror på vad 
idén berör. En testkörning kan göras om det passar i den egna verksamheten men är idén mer 
övergripande kan den behöva testköras på annan plats vilket då måste beslutas av högre 
ledning. Affärsmodeller, slagningar, patentsökning och annat står Almi Företagspartner AB 
för men hemtjänsten finns alltid kvar som ett bollplank. Idéer måste inte drivas av den egna 
idébäraren utan det kan göras tillsammans med kollegor. Hemtjänsten har använt KINVO-
modellen näst intill rakt av vid produktframtagning då de tyckt att det har vart en bra modell 
för att de har vetat hur de ska bete sig samt vilka steg de ska ta. (Hemtjänsten 2015) 

4.4.4 Värdeskapande och varaktighet  
Ett sätt att sprida saker vidare är genom kreativa övningar där medarbetare kommer igång att 
tänka men då verksamheten är en liten har de svårt att hinna med det. Hemtjänsten är osäker 
hur de ska hitta nya idéer och nya idébärare, de som har idéer kommer de att fortsätta stötta. 
De har inte använt sig av något större förbättringsarbete då de inte haft tid att utvärdera 
någonting dock så har de utvärderat sitt arbete som de alltid gör då de gör mätningar på olika 
vis om verksamheten men just innovationen har de inte fått igång och därmed har inte en 
utvärdering heller kunnat ske då de befinner sig vid idéstadiet. (Hemtjänsten 2015) 

4.4.5 Organisationskultur 
Hos hemtjänsten har de efter projektet Innovationslust sett en förändring gällande att de nu 
löser problem själva. När problem identifierades tidigare fick någon annan i uppgift att fick 
lösa det. Nu tänker medarbetarna i verksamheten själva och ser på problem som något som de 
på egen hand kan lösa. I verksamheten ser de kreativa övningarna som ett sätta att bryta 
vardagen då de annars blir väldigt insnöade i sitt arbete. Välmående är en faktor som värderas 
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då själva idéerna och produkterna inte enbart är viktiga faktorer utan att någon har tid för att 
sätta sig ner och lyssna på idéer och stötta. (Hemtjänsten 2015) 

Inom hemtjänsten tror de att bristen på att driva en idé vidare beror på dålig självkänsla, de 
som jobbar i hemtjänsten tror ofta inte riktigt på sig själva, sina idéer eller sin förmåga. De 
försöker därmed genom idécaféerna låta de medarbetare som har deltagit bli bra ambassadörer 
för resten av medarbetarna genom att deras upplevelse blivit positiv och även få en insikt i att 
de hade bra idéer. De anser dock att de inte har förutsättningarna för att skapa ett klimat att 
tänka lite annorlunda då medarbetarna jobbar på olika platser. Att vara flexibel är någonting 
som de anser vara en viktig del i arbetet då det hela tiden sker fördröjningar och 
förändraringar. Flertalet idéer har först tagits med idécoacherna då idébärarna inte vart helt 
säkra på sin idé för att sedan kunna lyfta idén med sin ledare. (Hemtjänsten 2015) 

Medarbetarna har själva fått komma underfund med om deras idé kanske inte var den bästa då 
de vill att medarbetarna ska testa iallafall. De tror att det ligger ett värde i att ha gått igenom 
processen för att vid nästa tillfälle kanske komma fram med en idé som faktiskt håller och då 
har medarbetaren redan en erfarenhet av processen. Inga idéer är egentligen dumma men 
ibland kan det krocka mot lagar som stoppar processen men ut över det låter de sina 
medarbetare få testa. Det skapar engagemang och en förståelse för processen och att jobba 
vidare med en idé och inte tänka på att den är dum då de alltid lär sig nya saker av processen. 
(Hemtjänsten 2015) 

4.4.6 Arbetsprocess 
Det finns några idéer som är under utveckling som berör hur hemtjänsten rekryterar nya 
medarbetare samt hur de introducerar dem för att gynna deras processer. För tillfället är det de 
interna processerna de jobbar med, hur de kan förbättras och förändras. De medarbetarna som 
har arbetat på egen hand samt delaktigt vid idécaféerna är nu mer delaktiga och de ser också 
att de kan vara med samt komma med andra idéer och påverka på ett annat vis än tidigare 
medan de som inte deltagit vid idécaféerna inte förändrats särskilt mycket.  Medarbetarna lär 
sig nya saker ständigt som till exempel i starten då det uppkom mycket idéer om produkter då 
fick de lära sig att söka på internet och liknande för att ta reda på om deras produkt var unik 
eller inte. De kunde komma med prototyper som de tillsammans kunde diskutera kring för att 
få fram bästa lösning av material bland annat. Det har tydligt skett förändringar hos 
medarbetarna och hemtjänsten är inte sedan tidigare vana vid att tänka själva då de får 
direktiv uppifrån vad de ska göra vilket har gjort det svårt för dem att komma igång med just 
tänkandet. De har satt upp en tavla där de kan se hur idéerna tar sig fram i processen med 
fiktiva namn för att behålla sekretessen. Syftet är också att tavla ska få medarbetare att se att 
förändringar sker i verksamheten och mer information lämnas på idécaféerna. De har endast 
arbetsplatsträffarna där de är schemalagda tillsammans, de finns olika undergrupper som 
träffas där de har olika ansvarsområden där det förmodligen kommer fram idéer. Mindre saker 
sker ständigt men det har inte skett något större som har kunnat spridas. Hemtjänsten har 
alltid varit benägen att leta efter nya arbetssätt, de har sett en förändring hos de som har 
deltagit vid idécaféerna, de medarbetarna är mer benägna att se nya lösningar än innan 
projektet både mindre och större lösningar. Rutinerna hos hemtjänsten uppdateras hela tiden 
då de är väldigt styrda och det är medarbetarna vana vid samt förändringar som de inför på 
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egen hand inom hemtjänstens område där området är snävt och små förändringar bidrar till 
förbättring. Innovationslust har hjälp hemtjänsten med att när idébärare påbörjar processen 
har projektet funnits som stöttning. Hemtjänsten åker iväg och studerar andra verksamheter 
för att se hur de jobbar och om det arbetssättet skulle passa hos den egna verksamheten. De 
ser positivt på pilotprojekt då de kan vara först ut och testa och därmed förändra så det passar 
verksamheten vilket har medfört att medarbetare föredrar att testa nya saker. Att förändra ett 
färdigt koncept när bekymmer uppstår är inte lika enkelt. Att inte få en färdig produkt utan att 
kunna påverka hur den ska fungera tycker de är jättekul då det är ett sätt att bryta vardagen. 
Idécoacherna gör lite aktiviteter tillsammans för att tänka nytt samt att de hinner byta ord med 
varandra i korridorerna och därmed löst vissa problem. Hemtjänsten tror att när de lanserar sin 
första produkt och kan visa upp den önskar de att det motiverar resten av medarbetarna att 
våga testa. (Hemtjänsten 2015) 

4.4.7 Innovationsledning  
De har valt att fortsätta med projektkonceptet i ett år till efter projektslut. Stötting av idéer 
sker både enskilt vid efterfrågan eller spontant vid möten i korridorerna. Medarbetare med 
idéer får på egen hand upptäcka om idén inte håller fast ledaren själv personligen kanske 
tycker att idén inte är det bästa från början. Kreativitet är inte någonting som hemtjänsten 
använder sig av i det dagliga arbetet utan de är mer idécoacherna som lyssnar extra noga för 
att fånga upp idéer från medarbetare som låter intressanta. Hos hemtjänsten får idébärarna 
själva driva sina idéer och de är även de som får säga till när de vill ha tid att diskutera och 
därefter får de uppgifter att lösa angående sin idé, när de uppgifterna är lösta är det upp till 
idébäraren att ta idén vidare. De försöker alltid lyfta idéer och se hur de kan vidareutvecklas 
för att medarbetarna ska fortsätta arbeta med sina idéer för att hitta en lösning och diskuterar 
därmed med dem för att se om det kan bli något som passar verksamheten där flexibilitet från 
ledaren existerar och en daglig kontakt finns mellan medarbetare. (Hemtjänsten 2015) 

Medarbetarna som deltagit i projektet är nu mer förändringsbenägna, de tänker nytt och 
utanför tidigare ramar. Ledaren har också utvecklas genom personlig utmaning genom att 
träna på coachande samt att tänka nytt då verksamheten är väldigt lagstyrd. Relationen till 
medarbetarna under idécaféerna har resulterat att andra sidor hos medarbetarna har 
framkommit, relationen har blivit mer lättsam vilket gynnar båda parterna. Vid förfrågningar 
från ledningen om testprojekt så har det varierat hur medarbetarna har tagit emot det. Det 
beror på den enskilda ledaren då han eller hon känner sin medarbetargrupp vilket medför att 
han eller hon kan se vad som skulle kunna fungera och vad vinningen skulle kunna bli samt 
vad som inte skulle kunna fungera i dialog med medarbetarna. Hos vissa medarbetare finns en 
större nyfikenhet att göra annat vilket också medför att möjligheter skapas, en känsla av att de 
kan utvecklas i sitt arbete vilket kan leda till något annat längre fram. Hos hemtjänsten har de 
haft bra idécoacher och ledaren har visat sitt intresse vilket har medfört ett engagemang hos 
medarbetarna. Ledaren har visat sitt engagemang genom att delta på större delen av alla 
idécaféer och påpekat vikten av förändringsarbetet. Ledaren försöker vid nätverksträffarna att 
indirekt coacha för att tillsammans komma fram till hur de ska komma vidare. Hur 
medarbetarna har gått tillväga med sina idéer har varierat då vissa tycker att det känns bättre 
att diskutera med en idécoach medan andra hellre går direkt till ledaren. (Hemtjänsten 2015) 
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4.4.8 Stödjande resurser  
I rådande ekonomiska tider utreder de alltid vad som kan dras ned på och om de har råd med 
projektet nästa år. Intresset har svalnat på grund av att hemtjänsten har haft mycket att göra 
samt att en idécoach har slutat och fokus har tappats. Stora resurser går åt i samband med ett 
idécafé och det brukar komma cirka tre medarbetare och två idécoacher. Då idécoacher 
saknas blir kompetensen bristande i verksamheten som är väldigt bärande. När en 
medarbetare skapar en idé är det väldigt avgörande hur mycket fritid som han eller hon är 
bredd att lägga ned och den tiden finns inte alltid. På grund av lagstyrningen är inte 
hemtjänsten vana vid att ta hand om egna idéer och i deras vardag finns inte alltid tid och 
pengar att avsätta för att det ska fundera. Idag vet de inte om de kommer finnas pengar och 
tid, de vet att de kommer nedskärningar under 2016 och då är problemet vad som ska 
prioriteras. Hemtjänsten ska driva utveckling och gå framåt men det får inte kosta, då 
verksamheten är budgetstyrd av kommunen där stora besparingskrav finns. Det gör att ledaren 
har en begränsning av resurstillgångar och måste främst prioritera det dagliga arbetet. 
(Hemtjänsten 2015) 

