Handlingsplan för ökad
innovationskraft inom Tillväxtverket
Att tänka nytt för att göra nytta
V. 1.0

Frågor i projektdirektivet
Vilka hinder för ökad innovationskraft finns idag?

Hur behöver vi utveckla vår kultur för att ge incitament och bra förutsättningar för medarbetarna
att föreslå och realisera nya smarta lösningar?
Vilka strategiska och stödjande strukturer behöver finnas för att vi ska uppnå systematik och
samordning? På vilka nivåer och var i organisationen?
Vilka metoder ska vi använda oss av?
Hur integrerar vi metodiken i ordinarie processer för att få mer värdeskapande flöden och jobba
smartare med prioritering och verksamhetsutveckling, PPS, Nytta, uppföljning etc.?
Vilka resurser och vilken kompetens behövs för att nå målbilden?

Vision, varumärke och medarbetarpolicy ger möjligheter
Vi arbetar för ett Sverige med fler företag som
vill, kan och vågar.
Vi ser till att företagen i hela landet får så bra
förutsättningar som möjligt för att bli
konkurrenskraftiga.

Det innebär att vi arbetar för att öppna dörrar
och riva barriärer.
Alla som kommer i kontakt med oss ska
uppfatta oss som lyhörda, kunniga och
handlingskraftiga.
Ur Chefs- och medarbetarpolicyn: ”Som
medarbetare visar jag mod och initiativkraft
för att förbättra, förenkla och förnya
verksamheten”

Målbild för uppdraget

Ökad innovationskraft i myndigheten där vi har gått från
ad hoc till strategi, systematik och samordning.

Det här är TEAMET

Sandra Linde

Henrik Arwidsson

Monika Kväl

Daniel Richardsson

Johanna Giorgi

Varifrån kommer slutsatserna?
Arbetsteam
Referensteam
Styrteam
Yammer-grupp
Benchmark, ex. Energimyndigheten, Vinnova, Örebro, SKL, Lantmäteriet, Nesta
Studier, ex. Förnyelse och innovation i 112 myndigheter

Användarstudie inom Tillväxtverket, 7 deltagares ”beredskap och villighet till
innovation”, Daniel Richardsson, c-uppsats i arbetslivspsykologi
Amplify Innovation

Tillväxtverkets erbjudande
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.
Kunskap om företag och regioner
Vi utvecklar och förmedlar kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag och regioner
står inför. Kunskapen har vi, liksom andra nationella aktörer och regioner, nytta av i arbetet för stärkt konkurrenskraft.
Nätverk för effektiv samverkan
Vi samverkar med offentliga och privata organisationer i nätverk av olika slag. Dessutom sammanför vi nationella
myndigheter och organisationer med aktörer som verkar regionalt och lokalt, så att samhällets resurser för stärkt
konkurrenskraft används effektivt. Vi samarbetar även över landsgränser runt Östersjön och inom EU.
Finansiering som stärker näringslivet
Vi bidrar till att affärsidéer med potential får finansiering. Det gör vi genom egna insatser och genom att sprida kunskap
om möjligheter till kapitalförsörjning. Finansiering är också ett viktigt verktyg i arbetet för regional utveckling. Vårt största
enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets organisation

https://tillvaxtverket.se/medarbetar-sidor/varstyrning/organisation.html

Tillväxtverkets organisation

https://tillvaxtverket.se/medarbetar-sidor/varstyrning/organisation.html

Tillväxtverkets styrstruktur

Ibland kunder - ibland kanal för att nå SMEs

Tillväxtverkets värdekedja

Intermediärer
Regioner

Finansiärer

Beställare

Staten

Näringsdepartmentet

EU

Andra
Department

Sekundära kunder

Små Företag

TVV
Stab & Ledning
Förvaltning
Kommunikation
Kunskapsutv.

