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Syfte
gemensamt få insikt kring mötet mellan
innovatör och aktörer i innovationsprocessen för
att processen ska skapa mer nytta och mening
för användaren

Innovatören
Uppfinnare, Idébärare,
problembärare, prototypbärare,
nydanare, nyskapare, förnyare,
kreatör, inspiratör, idégivare, idéspruta

Identitetssökarna
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Workshop 24 september 2018
Ett första steg var att identifiera ekosystemet för innovationer som kommer
från hälso- och sjukvården

Skickar ut frågor till
innovatörer för att
testa insikter

Sammanställa
material och ta fram
intervjumall
Deltagare från workshop intervjuar under
november 2018 totalt tio innovatörer utifrån
en framtagen intervjumall.

Att tillsammans ta fram och visualisera en
användardriven
utveckling av innovationsprocessen
Innan, under och efter innovationsprocessen
14 januari 2019

11 februari 2019

Användardriven innovationsprocess för
Region Värmland och andra aktörer i
Värmland

Innovationsslussen Vivan bjöd in till en
workshop den 24 september 2018

Sammanställning från workshop
den 24 september 2018

Vi ingick i workshopen

Region Värmland

Företag

Almi

Innovatörer

Landstinget i Värmland

Utmaningarna från intervjuerna användes för att idégenerera på en
workshop den 14 januari 2019 kring innovationssystemet som kan
skapa bästa nytta för innovatörer.

Insikter
När jag som värmlänning vet vart jag
ska vända mig och att jag kan ta mitt
problem, ide´ eller befintlig lösning
vidare kan jag ha behov av

Intervjua innovatörer steg 1
Så här har vi gjort:
Hittat en, två eller tre innovatörer som gått igenom eller som är på väg igenom
innovationssystemet.
Använt intervjuunderlaget, Innovatörens resa- intervjuunderlag 2018-10-19
M aterialet används för att ta reda på hur en innovatör upplever sin resa genom
innovationssystemet.

När gjorde vi det?
Genomförde intervjuerna under oktober, november december 2018

Fick fram tre insiktsområde
Sammanställning från workshop
den 14 januari 2019

Testa resultatet på innovatören, steg 2
Stämmer insikterna?

Verktygslådan
Färgade Post it
lappar

Skickat ut frågor och svara på om hur viktigt insikterna är för dig som innovatör.
Det finns två typer av frågor:
• En skala från 1-10
• Ja, nej eller vill inte svara

Sammanställning av resultat då vi frågat innovatörer
Stämmer insikterna?
Steg 2

Jag får mina idéer från egna behov eller i situationen
9,7

Idé

Hittade behovet vid
möte med användare

Vivan kom och
informerade då jag
hade en idé aktuell

Jag fick idén när jag
var ute och fiskade
med egentillverkat
fiskedrag

Vivan kom och
informerade då jag
hade en idé aktuell

Vi har funnit att idéer uppstår av/ur egna behov eller
insikter och ofta i situationen

Vivan kom och
informerade då jag
hade en idé aktuell

Hur viktigt är det med rådgivare som har kunskap
om produktutveckling/tillverkning?
10

Tid, mandat
och stöd

Kickstart Network
Värmland

Chefens
engagemang är
viktig

Nyttja befintlig
upphandlingskunskap

”knacka på” och vara
intresserad

Kontakt med Almi

”Start Lab”

Kontakt med
finansiär innan du
skriver på

Jag har behov av
finansiering

Vi har funnit att det finns behov av stöd och kännedom om vilka
resurser som finns i:
• organisationen
• stödsystemet/ innovationssystemet

Hur viktigt är det att ha tid, verktyg och mandat att
jobba med sina idéer?
9,5

Tid, mandat
och stöd
Vi har funnit att det är viktigt att ha tid, verktyg
och mandat att jobba med sina idéer

Det vore bra att ha
tid och avsedd plats
att jobba vidare med
mina idéer

När jag fick deadline
hjälpte det och drev
på mitt arbete

Jag har inte tid för
utvecklingsarbete på
min arbetsplats

Jag vill ha ”lösa
tyglar” och mandat
fån chefen att jobba
med mina idéer

På Karlstads teknik
center fick jag
möjlighet att rita i
KAD
Nu kan jag digitalt
jobba vidare

Hur viktigt är det med en funktion som stödjer dig i
ditt innovationsarbete?
9,5

Tid, mandat
och stöd
Vi har funnit att en funktion som stödjer en person
som har idéer tidigt kan vara betydelsefull

Jag önskar
ekonomiskt stöd från
Vivan

Jag har fått hjälp av
Vivan att jobba
vidare med min idé

Vivan fick förändrade
förutsättningar
En person slutade

Vivan återuppväcks
Jag får mycket stöd
och processen går
framåt

Positivt bemötande
verifiering av idéer

Hur viktigt är att det finns stöd vid försäljning av din
färdiga innovation?
8,6

Nyttiggörande
Vi har funnit att försäljning av färdiga produkter
är svårt för den enskilda innovatören.

Jag vill att en partner
säljer min produkt
mot en royalty

Jag vill att det
etableras nätverk
eller försäljningspartners

Jag har inte
möjlighet att sälja
min färdiga produkt.

Jag har själv svårt
att sälja in min
produkt mot stora
etablerade
inköpsportaler

Det finns ingen
marknad och ingen
”säljorganisation” för
min produkt

Utmaning 1

Innovationssimulering i framtidsrum

Hur skulle vi kunna göra det enklare för våra
innovatörer att sprida kunskap om innovationen
och involvera kunder för att förstå kunders
behov och utmaningar för att kunna skapa
lösningar som ger mening, nytta och värde för
kunderna.

Region
Värmlands
framtidsstudio
Innovatören

Metoder, tjänster och
produkter testas

Innovation är
en lösning på
ett problem
Användardriven utveckling av
innovationsprocessen
Att bli sedd och lyssnad på

Vad är en innovation?

En innovation
behöver inte
vara storslagen

En kortfattad definition av innovation innebär att nyttiggöra något nytt och nyttigt, dvs. att
praktiskt använda eller införa t.ex. en ny produkt, process, metod eller organisation som
är effektivare och/eller bättre motsvarar olika intressenters behov.
Innovationsprocess är den process som startar med en idé och slutar med en innovation
Fem typer av innovationer:
En innovation
1. nya produkter som används inom vård och omsorg
behöver inte
2. nya produktionsprocesser eller metoder
vara av metall
3. nya sätt att organisera vård och omsorg
4. nya tjänster som erbjuds inom vård och omsorg, samt
5. systeminnovationer, mer omfattande ändringar av arbetssätt och processer i vård och
omsorgssektorn för att komma åt mer svårlösta problem.