4.5 Hjälpmedelscentralen  
4.5.1 Organisationsförändring  
En verksamhetsutvecklare blev tillsatt i samband med ett tidigare projekt och har nu blivit 
kvarvarande i organisationen då de fortfarande känner att behovet kvarstår. Att det finns 
någon uttalad individ som är ansvarig för införande av idéer från ledningsgruppen. Utan 
projektets förtjänst hade de inte lyckats få fram så pass mycket idéer som uppkom i samband 
med idécaféerna med det systematiska arbetet att söka efter idéer. Under projektets gång har 
ett bra fokus på förbättringar och klimat skapats vilket har lett till många nya och bra idéer.  
Tillsammans med projektet Innovationslust arbetade hjälpmedelscentralen parallellt med 
projektet ”uppdrag och mål” som utgår från Landstinget Sörmlands strategiska mål och 
åtaganden där de hade valt att fokusera på 3 områden: att förbättra leveranskvalitet, förbättra 
service samt minskat kapital i lager. De två projekten genererade totalt cirka 190 idéer om 
förbättringar där cirka 100 av dem var ”unika” och 43 förbättringar implementerades med 
stöd av införd rutin där speciella arbetsgrupper skapas. Den införda rutinen kring 
förbättringsförslag och nya idéer har skapats i samband med de båda projekten och hade 
förmodligen inte uppstått utan projekten. (Hjälpmedelscentralen 2015) 

4.5.2 Idé, behov, urval 
Hjälpmedelsområdet är väldigt produktinriktat och i grunden väldigt innovationsbaserat för 
att kunna uppfylla användarnas behov genom specialanpassning utifrån varje individ. Under 
deras idécaféer uppkom ett stort antal idéer som främst handlade om förändrade arbetssätt 
trots deras starka inriktning inom produktområdet. Innan projektet hade de en tro om att 
främst produktidéer skulle uppkomma vilket senare visade sig ge ett utfall tvärtemot där 
största delen av de idéer som uppkom handlade om förändrade arbetssätt. Utfallet var till en 
början frustrerande för dem då de upplevde att de hade ”kört fast” på just arbetssätt men efter 
hand har de insett vikten av förslagen då de inte uppkom i samma utsträckning innan 
projektet. I samband med introduktionen av projektet var hela arbetsgruppen närvarande och 
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under projektets gång har majoriteten av medarbetarna varit engagerade och delaktiga. De har 
haft upplevelsen av att processen att driva produktinnovationer är mer krävande och mer 
komplex än förändrade arbetssätt vilket har bidragit till att medarbetarna har dragit sig tillbaka 
kring idéer om produkter. (Hjälpmedelscentralen 2015) 

Uppkomsten av idéerna grundade sig främst på att många såg ett problem och ett behov av 
förändring där de saknade någonting för att känna att arbetssättet var fulländat. 
Förändringsidéerna kom både från idécoacher samt medarbetare där de ville hitta förbättringar 
som kunde medföra att de kunde nå sina mål bättre. Sedan projektstart 2014 har det 
sammanlagt implementerats 43 nya arbetssätt både stora som små i verksamheten av cirka 
190 stycken idéer. De resterande idéerna har dokumenterats väl för eventuell senare 
implementering. De idéer som har kommit från medarbetarna har varit enklast att jobba med 
och har fått bäst gehör. Under idécaféerna pratade de öppet om nuläget och diskuterade de 
olika aktuella idéerna i gruppen. Idéerna prioriterades sedan tillsammans med medarbetarna 
för vilka som skulle betyda mest för verksamheten och hur lätta eller svåra de var att 
genomföra där de skapade en mall för att systematiska värdera de två parametrarna. De har 
sedan valt att prioritera de idéer som har gett störst effekt och varit lättast att genomföra där 
de svår implementerade idéerna är de som betyder mest för verksamheten. De har skapat en 
rutin (Figur 5) för när utvecklingsförslag uppkommer från medarbetare då rutinen ska finnas 
till stöd för vidare kontakt. Skulle idéer om produkter komma upp utanför deras verksamhet 
och behovet av externt stöd uppstår kopplas Almi Företagspartner AB in för att stödja 
idébäraren i processen. Flödet av idéer har minskat efter projektet då ingen systematik för 
idégenerering finns dock uppkommer idéer från både medarbetare, använder, kunder, chefer 
och högre ledning ständigt. (Hjälpmedelscentralen 2015) 
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Figur 5 Rutin vid framtagning av nya idéer (Hjälpmedelscentralen 2015). 

4.5.3 Implementering 
Implementering av olika idéer från medarbetarna beslutas av ledningen om de ska fortsätta 
som därefter skapas med stöd av deras rutin arbetsgrupper som ansvarar för att införa det 
förändrade arbetssättet. Arbetsgruppen som skapas vid införande av förändrade arbetssätt 
engagerar såväl medarbetare och vissa delar av ledningen tillsammans med 
verksamhetsutvecklare. Arbetsgruppen anpassas efter projektets form och fart och är projektet 
i behov av snabb implementering avsätts personal som har lätt för det från det ordinarie 
arbetet medan andra projekt försöker samla kompetens från alla berörda parter i 
verksamheten. När ledningen gör beslut angående idéer är verksamhetsutvecklaren ansvarig 
för att implementera det vidare ut i verksamheten och har ett ansvar att rapportera tillbaka till 
ledningen om resultat och utfall för ledningens senare beslut om åtgärder. Rutinen (Figur 5) 
omfattar verksamhetsövergripande samt sektionsunika utvecklingsförslag som uppkommer 
där ledningsgruppen har mandat att prioritera och tilldela resurser. (Hjälpmedelscentralen 
2015) 
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4.5.4 Värdeskapande och varaktighet  
Under projektets gång tilldelades den tid som krävdes för att genomföra idéerna vilken även 
nu efter projektet skulle de resurser som krävs tilldelas efter beslut från ledningen. 
Implementeringen av de 43 förändrade arbetssätten har gjort att verksamheten känner en form 
av ”mättnad” med stora och flertalet omställningar. Den idébank som har skapats utifrån de 
cirka 190 idéer där omkring 140 stycken fortfarande finns lagrade för senare implementering 
är främst väldigt omfattande att implementera men skulle samtidigt skapa ett högt värde för 
verksamheten. Då större delen av idéerna är svåra att implementera har det ”runnit ut i 
sanden” med dem vilken de nu har för insikt att påbörja arbeta med. Mättnaden i 
organisationen tillsammans med att de inte har några kreativa forum har lett till att nya idéer 
inte har uppkommit i samma utsträckning som under projektets gång då löpande och 
systematiskt arbete skedde genom nätverksträffar och idécaféer. I nuläget sker främst 
uppföljning av olika produktions mått konkret kopplat till verksamheten där gamla resultat 
ständigt ligger till grund och lärdom har skapas inför kommande beslut vilket har visat sig ge 
framsteg. (Hjälpmedelscentralen 2015) 

4.5.5 Organisationskultur 
Under projektet var de tydliga med att förmedla att allt var välkommet smått som stort såväl 
produkter som arbetssätt. Alla idéer diskuterades öppet i gruppen där status diskuterades och 
sedan tilldelades de vilka som ville vara ansvariga för respektive idéer. Projektet medförde ett 
strukturerat sätt för medarbetarna att komma fram med förbättringsidéer på ett 
verksamhetsövergripande vis där klimatet har tillåtit att de får testa och pröva nya idéer. De 
har försökt att hålla ett öppet och fritt klimat där de får testa saker för att ibland även 
misslyckas vilket de var medvetna om. Under projektets gång var arbetet medarbetarstyrt 
vilket då upplevdes som enklare då de inte behövde samma respons från ledningen som nu 
efter projektet. I relation till de flertalet implementerade arbetssätt upplevde medarbetarna en 
viss hastighet i förändringen i relation till den ständiga återkopplingen vilket bevarade 
motivationen hos dem. Kommunikationen ut till medarbetarna angående deras idéer och om 
de kan fortsätta arbeta på dem har tappat fart efter projektet samt har arbetet med 
idégenerering avtagit och det sker inte lika systematiskt som tidigare. Medarbetarna har visat 
ett lägre engagemang för de ständiga mätningarna vilket har bidragit till begränsat utrymme 
för arbete utöver deras ordinarie sysslor. (Hjälpmedelscentralen 2015) 

4.5.6 Arbetsprocess 
Verksamheten är indelad i olika sektioner med stöd av olika centrala resurser men när det 
gäller förändring av verksamhetsövergripande arbetssätt eller liknande så agerar de över 
gränserna och arbetar som en enhet. Arbetet med idégenerering har engagerat stora delar av 
arbetsgruppen där de medvetet har avsatt tid för det. Vid uppkomsten av interna idéer om 
förändrade arbetssätt har de förhållit sig till rutinen medan om produktidéer utanför 
verksamheten skulle uppkomma som det i nuläget har i väldigt begränsad utsträckning skulle 
de mer förhålla sig till KINVO-modellen då deras egen rutin inte kan hantera idéer utanför 
den egna verksamheten. Det gör att när medarbetare kommer på idéer så vet de vart de ska 
vända sig för de interna idéerna genom att först vända sig till antingen sektionschef eller 
verksamhetsutvecklare som sedan för det vidare till ledningsgrupp. Senare får 
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utvecklingsgruppen beslut om vidare implementering om det passar in i den övergripande 
strategin. Rutinen är presenterad ett flertal gånger samt publicerad för medarbetarnas vetskap. 
Under idéns gång sker ständigt återkoppling till idébärare för att informera om idéns aktuella 
läge. Övergripande ansvaret för förändringsarbetet i verksamheten har ledningen och 
verksamhetsutvecklare tillsammans med medarbetarna som försöker delaktigöras i största 
möjliga mån. (Hjälpmedelscentralen 2015) 