Samhälle
Näringslivskontor

Kommuner
Förenkling

Andra
Myndigheter

Företag

Medelstora
Företag

Primära kunder
(Stora Företag)

SKL
Företag

Regioner

Ibland kunder - ibland ”uppdragsgivare”
Leverantörer

Branchorganisationer

Almi, Export
Kreditnämnden,
Business Sweden,
…

Sekundära kunder

TVVs Kunder:
• Företag (speciellt små & medelstora)

• Regioner & Kommuner
• Departement & Myndigheter
• Interna kunder

Mycket bra finns att bygga vidare på…

Kunskap för tillväxt

Case:

Strategiskt regionarbete
- med örat mot marken

Case: Kortare handläggningstid
Ansökan om nätkoncession

Ännu mer Nytta

Innovationsprocess avd. Förenkling

”Labbet”

Vilka inre barriärer behöver rivas?

Önskad förändring
Från

”Detaljstyrning av chefer
inom projekt och andra
uppdrag…”

Till

”Tillitsstyrning genom ”rätt”
resurs för respektive projekt
och uppdrag …”
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Önskad förändring
Från

”Ofokuserat arbete (ad-hoc) med
innovation - drivet av individer…”

Till

”Systematiskt och koordinerat
arbete med innovation - drivet av
gemensamma resurser…”
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Önskad förändring
Från

”Byråkratiska arbetsmodeller
som förhindrar nytänkande &
förändring…”

Till

”Agila metoder & arbetssätt som
tillåter experimenterande & ett
iterativt lärande…”
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Önskad förändring
Från

”Otydlig bild av tjänster
som bör förnyas…”

Till

”Tydlig bild & proaktivt sökande
av förnyelsebehov…”
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Önskad förändring
Från

”Oförmåga att prioritera mellan
olika utvecklingsprojekt och
initiativ…”

Till

”Insiktsdriven & strategisk
prioritering av all
förnyelseverksamhet…”
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Önskad förändring
Från

”Ojämn kunskap & medvetenhet
kring innovation…”

Till

”Generellt hög kompetens &
förmåga att diskutera och praktisera
innovation…”

25

Vilka dörrar behöver öppnas?
- förutsättningar för att lyckas

Vad påverkar och bidrar till kulturen
Identifiera och stödja de individer som bär på kapacitet att leda förändring och
utveckling
Skapa en modig och prestigelös kultur där medarbetare vågar ta risk
Gå från åsikt till insikt genom kundinvolvering i vår utveckling (alltifrån regeringsuppdrag till öppen innovation)
Gå från detaljstyrning till tillitstyrning. Från linje till självstyrande team. Från
linjechef till "konsultchef" genom att tillsätta rätt resurser i team
Acceptera att myndigheten verkar i kaos och bygga en bra omställningsförmåga

Skapa ett lyhört och frågande samtals- och dialogklimat

Vad är vår nästa resa…?

Syfte med handlingsplanen (strategi 1.0)
Att skapa förmåga till förändring och förnyelse för att uppnå en
mer kundcentrerad och effektiv myndighet.
Konkret handlar det om att fånga in och ta till vara på idéer som
leder till:
• Nya lösningar
• Nya arbetssätt
• Ständiga förbättringar av existerande processer och insatser

Effektmål och kundnytta
Medellång till lång sikt:
Medarbetare (internt) har stärkt sin förmåga till förändring och
förnyelse och att vår kund (externt) upplever att de har fått deras
behov uppfyllt idag och imorgon. Det leder till att företagens
konkurrenskraft stärks.
Den kundnytta som skapas är:
• En innovationsstruktur version 1.0 där idéer rör på sig
• Diagonala samarbeten som får något att hända
• En växande kultur där idéer testas, och som är designdriven
• Bättre och vassare kunderbjudanden som bygger på verkliga behov

Rekommendationer och strategiska inriktningar
Central samordningsfunktion med överblick och
förmåga att driva förändring (mandat och resurser)
Utveckla kulturen genom:
‐ Arenor för innovation och utforskande (miljöer och arbetssätt)
‐ Kommunikation och utbildning

Etablera ett innovationsteam
Identifiera ”ambassadörer” för förändring och förnyelse

Bygga underifrån och stimulera initiativ från enskilda medarbetare/enheter/avdelningar
Budget för verksamhetsöverskridande projekt

