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Förord 

Under perioden september 2006 – juni 2010 verkade jag som följeforskare i projektet 
PIMM inom ramen för Helix-projektet Vardagsinnovationer och arbetsplatsens 
innovationssystem. 

Den här arbetsrapporten sammanfattar några lärdomar jag som forskare dragit av PIMM. 
I vanliga fall är projekt som mest spännande i uppstart och i backspegeln – det här 
projektet har utvecklats och förändrats under hela sin livstid.  

Det går inte att sammanfatta alla de lärdomar jag dragit från projektet. I den här rapporten 
har jag valt att fokusera på tre viktiga punkter: projektets mål och syften, vilka 
innovationer projektet stöttat och varför, samt den kontext som projektet ingår i. I övrigt 
hänvisar jag till de andra publikationer jag gjort kring PIMM. 

Jag skulle vilja tacka alla de som gjort det möjligt för mig att verka som följeforskare, först 
och främst professor Elisabeth Sundin för att hon gjort mig till en följeforskare och 
nyfiken empirisk forskare. PIMMs projektgrupp Lilian Carlsson, Anita Rosenquist, Inger 
Janefjord, Annika Nordström och Lennart Lidman som har låtit mig få vara med och ta 
del. PIMMs styrgrupp har varit en spännande och intressant arena för att förstå PIMM 
och de organisationer som ligger bakom: Tack Henrik Dahlström, Anders Carlsson, 
Elisabet Lärkhammar, Marie Hellbo, Sven Ehn, Agneta Westerdahl, Mats Uddén, Anders 
Hejl, Monica Hjern, Håkan Nilsson, Joakim Kärnborg och Richard Widén för att ni ställt 
upp och svarat på mina frågor! 

Slutligen vill jag tacka alla idébärare i PIMM. Att möta er har gjort att såväl forskning som 
följeforskning känts extra meningsfull! 

Johanna Nählinder Universitetslektor i industriell organisation, IEI, LiU 
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1 Introduktion 

PIMM var ett projekt som syftar till att ta till vara på framförallt anställdas idéer om hur 
man kan förbättra offentlig vård och omsorg. Detta gjordes genom att informera anställda 
om hur PIMM kan hjälpa de anställda att stödja deras idéer och sedan stödja de idéer som 
kommer in. Detta är den korta beskrivningen av ett projekt som involverar fem olika 
aktörer i Östergötland. 

PIMM står för Produktförnyelse inom vård och omsorg. Under fyra år samverkade ett antal 
aktörer för att genomföra informationsinsatser som syftade till att stimulera personer med 
anknytning till offentlig vård och omsorg att själva arbeta vidare med sina idéer för att så 
småningom, med stöd och hjälp från PIMM, kunna utveckla dem till en produkt som kan 
komma till användning. Satsningen var initialt koncentrerad till Norrköpings kommun 
men spreds i ett senare skede till Motalas kommun och landstinget i Linköping. Projektet 
inkluderade, förutom landstinget Östergötland, även Norrköpings kommuns vård- och 
omsorgsförvaltning och Motala kommuns socialförvaltning. Projektet stimulerade sålunda 
innovativitet hos offentligt anställda i kommun och i landsting. 

I PIMM arbetar projektledaren Lilian Carlsson och innovationsrådgivaren Lennart 
Lidman, båda från ALMI Östergötland samt idélotsarna Anita Rosenquist, Norrköpings 
kommun, Inger Janefjord, Landstinget Östergötland, samt Annika Nordström, Motala 
kommun. 

1.1 Ett annorlunda projekt 

Samtidigt särskiljer sig PIMM också eftersom det riktar sig till de grupper vi vanligtvis inte 
förknippar med innovativitet. Målgruppen: undersköterskor, vårdbiträden, personliga 
assistenter, sjuksköterskor, sjukgymnaster, läkare för att bara nämna ett fåtal, är inte yrken 
och professioner vi vanligtvis betraktar som innovativa. Detta diskuterar jag, Malin 
Tillmar och Caroline Wigren (2010a och 2010b)i Innovativeness among entrepreneurs in a female 
gender labeled sector samt Innovativeness among entrepreneurs in a female gender labeled sector Inte 
heller anses vanligtvis anställda i offentlig sektor vara innovativa, som jag diskuterade i 
Innovationer i offentlig sektor. En litteraturöversikt. (Nählinder 2008a) 
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I PIMM har kvinnor varit nästan lika innovativa som män, men de har varit sämre på att 
fullfölja sina idéer. Projektets arbetssätt, med idélotsar som informerar och vägleder idébärarna, har 
varit en viktig framgångsfaktor och motverkar jantelag och dåligt självförtroende. Detta har jag 
diskuterat mer ingående i Where are all the female innovators  (Nählinder 2010). 

Enligt PIMMs projektplan (ALMI 2006) utmärkte sig PIMM också genom sin 
uppsökande verksamhet. PIMM har inte bara erbjudit stöd för produktutveckling av en 
viss typ av produkter. Detta hade varit en väsentligt mindre insats. PIMM har dessutom 
aktivt gått ut och informerar medarbetare krävs en särskild organisation och 
programlogik. Det kräver fler inblandade aktörer och förankring, exempelvis i form av 
tillåtelse att förlägga informationsinsatser till arbetstid och utformning av 
friskrivningsavtal. PIMM var ett projekt som var beroende av att finna sin plats bland alla 
andra projekt som organisationerna arbetar med och ett uttalat eller outtalat stöd från 
organisationsledningen.  

PIMM utmärkte sig också genom att syfta till licensiering av produkter snarare än uppstart 
av företag. Det beror på att varken landstinget eller kommunerna är intresserade av att 
förlora innovativ personal, utan istället ser satsningen som ett sätt att sporra dem. Termen 
medarbetarskap har använts av landstinget för att förklara varför det är viktigt att stödja 
projektet. Genom att lotsa idéerna till licensiering av produkter snarare än uppstart av 
företag undviks dilemmat. Samtidigt har det man kallar för ”licensieringsspåret” varit 
problematiskt: det har varit svårt att locka företag att licensiera och vissa idéer är svåra att 
licensiera. 

PIMM var också ett näringslivsprojekt (att få fram fler kommersialiserade produkter vars 
produktion kan hjälpa till att skapa regionala arbetstillfällen) och ett personalpolitiskt 
projekt (underlätta arbetssituationen för de anställda och stimulera de anställda genom att 
värdesätta deras kreativa förmåga). Detta förväntades uppnås genom samma metod: att 
informera anställda om möjligheten att utveckla sin idé och få stöd att göra det. De olika 
inriktningarna har också speglats i styrgruppens sammansättning. 

En viktig aspekt av projektet är att projektet inte definierat bort tjänsteinnovationer utan 
välkomnat idéer som kan resultera i tjänster. Under hela projektet har PIMM brottats med 
hur man i praktiken ska attrahera och stödja tjänsteinnovationer. 

Slutligen utmärker sig också PIMM genom att lägga fokus på enkla vardagsnära produkter 
inom ”vård, omsorg, hälsa och välbefinnande”. Dessa vardagsinnovationer har kommit 
från problem de anställda mött i vardagen. PIMM har varit mycket framgångsrik i att 
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stödja vardagsinnovationerna, Dessutom har projektet också fått in en mängd förslag på 
lösningar som redan finns kommersialiserade men som de anställda inte varit medvetna 
om. 

1.2 PIMMs aktörer i styrgrupp och projektgrupp 

Sex regionala aktörer är involverade i PIMM. Förutom ALMI Östergötland, som på 
många sätt är den mest synliga aktören i PIMM, deltar även socialförvaltningen i Motala 
kommun, vård- och omsorgsförvaltningen i Norrköpings kommun, näringslivskontoret i 
Norrköpings kommun, Landstinget Östergötland, Östsam och Hälsans nya verktyg 
(HNV). PIMM är formellt en del av HNV.  

Aktörerna kommer från två olika territoriella nivåer, läns- respektive kommunnivå, samt 
är inriktade på två olika offentliga verksamheter: näringslivsstöd respektive vård.  

PIMM har aktivitet på två nivåer. Förutom den operativa nivå där verksamheten bedrivs 
finns även en styrgrupp. På styrgruppsnivå är den främsta aktiviteten styrgruppsmötet 
som äger rum ungefär en gång i kvartalet. 

I styrgruppen ingår representanter för Landstinget Östergötland, Norrköpings kommun 
näringslivskontoret, HNV, Östsam samt en representant för ALMI, förutom 
projektledaren Lilian Carlsson som inte formellt ingått i styrgruppen. Därutöver har jag, 
som följeforskare från Helix, deltagit vid styrgruppens möten. Vid flera tillfällen har 
representanter i styrgruppen lyft frågan om projektgruppens medlemmar skulle i 
styrgruppen. 

Norrköpings kommuns näringslivskontor är representerat i styrgruppen men inte vård- 
och omsorgskontoret. Enligt näringslivsstrateg Monica Hjern kommunicerar hon som 
kommunens representant i styrgruppen även med Lars Carlsson som är chef för vård- 
och omsorgskontoret och fyller därmed bägge rollerna. Norrköpings kommun 
representeras på den operativa nivån av en idélots som kommer från vård- och 
omsorgsområdet. Idélotsen sitter i samma lokaler som näringslivskontoret.  