4.5.7 Innovationsledning  
Verksamhetschefen, sektionschefer och idécoacher var delaktiga i projektet där de har försökt 
att vara väldigt tydliga med att alla idéer är välkomna där alla togs seriös och dokumenterades 
väl med den ständiga återkopplingen där majoriteten av idéerna togs med ledningen. 
Ledarskapet har varierat mellan sektionerna med informationsspridning och resurstilldelning 
men övergripande har de försökt att tilldela medarbetarna den tid de behöver. De har medvetet 
involverat medarbetarna i processerna under hela projektets gång vilket även har inkluderats i 
rutinen att arbetsgruppen även involverar idébäraren. Idécoacherna har stöttat medarbetarnas 
idéer och arbetsgrupperna har sett till att det går framåt för att sedan kunna visa det för 
ledningen och få ett godkännande för att arbeta vidare med idén då verksamhetschefen har 
ansvaret för att samla alla idéer, tankar och visioner. Medarbetarna har varit delaktiga i 
väldigt många olika projekt där en hastighet har bidragit till att idéerna kommit någon vart 
och skapat framgång för verksamheten. Efter projektet har det inte lika formellt förmedlats ut 
om det öppna klimatet där det är tillåtet att komma med idéer och driva dem vidare då det 
numera är upp till varje sektionschef att förmedla det till medarbetarna. 
(Hjälpmedelscentralen 2015) 

4.5.8 Stödjande resurser 
Hjälpmedelscentralen har möjligheten att tilldela de resurser som krävs för att jobba vidare 
med att fånga in idéer som kan hjälpa till att förbättra och förändra verksamheten med tid 
samt ekonomiska resurser. De idéer som ligger utanför deras egen verksamhet har de inte 
möjlighet att tilldela resurser utan i de fallen kommer externt stöd att kopplas in exempelvis 
genom Almi Företagspartner AB som kan bistå med rådgivning samt ekonomisk stöttning. De 
har sedan slutet av 2014 följt upp och mätt verksamheten för att kunna uppfylla konkreta mål. 
Till stöd för förbättringsarbetet har de rutinen samt mall för att gradera idéerna vilket 
underlättar vidare hantering. (Hjälpmedelscentralen 2015) 

4.6 Tentio  
Tentio jobbar med kontinuerlig verksamhetsutveckling med företag inom flertalet branscher.  

Att arbete med ständig utveckling är något som är viktigt för alla organisationer i alla 
branscher. Verksamhetsutveckling är att titta på den interna verksamheten genom att gå till 
grundproblemet och stötta och stärka arbetet för att kunna leverera värde och kvalitet för 
användarna. Att jobba med ständiga innovationer handlar om små förbättringsförslag inte de 
radikala förändringarna som förändrar hela verksamheten.  

 ”-När förändringstakten utanför bolaget är större än förändringstakten inom bolaget då är 
företaget på väg att dö” (Tentio 2015) 
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Vilket skapar att organisationer måste vara beredda att förändra sig, vilket generellt kan ses 
oftare i privata organisationer än i de offentliga organisationerna. Majoriteten av alla 
organisationer tycker att det är superviktigt att jobba med ständig utveckling men alla har 
olika förutsättningar att jobba med det och det kan i de privata organisationerna ligga mer i 
deras natur att fokusera på det medan de offentliga organisationerna har börjat förstått att det 
är viktigt men har inte kommit lika långt i arbetet. Organisationer har sällan de processer som 
krävs för ständig utveckling på plats och saknar då de förutsättningar som krävs för att jobba 
med ständig utveckling. Vanligen tänker de inte på det i det dagliga arbetet och de jobbar inte 
med det aktivt utan arbetar med ständig utveckling på sidan av den existerade verksamheten. 
Många organisationer tänker inte på helheten utan de jobbar med separata delar av 
utvecklingsprocessen men de hänger sällan ihop där det finns en holistisk vy och att tänka det 
hela som ett iterativt hjul som ständigt fortlöper. Från idé till lansering (Figur 6) ska sedan 
produkten eller tjänsten förvaltas och få input om vad som funkar och vad som inte fungerar 
och med den inputen gå tillbaka till start steget ”needs and opportunitets” och det som ska 
driva det här hjulet runt är ”people”, ”process” och ”tools” som i kombination gör att hela 
organisationen kan arbeta med ständig utveckling. De strävar efter att processen ska finnas i 
organisationers kärnverksamhet vilket bidrar till att säkerhetsställa långsiktig lönsamhet och 
en god balanskraft i framtiden. Många organisationer har dock ett stort fokus på operativt 
arbete och har därmed inte tid att jobba med ständig utveckling men Tentio önskar att få in det 
mer i organisationers vardag och göra det till ett dagligt arbete. Få in det i arbetsprocessen och 
inte se det som ett separat arbete, då medarbetare ska ha två uppgifter under en arbetsdag först 
att göra sitt jobb och sedan att effektivisera sitt jobb. (Tentio 2015) 

 

Figur 6 Tentios modell för kontinuerlig verksamhetsutveckling (Tentio 2015). 

Tentio strävar efter att stödja med konkreta verktyg och göra det till en medveten process och 
få in ständig utveckling i organisationens alla nivåer både på ledningsnivå, enhetsnivå och 
avdelningsnivå. Stegen i början av processen ser vanligen ganska identiska ut i alla 
organisationer. Det är i de större organisationerna som senare andra viktiga bitar att fundera 
över uppstår som de mindre organisationerna inte behöver fokusera på. Genom att sträva efter 
att få alla bitar på plats så som enkla verktyg, strukturerade arbetssätt och rätt kompetenser 
och förmågor kan organisationer driva hjulet vidare från en idé till verklighet. Alla idéer och 
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förändringar behöver gå inom alla stegen i processen men de behöver inte alltid vara 
komplicerat utan små förändringar är inte lika komplexa men måste ändå gå igenom de olika 
stegen. Många organisationer har de flesta pusselbitarna på plats för att jobba med ständig 
utveckling men de hänger sällan ihop och är ofta väldigt utspridda samt att de är starka på 
olika områden och svaga på andra. Genom att stärka de svaga områdena och stänga de gapen 
kan en iterativ process skapas som bidrar till ständig utveckling. (Tentio 2015) 

Arbetsprocesserna kan automatiseras med stöd av olika verktyg och struktureras upp genom 
olika mallar för att skapa effektivitet. Det viktigaste är att individerna finns på plats med rätt 
kompetenser där kulturen kan ses som en bottenplatta för att individerna ska kunna använda 
sig av arbetsprocesserna och verktygen. Är inte medarbetarna med så spelar det ingen roll om 
processerna och verktygen finns på plats för de vet inte hur de ska använda dem. Många 
organisationer, framförallt stora fokuserar främst på processerna och verktygen men är inte 
lika duktiga på att skapa miljön för individerna för att de ska vilja använda sig av processerna 
och verktygen vilket gör att förändring tar mycket längre tid då medarbetarna inte kommer 
vara mottagliga för förändringar. Vid delaktighet i beslut skapas en större acceptans hos 
medarbetarna då de ser en större vinning av besluten. Det är viktigt att från högsta ledning 
konkret förmedla hur arbetet med ständig utveckling ska ske och förankra det i verksamhetens 
alla delar. Ledningen måste vara överens om att arbeta med ständig utveckling annars 
kommer det inte fungera oavsett om processerna och verktygen finns på plats. Medarbetarna 
kommer inte ges tid och utrymme utan de kommer få arbeta endast med operativa 
arbetsuppgifter. Därav vikten att hela organisationen arbetar åt samma håll, det är i var och 
ens uppgift och det ska inte handla om någon specifik individ. Tentio är därmed lite tveksam 
kring begreppet ”innovationsledare” då man anser att ansvaret blir på några enskilda 
individer. (Tentio 2015) 

Figur 7 Egenkomponerad Ansoff matris (Tentio 2015).  
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Ledningen bör skapa strategier för i vilken grad det vill arbeta med ständig utveckling och 
konkretisera det genom att ta ställning till i vilken grad nya idéer ska vara från den existerade 
verksamheten. Stöd för det kan vara att använda en Ansoff matris (Figur 7) där idéerna 
placeras ut utifrån hur nära de ligger den egna interna verksamheten och hur nära de ligger 
mot den externa existerande marknaden. Beroende på organisationens riskbenägenhet kan de 
bestämma vilken fördelning de vill ha på de idéer som uppkommer i verksamheten. De kan 
därmed förmedla vilken risknivå det ligger på vidare ut i organisationen om de är beredda att 
satsa på en högre risk eller om de är obenägna att ta risker vilken kommer styra idéernas 
karaktär. Vanligen kan privata organisationer ta större risker än de offentliga organisationerna 
då de själva bestämmer över det finansiella kapitalet. Offentliga organisationer har en 
skyldighet att förvalta medborgarnas skatteintäkter på bästa sätt och har flertalet lagar och 
regler att förhålla sig till vilket gör att de blir begränsade och det kan vara en hämmande 
effekt på deras utvecklingsförmåga. Det finna en naturlig konkurrens mellan kommuner där 
alla måste tillhandahålla liknande tjänster för sina medborgare där det kan skapas ett glapp 
mellan de olika kommunerna, då stora kommuner har nya smarta lösningar har de mindre 
kommunerna svårt att leva upp till det då de har större begränsningar där risken finns att 
medborgare flyttar och då får kommunen ännu mindre resurser. (Tentio 2015) 
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5 Analys 
I analyskapitlet har det empiriska materialet analyserats med stöd av det teoretiska kapitlet.  

5.1 Organisationsförändring  
Tentio talar om att alla organisationer oavsett branscher alltid bör jobba med ständig 
förbättring. Organisationer måste ständigt förändra sig vilket Tentio till större del sett har nått 
framgång i privata organisationer. (Tentio, 2015) En kontinuerlig förändring i alla sorter 
organisation måste ske för att kunna hantera de komplexa förändringarna i omvärlden 
(Forslund 2009). Genom att föra in ständig utveckling i organisationens kärnverksamhet 
bidrar det till att säkerställa långsiktig lönsamhet och god balanskraft i framtiden. (Tentio 
2015) Delprojektledaren resonerar kring vart gränsen går för en idé om det handlar om 
innovation eller förbättring i en verksamhet, där problem som kan lösas direkt på 
arbetsplatsen inte är en innovation. (Delprojektledare 2015) Även KINVO-modellen skiljer 
mellan innovation och förbättringsidéer där idén går igenom olika processer. (KATEC 2015) 
Den administrativa organisationen som arbetar för att skapa värde för den egna organisationen 
och därmed skapar små förbättringar är en innovativ organisation (Aasen & Amundsen 2013). 