Utveckla befintliga processer och tillföra nya, med digitalt fokus

Handlingsplan – Insatser
2018

Idag

2019/2020

Strategisk Nivå

Planera en
chefsutbildning

Strategi & Ledning

Formalisera
”Förbättringsslussen”
Taktisk Nivå

Nollmätning

Struktur & Förmåga

Tillsätta en
innovationsledare

Handlingsplan för
innovation

Ofokuserat ”adhoc” arbete med
innovation

Innovationsturné till
samtliga enheter

Instifta ”Årets
nytänkar-team”
Kriterier & process
för innovation
Relation & Kultur

Medarbetarsidor för
innovation

Planera
”Innovationsdagen”

Operativ Nivå

Insikt & Nytänk
”Kunskap för tillväxt”

”Systematiskt”
arbete med
innovation

Insatser - Strategi & Ledning
Idag

2018

3. Definiera en
innovationskalender för
2018 – med rätt
resurser

4. Genomföra
nollmätning

Ofokuserat ”adhoc” arbete med
innovation

Ansvarig:

IL, GD-stab

5. Planera &
genomför
chefsutbildning i
innovation &
förändringsledn.

6. Inventera
erbjudanden
map.
förändringsbehov

7. Etablera
portföljhantering (TTV
& resp. avd.)

13 & 27
februari är en
del i detta…

2. Tillsätta
innovationsledare för TVV i
staben

1. Inventering
& definition av
handlingsplan
för innovation

2019/2020

”Systematiskt”
arbete med
innovation
Revidera handlingsplan
från 1.0 till 2.0 & 3.0…

Benchmark mot andra
myndigheter

Framtidsriktad
värdemodell
Definiera
kravprofil för
rekrytering av
roller

Policy Lab

Definiera
nyckeltal för
insats,
genomförande
& resultat (UU)

Etablera ett
innovations
team (3-6
personer, 25%)

Lena Carlsson,
GD-stab

IL, GD-stab

IL, GD-stab

Utforska ISO-standard för
innovationsledning

Integrera
”Framstegsprincipen”
(team av
chefer)

IL, GD-stab

Upphandling av stöd för
utbildning & struktur

IL, GD-stab

IL, GD-stab

Insatser - Struktur & Förmåga
Idag

2018

2. Skapa en
innovationsportal v. 1.0
1. Etablera
fysiskt labb

Ofokuserat ”adhoc” arbete med
innovation

Ansvarig:

Finns idag
inom
Förenkling

Nathalie Parkvall,
Förenkling

Samla
existerande
verktyg &
material för
metodstöd

Kommunikatör

3. Definiera en
flexibel
innovationsprocess

2019/2020

4. Rekrytera
informellt
nätverk av
ambassadörer

5. Innovationsutbildning för
alla via en
öppen turné

6. Formalisera
”Förbättringsslussen”

”Systematiskt”
arbete med
innovation

”Visionsfonden”
Etablera process för externa
idéer & projektansökningar
Finns idag
inom Regioner

Skapa process för att driva
öppen innovation
Etablera process för
innovationsupphandling

Definiera
kriterier för
innovation

Testa ett std.
idéhanteringssystem

Omforma
”PPS” & ”Nytta”
till en
insiktsprocess

Koppla till Easit
& omforma till
ett verktyg för
ständiga
förbättringar

IL, GD-stab

Erbjuda
metodstöd för
tjänstedesign

IL, GD-stab

Skapa digitalt
informationsmaterial

IL & Johan Lager,
Förenkling

Camilla Nygren,
Regioner

Etablera referensgrupp för
stora regeringsuppdrag
(designsprint)
Etablera
myndighetsöverskridande
kundbehovsnätverk (MSSDF)
Extern innovationsplattform
”Mäklare för utmaningar”

Insatser - Relation & Kultur
Idag

2018

2019/2020

”Systematiskt”
arbete med
innovation

5. Instifta priset
”Årets
nytänkar-team”
Del av portalens innehåll

Ofokuserat ”adhoc” arbete med
innovation

1. Definiera
beslutsprocess
för innovation
”Våga göra fel”
Del av innovationsprocessen,
chefsutbildningen och
”Kunskap för tillväxt”

2. Starta
förnyelsekommunikation

Ta fram story ”Framstegsberättelse TVV
10 år”

3. Definiera
”ordlista” för
innovation

Diskutera
medarbetarpolicyn önskade
beteenden
Del av innovationsprocessen &
utbildningarna

4. Genomföra
event av typen
”Show & Tell”

Utdelas vid
innovationsdag

Insatser - Insikt & Nytänk
Idag

2018

2019/2020

”Systematiskt”
arbete med
innovation

Genomföra
pilotprojekt
(internt &
externt persp.)