Under de år jag har följt PIMM har de ingående organisationerna representerats av olika 
personer. Som framgår av Tabell 1 har många av organisationerna bytt representant under 
projekttiden, i ett par fall flera gånger. Nya styrgruppsmedlemmar har påverkat dynamiken 
i gruppen och bidragit till att åter lyfta gamla frågor. När en organisation bytt 
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styrgruppsmedlem har den organisationen ofta bytt fokus: Styrgruppsmedlemmarna 
representerar inte bara sina organisationer. De har också personliga agendor som påverkar 
vilka frågor de väljer att driva i styrgruppen.  

I styrgruppen ingår inga politiker utan enbart tjänstemän. Detta innebär inte att de är 
maktlösa: jag upplever att de har en tydlig maktbas och förhandlingsutrymme och att de i 
tjänstemannarollen ser utrymme för sin personliga agenda. Begreppet ”den politiske 
tjänstemannen” kan användas för att beteckna många av de personer som sitter i 
styrgruppen. 

Tabell 1. Representanter per organisation i styrgrupp och operativ verksamhet.  

Överstrukna namn markerar före detta medlemmar i styrgruppen. Kursiva namn markerar tillfälliga 

inhoppare.  

Källa: tabellen bygger på egna anteckningar från deltagande i styrgruppsmöten och tar upp 

representanter i den ordning de representerat respektive organisation 

 Representant för styrgruppen Projektarbetare i operativ verksamhet 

ALMI Ordförande Henrik Dahlström 
Projektledare Lilian Carlsson 

Projektledare Lilian Carlsson 
Innovationsrådgivare Lennart Lidman 
Innovationsrådgivare Christian Wahlberg 

HNV Processledare Anders Carlsson 
Operativ ledare Elisabeth Lärkhammar 
Marie Hellbo 
VD Sven Ehn 

 

Landstinget 
Östergötland 

Personaldirektör Agneta Westerdahl 
HR-strateg Mats Uddén 
FoU-projektledare Anders Hejl 

Idélots Inger Janefjord 

   

Norrköpings 
kommun 

Näringslivsstrateg Monica Hjern Idélots Anita Rosenquist 

Motala 
kommun  

Utvecklingssamordnare Håkan Nilsson Idélots Annika Nordström 

Östsam Näringslivssamordnare Joakim Kärnborg 
Näringslivssamordnare Richard Widén  
Näringslivssamordnare Joakim Kärnborg 
Näringslivssamordnare Richard Widén  
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1.3 Disposition och syfte med rapporten 

I introduktionen beskriver jag projektet och dess aktörer övergripande. I kapitel 2, 3 och 4 
diskuterar jag tre olika aspekter av projektet som påverkar vad PIMM gjort och vilka 
konsekvenser det kan leda till utanför projektet. I kapitel 2 diskuterar jag de mål och 
syften som styrt projektet och hur de hänger ihop med arbetssättet. Som vi ser i kapitel 2 
har vissa typer av mål dominerat över andra, och arbetsprocessen har haft betydelse även 
som selektions- och prioriteringsverktyg. I kapitel 3 diskuterar jag vilka typer av 
innovationer som projektet främst stöttat och varför det är lättare att stötta 
varuinnovationer än tjänsteinnovationer och organisatoriska innovationer. Jag diskuterar 
även hur arbetsprocessen som sådan är anpassad för att stödja forskningsnära 
varuinnovationer, och att det beror på att de gängse innovationsstödet är utvecklat med 
dessa i åtanke. Slutligen, i kapitel 4 återgår jag till att diskutera effektmålen och ger en 
förklaring till varför det är svårt att uppnå dem. Sedan följer en sammanfattande slutsats 
och en reflektion där jag sätter in PIMM i ett större sammanhang. Rapporten avslutas 
med referenslista och två bilagor. I den första bilagan återges PIMMs syfte och mål som 
de beskrivs i PIMMS projektplan (ALMI 2006). I den andra bilagan återfinns titlarna på 
alla publikationer som jag publicerat i anslutning till PIMM. 
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2 Mål, syften och arbetssätt inom PIMM 

PIMM styrdes av en hierarki av mål, syften, målsättningar och uppföljningsindikatorer. 
Målen och syftet har haft en stor betydelse på styrgruppsmötena, där en stående punkt 
har varit att redogöra för de aktuella måltalen. Dragningen har legat till grund för 
diskussioner i styrgruppen. Mycket mindre diskussion i styrgruppen har ägnats åt andra 
strategiska frågor, såsom prioritering mellan olika idéer och på vilka grunder idéer ska 
prioriteras.  

PIMM har ett syfte, nio målsättningar och ett andra kvantifierade målsättningar av lägre 
dignitet och ett par föreslagna uppföljningsindikatorer. Under projektets löptid är det 
endast syftet och målsättningen som haft betydelse. Förhållandet mellan målen och 
syftena i PIMM har jag och Elin Wihlborg beskrivit i artikeln Innovation policy implementation 
at the local level: the case of PIMM. 

Trots att målen haft en central position i projektet är de inte lätta att beskriva. Såväl mål 
som syfte med PIMM är därför bilagda rapporten: (se bilaga 8.1).  

2.1 PIMMs många mål 

PIMMs mål delas in i fyra olika grupper: attityd, produktion, genus och tillväxt. De flesta 
av målen är tydliga och konkreta projektmål. Till exempel har man ställt upp ett mål för 
hur många anställda som ska informeras istället för att beskriva att idélotsarna ska 
informera anställda. 

Under styrgruppsmötena har fokus riktats på de konkreta kvantifierade projektmålen, och 
inte på effektmålen, alltså den betydelse projektet har utanför sig självt. Det finns ett 
viktigt undantag, mål (9), om antalet skapade arbetstillfällen, som ledde till mycket 
diskussion i styrgruppen under våren 2007. 
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Kvantitativa mål

Kvalitativa mål

projektmål
effektmål

1. Det innovativa klimatet 
har förbättrats

9. Storlek på omsättning av 
kommersialiserade 
produkter

2. Antalet anställda som informerats
3. Antal anhöriga/vårdtagare som informerats
4. Antal idéer som fångats upp av idélots
5. Antal idéer som lett till förstudie
6. Antal idéer som slussats till företag
7. Antal idéer som kommersialiserats
8. Andel idéer som kommer från kvinnor

 

Figur 1. PIMMs mål uppdelade efter typ av mål 

Projektmålen har vägt tyngre än effektmålen i PIMM. En annan viktig slutsats är att de 
kvantifierade målen varit viktigare än det icke-kvantifierade målen. En viktig anledning är 
att det är lättare att diskutera och enas om projektmål och kvantifierade mål. Kontexten 
runt projektet är svårare att påverka. Samtidigt som det kan tyckas tröstlöst eller 
ouppnåeligt att sträva efter att uppnå effektmålen är det ytterst viktigt att projektet i sig 
leder till den effekt på kontexten man tänkt sig – projekt kan inte existera för att uppfylla 
projektmål, men för att påverka större skeenden. 

2.2 Två olika syften 

Förutom de nio målsättningarna har PIMM ett långt syfte som presenteras i sin helhet i 
bilaga 8.1. Under styrgruppsmötena har det används av projektledaren som ett sätt att 
påminna styrgruppsdeltagarna om att projektets mål går utöver projektmålen. Syftet har 
alltså använts som ett effektmål, och har sällan lett till diskussion. Eftersom syftet är långt 
och svårtolkat följer här min tolkning. Syftet med PIMM är tvåfaldigt: 

1. att stödja innovativa idéer 
2. att förstärka innovativa processer i offentlig miljö 

De innovativa idéerna ska komma från anställda/vårdtagare/anhöriga i Östergötland, de 
ska kommersialiseras och de ska leda till fler jobb. De innovativa idéernas värde ska 
bedömas även efter andra kriterier än (a) kommersialiserbarhet, nämligen (b) 
användbarhet inom kommun/landsting; (c) ökad kvalitet för 
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medborgare/vårdtagare/arbetstagare/anhörig samt (d) förbättrad driftsekonomi för 
kommun/landsting. 

Innovationsprocesserna ska stärkas så att de blir (a) inkluderande (tar till vara på 
personalens innovationsanda och nytänkande), (b) gränsöverskridande (öka samverkan 
mellan näringsliv och offentlig sektor), (c) gender-medvetna (bidrar till jämnare 
könsfördelning) samt (d) hållbara (långsiktigt stödja innovativa processer). 

I syftet poängteras också projektets unikitet, som beskrivs som (a) dess breda uppsökande 
verksamhet som stimulerar och tillvaratar idéer, (b) dess inriktning på vardagsnära 
produkter inom vård och omsorg, (c) dess licensierings-inriktning. Genom att beskriva sin 
unikitet, visar projektet också hur syftet ska uppnås, det vill säga vilken typ av idéer 
PIMM tittar efter, hur projektet ska nå målgruppen och hur projektet ska kommersialisera 
produkterna. 

Målsättningarna är konkretiseringar av den första halvan av syftet, det vill säga hur 
projektet ska stödja de innovativa idéerna). Egentligen är det endast ett mål, att förbättra 
det innovativa klimatet, som riktar in sig på att stärka de innovativa processerna i offentlig 
miljö. Projektets arbetssätt är också bara inriktat på första delen av syftet: projektet har 
inte arbetat strukturerat med att förbättra det innovativa klimatet, och det finns heller 
ingen idé om hur detta skulle kunna ske. En orsak till detta kan vara att begreppet 
innovativt klimat uppfattats som svårt, och i och med detta som svårt att förbättra. 