Projektet Innovationslust har för båda enheterna bidragit till att de under projektet fått ett bra 
fokus på förbättringar och medarbetarnas beteende har förändrats då de nu i större skala vågar  
ta sig an problem och är mer ifrågasättande. Utan projektet som stöd hade ingen av enheterna 
lyckas skapa ett innovativare klimat och framtagandet av produkter och nya arbetssätt. 
(Hemtjänsten 2015; Hjälpmedelscentralen 2015) Hjälpmedelscentralen har uppskattat att 
jobba på ett systematiskt vis vid framtagandet av nya idéer och har tillsammans med det 
parallella projektet uppdrag och mål lyckas få fram totalt cirka 190 stycken idéer om 
förändringar varav 43 av dem har lyckas implementeras vilket i samband med det skapades en 
rutin för att hantera idéerna.(Hjälpmedelscentralen 2015) Rutinen har bidragit till att anpassa 
strukturen och skicklighet med syfte att skapat värde för den egna organisationen. Den 
kunskap som hjälpmedelscentralen besitter om deras existerade arbete om 
produktinnovationer kan ha bidragit till deras framgång att kunna implementera 43 nya 
arbetssätt. (Aasen & Amundsen 2013) 

5.2 Innovationsprocess  
5.2.1 Behov, sökning, urval 
Hos hemtjänsten har förändringar främst skett när ett bekymmer uppstått när de känner ett 
behov av en förändring och därmed diskuterat fram en lösning tillsammans. Insamling av 
idéer har skett osystematiskt utan något speciellt forum då det har tagit upp de på ordinarie 
arbetsplatsträffar.(Hemtjänsten 2015) Behovet av förändring kan uppstå genom visst missnöje 
och innovation kan börja utvecklas först när problemet är accepterat för att få personerna 
bakom innovationen skapa en strävan för att förändra sig. (Rogers 2003; Tidd & Bessant 
2013) 

Hjälpmedelscentralen kom till största del fram till förändrade arbetssätt och få idéer 
handlande om produktidéer trots deras starka inriktning inom produktområdet. Uppkomsten 
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av flertalet arbetssätt var en saknad av ett fulländat arbetssätt för att bättre nå sina mål. 
(Hjälpmedelscentralen 2015) Det kan ha ett samband då de inte har haft ett behov av att 
utveckla produkter då deras kärnverksamhet redan är produktinriktad, därmed har deras behov 
mer funnits i att finna förändrade arbetssätt och uteslutit signaler om produktinnovationer 
(Rogers 2003). Fördelen med att de kommit fram med så många idéer är att de innefattar ett 
bredare område och kan därmed utveckla strategier som främjar välutvecklade processer 
(Tidd & Bessant 2013). 

Hos hemtjänsten har de flesta idébärare fått påbörja processen även om idén inte gett någon 
direkt vinst för verksamheten och även fått stöttning under processen gång. Vilka idéer som 
sedan ska få gå vidare har beslutats av närmaste ledare för att få gå vidare till ledningen om 
idén ska få fortsätta utvecklas. Valet att jobba vidare med större delen av idéerna var för att ge 
medarbetarna möjligheten till att testa att driva en process för deras lärdom. Endast de idéer 
som direkt strider mot lagar och regler har avskrivit i ett tidigt stadium medan vissa idébärare 
själva har insett att deras idé redan existerar. (Hemtjänsten 2015) De har inte jobbat 
systematiskt med urval av idéer utan har låtit de flesta idéer få testas då de anser att lärdom av 
processen är viktig för medarbetarna.  Ledaren har ansett att lärdomen av processen har ett 
värde i sig trots den låga potentialen för innovation. Det motsätter teorin om urvalsfasen där 
idéer bestäms utifrån marknads-, teknologiska- samt organisatoriska faktorer där flera av 
idéerna saknar framtida lönsamhet och den interna förmågan finns inte alltid på plats, men de 
har valt att fokusera på värdet för idéerna utifrån kunskapsbyggande. (Magnusson, Netz & 
Wästlund 2014)  

Hjälpmedelscentralen har tillsammans talat om nuläget och diskuterat angelägna idéer och 
utifrån det skapat en mall för att systematiskt prioritera idéerna utifrån vilka som skulle 
betyda mest för verksamheten samt hur lätt eller svår idéerna skulle vara att genomföra. De 
har valt att implementera de idéerna som har störst effekt och är lättast att genomföra. För att 
stödja idéer som idébärare skapat använts rutinen för förbättringsförslag för vidare kontakt där 
slutningen ledningsgruppen beslutar om vidare arbete med idéerna. (Hjälpmedelscentralen 
2015) Idéer ska vara till användning och främja organisationen i framtiden genom ständig 
utvärdering för att besluta om fortsatt resurstilldelning vilket kan kopplas till deras rutin där 
den genomgår flera beslutsled. (Nicholas, Ledwith & Bessant 2015; Tidd & Bessant 2013) 
Deras sätt att systematiskt prioritera idéer kan jämföras med att värdera det teknologiska och 
de organisatoriska faktorerna genom att studera det uppleva värdet och den interna förmågan 
(Magnusson, Netz & Wästlund 2014). 

5.2.2 Implementering  
Hemtjänsten överlåter större delen av implementeringen till idébäraren då de har belagt 
idéerna med sekretess och får stöttning av närmaste ledare och idécoach för att utveckla idén 
så pass mycket att det börjar formas en färdig produkt eller tjänst. Därefter tas idén vidare till 
högre ledning för beslutande om vidare implementering ska ske på högre nivå eller vidare på 
avdelningsnivå beroende på vad idén berör. (Hemtjänsten 2015) Deras åsikt om att 
sekretessbelägga idéerna fick de under utbildningen för att påvisa idéägarens rättigheter som 
ligger till grund av KINVO-modellen (Projektägare 2015; KATEC 2015). Vid 
produktinnovationer utanför verksamheten får idébäraren ta stöd av externt stöd så som Almi 
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Företagspartner AB men hemtjänsten finns alltid kvar som ett bollplank under hela processen 
(Hemtjänsten 2015). I relation till sin användare skapas innovationen genom ständig 
omvandling och tillsammans växer innovationens form och effektivitet fram, vilket har skett i 
en begränsad del då större delen av idéerna sekretessbelagts (Choi & Moon 2013). Idébäraren 
utvecklar succesivt idén under implementeringsfasen och ersätter osäkerhet med kunskap, 
gradvis sker uppbyggnad av relevant kunskap som stödjer att lösa de problem som 
uppkommer och innovationen kan utformas för senare lansering (Tidd & Bessant 2013).  

Hos hjälpmedelscentralen beslutas implementeringen av olika idéer från ledningen med stöd 
av deras rutin för utvecklingsfrågor. Vid införande av förändrade arbetssätt skapas 
arbetsgrupper som ansvarar för implementeringen som engagerar medarbetare och delar från 
ledningen och vid enkla implementeringar kan det vara enstaka individer som ansvarar för 
implementeringen. Arbetsgrupperna sammansätts utifrån hur snabbt de vill att idén ska 
implementeras. Idéer från ledningen ansvarar verksamhetsutvecklaren för att implementera 
och därefter rapportera tillbaka utfallet till ledningen. (Hjälpmedelscentralen 2015) De har 
jobbat mycket med att i grupp implementera olika idéer vilket bidrar till att förändra 
individers värderingar vilket krävs för att arbetsprocessen ska kunna förändras där de måste 
lära sig nya strategiska färdigheter i arbetet. Det skapar lokala förbättringar och medarbetarna 
motiveras till innovationen då det hela tiden sker naturliga justeringar. (Choi & Moon 2013; 
Young Sung & Choi 2014)  

5.2.3 Värdeskapande och varaktighet  
Tentio anser att ständiga innovationer i organisationer måste ske genom att se det som ett 
iterativt hjul som ständigt fortlöper där det är viktigt att skapa en holistisk vy och inte se 
arbetet som separata delar utan att det ska föras in på organisationens alla nivåer och göra det 
till en medveten process. Det ska inte vara några enstaka individer som har ansvaret för att 
driva processen vidare utan hela organisationen ska arbeta åt samma håll. (Tentio 2015) Syftet 
med projektet var att få in KINVO-modellen i verksamheterna och att det inte skulle ligga 
som något enskilt utan fungera på ett mer övergripande plan (Projektägare 2015). Att jobba 
med ständig utveckling i organisationer kräver förutom de olika stegen för att driva 
förändringar framåt även något som driver det hjulet runt vilket är ”people”, ”process” och 
”tools”. När idéer har lanserats är det av vikt att förvalta idén genom att få input om det som 
fungerar och det som inte fungerar och med det gå vidare till första steget i processen. (Tentio 
2015) Genom att ta lärdom från genomförda projekt och finna både framgångar och 
misslyckanden för att ta vidare till nästa steg för att förstå vad som behöver göras annorlunda 
(Tidd & Bessant 2013). För att organisationen ska kunna behålla innovationen är det av vikt 
att upprätthålla delaktighet och engagemang hos medarbetarna i innovationsprocessen vilket 
skapar större möjligheter för bättre framtida hållbarhet av innovationen (Rogers 2003).  

Hemtjänsten har försökt att sprida idéerna inom deltagandet på idécaféerna för att de ska 
komma igång och tänka vidare. De arbetar ständigt med att mäta verksamheten på olika 
områden men det innefattar främst olika statiska mått. De är lite osäkra på hur de i framtiden 
ska få fram nya idéer då de inte arbetar systematiskt med det i nuläget. (Hemtjänsten 2015) 
De framkallar en lägre nivå av organisatorisk kunskap där de skapar en interaktion mellan 
olika medarbetare under deras idécaféer som de i normala fall inte kan upprätthålla då deras 
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arbete sker mycket enskilt. Organisatorisk kunskap skapas genom interaktion mellan många 
individer för att integrera kunskap inom varierande områden som härstammar från de enskilda 
individerna och kan tillsammans stärka organisationens innovationsförmåga vilken senare 
leder till värdeskapande.(Memili, Fang & Welsh 2015)  

Hjälpmedelscentralen har efter deras implementerade idéer känt en viss form av ”mättnad” i 
organisationen då det innebar flertalet omställningar och uppsvinget under projektet har 
avtagit. De har de resterade idéerna dokumenterade för att senare kunna implementera dem, 
dock är de svåra att implementera men skulle leverera ett högt värde för organisationen. De 
står därmed inför att finna enklare sätt att lyckas implementera de idéer som levererar ett högt 
värde. De jobbar i nuläget med att följa upp de mätningar de gör där resultatet alltid finns till 
grund för nya beslut. (Hjälpmedelscentralen 2015) Innovationer formas genom förbättringar 
av dess användare som därmed gör den till sin egen genom att anpassa den efter egna tankar 
och behov vilket deras vilande idéer nu befinner sig i. Rutiner för innovationer skapas först 
när det blir en del av de dagliga aktiviteterna och inte finns kvar i sin enskilda identitet vilket i 
deras fall kommer skapas när de lyckas implementera de resterade idéerna. (Rogers 2003)   

5.3 Kultur 
En av de viktigaste bitarna för att kunna driva ständig utveckling i organisationer är att det 
finns rätt kompetenser och förmågor där organisationskulturen kan ses som en bottenplatta för 
att individerna ska kunna använda sig av sina arbetsprocesser och verktyg. Är inte 
medarbetarna med så spelar det ingen roll om processerna och verktygen finns för de kan inte 
hantera dem och de kommer inte vara mottagliga för förändringar. (Tentio 2015) 
Organisationskultur innefattar hur medarbetarna interagerar med organisationen och sker 
genom organisationens förmåga att förmedla ut visioner och strategier.  För att arbeta med 
ständig utveckling krävs det att organisationen främjar innovativt tänkande och ständigt tar 
tillvara de förmågor som finns i organisationen. (Augsdörfer, et al. 2013) För att bibehålla ett 
klimat som främjar förändring och förnyelse i organisationen krävs det att medarbetarna har 
ett förtroende för organisationen och dess processer (Aartsengel & Kurtoglu 2013).  