Större projekt
som förstudie &
underlag till VP
2019

Sker idag inom
Regioner

Ofokuserat ”adhoc” arbete med
innovation

Ansvarig:

1. Identifiera
utmaningar i
ledningen
(internt &
externt persp.)

IL, GD-stab

2. Genomföra
idétävlingen
”Kunskap för
tillväxt 2.0”

Stefan Nordin, Företag

3. Planering
innovationsdag
2019

IL, GD-stab &
projektledare

4. Använda
strategiska
regiondialoger
för hela TVV
(Insikter till nya
värden)

Monika Kväl, Regioner

Genomföra
innovationsdag 2019
(Framsteg, TVV 10 år)
Genomföra
verksövergripande
innovationsprojekt

Innovationskalender 2018
Innovationsdagen 2019 &
handlingsplan 2.0
Q4: Lansering av ”Förbättringsslussen”

Q1: Handlingsplan 1.0

Q4: Vöii i VP-process 2019

Q1: Nollmätning

2018

Q3: Utbildning/information till chefer

Q1: Kriterier & process för innovation

Q3: Innovationsturné

Q2: ”Kunskap för tillväxt” ws 1-4

Q2: Invigning av ”labb”

Q2: Utvärderings- och uppföljningsplan

Q2: Innovationsportal medarbetarsidor

Förslag på aktiviteter under
Innovationsdagen (medarbetardag)
Megatårta för att fira Tillväxtverket 10 år!
Ta fram en storyline 2009-2019, medarbetare kan återge anekdoter
En ”Hack-hour” alt. ”Designsprint” där medarbetare får komma med idéer till utmaningar och
testa att prototypa (genomför i labbet)
Speed-date med sin kund
Crash-course i Design Thinking (OpenLab, Antrop)
Storlansering av ”Kunskap för tillväxt”, ”Förbättringsslussen” och ”labbet”
Uppvisning av vår AI-robot (innovation verksamt.se)
Utse årets Nytänkar-team
Föreläsare på temana tillitstyrning, ”våga göra fel” och lyhört och frågande samtalsklimat
Framsyn 2050 – en inblick i framtiden
Gemensam övning kring värdemodell för Tillväxtverket (erbjudanden om 5 år)
Inspiration från Helsingborg stad, Sverigeledande inom förnyelse (Henrik har kontakt)

Resurser för genomförandet
Kostnader:
Innovationsdag
Resor
Utbildning (”Kompetenscenter”)

Lön (innovationsledare och projektledare innovationsdagen)
Personer i team:
Innovationsledare, 50% från Q2 och 100% från Q3
Projektledare för innovationsdagen, 50% från Q3

Kund- och metodteam, avd. Förenkling, 50% från Q2 (markerat i handlingsplan)
Stefan Nordin (”Kunskap för tillväxt”), avd. Företag, 50% från Q2 (markerat i handlingsplan)
Camilla Nygren (”Förbättringsslussen”), avd. Regioner, från Q1
Monika Kväl (Strategiska regionala dialoger), avd. Regioner, från Q1

Teammedlem från avd. Förvaltning, Kunskapsutveckling och Kommunikation från Q2

En myndighet i tiden
Vi skapar framtidens hållbara kundupplevelser för Sveriges företagare genom
innovation och modern design av våra tjänster, vår service och våra
erbjudanden. Vi möter och överträffar våra egna och kunders förväntningar!
Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med att stärka vår förmåga till
förändring och förnyelse. Vårt aktiva arbete med ständiga förbättringar och
innovation gör oss kundfokuserade och effektiva. Vi är digitala, utvecklar
samarbeten och arbetar i team som stärker oss. Alla medarbetares kreativitet
bidrar till verksamhetens framgång och vi attraherar kompetenta personer i hela
landet. Vi vågar testa för att förnya, förbättra och förenkla för kunden – alltid
utifrån verkliga behov.
På så sätt stärker vi företagens konkurrenskraft.