2.3 Målglidning: näringslivspolitik alltmer viktig 

PIMM har ett komplext syfte och därutöver ett antal målsättningar av olika vikt. De flesta 
av målsättningarna är kvantifierbara. Här härbärgerar PIMM en inneboende spänning. 
Hur väger projektet de olika delarna av syftet mot varandra? Är någon målsättning 
överordnad en annan? Hur hanterar projektet icke-kvantifierade syften och målsättningar? 
Det finns underlag för målkonflikter.  

Samtidigt fungerar också det flerfaldiga syftet och de många målsättningarna som en 
tryckluftsventil. Genom att tillåta en mångfald syften och målsättningar har varje 
organisation en möjlighet att peka på att de egna syftena och målsättningarna är viktiga i 
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PIMM. De kvantifierade målsättningarna fungerar också som ett gemensamt mål som 
projektet kan hålla sig till och hänvisa till vid potentiella konflikter.1  

De kvantifierade målsättningarna styr PIMM i hög utsträckning. Ett exempel på hur detta 
kan skapa problem är den diskussion som fördes under styrgruppsmötet den tjugosjätte 
mars 2006. Frågan togs upp om man kunde hamna i en situation där idélotsarna 
informerar i för högt tempo. Det är viktigt att idébärarna relativt snabbt ska få feedback 
på sin idé och möjlighet att gå vidare. Projektet kan då hamna i en situation där för många 
idéer kommer in samtidigt och skapar en flaskhals i idémottagningen (se Figur 3). Kanske 
skulle det vara bättre om de informerade i en lite lägre takt? Eftersom idélotsarnas 
prestation mäts i hur många de informerar och hur många idéer som inkommer från deras 
del av verksamheten, saknar de incitament att informera i ett lugnare tempo.  

Denna styrning kan också leda till att de mål som är mindre kvantifierade kan prioriteras 
ned, likaså att de syften som inte är kvantifierade kommer att bli underordnade. Under 
projektets gång har ett mål tillkommit2 och styrgruppen har lagt olika tyngdpunkt på de 
olika målen i projektet. Under en period ägnades tillväxtmålet (9) mycket diskussion, 
främst för att målet var viktigt för organisationen Hälsans Nya Verktyg och dess interna 
mätetal. Attitydmålet (1) har hela tiden haft en underordnad ställning.  

Vid styrgruppsmötet den 17 november 2008 ledde presentationen av måltalen till en 
diskussion om de skulle revideras. Under mötet beslöt  styrgruppen att i princip stryka 
mål (3): anhöriga/vårdtagare skulle nu informeras i den mån de visar intresse. Beslutet 
berodde på att projektet inte hade förutsättningar att nå målet och att intresset från 
anhöriga och vårdtagare varit lågt. Under projektets senare löptid fattades ett 
styrgruppsbeslut om att kommersialiseringsmålet (7) skulle vara överställt de övriga 
målen.  

Styrgruppen uppfattade att näringslivspolitiken och personalpolitiken var lika viktiga och 
att det inte fanns motsättning mellan dem. På styrgruppsmötet 23 september 2009 
diskuterade styrgruppen frågan. Även om styrgruppen länge hade uppfattningen i 
styrgruppen att målen inte stod mot varandra, är det lätt att i efterhand konstatera att 
projektets inriktning glidit. Från början var projektet öppnare. För det första inkluderade 
                                                            
 

1 De kvantifierbara målen har också ökat i betydelse, eller åtminstone har de poängterats mer under de senare 
styrgruppsmötena. 
2 Målet ”att öka samverkan mellan de offentliga aktörerna (landsting och kommun)” lades till målen efter 
styrgruppsmöte 060901, men har efter det inte haft någon större betydelse. 
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projektet flera typer av idéer och för det andra var styrgruppen mån om att uppnå fler 
typer av effekter än kommersialisering. Delvis är denna glidning en konsekvens av de 
erfarenheter och vägval styrgruppen och projektgruppen gjort. Det är också en 
konsekvens av förändringar i styrgruppen och de representanter för organisationerna som 
suttit i styrgruppen. I början av projekttiden fanns en balans mellan näringspolitiska och 
personalpolitiska aktörer i gruppen, men under projektets löptid blev projektet mer och 
mer ett näringspolitiskt projekt. En indikation på att näringslivsaspekten dominerade i 
projektet var att alla i styrgruppen ”talade samma språk” och använda samma 
näringspolitiska terminologi. 

Glidningen bort från den personalpolitiska inriktningen berodde bland annat på att 
landstingets ursprungliga representant, Agneta Westerdahl, som mycket tydligt drev 
betydelsen av medarbetarskap i projektet, kom att ersättas av Mats Uddin och senare 
Anders Hejl, som båda höll en lägre profil i projektet. Innovationsklimatsmålet kom att 
omtolkas som att projektgruppens medlemmar skulle vara extra hänsynsfull mot idébärare 
vars idéer inte höll, så att de inte skulle förlora självförtroende. 

Sammanfattningsvis (se Figur 2) kan vi konstatera att PIMM hade ett flertal mål och att de 
mestadels varit kvantitativa. Projektmålen har dominerat över effektmålen, och 
framförallt i slutet på projektperioden kom näringslivsmålen att dominera över de 
personalpolitiska målen. En konsekvens av att dessa måldimensioner kom att dominera 
blev att det innovativa klimatet fick mindre betydelse, att medarbetarskapet blev mindre 
viktigt än konkreta innovationer och att projektets interna resultat blev viktigare än de 
konsekvenser projektet fick på sin omgivning. 

Dominerande måldimension  

Kvantitativa mål Kvalitativa mål 

Projektmål Effektmål 
Näringslivsmål Personalpolitiska mål 

Figur 2. Tre måldimensioner i PIMM 

Målen med PIMM har ständigt varit uppe för diskussion i styrgruppen till skillnad från 
arbetssättet. Projektet har också glidit i vilka typer av innovationer som anses mest 
värdefulla. Detta kommer att diskuteras i kapitel 3. 
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2.4 Arbetssättet inom PIMM stödjer en viss typ av 
innovationer 

Hittills har jag övergripande beskrivit projektet och diskuterat mål och syften. I det här 
avsnittet beskriver och diskuterar jag det arbetssätt som valts för att genomföra projektet 
och styra mot mål och syften. Som framgår är arbetssättet främst inriktat på de 
kvantifierade målen och endast perifert för att stödja det innovativa klimatet. 

Under projektets löptid har jag lagt mycket tid på att undersöka hur projektet fungerar. 
Som utgångspunkt hade jag den beskrivning av projektets arbetssätt som presenterades i 
projektplanen. 

I projektplanen beskriver PIMM sitt arbetssätt, vilket åskådliggörs i Figur 3. Man utgår 
från (1) informationsinsatserna, och nästa steg är (2) idémottagning som innehåller såväl 
(a) registrering som (b) kontakter med andra för precisering. Tredje (3) steget är 
innovationsrådgivning som kan leda till tre olika utfall: lotsning till annan resurs, idé läggs 
ner eller (4) licensiering eller annan process mot marknaden. De två första innebär att 
idén läggs ned från PIMMs sida. Det femte steget (5) är att idén når marknaden.  

Olika aktörer knyts till olika faser. Idélotsarna är enligt projektplanen huvudsakligen 
ansvariga för (1), innovationsrådgivaren för (2), (3) och (4). Steg (5) är i egentlig mening 
inte del av projektet. 

ALMI hade initialt farhågor om hur övergången från fas 1 till fas 2 skulle fungera. Över 
tid tog idélotsarna över de tidigare delarna av idémottagningen och följde idén 
tillsammans med innovationsrådgivaren. Idélotsarna var alltså aktiva i fler faser än den 
första fasen. Exempelvis gjorde idélotsarna de inledande google-baserade 
nyhetsgranskningarna. De har också genomgått ALMI-utbildning för att bli 
innovationsrådgivare inom vård och omsorg. Ett viktigt resultat med projektet utöver de 
formella målen är att vårdpersonal, som exempelvis idélotsarna, kan utföra viss 
innovationsrådgivning, något styrgruppen inte var övertygad om när projektet startade.  
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informationsinsatser

Idémottagning

Registrering
Kontakter för precisering

Produkt når marknaden

innovationsrådgivning
Lotsning till annan

instans
Idé läggs ner

Licensiering 

Eller annan väg 
till marknaden

 

Figur 3. PIMMs arbetssätt - idékvalificeringsprocessen  

Källa: omritad från ALMI (2006) sid 7. 

I Figur 3 har PIMM valt att även inkludera steg (5), det vill säga att produkten når 
marknaden. PIMM ansvarar för att underlätta licensieringen av produkten. Däremot ligger 
det bortanför syftet med PIMM att föra ut produkten på marknaden. Trots detta 
diskuterar såväl pårojektgruppen som styrgruppen ofta hur produkten ska nå marknaden 
och det finns en frustration över att det är svårt att få företag att producera den vara de 
licensierat. PIMMs första licensierade produkt, en pyjamas som förhindrar att dementa 
sliter av sig blöjan, har trots lång tid och efterfrågan från verksamheter, inte kommit i 
produktion. I maj 2007 deltog jag i ett möte där idélotsen Anita Rosenberg frågade en 
verksamhet som testat ”pyjamasen” om deras erfarenheter. De var mycket ovilliga att 
lämna ifrån sig sina testexemplar eftersom den var så användbar i verksamheten. 