Grundtanken med projektet var inte att komma fram med nya produkter utan mer att förändra 
klimatet och skapa en kreativare miljö hos enheterna (Projektägare 2015). KINVO-modellen 
bygger mycket på kompetensutveckling för individerna snarare än specifika processer där den 
interna kompetensen bidrar till verksamhetsutveckling och bättre arbetsmiljö (KATEC 2015). 
Hos hemtjänsten har projektet bidragit till förändrat klimat där medarbetarna nu själva vågar 
ta tag i problem. Ledaren har försökt att stötta och uppmuntra medarbetarna att våga satsa på 
sina idéer. De har sedan även innan projektet jobba enligt en flexibel arbetsprocess då 
medarbetarna arbetar självständigt och olika faktorer kan göra att arbetsprocessen behöver 
omstruktureras ofta. (Hemtjänsten 2015) Genom att motivera medarbetarna att våga ta risker, 
uppmuntra till entusiasm och kreativitet kan arbete med löpande verksamhetsutveckling 
skapas (Augsdörfer, et al. 2013). Klimatet påverkar både direkt och indirekt verksamheten i 
både positiv och negativ bemärkelse vilket främjar organisationens effektivitet och hjälper till 
att skapa ett arbetsklimat för innovation (Crespell & Hansen 2008). 
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Hjälpmedelscentralen har under projektet varit tydlig med att förmedla en öppenhet till alla 
idéer och idéerna diskuterades sedan öppet i grupp. Klimatet har tillåtit att de har fått testa och 
pröva sina idéer och fått varit delaktiga under processens gång genom ett öppet och fritt 
klimat där det har varit tillåtet att misslyckas. De har försökt att hålla igång arbete seriöst med 
ständig återkoppling till medarbetarna och under en viss hastighet vilket har gjort att 
medarbetarna bevarande motivationen. Deras arbete med ständiga mätningar har tagits emot 
med ett lägre engagemang hos medarbetarna då de har blivit en viss begränsning för arbete 
utanför deras ordinarie sysslor och utrymme för innovation har begränsats. Kommunikationen 
ut till medarbetarna angående ledningens tillstånd har efter projektet minskat och det är inte 
lika tydligt som under projektet då det skedde mer systematiskt. Det har med det uppkommit 
idéer i väldigt begränsat antal efter projektet. (Hjälpmedelscentralen 2015) Under projektet 
arbetade hjälpmedelscentralen med att främja innovation genom att förmedla organisationens 
strategier via normer och värderingar ut till medarbetarna (Irani & Sharp, 1997). Projektets 
avslut har bidragit till att indirekt påverka medarbetarna då ledningens strategier inte har 
förmedlats ut lika tydligt som under projektet vilket kan ses genom minskat antal idéer. De 
har därmed inte lyckats vägleda medarbetarna till ett innovativt beteende vilket kräver att de 
legitimerar innovation i organisationen med syfte att motivera och stödja den interaktiva 
processen. (Crespell & Hansen 2008; Russell 1989) Förtroendet för organisationen kan även 
ha sänkts genom deras ständiga mätningar som har begränsat medarbetarna i deras arbete 
vilket har en hämmande effekt för att innovation ska uppstå (Aartsengel & Kurtoglu 2013).  

5.4 Arbetsprocess  
Under en arbetsdag har en medarbetare två uppgifter att sköta, sitt jobb och att effektivisera 
det. Att få in ständig utveckling i en verksamhets arbetsprocess är en viktig faktor, att skapa 
ett strukturerat arbetssätt då den kan automatiseras genom olika verktyg och mallar för att 
skapa effektivitet. (Tentio 2015)  

De medarbetare som vart involverade i projektet Innovationslust är nu mer delaktiga, de ser 
att de kan vara med och komma med idéer samt påverka på ett nytt sätt. Hemtjänsten ser 
tydligt förändringar hos medarbetarna dock har det varit svårt att komma igång med 
tankeprocessen då de inte är vana att tänka själva utan utför aktiviteter som de blivit tillsagda. 
Vid arbetsplatsträffarna är alla i verksamheten samlade, olika undergrupper med olika 
ansvarsområden är delaktiga där mindre idéer och tankar tros komma fram. Rutinerna och 
övriga arbetsuppgifter hos hemtjänsten uppdateras kontinuerligt. (Hemtjänsten 2015) Genom 
att söka och ta till vara på nya arbetssätt kan löpande förbättringar ske (Kohlbacher 2013). 
Hemtjänsten deltar gärna i pilotprojekt då verksamheten kan vara med och ha eventuella 
synpunkter på förändringar som kan göra att det passar den enskilda verksamheten bättre då 
de är först ut och testa. Att komma med förändringssynpunkter på ett färdigt koncept är inte 
fullt lika enkelt (Hemtjänsten 2015). För att processförändringar inte ska missgynna 
innovation krävs det mindre fasta rutiner. Det för att inte minska kreativiteten för 
problemlösning och minska den interna kommunikationen, en högre grad av fasta rutiner 
minskar också medarbetares frihet gällande test av nya idéer. Genom en dubbel struktur både 
för att skapa innovationer genom en informell, organiskt struktur men också inkludera en 
formell struktur för genomförandet av den löpande verksamheten.  En fulländad 
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innovationsprocess kan därmed genomföras med större sannolikhet genom en decentraliserad 
struktur. (Augsdörfer et. al 2013)  

Hjälpmedelscentralen jobbar över gränserna som en enhet inom verksamheten. Ett större 
engagemang av arbetsgrupper har avsatt tid till idégenerering, vid uppkomsten av nya idéer 
vet medarbetare vart den ska vända sig genom den rutinen för förändringsidéer. Första steget 
är att ta upp det med sektionschefen eller verksamhetsutvecklaren, någon av dem tar det sedan 
vidare till ledningsgruppen och därefter till utvecklingsgruppen där beslut om vidare 
implementering tas för att se om idén passar verksamhetens strategi. Under process sker alltid 
återkoppling till idébäraren om idéns aktuella läge. Ledning arbetar tillsammans med 
verksamhetsutvecklaren och med hjälp av medarbetares stöd till största angelägenhet vid 
förändringsarbete. (Hjälpmedelscentralen 2015) Hur arbete utförs internt i en verksamhet 
kallas för processer och när det sker över interna gränser kallas det för arbetsprocesser. Vid 
förändring av arbetsprocesser skapas processinnovationer, vilket innefattar att genomföra 
arbetsaktiviteter på nya sätt. För att det ska kunna uppstå krävs ett samarbete mellan de 
individer som tar fram de processerna som är mest kreativa och innovativa och de individer 
som kan hjälpa dem med implementeringen av dem. Att involvera den insatsen från de 
individerna som tog fram processerna senare i processen samt ledaren är viktiga faktorer. Då 
ledaren har ansvaret för verkställandet av nya förändringsprocesser tillsammans med 
engagemang och skyldigheter från alla involverade. (Davenport 1993; Papinniemi 1999)  

5.5 Innovationsledning  
Det är ledningens uppgift att förmedla ut till i hela verksamheten hur arbete med ständig 
utveckling ska ske och få det att bli en del av verksamheten. Processer och verktyg kan inte 
komma till användning om inte ledningen är överens om hur det arbetet ska ske. Hur pass stor 
risk som verksamheten sedan är beredd att ta har en betydande roll på hur idéerna kommer 
styras. Ledningen kan konkretisera det genom att ta ställning till i vilken grad nya idéer ska 
vara från den existerande verksamheten och påvisa organisationens riskbenägenhet. (Tentio 
2015) Projektägaren har insett vikten av att ledaren har en viktig roll under projektet för att 
engagera och motivera till ett klimat. Insikterna med projektet har lett till att utveckla en 
innovationsledarutbildning som kommer att ske under 2016 där de har sett att ledare är i 
behov av mer kompetensutveckling. (Projektägare 2015)  

Hos hemtjänsten kan idébärare få stöttning både enskilt vid efterfrågan eller spontant byta ord 
vid möten i verksamhetens korridorer. Idébärarna får själva driva sina idéer, när de upptäcker 
att det finns ett behov av stöttning sker det där de får uppgifter att lösa för att komma vidare 
med sin idé och därefter ta den vidare i processen. De vill att medarbetare ska hitta en lösning 
med sin idé för att kunna avgöra om den kan passa i den egna verksamheten. Daglig kontakt 
med ledaren och medarbetare sker där ledaren är flexibel i sitt arbete. (Hemtjänsten 2015) 
Under projektets gång har hjälpmedelcentalen involverat sina medarbetare under alla faser i 
processen vilket även har involveras i deras framtagna rutin. Alla idéer togs på allvar och 
dokumenterades samt återkopplandes till idébäraren. Idécoacherna har stöttat de idéer som 
kommit upp och arbetsgrupper har kontrollerat att saker går framåt i processen för att kunna 
få ett godkännande från ledningen. (Hjälpmedelscentralen 2015) Ledarskap som 
karakteriseras och godkänner frihet och självständighet har stor effekt på innovativa 
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beteenden och vid uppkomsten av hinder för det beteendena. Relationen mellan ledare och 
medarbetare är lika viktig som uppmuntran och stöttning. En ledare måste skapa en förståelse 
för sina medarbetare och genom stöttning ökar chansen för kreativitet. (Trung et.al 2004) 