Fördjupningsmaterial
Förklaringsmodeller, benchmark, rapporter, forskning och
case inom innovationsområdet

Källa – Amplify Innovation

Ramverk för innovationsförmåga
Riktning
•Syfte och mål
•Fokus och ambitioner
•Tillvägagångssätt och investeringar
•Styrning och indikatorer/mätetal

Förmåga
•Processer och principer
•Resurser och roller
•Kunskap och kompetens
•System och verktyg

Handling
•Utforska och exploatera
•Projekt och insatser
•Portfölj och prestationer
•Risker och belöningar

Engagemang
•Vision, värdegrund och kultur
•Samarbete och kommunikation
•Ledningens engagemang
•Allas delaktighet och motivation

Källa – Amplify Innovation

Innovationsmognad
SYSTEMISKA BETEENDEN

Ökad Professionalisering

– riktning,
organisatorisk förmåga, tydligt åtagande
genom konkret verkstad…

LEDNINGSRAMVERK – strategisk innovationsplan,
avsatt budget, arbetar med flera utmaningar parallellt…

PROAKTIV PROCESS – bygger bestående kapacitet och kunskap,
tydliga fokusområden, definierade roller med specifikt ansvar

Skapar…
Får idéer…

REAKTIV PROCESS – samlar in idéer,
har en process för idéhantering,
har en beslutsgrupp som prioriterar

”AD-HOC" AKTIVITETER – brainstormsessioner,
idétävlingar, "roliga fredag”…
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Källa – Amplify Innovation

Balans mellan ständiga förbättringar och
helt nya innovationer

Innovationssystem
Strategi

Innovationsledning

Team

Portfolio Management

Roller

Innovationsråd

Innovationsledare

Styrgrupp

Ambassadörer

Designprocess
Innovationsstrategi
(Handlingplan 1.0)

Verksamhetsstrategi för
Tillväxtverket

Resurser & Kompetens

Resurser

Kapital

Kompetens

Stödfunktioner

HR

IT

Juridik

Källa – Amplify Innovation

Professionalisation of innovation
Quality
management

Innovation
management

1950

1980

2010

Professionalisation

Project
management
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Källa – Amplify Innovation

Innovationledningssystem
Strategisk nivå

Omfamna innovation som en del av affärsverksamheten
Taktisk nivå

Bygga upp och leda innovationssystemet
Operationell nivå

Göra – utvecklings- och innovationprocesser i konkret verkstad
Scoping

Insighting

Ideation

Concepting

Prototyping

Develop

Implement
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Definition av innovation

Annan typ av definition

Nöjda medborgare

Regional tillväxt

Effektiv verksamhet

Förvandla insiktsfull kunskap till värde

Attraktivt samhälle

Nöjda medarbetare

Ny kompetens

Förnyelse och innovation i 112 myndigheter
Vad är det som gör att vissa myndigheter lyckas bättre än andra?
Syfte & fokus:
Det som reglerar innovation är en del av myndighetens ordinarie verksamhet
Uttalat mål och riktning för sitt innovationsarbete
Förutsättningar:
Kritisk massa medarbetare som arbetar regelbundet med innovation
En tydlig ledning av innovationsarbetet
En särskild grupp eller enhet som arbetar med innovation
Brist på: 1) Tid, 2) Finansiella resurser, 3) Systematiska arbetssätt och processer
Arbetssätt:
Involverar medarbetare från hela verksamheten, externa parter och kunder
Det finns särskilda arbetssätt för att fånga nya idéer, utveckla och testa idéer, samarbeta med
kunder, förstå behov och att välja vilka idéer/projekt man lägger resurser på

Kvalitets- och innovationsperspektiv i
offentlig sektor, Klas Palm, forskare UU
De viktigaste faktorerna att prioritera när det kommer till att uppnå god
organisatorisk simultankapacitet:

Budget för både ständiga förbättringar och innovation
Utveckling av en kultur där de anställda känner att det är tillåtet att göra misstag
Bra dialog både internt och med externa intressenter
Fokus på implementering av innovationer
Tydliga incitament för arbete med både ständiga förbättringar och
innovation…inom samtliga berörda yrkeskategorier
Arbeta via ”ambassadörer” som kan främja de innovativa processerna.