Lika svårt tycks det vara att få upphandlingsenheten att köpa in de varor som tagits fram. 
Kateterbyxan KadyCare har tagits fram och säljs till privatpersoner, men 
upphandlingsenheten har inte köpt in den. 

Det är viktigt för de deltagande organisationerna att dra nytta av de innovationer som 
PIMM hjälper till att utveckla. Samtidigt är organisationerna så stora, att de representanter 
som sitter i styrgruppen har litet inflytande över de varor och tjänster som köps in av 
deras egen organisation.  
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Ett problem med PIMM har varit att landsting och kommun har gett med den ena 

handen (valt att delta och avsätta resurser för att genomföra innovationsstödjande 

åtgärder) men inte tagit emot med den andra (köpt in de produkter som skräddarsytts för 
att åtgärda verksamheternas problem). Detta kommer att diskuteras vidare i avsnitt 4. 

Figur 3 visar hur projektplanen beskrev hur man trodde att arbetssättet i PIMM skulle 
vara. Figur 3 ger inte mycket information om hur processen går till eller vad som 
förutsätts för att den ska fungera. Jag har vid flera tillfällen försökt rekonstruera hur 
idékvalificeringsprocessen i praktiken fungerar. Jag har vid minst två tillfällen försökt att 
intervjua innovationsrådgivaren för att få en förståelse för processen och ”tvinga fram” en 
beskrivning för hur idékvalifikationsprocessen går till. Redogörelserna skiljer sig påtagligt 
från varandra. Vid ett av tillfällena beskrev innovationsrådgivaren för mig hur jag ser 
idékvalificeringen som en linjär process, men att idékvalificeringsprocessen är mer kaotisk, 
som en trasselsudd. I avsnitt 2.4.1 beskriver jag min förståelse för hur 
idékvalificeringsprocessen ser ut i stora drag. 

2.4.1 En idé från början till slut 

Idéer inkommer ofta ett tag efter att idélotsarna informerat. Ibland kommer samma 
idébärare med flera idéer på en gång: då försöker idélotsen ofta hjälpa idébäraren att välja 
en idé att börja med. Det är inte ovanligt att idébäraren är osäker om värdet av sin idé. 
Idélotsen och ibland även idébäraren googlar idén för att se om den redan finns. Det är 
mycket vanligt att det redan finns en produkt som fyller den funktion som idébäraren vill 
åt. Av de 306 idéer som inkommit till PIMM i oktober 2009 var 163 avslutade och av 
dessa var 90 stycken avslutade eftersom det redan fanns en lösning till problemet. 
Idébäraren uppmanas också att göra en enkel marknadsundersökning: att fråga sina 
kollegor om det finns ett behov för den produkt idébäraren föreställt sig. Idélotsen 
försöker få idébäraren att fylla i en idébeskrivningsmall. Ibland hjälper idélotsen 
idébäraren med att fylla i den. Ofta tar det lång tid innan idébäraren fyller i 
idébeskrivningsmallen. Idélotsarna beskriver att en viktig del av deras arbete är att ”ligga 
på”. I och med att idébeskrivningen kommit in till ALMI registreras idén i ALMIs system 
och ansvaret för idéen övergår till ALMI. Idébeskrivningsmallen är alltså en viktig 
(informell) milstolpe, och det är en milstolpe många idéer inte uppnår. I och med att 
idébeskrivningen inkommit till ALMI blir innovationsrådgivaren inkopplad. Idélotsen 
fungerar här som en brygga in till innovationsrådgivaren, eftersom många känner sig 
osäkra inför mötet med innovationsrådgivaren. Detta har jag skildrat i artikeln Where are 
all the female innovators. 
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Hittills har idélotsarna – med sitt vårdperspektiv – ansvarat för kontakten med idébärarna 
och deras idéer. I och med att innovationsrådgivaren tar över stärks företagarperspektivet, 
och innovationsrådgivaren förklarar att han tittar efter om idén är kommersiellt bärkraftig. 
Tidigt i processen påbörjar innovationsrådgivaren ofta arbetet med att hitta ett företag 
som skulle kunna vara intresserad av att bli licenstagare. Det ideala företaget, beskriver 
innovationsrådgivaren, tycker att produkten är intressant att investera i och produkten 
passar in i företagets utbud. Parallellt arbetar innovationsrådgivaren och idébäraren med 
produktidén. Ibland backar innovationsrådgivaren till det ursprungliga problemet 
idébäraren försöker lösa och hittar andra, alternativa lösningar. Idéerna som kommer in 
till PIMM är således ofärdiga och utvecklas mycket i samspelet mellan idébärare, idélots 
och innovationsrådgivare. Vid behov beställer innovationsrådgivaren tekniköversikter och 
marknadsundersökningar. När innovationsrådgivaren upplever att idén är mogen, och 
idén behöver det, ansöker han om extra medel. Dessa medel går oftast till tekniköversikt 
och prototyper. Så småningom hjälper innovationsrådgivaren idébäraren att ansöka om 
ett preliminärt patent, som sedan används för att idén ska vara skyddad när 
innovationsrådgivaren presenterar den mer konkret för presumtiva licenstagare.  

I den här processen ska idébäraren vara drivande, och i idébeskrivningen förbinder sig 
också idébäraren att investera fyrtio timmar i den egna idén. Innovationsrådgivaren 
upplever att idébäraren ibland blir en belastning för den egna idén, eftersom de inte 
investerar tillräckligt med tid i sin egen idé. Idébärarna, och hur mycket de ska stöttas, är 
en återkommande diskussion i projektgruppen.  

2.4.2 De flesta idéer blir aldrig innovationer 

Idékvalificeringsprocessen är viktig eftersom den även är ett verktyg för att selektera 
idéer. Alla idéer blir inte innovationer. Det är inte realistiskt att förvänta sig att alla idéer 
skulle bli innovationer. Detta väcker frågan hur selekteringen och prioriteringen av idéer 
som kommer in till PIMM går till. Tyvärr är det omöjligt att ge ett bra svar på frågorna 
eftersom PIMM inte officiellt lagt ner idéer under projektets löptid. Anledningen till att 
projektet undvikit att selektera idéer är att det är viktigt för projektgruppen att det är 
idébäraren själv som lägger ner idén. På så sätt upplever PIMM att man tar hänsyn till 
idébäraren och gör det troligare att han eller hon återkommer med en ny idé vid ett senare 
tillfälle. Denna tanke kopplas samman med innovationsklimatsmålet.  

Det är också otydligt hur man inom projektet prioriterar de idéer innovationsrådgivaren 
arbetar med. Det finns ett dokument som beskriver hur ärendena prioriteras, men det är 
inget levande dokument. Innovationsrådgivaren uppskattade i oktober 2009 att han hade 
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40-50 idéer aktuella, och att han jobbade med 20-25 idéer på en vecka. Han beskriver att 
han prioriterar idéer efter om de är bra och efter kommersialiserbarhet. Min bedömning 
är att det är ett svårt och grannlaga arbete att prioritera och selektera idéer, och att detta 
arbete i stor utsträckning har legat hos innovationsrådgivaren. Med några få undantag har 
selektion- och prioriteringfrågor inte tagits upp i styrgruppen. Periodvis har idéerna 
diskuterats på projektgruppsmötena i de fall innovationsrådgivare och idélots velat höra 
de andras synpunkter och tankar om lösningar. Prioritering av idéerna har skett 
informellt. 

I det här kapitlet har jag diskuterat mål, syfte och arbetssätt. Jag har konstaterat att 
kvantitativa mål har dominerat över kvalitativa mål, att projektmål har dominerat över 
effektmål och att näringslivsmål har dominerat över personalpolitiska mål. Målen har 
diskuterats regelbundet vid styrgruppsmötena, och mångfalden mål har varit positiv, 
eftersom de olika aktörerna kunnat lägga olika mycket tonvikt vid olika mål.  

Arbetssättet – idékvalificeringsprocessen – inom PIMM är anpassad för att möta de 
kvantitativa målen och är snarare inriktad på näringsliv än på personalvård. Ett problem 
med arbetsprocessen är att den inkluderar även ett steg som ligger utanför projektet – att 
föra ut produkten på marknaden. Detta har visat sig vara ett problem, eftersom det ligger 
utanför projektets makt att få företag att producera den produkt de licensierat eller 
upphandlingsenheten att köpa in de varor projektet producerat.  

Arbetsprocessen fungerar också som en selektionsprocess och prioriteringsprocess, men 
såväl selektion som prioritering har skett informellt och det är bitvis oklart på vilka 
grunder. 

I nästa kapitel kommer vi bland annat att diskutera hur arbetsprocessens utformning har 
påverkat vilka idéer som stöttats i PIMM. 
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3 Innovationer som syns 

PIMM vill främja dels innovationer som sådana och dels det innovativa klimatet. Här 
diskuterar jag vilka innovationer som har kommit fram inom PIMM och analysera troliga 
orsaker till varför. 