Kulturen i organisationen kan påverkas av ledaren på flera olika vis, genom att han eller hon 
kan tänka, vara och agera på olika sätt. Att en ledare kan identifiera att förändring krävs och 
kunna skapa sakliga och positiva förväntningar när det kommer till resultat, han eller hon ska 
även kunna dämpa eventuell oro och komma förbi hinder. (Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008; 
Davenport 1993) Medarbetarna hos hemtjänsten är nu mer benägna att förändra sig, de tänker 
både nytt och utanför. Vid deras nätverksträffar har ledaren indirekt coachat sin idécoach för 
att tillsammans ta beslut om fortsatt arbete. (Hemtjänsten 2015) Feedback och förstärkning 
kan ges genom kommunikation för att garantera motivation för att implementera och hantera 
förändring. Att jobba mot samma mål är viktigt i en verksamhet och det är upp till ledaren att 
övertyga och påverka medarbetarna till det. (Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008) 

Ledare som på ett resultatrikt vis kan hantera omstrukturerade förändringar har en förståelse 
att de måste vara en förebild gällande beteendeförändringar. Genom förbättrad 
interaktionsförmåga och flexibilitet genom coachande medför det en positiv påverkan på 
verksamhetens framgång. Det skapas ett pålitligt samarbete mellan ledare och medarbetare 
genom kommunikationen dem emellan. Genom att ifrågasätta den aktuella situationen, tänka 
och handla på nya sätt samt att få göra misstag och dra lärdom av det och förstärkning kan ges 
genom kommunikation för att garantera motivation för att implementera och hantera 
förändring. (Davenport 1993; Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008) Kommunikationen om det 
öppna klimatet har minskat tydligt efter projektslut hos hjälpmedelscentralen men 
medarbetare får fortfarande komma med nya idéer och den informationen ska varje enskild 
sektionschef förmedla. (Hjälpmedelscentralen) Kommunikation motiverar medarbetare till att 
vilja skapa förändring (Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008).  

5.6 Stödjande resurser 
Innovation är ofta kopplat till osäkerhet vilket kan balanseras genom att tilldela resurser där 
inkrementella innovationer vanligen inte kräver lika stora resurser som de radikala 
innovationerna (Tidd & Bessant 2013). Båda enheterna tilldelar idébäraren resurser för att 
jobbar vidare med idén om den ligger under inom verksamhetens område, idéer utanför 
verksamheten har behov av externt stöd för att kunna drivas vidare där enheterna finns kvar 
för stöd under processens gång. (Hemtjänsten 2015; Hjälpmedelscentralen 2015) Under 
projektets gång har ekonomiska resurser tilldelats för att ge enheterna möjlighet att frikoppla 
personal att jobba med processerna. Efter projektet har inga ekonomiska resurser tilldelats 
med syfte att det skulle vara implementerat i verksamheterna. (Projektägare 2015) 
Hemtjänsten har problematik med begränsade ekonomiska resurser där kommande 
nedskärningar under år 2016 kommer ske vilket har begränsat deras arbete med att främja 
innovation. De har dessutom många lagar och regler att förhålla sig till vilket gör att de har en 
viss begränsning i deras arbete med innovation. (Hemtjänsten 2015) Deras åtstramningar från 
högre ledning gör att deras arbete blir mer fokuserat på det operativa arbetet och tid samt 
utrymme för arbete utanför det ordinarie arbete kan inte tillgodoses (Tentio 2015). Dock 
kräver en konkurrensutsatt marknad med omvärldens ständiga förändringar att en balans 
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mellan kvalitet, kostnader samt processtider vilket skapar en konkurrenskraftigare 
organisation (Cumming 2013). Hjälpmedelscentralen har skapat verktyg för att underlätta 
hanteringen av urvalet av idéer tillsammans med deras rutin för förbättringsförslag 
(Hjälpmedelscentralen 2015). Det har hjälpt att automatisera deras arbetsprocess med 
idéhantering med stöd av deras verktyg för att strukturera upp det och effektivisera. Det är 
viktigt att verktygen är konkreta och enkla att hantera. (Tentio 2015)  

  



48	  
	  

6 Diskussion 
Diskussionskapitlet är uppdelat utifrån metod- och resultatdiskussion där författarnas egna 
åsikter framkommer baserat på teori och empiri. I metoddiskussionen har studiens metod 
diskuterats och i resultatdiskussionen har studiens resultat diskuterats.  

6.1 Metoddiskussion  
Metoden har under studiens gång omformulerats där fokus till en början var att samla in 
empirisk data tidigt i processen för att inte styra teoriinsamlingen, utifrån tidsaspekter var det 
inte möjligt utan data samlades in utifrån olika tema med syfte att få datamaterial inom det 
området. Sannolikt kan det ha lett till att värdefull kunskap utanför studien kan ha eliminerats 
omedvetet men samtidigt skulle det inte ha varit praktiskt genomförbart att skjuta upp 
intervjuerna och insamling av data och låta det ske sent i processen. Teoriinsamling har skett 
med stöd av Tentio som har bidrag med deras praktiska erfarenheter inom området ständig 
utveckling. Insamling av teori har varit utmanande då det sedan innan inte fanns några teorier 
och begrepp kring Tentios metod vilket översattes till vetenskapliga begrepp för att 
möjliggöra insamling av teoretisk data. Då studien undersöker verkliga förhållanden i 
samhället genom att återge individers åsikter, synsätt och agerande ger det möjlighet till flera 
olika tolkningar och infallsvinklar där enheterna har varit forskningsobjekt. Det gör att de har 
en stor påverkan på studiens resultat därmed ligger pålitligheten även hos studieobjektet som 
har varit olika individer med olika sätt att tolka och förstå situationer.  

Studien innehar ett väldigt smalt område för att kunna besvara hur en organisation har 
arbetsprocesser som främjar innovation där valet att minska frågan för att lättare kunna 
besvara den i slutsatsen. Genom att nämna de två enheterna i forskningsfrågan men det gör att 
studien inte blir lika generaliserbar utan går främst att överföra till studiens två undersökande 
enheter och för att applicera på organisationer utanför studien krävs anpassning. Resultatet 
blir därmed inte lika heltäckande och brett, istället har valet varit att försöka förstå de två 
enheterna mer grundligt genom att studera hela innovationsprocessen och viktiga delar istället 
för att lägga fokus på en viss del av processen. Att involvera enheterna i studien som varit 
delaktiga i projektet var för att finna organisationer som hade ett befintligt och medvetet 
arbete med innovation. Att undersöka alla enheterna som deltagit i projektet hade skapat en 
bredare bild då projektet hade restriktioner att implementera modellen hos både Eskilstuna 
Kommun och Landstinget Sörmland, dock fanns endast möjlighet att involvera hälften av 
enheterna i studien med fördelen att de båda representerade både kommun och landsting. En 
orsak att inte alla enheter har lyckats involverats i studien kan vara frivilligheten att ingå i 
studien och dålig motivering av deras fördel och vinning av att ingå. En involvering av alla 
fyra enheterna hade skapat ett rikare och fylligare material med högre trovärdighet. Ingen 
respondent har yttrat om sin anonymitet i studien där deras roller har formulerats utan att 
nämna direkta namn. Om anonymitet hade valts för alla respondenter oavsett deras önskan 
hade det då kunna lett till ett annorlunda resultat utifrån att de vågade prata mer fritt och 
öppet, dock finns hindret att hålla studien under anonymitet då projektet är offentligt. 

Under insamling av data har kontinuerlig växelverkan mellan teori och frågeställning skett för 
att alltid ha frågeställningen aktuell då det har underlättat för vad som ska samlas in. 
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Tematisering har utförts för att skapa samband mellan de teoretiska begreppen och det 
empiriska materialet för att minska risken för att få material utanför området där intervju 
mallar användes. Genom att använda en semistrukturerad intervjuteknik användes 
intervjumallen som ett stöd och utrymme fanns för att finna respondentens egen synvinkel. 
Intervjuerna har sparats genom ljudinspelning för senare transkribering som skapade ett 
ostrukturerat och oorganiserat material där kodning användes. Det finns alltid en risk med att 
översätta från muntligt språk till skriftligt språk. Kodningen hjälpte att metodiskt kategorisera 
materialet för senare analys. Att lagra intervjuerna har underlättat processen för att bearbeta 
materialet vilket annars hade varit problematiskt och värdefull data hade kunnat gå förlorad 
vilket har övervägt riskerna med det svåra att fånga den sociala interaktionen som innefattar 
en kvalitativ metod.  

Samarbetena i studien har skapat en bred fördelning både inom offentlig sektor, privata 
sektorn samt akademin. De verksamma aktörerna i näringslivet har bidragit med praktiska 
erfarenheter och kunskaper som sedan har fått översättas för att passa i akademin. Det har 
även skapats en kunskap för de verksamma aktörerna som får ta del av värdefulla insikter 
utifrån studiens resultat. Att föra in verksamma aktörer i studien har gjort att en balans mellan 
akademi och näringsliv har skapats som bidrar till ett mer trovärdigt och användbart material 
vilket skapar ett mervärde för involverade parter.  