”Beredskap och villighet”
Community Readiness
De här sex dimensionerna, som alla har identifierats och testats för att kunna mäta och poängsätta beredskap och
villighet i ett sammanhang, presenterades av Edwards et al. (2000) samt av Plested et al. (2006) i boken Community
Readiness: A handbook for successful change:
Innovationsinsatser: I vilken utsträckning finns det insatser, formas det program, policy inom innovation?
Kännedom om insatserna: I vilken utsträckning känner medlemmarna i organisationen till vilka lokala insats som görs,
dess resultat och effekter? Är dessa insatser tillgängliga för alla inom organisationen?
Ledarskap: I vilken utsträckning stödjer utsedda ledare och inflytelserika medlemmarna i organisationen innovation?
Klimat och inställning: Vad är organisationens rådande inställning till innovation? Är det ett klimat av passiv
hjälplöshet eller ett klimat med aktivt ansvarstagande och handlingskraftig ”empowerment”?
Kunnighet inom innovation: I vilken utsträckning medlemmarna kunniga inom området - dess orsaker, konsekvenser
och hur det påverkar gemenskapen/organisationen?
Resurser tilldelade för innovation: I vilken utsträckning finns lokala resurser - människor, tid, pengar, lokaler med mera
- tillgängliga för att stödja insatserna?

Community
Readiness

9
8

7
6
5
4
3
2
1

Professionalisering, fullt ägarskap - Detaljerad och kvalificerad kunskap i frågan, om viktiga
faktorer och dess effekter. Träffsäkra utvärderingar guidar den fortsatt inriktningen. Modellen
tillämpas inom andra områden.

Bekräftelse och fortsatt utveckling - Insatser är på plats. Medlemmarna känner
sig bekväma och de nyttjar tjänsterna, och de stöder en utvidgning. Data rapporteras.

Stabilisering - Aktiviteter och insatser stöds av administratörer eller beslutsfattare inom
gemenskapen. Personalen är utbildad och erfaren.

Igångsättning - Tillräckligt med information är tillgänglig för att motivera
ansträngningarna. Aktiviteter har påbörjats.

Förberedelser - Aktiva ledare börjar planera på allvar. Gemenskapen erbjuder blygsamt
stöd för insatserna.

Förplanering - Det är en klar övertygelse om att något behöver göras. Det kan till och med finnas en grupp som arbetar med det.
Ansträngningarna är emellertid inte fokuserade eller noggrant utförda.

Vag kännedom/medvetenhet - De flesta känner att det är en viktig fråga, men det finns ingen direkt
motivation att göra något åt den.

Förnekelse och motstånd - Några i gemenskapen lägger märket till att det kan vara en fråga att ta tag i, men det finns
inget erkännande om att företeelsen skulle förekomma lokalt.

Ingen medvetenhet - Frågan eller problemet känns generellt inte igen inom gemenskapen, eller bland
ledarna (eller det kan verkligen vara - ”inte på kartan”).
Community Readiness: A handbook for successful change (2006 s.18)

Framstegsprincipen
Amabile och Kramer (2011) har i deras forskning kunnat visa på att dagliga rutiner, som uppmärksammar stora och små framsteg och
de saker som underlättar för varandra att göra framsteg, är bland det mest effektiva sättet för chefer och medarbetare att ge energi
och näring till nyskapande innovation samt påverka det inre arbetslivet.

Amabile och Kramer (2011) kunde också identifiera sju katalysatorer som främjar framsteg, samt fyra relationsförstärkande "närare"
(nourishers) som bidrar till framsteg.
Sju katalysatorer - som främjar framsteg:
1) Sätta tydliga mål
2) Tillåta självstyrning

3) Bistå med resurser
4) Ge tillräckligt med tid men inte för mycket tid
5) Hjälpa till med arbetet
6) Lärande från problem och från framsteg och framgångar

7) Tillåta idéer att flöda.
Fyra relationsförstärkare (nourishers) som bidrar till framsteg.
a) Respekt
b) Uppmuntran
c) Emotionellt stöd
d) Tillitsfull anknytning

Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsdelegationen, 2017

9 nyckelfaktorer för kundfokuserade
organisationer enligt Antrop

Innovationsledarens ansvar

Källa: Håkan Ozan, forskare i innovationsledning och expert i ISO:s standardiseringsgrupp för
Innovation Management Systems

Vad är innovationsledning?