Innovationer är ett mycket brett begrepp. En användbar definition (Fagerberg 2005, sidan 
4, min översättning) är att en uppfinning är första gången en idé för en ny produkt eller 
process kommer i dagen, medan en innovation är första försöket att genomföra idén i 
praktiken. Innovationsbegreppet är alltså mycket rymligt och ska inte begränsas till enbart 
teknologiska innovationer. Ofta används även snävare innovationsbegrepp där enbart 
tekniska innovationer inkluderas. 

Det rymliga innovationsbegreppet leder till att det finns många olika typer av 
innovationer. Här kommer jag att skilja mellan olika typer av produktinnovationer och 
processinnovationer men också mellan innovationer som har sitt ursprung i forskning 
(forskningsbaserade innovationer) och innovationer som har sitt ursprung i vardagens 
problem (vardagsbaserade innovationer). 

3.1 Varor passar bra i PIMM 

Indelningen i produkt och process-innovationer är en enkel modell för att skilja mellan 
olika typer av innovationer.3 Den presenteras i Figur 5. En produktinnovation är en ny 
produkt som kan köpas och säljas. En produktinnovation kan vara såväl en vara,som 
mobiltelefon, industrirobot eller tepåse, eller en tjänst, som charterturism, 
streckkodssystemet eller sjukvårdsupplysningen. En processinnovation är en förändring i hur  
man producerar produkter. En processinnovation kan vara teknologisk (som användandet 
av en ny vara i produktionsprocessen, såsom en industrirobot, en ny process för 
tillverkning av tillväxthormon eller ett nytt datasystem för att ta betalt för bussresor) eller 
organisatorisk (som lean production, dublinmetoden eller just-in-time konceptet). För en 
längre redogörelse, se Edquist mfl (2002).  

                                                            
 

3 Idéerna som kommer in är inte innovationer, eftersom de inte kommersialiserats. Trots det väljer jag att 
betrakta dem som potentiella innovationer här, eftersom det är processen där de blir – eller inte blir – 
innovationer som är intressant. 
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Figur 4. Fyra typer av innovationer 

3.1.1 Produktinnovationer är mer synliga än processinnovationer 

Den beskrivning av arbetssätt som PIMM gjort (se Figur 3) är konstruerad för att stödja 
produktinnovationer. Projektplanen (ALMI 2006) utgår från att samma modell kan 
användas för att stödja tjänsteinnovationer. Det framgår exempelvis av skrivningen på 
sidan 8 i projektplanen att ”för tjänsteinnovationer är tillvägagångssättet i princip 
detsamma även om man då inte talar om tekniska lösningar, prototyper, tillverkningar 
utan lösningar, modeller, konceptualisering el.dyl.”.  

Projektet har haft svårt att hantera teknologiska processinnovationer, organisatoriska 
processinnovationer och tjänsteinnovationer. 

3.1.2 Osynliga tjänsteinnovationer 

PIMM har haft svårt att rekrytera och stödja tjänsteinnovationer. För att förstå varför 
måste vi först förstå vad en tjänst är och hur den skiljer sig från en vara.4  

                                                            
 

4 Definitionen av tjänster är negativ: det som inte är en vara är en tjänst. Detta synsätt bygger på att alla 
produkter kan delas in i två kategorier: antingen är det en vara, eller så är det en tjänst. Detta är en falsk dikotomi 
eftersom det finns så många produkter som har drag av båda typerna av produkter. Det finns varor som har ett 
högt tjänsteinnehåll, som exempelvis mobiltelefoner och GPS-apparater. När du köper en mobiltelefon är det 
som regel inte skalet du är ute efter. Om samma produkt kan säljas på flera olika sätt har det förmodligen ett högt 
tjänsteinnehåll: tänk på en bok eller en CD-skiva. 

 

Det finns också förpackade tjänster där köpet innebär att du får ett ting, men det är egentligen inte den som du 
köper: genographic-projektet eller upplevelsepresenter. En tjänst kan också synliggöras genom att det ingår en 
vara: det är inte ovanligt att kunden får exempelvis en morgonrock i samband med ett spa-besök eller ett intyg 
efter en kurs. 
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Den ideala tjänsten är immateriell, kan inte lagras eller transporteras (Hermelin 1997:59). 
Ett konkret exempel på en tjänst är charter-turism. Tjänsten charter-turism går inte att ta 
på – även om vi kan ta på flygplanet, hotellet och nässkydden –  den kan inte lagras  –
reseledarna kan inte arbeta ihop en massa resor under lågsäsong) och den kan inte heller 
transporteras  – det är svårt att leda en resa i Borneo från ett kontor på Östermalm. Några 
viktiga egenskaper hos tjänster, och hur det påverkar deras innovativitet, sammanfattas i 
Tabell 2. 

Tabell 2. Utmärkande egenskaper för tjänster samt hur de påverkar innovativitet. Källa: Nählinder 

(2005) 

 Konsekvens Exempel 

Tjänster är osynliga Det blir svårare att räkna tjänster och se hur en 
tjänst förändras 

Det är svårt att 
beskriva en charter 
och hur konceptet 
förändras 

Tjänster konsumeras 
när de produceras 

Personalen blir synlig och processen ofta mer 
arbetsintensiv. Det kan vara svårt att effektivisera 
processen utan att förändra kvalitén 
Tjänsten blir inte nödvändigtvis exakt likadan varje 
gång den produceras och det blir därför svårt att 
avgöra var gränsen mellan naturlig variation och 
innovation går.  

När en 
undersköterska får 
tekniska hjälpmedel 
som gör att hon 
tillbringar mindre tid 
hos patienten kan 
patienten uppleva att 
kvalitén försämras. 

Det är svårt att skilja 
produktionsprocessen 
från den färdiga 
produkten 

Det kan vara svårt att avgöra om en förändring är 
en produktinnovation eller en processinnovation. 

När en frisör klipper 
med kniv istället för 
med sax kan kunden 
uppleva att han/hon 
köper en annan 
produkt. 

Innovationsprocessen 
är annorlunda 

Svårare att utnyttja arbetsdelning för att låta vissa 
anställda utveckla innovationerna och låta andra 
producera dem.  
Innovationscyklerna är oftare kortare 
Det är svårare att skydda nytänkandet i 
innovationsprocesserna genom patent eller andra 
immaterial- rättigheter. 

Tjänsteinnovationer 
är mer sällan ett 
resultat av 
ansträngningar vid 
speciella FoU-enheter.

Tjänsten kräver ofta en 
produkt 

De innovationer som görs i tjänstesektorn 
förutsätter ibland varor och det gör innovationen än 
svårare att se.  

En sms-biljett på 
bussen är en 
tjänsteinnovation 
trots att den kräver en 
mobiltelefon. 
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Egentligen är det inte meningsfullt att tala om varor och tjänster för sig. Vi kan istället 
tänka på rena varor och rena tjänster som ändpunkterna på en glidande skala. En ren 
tjänst är då något som inte kan transporteras eller lagras, utföraren måste vara närvarande 
under själva produktionen och utföraren betyder mycket för hur kunden upplever 
utförandet. 

Så fort man försöker definiera vad en tjänst är blir det mycket abstrakt. Det kan vara en 
orsak till varför vi ogärna pratar om tjänster trots att de allra flesta i Sverige arbetar som 
tjänsteproducenter. En annan orsak är att de inte alltid är synliggjorda: en vara syns, den 
märks.  

Ytterligare problem uppstår när vi talar om tjänsteinnovationer. Ovan, i Tabell 2, 
sammanfattades ett antal faktorer som gör att innovationer i tjänstesektorn skiljer sig från 
innovationer i tillverkningssektorn. Detta ska inte ses som en sanning: att en tjänst inte 
stämmer in på allt som beskrivits ovan ska inte tas som intäkt för att det inte är en tjänst. 
Men det kan ses som en beskrivning på skillnader som är ofta förekommande. 

Av de 306 idéer som inkommit till PIMM i november 2009 var 21 idéer till tjänster, fyra 
en kombination mellan tjänst och produkt och 275 var varor. I sex fall var det svårt att 
avgöra på beskrivningen om de var tjänster eller varor.  

Det är anmärkningsvärt att så få av de idéer som inkommit har varit tjänsteidéer. 
Projektet vänder sig till offentligt anställda tjänsteproducenter inom vård och omsorg. De 
anställda producerar vårdtjänster. Därför kan det vara förvånande att nästan alla idéer 
som kommit in är idéer till nya varor. Detta är en paradox: varför kommer inte 
tjänsteproducenter med idéer till tjänsteinnovationer? 

En orsak till att det varit svårt att få in idéer och stödja dem är att tjänsterna är svårare att 
licensiera. En vara kan skiljas från sin upphovsman, exempelvis genom licensiering, men 
en tjänst är svårare att skilja från sin upphovsman, bland annat därför att det är svårt att 
skydda själva tjänsteidén. En konsekvens av detta är att det ofta förutsätts att idébäraren 
själv ska genomföra sin tjänsteidé, vilket är svårt om idébäraren vill fortsätta arbeta med 
sin ordinarie verksamhet. Det är också svårt att utveckla en tjänsteinnovation utan en 
kund: medan en varuinnovation kan tas fram och utvecklas och marknadsföras utan en 
köpande kund, kräver en tjänsteinnovation för att komma till stånd att det finns en 
intresserad köpare: annars existerar den endast på pappret. Man kan ju inte, som bekant, 
lagra, och transportera en tjänst utan den måste produceras med kunden närvarande. 
Ytterligare en orsak, som vi kommer att diskutera närmare i avsnitt 3.2.1, 3.2.2 samt 3.2.3, 
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är att det är det är svårare att finna verktyg för att stödja tjänsteinnovationer. En viktig 
orsak är att det är svårare att komma med bra exempel på tjänsteinnovationer. 