6.2 Resultatdiskussion  
Studien har påvisat att projektet har bidragit till att båda enheterna under projektet lyckats 
skapa arbetsprocesser som främjar innovation men har efter projektets slut haft olika brister 
som gjort att de inte kan främja ständiga innovationer fullt ut. Datainsamlingen med enheterna 
har visat att båda har en önskan om att arbeta med innovation och anser att det är viktigt för 
att behålla en stark och fungerade organisation. De har dock utmaningar som gör att deras 
arbetsprocesser inte fullt ut kan främja ständiga innovationer. Tentio påpekar vikten av att 
förändra organisationen för att hantera förändringar i omvärlden, det gäller alla organisationer 
men man ser en större förståelse för det i de privata organisationerna än i de offentliga vilket 
är något som behöver förändras. Ständig utveckling bidrar till en långsiktig lönsamhet och 
konkurrenskraftigare organisation. Det är viktigt att hela organisationen arbetar åt samma håll 
och att det förmedlas ut i alla nivåer av organisationen. Det kan inte vara några enskilda 
individer som driver förändringsarbetet framåt. Hos hemtjänsten har implementeringen av 
idéerna främst överlåtits till idébäraren och medarbetaren har själv fått ansvara för processen 
med stöttning av ledningen. Utveckling av idén har tillsammans med andra i verksamheten 
skett i begränsad form då de har valt att hålla idéerna under sekretess och idéerna har endast 
behandlats på idécaféerna Det gör att de går miste om värdefulla insikter om hur idén kan 
omformuleras och utvecklas för att skapa bättre framgång och spridning. Genom interaktion 
mellan olika individer skapas organisatorisk kunskap där kunskap om olika områden kan 
stärka organisationens innovationsförmåga som i senare skede kan leda till värdeskapande 
(Memili, Fang & Welsh 2015). Skulle hemtjänsten välja att fokusera på arbetssätt som gynnar 
deras egen verksamhet skulle sekretessen kunna frångås i större utsträckning och genom att 
engagera större delen av medarbetarna och inte överlåta processen till enskilda individer finns 
möjligheten att en högre motivation skapas i arbetsgruppen då de inte känner sig lika 
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utelämnade. Genom att delaktiggöra arbetsgruppen skapas större möjligheter att skapa 
innovationer som fungerar för hela organisationen. Hjälpmedelscentralen har försökt att 
involvera större delen av arbetsgruppen och låtit alla få prata fritt om idéerna för att 
tillsammans utveckla dem. Deras flertal implementerade arbetssätt har tagits emot bra i 
organisationen, en anledning till det kan vara att medarbetarna har fått delaktiggöras i 
processen och de har därmed lättare att ta emot förändringarna om de själva får vara med och 
påverka. Tillsammans med ledningen och medarbetare har arbetsgrupper skapats för att 
ansvara för implementeringen av idéer som har gjort att medarbetarna fått en närmare relation 
till ledningen vilket har bidragit till att deras värderingar har förändrats vilket är viktigt vid 
förändringsarbete i organisationer.   
 
Utifrån tidigare arbetslivserfarenhet har Tentio funnit att viktigast för att driva ständiga 
innovationer i organisationer är att se det som ett iterativt hjul som ständigt fortlöper där en 
holistisk vy skapas och inte se det som separata delar i organisationen. Att ständigt få input 
om olika idéer för att kunna föra det vidare till början av processen och låta det hela fortlöpa 
skapar en ständig förändring i organisationen. Hjälpmedelscentralen har efter projektet känt 
en viss form av mättnad och det har lett till att det inte skett några större förändringar efter 
projektet trots att flertalet idéer finns lagrade för senare implementering. Förändringar måste 
ske i lagom takt för att inte skapa den mättnad som skett hos dem.  

Enheterna har under projektet fått ett bra fokus på förbättringar och ett innovativt klimat, hos 
hemtjänsten är medarbetarna nu mer delaktiga och arbetar mer självständigt. De har förstått 
att de kan vara med o påverka på ett annat sätt. Dock har ledaren inte lyckats förmedla viken 
av små förändringar i verksamheten som kan skapa ett värde för organisationen och de har 
främst kommit fram produktidéer som har en viss distans till deras egen verksamhet. Vilken 
kan haft en bidragande effekt till att de inte har lyckats implementera några idéer om 
förändrade arbetssätt. En anledning till det kan vara att KINVO-modellen skiljer mellan 
innovationsprocessen och förbättringsförslag i verksamheten där endast produkter genomgår 
en innovationsprocess. Även delprojektledaren resonerar kring vart gränsen går för en 
innovation när det handlar om en idé eller en förbättring. Dock kan en organisation som 
bedriver ständig utveckling och som arbetar för att skapa värde för den egna organisationen 
förstås som en innovativ organisation (Aasen & Amundsen 2013). Hemtjänsten har främst 
arbetat med att finna lösningar på uppkomna problem än att se möjligheter i olika situationer 
till att göra någon förändring medan hjälpmedelscentralen har arbetar mer systematiskt för att 
även finna outtalade behov till förändring som har gjort att de har lyckats implementera 
flertalet förnyade arbetssätt i verksamheten som har skapat ett ökat värde för dem trots att 
deras verksamhet är produktinriktad med special anpassning för olika individers behov. Det 
kan finnas intressant att resonera om hjälpmedelscentralens flertal uppkomna arbetssätt trots 
deras starka inriktning på produkter gör att medarbetarna finner ett intresse i att finna idéer 
och lösningar utanför deras egna områden trots att behovet inte behöver finnas. Hos 
hemtjänsten har de inte tidigare haft fokus på produkter och nu finner medarbetarna en viss 
spänning i att finna idéer utanför deras dagliga arbete. Kan det göra att signaler om deras eget 
område ha uteslutits för deras intresse att finna idéer utanför det dagliga arbetet har varit 
dominerande.   
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Insamling av idéer hos hemtjänsten har skett osystematiskt medan hjälpmedelscentralen har 
skapat en mall för att värdera idéerna utifrån värde och svårighet att implementera vilket har 
underlättat senare delarna av processen. Hos hemtjänsten har det lett till att flertalet av de 
idéer som har påbörjat i senare skedde har fått avbrytas då idén inte vart hållbar. Ledaren har 
istället sett vikten av lärdomar från att driva en process men har inte värderat organisationens 
möjlighet att slutföra processen. Det kan vara en stor skillnad varför hjälpmedelscentralen har 
lyckat implementerat flertalet arbetssätt i verksamheten som fungerar och är stadigvarande där 
deras urvalsarbete har varit en viktig faktor. Ett sätt att finna idéer som passar för 
verksamheten är att medvetet välja risknivå på idéerna genom exempelvis Ansoff matris som 
Tentio nämner där organisationen kan ta beslut om hur långt från den interna verksamheten de 
önskar att idéerna är och hur många av alla idéer som ska vara utanför verksamheten och hur 
många som ska ligga nära nuläget. Det skulle göra att ledningen kan förmedla till 
medarbetarna i vilken nivå de tillåter idéer utanför det nuvarande interna och externa läget.  
 
Hjälpmedelscentralens rutin för förbättringsförslag har bidragit till att medarbetarna har varit 
medvetna om ledningens tillåtelse att komma med förbättringsförslag och osäkerheter har 
minskat. Förändringar i organisationer kan inte ske om inte ledningen är överens och får med 
medarbetarna på förändringen. Alla i organisationen måste jobba mot samma mål och det är 
ledningens ansvar att förmedla det till medarbetarna (Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008). 
Främjar inte ledningen förändringsarbete kommer medarbetare åtstramas med operativt arbete 
och tid och utrymme utanför deras dagliga arbete kommer inte ges (Tentio 2015). Projektet 
Innovationslust har även skapat insikten med vikten av innovationsledning där ledarskapet är 
särskilt viktigt. Hemtjänsten har ostrukturerat stöttat och motiverat medarbetarna under 
processen genom ett flexibelt förhållningssätt medan hjälpmedelscentralen har utgått från 
deras rutin för förbättringsförslag och gått tillväga mer systematiskt där delar av ledningen har 
ingått i arbetsgrupper vilket har skapat en närhet till ledningen och har underlättat att 
implementera idéerna då frihet ökar och styrningen blir mindre. Vilken av de som fungerar 
bäst är svårt att avgöra då coachande och flexibilitet skapar ett pålitligt samarbete mellan 
ledare och medarbetare och det är samtidigt viktigt att ha en närhet till ledningen som skapar 
bra kommunikation (Gilley, A. Dixon, Gilley, J. 2008).  
 
Viktigt är att få med medarbetarna på förändringar annars kommer de inte lyckas hantera de 
processer och verktyg som finns och de kommer inte heller vara mottagliga för förändringar. 
Rätt kompetenser måste finnas i organisationen för att driva ständiga innovationer framåt och 
främja innovativt tänkande och ta tillvara de förmågor som finns i organisationen. Fördelen 
hjälpmedelscentralen har är att deras medarbetare arbetar med att utveckla och anpassa olika 
produkter och det arbetet kan mer efterliknas med en innovationsprocess vilket kan ha 
underlättat för dem. Deras arbetsprocess har dessutom gjort det enklare för dem att avsätta 
medarbetare för kreativa övningar och implementering medan hemtjänstens arbetsprocess 
sker mer enskilt och de har problem med att tillsätta personal. Hemtjänstens arbete ligger 
istället väldigt långt från att driva en innovationsprocess där de har flertalet lagar och regler 
att förhålla sig till. De har haft en större svårigheter då deras tidigare kunskap om innovation 
har varit lägre och har behövts skapats under projektets gång vilket har skjutit allt fram i tiden 
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medan hjälpmedelscentralen kunde påbörja innovationsprocesser tidigare då deras 
medarbetare sedan tidigare hade en viss kunskap om processen. Efter och under projektet har 
hjälpmedelscentralen utfört olika mätningar på verksamheten vilket har skapat ett missnöje 
hos medarbetarna vilket har hämmat innovationsförmågan i organisationen där de tydligt kan 
se att inte lika många idéer har uppkommit efter projektet. Ett sätt för båda enheterna att 
samtidigt främja den löpande verksamheten och behålla ett innovationsklimat är att skapa 
dubbla strukturer där en mer formell struktur stödjer den löpande verksamheten och en mer 
informell struktur skapar förutsättningar för innovation.   
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7 Slutsats  
Studiens sista kapitel påvisar resultatet av studien och besvarar forskningsfrågan.  

Utifrån studiens forskningsfråga ”I vilken utsträckning bidrar och främjar de två valda 
enheternas arbetsprocesser till ständiga innovationer?” Visar resultatet att båda enheterna 
jobbar med innovativa arbetsprocesser dock finns vissa brister och hinder som hämmar 
förmågan till ständiga innovationsprocesser.  

Hos hjälpmedelscentralen har resultatet påvisat att de på ett systematiskt vis söker efter behov 
innan problem uppstår genom att medvetet använda en urvalsprocess där de värderar idéerna 
utifrån svårighetsgraden av genomförande samt värdet för den egna organisationen. Deras 
implementering sker strukturerat genom rutinen de har skapat i samband med projektet vilket 
skapar en struktur och effektivitet. Då en mättad av idéer uppstått för deras flertal 
implementerade arbetssätt har det lett till att idéerna blivit liggande och iteration har inte 
kunnat uppfyllas. Vid implementering av idéer har interaktion mellan de interna gränserna 
skett där arbetsgrupper skapas med olika kompetenser för att utveckla idéerna, involvering av 
berörd idébärare sker genom hela processen med ständig återkoppling. Vid 
idégenereringsfasen finns det en grad av distans till högre ledningen i organisationen men 
distansen har sedan minskat vid implementeringsfasen då samarbete mellan ledningen, 
sektionschef och medarbetare har skapats. Kommunikationen ut till medarbetarna om 
strategier för innovation har minskat efter projektslut vilket har missgynnat framtagandet av 
nya idéer, dock finns resurserna på plats vilket gynnar fortsatt arbete då tid ges för 
framtagning av idéer och de har arbetsprocesser som underlättar att avsätta personal.  