Källa: Håkan Ozan, forskare i innovationsledning och expert i ISO:s standardiseringsgrupp för
Innovation Management Systems

Framgångsfaktorer för innovation enl.
Örebro kommun
Främja kapaciteten för innovation (testbädd, sluss, labb, system)
Stärka innovationsledningen (anställa, utbildning)
Smartare tjänster genom digitalisering
Användarcentrerat perspektiv på innovation (tjänstedesign)
Snabbare implementering av innovationer (mötesplatser, innovationsdagar,
ledarskap)

Framgångsfaktorer för innovation enl. SKL
Mod och uthållighet

Testa och experimentera
Förankra uppåt och nedåt

Innovationsledning (leda för det okända)
Samverka med aktörer
Involvera användarna

Hur arbetar Bolagsverket med
tjänstedesign och innovation?
Enheten för Digital tjänstedesign stödjer hela Bolagsverket med:
Samlad kundanalys; samla in och visualisera kundinsikter, -behov och -beteenden.

Snabba utvecklingsinsatser; öka utvecklingstakten från behov och idé till färdig lösning, samt bedriva
egna utvecklingsinsatser med fokus på digitala kundmöten.
Innovation för bättre kundmöten; skapa förutsättningar, struktur och arenor för innovation, samt själva
leverera innovativa lösningar som förenklar för kunderna.
Strategiskt arbete för kundmötet; arbeta strategiskt med kundmötet i olika kanaler, samt styra och följa
upp Bolagsverkets kundmötesstrategi.
Tjänstedesign; använda tjänstedesign för att nyutveckla och förbättra kundmöten och tjänster utifrån
kunders behov.

Insikter från Amplify Innovation

Insikter
Insikt: Otydliga Tjänster - Man vet inte vad andra gör eller vad TVV gör. Och, vet man det har man ändå
svårt att förklara eller beskriva det för andra. Vissa ledare har djup förståelse, men långt i från alla.
Insikt: Olika Kunder - Man förstår inte att man har olika kunder. Man har ingen förståelse för värdekedjan.
GD har givit ett direktiv att fokusera på ”företag” - men företag är inte homogena, och det finns andra
kunder också. Detta gör att man är förvirrad, inte har någon tydlig kundfokus, etc.
Insikt: Okunskap om Regionala Systemet - Många vet inte hur det regionala systemet fungerar och vad de
olika aktörerna arbetar med. Det är två huvudmålgrupper (företag & regioner) där alla kan förstå företag
men få har grepp om regionen.
Insikt: Regeringsuppdrag – vår kärnkompetens - TTV har, och bör ytterligare stärka sin unika förmåga att
svara på regeringsuppdrag av alla möjliga typer. Den verkliga förnyelseförmågan skall användas för att
fungera som ett ”konsultbolag” och svara på dessa. Innovation bör inte handla om att skapa NYA tjänster
utan att förnya de befintliga tjänsterna!

Insikter
Insikt: "Slasktratt" eller "Specialstyrka" - Att genomföra vissa regeringsuppdrag benämns ofta
som de sk. "slaskprojekten" och uppfattas inte som ett viktigt erbjudande. Vi måste få alla att
förstå hur viktiga de är och se hur dessa passar in i värdekedjan som en del i helheten.
Insikt: Okoordinerade Åtgärder - Det finns många inom TVV som vill sätta sin ”stämpel” på
innovationsarbetet. Den största risken vid genomförande av handlingsplanen är att enskilda
individer ser sig hotade och inte vill samarbeta i frågan - sk. ”revirpinkeri”. LG och avd. chefer
måste säkerställa en koordination, annars blir detta en ”hyllvärmare”.

Projektinsikt: Kunskap, Nätverk & Finansiering - Använd TVVs beskrivning av sin
kärnkompetens för att också sälja in central stödfunktion till ledning och övriga intressenter
inom TVV.
‐ Ex. ”Innovationskontorets huvuduppgift är att tillhandahålla kunskap, etablera nätverk
(ambassadörer) och finansiering/resurser för att stödja innovationsarbete.”

Active

External

Internal

Innovationsinsatser från
workshop med Amplify
Passive