Å andra sidan om vi följer de idéer där vi har information om typ av produkt och 
nuvarande status ser vi att det är en högre andel av de tjänster som inkommit som har 
kommersialiserats, se Figur 5. Merparten av de kommersialiserade tjänsterna kommer 
dock från en och samma idébärare som realiserat dem inom samma företag, som senare 
gick i konkurs. Därför är Figur 5 något felvisande. 

 

Figur 5. Nuvarande status på varuidéer och tjänsteidéer inrapporterade i PIMM oktober 2009. 

3.1.3 En utmaning att kommersialisera organisatoriska innovationer 

Endast sju procent av de idéer som inkommit till PIMM i oktober 2009 var 
tjänsteinnovationer. Än färre är organisatoriska innovationer. Organisatoriska 
innovationer, de innovationer som innebär en förändring i hur arbetet organiseras, är en 
innovationstyp som är dåligt integrerad med övriga teorier inom innovationsfältet (Lam 
2005), men som inte desto mindre har en mycket stor betydelse. Organisatoriska 
förändringar är exempelvis ibland nödvändiga för att hantera den förändring andra typer 
av innovationer för med sig. 

När jag ställde frågor till anställda i kommun och landsting om det innovativa klimatet i 
samband med rapporten Innovativt klimat 2006. Om organisationsklimat och innovativt beteende i 
PIMM, fann jag att de anställda talade om två olika typer av organisatoriska innovationer. 
Dels talade de intervjuade om arbetsplatsens organisatoriska struktur, vilket var en fråga 
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De organisatoriska innovationerna saknar inte förutsättningar att spridas eller 
kommersialiseras, men det krävs att de förpackas som tjänsteinnovationer. Som exempel 
kan nämnas Dublinmetoden (Blix-Landström 2005) som är en strukturerad metod och 
beslutsstruktur för att förkorta förlossningar som spridits över världen och influerat hur 
vårdpersonal ser på det normala förlossningsarbetet. Six Sigma är en 
kvalitetssäkringsmetod som minskar andelen felaktiga produkter (Magnusson mfl 2000). 
Båda dessa exempel är organisatoriska innovationer som har utvecklats till koncept och 
därigenom har de bakomliggande tankarna och metoderna kunnat spridas. 

Det är svårt att tjäna pengar på mindre organisatoriska innovationer och det är en orsak 
till att de faller mellan stolarna. Någon riktigt tillfredställande lösning nådde PIMM aldrig 
för de organisatoriska innovationerna. Samtidigt visade samtal med anställda i landsting 
och kommun att de anställda, framförallt i Norrköpings kommun, funderade mycket 
kring organisatoriska problem. I alla verksamheter fanns många organisatoriska lösningar 
på problem, men det fanns ingen mekanism eller incitament för att sprida lösningarna. 
Detta har jag skildrat i rapporten Innovativt klimat 2006. Om organisationsklimat och innovativt 
beteende i PIMM. 

3.1.4 Innovationer från vardag och forskning 

Innovationsforskningen idag är medveten om att innovationer uppstår av olika 
anledningar. Innovationsforskare idag (Fagerberg 2005) betonar ofta vikten av lärande 
istället för vikten av forskning när de studerar varför innovationer uppkommer. Trots det 
tenderar vi att i första hand se de forskningsintensiva innovationerna: de innovationer 
som baseras på formell forskning och utveckling. 

Ellström (2010) använder begreppet practise-based innovation när han beskriver 
arbetsplatsbaserade organisatoriska innovationer. Han hävdar att practise-based 
innovations kan uppstå i samspelet mellan hur medarbetaren förväntas utföra arbetet och 
hur arbetet egentligen utförs. Den här typen av innovationer förekommer inte i PIMM. 
Däremot finns det en motsvarande typ av innovationer där arbetsplatsen ger upphov till 
idéer om hur en produkt kan utvecklas för att lösa ett problem. Jag väljer att använda 
benämningen vardagsinnovationer för att peka på innovationer som har sin bakgrund i 
problem som innovatören stött på i vardagen och som inte är forskningsbaserade.  

Vardagsnära innovationer utmanar många av de föreställningar vi har om innovationer. 
Frågan vem som innoverar blir plötsligt aktuell, hur stödstrukturen stödjer dem och inte 
minst vilka resurser som behövs för att de ska komma till stånd. Det innebär att de 
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troligen behöver en annan typ av stöd än de som är forskningsintensiva. Vardagsnära 
innovationer uppkommer som en konsekvens av ett upplevt behov hos användaren och 
utformas därför oftast långt från FoU-avdelningar och nära verksamheten. Det innebär 
att innovatörerna inte nödvändigtvis har tidigare erfarenhet eller en utbildningsbakgrund 
som vi förväntar oss av innovatörer – med andra ord, de kan likaväl vara sjuksköterskor 
som ingenjörer. Utvecklingstiden är ofta betydligt kortare än för forskningsintensiva 
innovationer. Även om det kan behövas medel för att utveckla prototyper, kan andra 
instrument såsom stöttning av självförtroende och coachning vara viktigare.  

3.2 Alla innovationer är inte forskningsbaserade varor 

3.2.1 Vardagsnära varor och tjänster  

I avsnitt 3.1.2 diskuterades tjänsteinnovationer och varför det är så svårt att stödja dem. I 
avsnitt 3.1.4 diskuterades introducerades begreppet vardagsnära innovationer i kontrast 
till forskningsintensiva innovationer. Här sätter vi samman de två dimensionerna i en 
matris.  

tjänster

varor

forskningsnära vardagsnära

prozac Kateterbyxan

Lotorpsmetoden Senior wii

 
Figur 7. Innovationer efter typ och ursprung 

Matrisen har fyra rutor. Högst upp till vänster har vi varuinnovationer som har kommit 
fram som ett resultat av forskning. Typiska exempel är SSRI-preparat – antidepressiva 
mediciner av typen Prozac. Ingrid Carlberg skildrar i sin bok Pillret (2008) den långa 
processen från idé till färdig medicin. I denna ruta i matrisen hör också den mesta 
medicinteknik och andra innovationer som kräver en lång utvecklingstid innan den 
färdiga produkten kan säljas.  
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Alla varuinnovationer bygger inte på forskning och utveckling. Inom PIMM-projektet har 
idén till kateterbyxan KadyCare – boxershortsen med ficka för kateterpåse – framkommit. 
Det problem som KadyCare löste hade uppstått på arbetsplatsen och uppmärksammats 
av en undersköterska. En annan vardagsvaruinnovation, även den genom PIMM, är 
kjolklämman, som är ett enkelt hjälpmedel för att hålla undan kjolarna vid toalettbesök. 

Även tjänster kan vara forskningsbaserade. Tre exempel på tjänster med nära koppling till 
forskning är Lotorpsmetoden, en sjukgymnastisk metod för lindring av astma, Komet-
programmet som är en föräldrautbildning för att ge föräldrar bättre redskap för att 
hantera konflikter med sina barn samt den redan nämnda Dublinmetoden för att förkorta 
förlossningstider.  

Andra tjänster är vardagsbaserade. Ett exempel är senior-wii som innebär att personal 
aktiverar äldre genom att låta dem använda datorträningsspelet Wii Fit. Ett annat 
exempel, som kommer från PIMM är att skräddaranpassa konfektionskläder så de passar 
handikappade barn. 

De fyra exempel visar på att innovationer är mycket olika. De kommer också till på olika 
sätt. Ser vi till hur de kan stimuleras, stödjas och skyddas kan vi notera att de har mycket 
olika förutsättningar.  
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Figur 8. Vad krävs för att stödja olika typer av innovationer? 
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Figur 8 visar hur de redskap som ligger i vårt ordinarie innovationsstödssystem passar 
olika kategorier av innovationer. Forskningsnära varuinnovationer har ofta långa ledtider 
eftersom det tar lång tid att utveckla dem och de kräver ibland mycket stödfinansiering. Å 
andra sidan finns det immaterialskydd som gör att det är förhållandevis lätt att skydda. Så 
fort vi går från denna ruta – om innovationen är vardagsnära, en tjänst eller bådadera – är 
det svårare att stödja dem med de ”vanliga” stödsystemen. 

Olika typer av innovationer behöver alltså olika typer av stöd. Forskningsintensiva 
innovationer kräver mer och andra resurser. Jämför exempelvis forskningsintensiva 
läkemedel och kateterbyxan!). Även om något är enkelt kan det behöva stöd – och det 
kräver kunskap hos ”stödjaren”. Om forskningsintensiva varuinnovationer är norm kan 
det innebära att stödsystemet inte ser vilket stöd som behövs för andra typer av 
innovationer.  