Hjälpmedelcentalen lyckas väl med huvuddelen av innovationsprocessen. Vid söknings-, 
urval- och implementeringsprocessen sker arbetet medvetet och systematiskt genom den 
framtagna rutinen och mallen vilket har underlättat arbetet. Varaktigheten av idéer brister 
dock då de inte har lyckats komma vidare efter deras flertal implementerade arbetssätt. Deras 
kultur främjar innovation vilket skapar motivation, inspiration och drivkraft hos 
medarbetarna. De har resurserna på plats för att framöver kunna arbeta med ständiga 
innovationer i organisationen. Uppskattningsvis har hjälpmedelscentralen dock endast 
svårigheter i sista delen av innovationsprocessen (Figur 8) då de inte lyckats med att skapa 
ständiga innovationer i organisationen.  
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Figur 8 Egen tolkning utifrån teoretisk referensram för de steg i innovationsprocessen som 
hjälpmedelscentralens arbetsprocesser bidrar till och främjar ständiga innovationer och påvisar de 
hinder som finns för en fulländad process.  
Hos hemtjänsten har arbetet med idéer skett osystematiskt, ett forum för urval av idéer har 
inte utvecklats. Idébäraren har själv fått driva innovationsprocessen, för att själv få upptäcka 
om idé kan bli verklighet eller inte. Ledningen menar att lärdomarna skapas genom processen 
oavsett om processen kan slutföras eller inte. Då idéerna har varit sekretessbelagda så har 
kommunikation med övriga medarbetare inte kunna skett i större utsträckning så spridningen 
och kunskapsöverföring har varit bristfällig. Idécoacherna har försökt att vara uppmärksamma 
för att fånga upp bra idéer och därefter stöttat dem. Stöttningen till befintliga idébärare har 
skett då idébäraren själv efterfrågat det eller vid spontana kommunikationer i korridorerna och 
kommunikationen har därmed varit mer flexibel. Då verksamheten är av mindre skala så har 
det alltid funnits en närhet mellan medarbetare och ledningen vilket har gynnat 
arbetsprocessen vid innovationsarbetet. Implementering av idéer är otydligt där de inte har 
något medvetet tillvägagångssätt vilken kan leda till osäkerhet hos medarbetarna. Då 
resurserna är begränsade har hemtjänsten haft svårt att avsätta tid och personal för 
innovationsarbete vilket har försvårat deras arbete att skapa arbetsprocesser som gynnar 
ständiga innovationer. 

Hemtjänsten är fortfarande i idégenereringsfasen (Figur 9) då de inte lyckats komma vidare 
med några idéer i verksamheten då deras urvalsarbete är bristfällig har flertalet idéer trots 
framtida bärighet upptagit resurser. De har lyckats skapa en klimatförändring där 
medarbetarna nu mer vågar testa och är mer nyfikna. Genom att arbeta mer systematiskt med 
sökning, urval och implementering skulle processen ske mer medvetet och skapa ett högre 
värde (Figur 9). Att låta medarbetarna få arbeta självständigt med processen och se processen 
som en lärdom oavsett innovationens bärighet fungerar till en viss nivå. Genom att skapa 
riktlinjer för att generera ett tydligt tillvägagångssätt och involvera större delar av 
arbetsgruppen vid implementering av idéer och låta stöttning ske kontinuerligt under hela 
processen skulle det gynna den. Samtidigt finns svårigheten med deras begränsade resurser 
som gör att förändringar i deras arbetsprocesser bör ske i mindre steg.  
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Figur 9 Egen tolkning utifrån teoretisk referensram för de steg i innovationsprocessen som 
hemtjänstens arbetsprocesser bidrar till och främjar ständiga innovationer och påvisar de hinder som 
finns för en fulländad process. 
Att ha en kultur som främjar innovation i organisationen är mycket avgörande för att 
innovation ska kunna uppstå och bli en naturlig del av verksamheten. Att både skapa en 
formell samt en informell struktur skapar förutsättningar för en innovativ arbetsprocess då 
både rutiner och självständighet präglar organisationen. Genom ett strategiskt ledarskap kan 
information kommuniceras ut angående regler som finns samt informationen om att det är 
okej att testa, göra misstag vilket gynnar nya sätt att arbeta på. Att arbeta med ständiga 
innovationer i en organisation måste ske på alla nivåer av organisationen, några enstaka 
individer kan inte inneha ansvaret då alla i organisationen måste agera mot samma mål.  

Både hos hemtjänsten och hjälpmedelscentralen finns en kultur som främjar innovation. Den 
formella strukturen hos hemtjänsten behöver stärkas med strategier kring innovation och föra 
in en del informell struktur för att främja de tidiga faserna i innovationsprocessen. 
Förbättringar för enheterna skulle vara om kommunikationen från ledningen skulle bli 
tydligare där hemtjänsten är i behov av att hitta en rutin för hur arbetet med nya idéer ska ske 
för att skapa en trygghet hos sina medarbetare. Hjälpmedelscentralen har haft en fungerande 
kommunikation under projektet men det har avtagit efter projektslut. Kommunikationen är i 
behov av att återupptas och involveras i verksamheten som en befintlig beståndsdel för att 
ständiga innovationer ska kunna uppnås. Flertalet nivåer i organisationen involveras i 
innovationsarbetet hos båda enheterna. Hos hemtjänsten finns tendensen att idéer ”försvinner” 
upp till ledningen och medarbetarna involveras inte i implementeringen. Genom att ta fram 
rutiner utifrån den egna verksamheten och skapa en struktur för att delaktiggöra medarbetarna 
i processen skapar en starkare samhörighet mellan ledning och medarbetarna. 
Arbetsgrupperna hos hjälpmedelscentralen där involvering av idébäraren med en ständig 
återkoppling skapar en samhörighet mellan olika nivåer i organisationen och en närhet till 
ledningen uppstår.   
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9.2 Intervju Projektägare FoU i Sörmland  
Bakgrund 

§ Vilken roll/ansvarsområde har ni i projektet?  
§ Hur valdes de fyra enheterna? (var det eget intresse, behov, problem) 
§ Vilken roll har de andra medverkande aktörerna i projektet?  

Nuvarande 

§ Ansvarar de fyra enheterna självständigt för förbättringsarbete eller innehar någon ett 
övergripande ansvar för alla enheter?  

§ Vem och hur styrs resurstilldelningen?  

Framtid 

§ Hur har projektet gått? Vad har något gått extra bra och vad har gått minder bra, 
varför? 

§ Hur är arbetet av projektet tänkt ska se ut efter projektavslut, framtiden? 

9.3 Intervju Delprojektledare FoU i Sörmland 
Innovation  

§ Vad har du för syn på innovation?  

Egen roll  

§ Vad har du för roll/ansvar i projektet? 
§ Vad har du bidragit/hjälp till med i projektet? 

Projektet Innovationslust  

§ Hur har samarbetet mellan dig och enheterna skett, hur stor påverkan har du haft på 
samarbete? 

§ I vilken utsträckning är du med i enheternas förändringar av arbetsprocessen?  
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§ Vad har fokus varit på inom projektet? (produkter, tjänster, process)  
§ Är du delaktig (om ja, på vilket sätt) i förbättringsprojekten? 
§ Vilka förändringar har du kunnat sätt hos enheterna? 

9.4 Intervju KATEC  
§ Vad är din tidigare erfarenhet inom innovation?  
§ Vad har du för roll/ansvar i projektet?   
§ Vad har du bidragit med i projektet?  
§ Hur ser du på förbättringsprocessen i KINVO-modellen, vad är innebär det och hur 

viktigt är det?  
§ Hur sker förbättringsarbete (processer) på arbetsplatserna?  

9.5 Intervju Hemtjänst/Hjälpmedelscentralen 
Egna tankar om projektet och innovation  

§ Vad är innovation för er i er verksamhet och hur jobbade ni med innovation innan 
projektet?  

§ Vilka fördelar har projektet bidragit till utifrån ert arbete?  
§ Vilka möjligheter har ni fått av högre ledning för att fortsätta arbetet med innovation 

efter projektslut? 
§ Hur har ni kombinerat och anpassats KINVO-modellen med er tidigare arbetsprocess? 

Innovationsprocessen 

§ Hur förhåller ni er till idéer i verksamheten, förhållandet mellan behov och 
uppkommandet av nya idéer? 

§ Hur sker det sedan ett urval för att verkliga idén?  
§ Hur verkställer ni sedan innovationer så att de blir en del av den dagliga verksamheten?  
§ Tar ni tillvara på förverkligade idéer för att fortsätta jobba med ständig förbättring? 

Genom utvärdering  

Organisationsklimat och arbetsprocess  

§ Hur jobbar ni för att skapa ett klimat som främjar innovation?  
§ Hur ser ni på en öppet och fritt arbetsprocess? 
§ Hur ser ni på risktagande samt misslyckande i arbetsprocessen? 
§ Hur delaktiga får era medarbetare vara i beslut och verksamheten, hur involverade är 

de under hela processen? 
§ Vad har ni för stödverktyg/resurser som bidrar till innovation?  
§ Hur ser ni att kreativitet bidrar till ett innovativt sätt att arbeta?  

Ledning 

§ Hur flexibel är du i ditt tänkande, agerade och sätt att vara ut mot medarbetarna? 
§ Hur ser kommunikationen till medarbetare vid förändrings situationer?  
§ Hur ser du på hur visionen förmedlas ut till organisationen?  
§ Varför tror du att det beror på att ni ändå har lyckats relativt bra i projektet? 
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9.6 Intervju Tentio 
§ Förklara din syn på innovationsprocessen, hur stödjer ni företagen i alla processens 

steg? 
§ Vad ser du som viktiga aspekter för att skapa ett klimat som främjar innovation? 
§ Hur ser du att privata företag ser på ständig innovation i sin verksamhet? 
§ Hur ser du på ledarskap i organisationen för att främja innovation? 
§ Vad ser du för verktyg att ha för innovation ska fungera? 
§ Hur stödjer du företag för att förbättra deras arbetsprocesser? 
§ Vad tror du är största skillnaden är mellan privata företag och offentliga företag?  
§ Hur ser du på risktagande i organisationer? 
§ Hur ser du på delaktighet hos medarbetarna i beslut osv? 
§ Hur väl klarar sig företagen att skapa innovationsprocesser? 
§ Din kunskap inom innovation i privata företag?  

 

 
 
 
 
 

 

 

 