3.2.2 Att stödja andra typer av innovationer 

Vad behövs för att stödja innovationer som inte är varor och som inte är 
forskningsbaserade? En lösning är att förpacka, produktifiera, tjänsteinnovationen. Stödet 
till en ren tjänsteinnovation liknar mer affärsrådgivning än innovationsrådgivning. De 
problem en tjänsteinnovation stöter på skiljer sig från de problem en varuinnovation 
stöter på. Det är viktigt att uppmärksamma denna skillnad eftersom det i sig utgör ett 
hinder för tjänsteinnovationer.  

När idélotsar informerar anställda om PIMM poängterar de att det är viktigt att inte prata 
för mycket om sin idé innan man har skyddat den. Detta råd kan vara viktigt om idén kan 
kommersialiseras, men leder också till att många kanske håller tyst om sin organisatoriska 
innovation för att inte av misstag bli av med den. Detta innebär ju tyvärr också att den 
organisatoriska innovationen då inte sprids och kommer till nytta. Stöd av organisatoriska 
innovationer borde också ske i större utsträckning inom själva organisationen.  

3.2.3 Vilka innovationer går att stödja inom ramen för PIMM? 

PIMM har redskapen att stödja varuinnovationer. PIMM har i viss utsträckning redskapen 
för att stödja tjänsteinnovationer, men det förutsätter att projektet hittar en annan utväg 
än licensiering. Projektet har däremot inte förutsättning att stödja organisatoriska 
innovationer om de inte kan produktifieras. Som vi redan har nämnt har projektet inte 
redskap att stödja det innovativa klimatet i kommun och landsting. 
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Produktidén uppkommer i privat sektor

avanceradePrivat produktion Offentlig produktion

Produktidén uppkommer i offentlig sektor

 

Figur 9. Olika typer av idéer efter var de uppkommer och var de kan förverkligas 

 

Ett annat sätt att beskriva de idéer som inkommer till PIMM är som idéer till 
varuinnovationer som förutsätter produktion utanför kommun och landsting, i privata 
företag. De kan alltså inte produceras av landsting eller kommun. Detta skildras i Figur 9. 
Varorna är sedan tänkta att komma till nytta i den offentliga verksamheten igen. Den 
anställde behåller sitt jobb och licensierar bort sin idé. De flesta idéer som fått stöd 
genom PIMM-projektet förutsätter alltså att en annan part, ett privat företag, har intresse 
av att producera varan. 

Den här logiken fungerar inte för tjänsteinnovationer. Om tjänsteinnovationen ska 
produceras utanför verksamheten förutsätter detta att idén kan skiljas från idébäraren eller 
att idébäraren väljer att själv utföra sin tjänst. Idén är ofta svår att skydda och därför är 
det svårt att sälja in till företag. För det andra kräver det återigen att offentlig sektor köper 
in tjänsten. En vara kan produceras utan köpare, men en tjänst kan inte produceras utan 
köpare.  

Om tjänsteinnovationen ska produceras inom verksamheten förutsätter det att högre 
chefer stödjer idén och för den uppåt i hierarkin. Detta tycks inte fungera. Och även om 
det fungerar, finns det ingen tradition av stöd, uppmuntring och belöningar till 
idébäraren. Kort sagt, idébäraren får kämpa och får inget för det. En idébärare jag 
intervjuade skildrade hur han tidigare kommit med förslag till tjänsteinnovationer till sin 
offentliga arbetsgivare. I något fall hade arbetsgivaren svarat att det inte var möjligt att 
genomföra i en demokratiskt styrd organisation. I ett annat fall hade arbetsgivaren enligt 
idébärarens utsago tagit idén, genomfört den och inte lämnat minsta kompensation eller 
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ära till idébäraren som kommit med idén. PIMM saknar redskap att assistera idébäraren 
att genomföra en tjänsteinnovation inom verksamheten. 

PIMM har stött innovationer i privat sektor, men inte till innovationer i offentlig sektor. 
Det är svårt för PIMM att stödja tjänsteinnovationer och organisatoriska innovationer. 
Detta är ett problem om man tror att de anställda har innovativa idéer och sitter inne med 
kapacitet att förbättra verksamheten. Hur kan stödstrukturen och projekt som PIMM 
stödja de anställda att komma med tjänsteinnovationer och organisatoriska innovationer? 
Hur skapar man ett arbetsplatsens innovationssystem? Hur ska man bära sig åt för att de 
innovationer som plockats fram speciellt för miljön används? 
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4 Svårt att uppnå effektmål 

I avsnitt 2.1 diskuterades PIMMs mål. Jag skiljde då på projektmål och effektmål och 
konstaterade att projektmålen i PIMM betraktats som angelägnare än effektmålen. Det 
krävs andra åtgärder för att uppnå effektmålen, och ofta ligger det utanför projektets 
makt. I Tabell 3 har jag presenterat fem externa aktörer som varit viktiga för att PIMM 
ska uppnå sina effektmål och vilken funktion de har för projektet. Aktörerna har jag 
identifierat utifrån PIMMs idékvalificeringsprocess (se Figur 3). Tre av dessa aktörer – 
chefer, företag samt upphandlingsenheten – diskuteras nedan.   

Projektexterna aktörer Funktion för projektet 

Höga chefer på kommun/landsting Ge projektet trovärdighet och tyngd inom respektive 
organisation 

Mellanchefer på kommun/landsting Stödja projektets idé gentemot chefer på lägre nivå 
Gruppchefer på kommun/landsting Acceptera att idélotsar får tala med deras anställda 
Licenstagande företag Teckna licensavtal för idébärarens produkt 
Upphandlande kommun/landsting Köpa in eller upphandla den färdiga produkten 

Tabell 3. Centrala projekt-externa aktörer. 

4.1 Chefer är viktiga för legitimitet 

Projektledaren Lilian Carlsson har tillsammans med styrgruppen förankrat projektet med 
ledningen i respektive kommun och landsting. Det har varit svårare, kanske framförallt i 
Norrköpings kommun, att vinna acceptans för projektet på chefsnivå. En orsak till detta 
är att projektet inte ses som viktigt från chefernas sida och verkar i konkurrens med en 
rad andra projekt och verksamheter. Under en period av nedskärningar var PIMM så 
känsligt i Norrköpings kommun att idélotsen Anita Rosenberg inte fick gå ut och 
informera om projektet i personalgrupper. Ett sätt att tolka de svårigheter projektet haft 
att få informera om sin verksamhet är att cheferna inte ansett att det har varit viktigt eller 
prioriterat att stödja medarbetarnas innovativa förmåga. Under projektets gång har det 
alltmer framkommit att det är av yttersta vikt för PIMM att mellancheferna uttrycker sitt 
stöd eller i alla fall inte motarbetar projektet. I den kommunala och sekundärkommunala 
verksamheten idag finns det många projekt som tävlar om uppmärksamheten samtidigt 
som det till och med är ont om tid för att informera om dem.  
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4.2 Företag är inte speciellt intresserade 

En central tanke i projektet är att sedan idéerna kvalificerats och patenterats ska de 
licensieras ut, helst till regionala företag. Detta är en process som visat sig vara svårare än 
väntat, för det förutsätter dels att projektet hittar sådana företag och dels att de är 
intresserade av idén. En lång rad anledningar har diskuterats till varför detta är fallet. Jag 
skulle vilja ta upp tre.  

För det första har företagsstrukturen i branschen ibland varit ett hinder. Några av de 
branscher som varit aktuella som licenstagare är globala och domineras av några få 
mycket stora företag där få om några aktörer är regionala. Det har varit svårt att närma sig 
dessa, eftersom de ofta haft enbart en säljfunktion i Sverige.  

För det andra har vid några tillfällen investeringarna förknippade med produkten varit 
mycket stora, och företag har av den orsaken tvekat. Gjutning i plast förutsätter 
exempelvis stora investeringar i gjutformar. Kräkkannan, ett hjälpmedel som gör det 
möjligt att kräkas utan att det stänker eller luktar och som sedan kan förslutas och 
återanvändas efter rengöring, har varit svårt att licensiera för att plastverktyget för att 
producera den är så dyr att ta fram.  

För det tredje har själva licensieringsformen i sig själv inte alltid uppfattats som attraktiv 
även när det föreligger en marknadsundersökning, prototyp och patent. 
Innovationsrådgivaren Lennart Lidman har föreslagit, baserat på sin egen erfarenhet, att 
en idé måste vara ”lagom” för att företag ska nappa på den. Den får inte vara så liten att 
den inte spelar någon som helst roll, men den får heller inte vara avgörande för företagets 
avgörande. Ett liknande resonemang stöter vi på i litteraturen om Not Invented Here-
syndromet (NIH-syndromet, se exempelvis Katz & Allen 1982). I den här frågan har vi en 
mismatch mellan projektet, som uppfattar att man lämnar över en utvecklad idé, och 
företaget, som inte är intresserat. Detta skulle vara intressant att titta vidare på, eftersom 
det ställer frågor som är viktiga för utformning av framtida projekt. Går det att ”köra 
licensieringsspåret”? Hur skulle ett projekt kunna arbeta med företagen för att en 
licensiering skulle vara intressant? Vad är alternativet?  
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4.3 Upphandlingsenheterna är inte speciellt 
intresserade 

En central tanke är att produkterna som kommer fram genom projektet ska användas. 
Det finns en föreställning hos många som arbetar i projektet att produkterna ska komma 
till användning på just de arbetsställen där problemet uppmärksammats. En viktig 
begränsning i tankegången är att inköpsprocessen hos offentliga organisationer är ytterst 
formaliserad och fragmenterad. De människor som ser behovet är inte de som beslutar 
om inköp. Och även om personalen lyckas kommunicera sitt behov och organisationen 
anser sig ha råd att köpa in den, återstår fortfarande upphandlingsförfarandet som ses 
som ett nålsöga.  

4.4 Tre problem som hänger ihop 

Under projektets gång har det stått klart att många i projektet identifierar chefer inom 
landsting/kommun, företag som skulle kunna licensiera och upphandlingsfunktionen vid 
landsting/kommun som hinder för att idéer inkomna till projektet ska kunna förverkligas.   

Istället för att betrakta dem som tre separata problem5 vill jag peka på att de har en 
gemensam nämnare: i samtliga fall har projektet haft svårigheter att enrollera dessa aktörer 
utanför projektet och få dem att agera i projektets intressen.  

Väljer vi att beskriva problemet i dessa termer, kan vi också dra andra slutsatser. Det är 
centralt att externa aktörer är identifierade och enrollerade eftersom det är tack vare dem 
projektets effektmål kan nås.  

Porters femkraftsmodell (Porter 1985) lär oss att ett företag är beroende av sin omvärld 
för sin framgång och överlevnad. På samma sätt är ett projekt beroende av sin omvärld. 
Det är viktigt att projektet förstår vilket mervärde projektet ger de aktörer man är 
beroende av. Projektet har sett att man kommit med ett erbjudande till landstinget och 
kommunerna, men inte riktigt lyckats göra projektet relevant för chefer. På samma sätt 
har projektet kvalificerat de idéerna som inkommit till projektet, tagit fram prototyper och 
immaterialrättsliga skydd, men företagen har inte upplevt erbjudandet som attraktivt. 

                                                            
 

5 varför är det svårt att enrollera chefer, varför är det svårt att få företag att licensiera en produkt, varför är det 
svårt att få upphandlingsenheten att köpa in produkterna. 
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Slutligen, upphandlingsenheten har inte efterfrågat de nya produkterna, och PIMM 
upplever från projektets sida att det inte funnits någon efterfrågan från 
upphandlingsenheten för produkterna. Däremot har avdelningarna och de anställda 
ibland efterfrågat varorna.  

En explicit identifiering och riskanalys av centrala aktörer skulle kunna ha en god 
inverkan på ett projekt av PIMMs art som i hög utsträckning är beroende av sin kontext 
för sin framgång. 



 
 

32 
 

5 Slutsats 

PIMM har på många sätt varit ett framgångsrikt projekt och det är ett projekt som ger oss 
viktiga lärdomar. 

En viktig lärdom är att det går att bedriva innovationsprojekt med sjukvårds- och 
omsorgspersonal. Idéer har inkommit från landstinget såväl som från kommunerna.  

Projektet har resulterat i nya innovationer, men det är mer osäkert om det har påverkat de 
anställda i gemen. Projektet PIMM har haft ambitionen att kombinera personalpolitik och 
näringspolitik, men näringspolitiken har haft övertaget, vilket också speglas i att 
arbetssättet inte i första hand stödjer de personalpolitiska ambitionerna. Med de metoder 
som används har det inte gått att påvisa att PIMM har haft någon större inverkan på de 
som inte själva inkommit med en idé. 

PIMM började som ett okonventionellt projekt som blivit mer konventionellt. Vid 
projektstart öppnade projektet för såväl organisatoriska innovationer som 
tjänsteinnovationer och för att innovationer skulle ha andra mål än kommersialiserbarhet. 
Över projektets löptid kom varuinnovationer att dominera stort. Detta beror på att 
arbetssättet är anpassat för varuinnovationer, och trots att frågan varit ständigt aktuell har 
projektet inte lyckats utveckla ett arbetssätt som stödjer tjänsteinnovationer. Frågan om 
vilket stöd tjänsteinnovationer behöver och hur stödstrukturen ska ge detta stöd är 
fortfarande angelägen.  

Vardagsinnovationerna har dominerat i projektet. De allra flesta idéer som inkommit till 
PIMM är enkla idéer som är lösningar på vardagliga problem som de anställda upplevt på 
arbetsplatsen och de har potential att underlätta deras egen arbetssituation. I de få fall där 
en idé blivit en färdig innovation under periodens löptid har inte verksamheterna visat 
något större intresse för de lösningar som nästintill skräddarsytts för dem. Inga 
tjänsteinnovationer har implementerats inom projektet. En slutsats härvidlag är att trots 
att vardagsinnovationerna har dominerat har de inte kommit till användning.  

Det är viktigt att projektet förstår vilket mervärde projektet ger de aktörer man är 
beroende av. Några viktiga centrala aktörer i PIMM är cheferna i landsting/kommun, 
licenstagande företag och upphandlingsenheten. Om projektet lyckats enrollera de 
aktörerna i ett tidigt skede hade projektet haft större förutsättningar att uppfylla 
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effektmålen, samtidigt som vi måste fråga oss om vilket ansvar projektet har att göra 
detta. 
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6 Slutord 

Vård och omsorgssektorn står inför stora utmaningar. Innovation och entreprenörskap 
har setts som två sätt att möta dessa utmaningar.  

Syftet med PIMM har varit att stimulera innovation, men inte entreprenörskap, inom 
sektorn. I viss mån har PIMM lett till nyföretagande och i ett fall till konkurs, men 
framförallt har projektet lett till produktion av ett antal varor. De arbetstillfällen som 
skapas har skapats utanför vård- och omsorgssektorn och det har varit svårt att sälja de 
produkter projektet bidragit till att ta fram.   

PIMM har inte haft potential att ta fram de innovationer som behövs för att möta 
framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Det är orättvist att bedöma PIMM efter 
en måttstock som inte är inskriven i syften och mål. Samtidigt är det viktigt att fråga sig 
vilka innovationer som är viktiga för att möta framtidens utmaningar i vård och omsorg 
och hur samhället och organisationer kan dra nytta av de anställdas innovativitet och 
nyfikenhet för att åstadkomma dem. 
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8 Bilagor 

8.1 Mål och syfte med PIMM 

 

Tabell 4. Målsättningarna med PIMM 

källa: ALMI 2006, sidan 5. 

Målsättning fas 

Attityder  

 Anställda inom berörda verksamheter ska uppleva att det innovativa klimatet förbättrats vid 
projektets slut. 

oklart

 
Produktion 

 

 2000 anställda per år som nåtts av information via PIMM-informatör 1 

 200 anhöriga/ vårdtagare per år som nåtts av information via PIMM-informatör 1 

 10-15 idéer per månad som fångas upp av PIMM 2 

 40 idéer per år som leder till s.k. förstudie i innovationsprocessen: 2 

 15 idéer per år som slussats från idébärare till företag 4 

 0/0/5/19 varor och tjänster som kommersialiserats under år 1/2/3/4. 5 
 
Genus 

 

 Andelen idéer från kvinnor ska vara i paritet med andelen anställda kvinnor inom vård och 
omsorg, (det vill säga för landstinget 83% och inom Norrköpings kommun och landsting 93%.  

2 

 
Tillväxt 

 

 Kommersialiserade produkter ska vid projektets slut (efter 4 år) omsätta 30 miljoner kr 
vilket motsvarar 40 arbetstillfällen. 

5 
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Syftet med projektet PIMM är att innovativa idéer från anställda inom offentlig vård och omsorg - eller 
vårdtagare och anhöriga - i Östergötland kommersialiseras och som en följd av detta fler arbetstillfällen 
skapas. 
  
Utöver kommersiell potential ska värdet av innovationen bedömas utifrån användbarheten inom 
kommunens och landstingets enheter, ökad kvalitet för den enskilde medborgaren-vårdtagaren 
/arbetstagaren/anhörige samt förbättrad driftsekonomi i offentlig vård och omsorg. 
 
Vidare ska PIMM förstärka innovativa processer i offentlig miljö med syfte: 

• att ta till vara personalens innovationsanda och nytänkande  

• att öka samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor 

• att öka samverkan mellan de offentliga aktörerna (landsting och kommun) tillägg 060901 

• att bidra till en jämnare könsfördelning bland länets innovatörer genom att uppmuntra i 
synnerhet den stora andel kvinnor som finns inom offentlig vård och omsorg att utveckla sin 
innovativa förmåga 

• att långsiktigt lägga grunden för varaktiga lösningar för att stödja idé- och produktutveckling 
inom vård och omsorg.  

 

Figur 10. Syftet med PIMM  

Källa: underlagsdokument ”utdrag ur projektplanen” till styrgruppsmöte, jfr ALMI (2006) sidan 3. 

 

I projektplanen föreslås följande kvantitativa mål utöver de som framgår av Tabell 4: 

2 utställningar eller andra öppna aktiviteter per år i verksamheterna 

2 nätverksträffar per år för företag varav 1 tillsammans med idébärare 

Minst 2 nätverksträffar per år för idébärare varav minst 1 tillsammans med företagare 

Minst 2 träffar för erfarenhetsutbyte med andra liknande projekt per år. 

 
I projektplanen föreslås följande indikatorer att mätas för uppföljning av projektet: 

Antal företagsbesök 

Antal träffar med idébärare 

Antal sökta patent 

Antal sökta mönsterskydd 

Antal nya företag 
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