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Sammanfattning 

Förra året skickade anställda inom Region Skåne in 203 förslag och idéer till Innovator Skåne. 

Dessa förslag och idéer ska på något sätt bidra till förbättringar som kan underlätta för de 

anställda i deras arbete eller för patienterna. De vill genom detta skapa ett mer innovativt 

arbetsklimat. Genom att sätta 203 idéer i relation till de 34725 anställda, som förra året 

arbetade inom Region Skåne, fick vi fram vår frågeställning; Hur kan Innovator Skåne få fler 

idéer skickade till sig?  

Genom utförda intervjuer på några av sjukhusen runt om i Skåne kom vi fram till att de största 

orsakerna till att inte fler skickar in idéer beror på tidsbrist samt okunskap om vilka Innovator 

Skåne är. Utifrån detta har en app tagits fram, Innovation Box. Appen kommer fungera som 

en förlängning av den befintliga hemsidan som i dag används. Numera kan den anställde 

snabbt och enkelt skriva in sin idé och fortsätta vid ett senare tillfälle genom den enkla 

funktionen inloggning. Genom Innovation Box kan de anställda inom Region Skåne nu på ett 

mer flexibelt och användarvänligt sätt skicka in sina förslag och idéer.  
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Abstract  

Last year employees of Region Skåne sent 203 suggestions and ideas to Innovator Skåne. 

Those proposals and ideas will somehow contribute to improvements that may be easier for 

the employees in their work or to patients. They do this by creating a more innovative 

working environment. By putting 203 ideas in relation to the 34,725 employees, who last year 

worked in Region Skåne, we got our problem formulation; How can Innovator Skåne get 

more ideas sent to them?  

Through interviews conducted at some of the hospitals in Skåne, we concluded that the main 

reasons for not submitting more ideas due to time constraints and lack of knowledge about the 

Innovator Skåne. Based on this, an app developed, the Innovation Box. The app will function 

as an extension of the existing website that is used today. Nowadays, the employees can 

quickly and easily enter their idea and continue at a later time by the simple function login. 

Through the Innovation Box, employees in Region Skåne now are in a more flexible and user-

friendly way to send their suggestions and ideas 
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Förord  

Innovation Box är resultatet av ett examensarbete vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad. Projektet har pågått under höstterminen 2014 och vårterminen 2015 

och genomförts av Nicole Zetterberg Löfgren och Sofia Lennartsson.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälp oss under projektets gång och ett speciellt tack 

till följande personer:  

Jeanette Gullbrand, Handledare 

Jesper Nilsson, Kontaktperson vid Innovator Skåne 

Anställda på Innovator Skåne 

Katarina Bexelius, enhetschef akuten Lunds universitetssjukhus 

Maria Hallberg Molin, enhetschef för avdelning 33 Helsingborgs lasarett   

Petra, idégivare och anställd vid Helsingborgs lasarett 

Anställda, avdelning 21 Ängelholms sjukhus 

Nathan Härdig och Jonas Mattisson, Presis!  

Deltagare i intervjuundersökningar  
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1. Inledning 
Följande kapitel behandlar projektets bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål och 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Under det tredje och sista året på utvecklingsingenjörprogrammet genomfördes 

examensarbetet. En del av arbetet bestod av att hitta ett lämpligt projekt och att sedan utföra 

vissa bestämda modeller på detta för att sedan komma fram till ett resultat. Detta projekt 

gjordes i samarbete med Innovator Skåne. Innovator Skåne ligger i Lund och arbetar med hela 

Region Skåne, för mer information om företaget se bilaga 1. Företaget vill sträva efter en 

innovativ arbetsplats. De anställda inom Region Skåne kan därför lämna in förslag och idéer 

på förbättringar eller nya produkter som kan vara till hjälp för deras arbete. I dagsläget får de 

anställda inom Region Skåne gå in på Innovator Skånes hemsida för att där fylla i sina förslag 

och idéer via ett formulär, för mer genomgående beskrivning, se bilaga 2. Detta anser de 

tillfrågade inom Region Skåne vara relativt tidskrävande. Det antalet förslag som Innovator 

Skåne får in gör att det blir en lång process bara för att sålla bort de idéer på förbättringar som 

redan finns och på lösningar som i slutändan inte gör någon skillnad. Detta kan till exempel 

vara projekt och lösningar som blir för kostsamma att producera eller idéer som det redan 

finns lösningar på. Eftersom denna process blir lång och tidskrävande behövs det en lösning 

som kan minska processen och där de i ett tidigt skede kan sålla bort förslag som inte kommer 

arbetas vidare med. Trots att det skickas in ett visst antal idéer vill Innovator Skåne ändå 

uppmana samtliga anställda inom Region Skåne att komma med fler förslag. Vid ett lyckat 

resultat kan man på längre sikt se bättre och effektivare vård, en stimulerande idéorganisation 

samt en färdig och definierad modell för användaren.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en ny produkt eller ett koncept som besvarar 

frågeställningen; hur kan Innovator Skåne få in fler idéer samt hur kan en sållning av dessa 

idéer ske innan de når fram till Innovator Skåne. Lösningen ska skapa ett innovativare 

arbetsklimat och inbringa fler idéer till Innovator Skåne.  

1.3 Projektmål  

Vid projektets slut ska det finnas en fungerande prototyp. Prototypen ska visas upp på 

UTEXPO 2015, mässan för examensarbeten vid högskolan i Halmstad. En redovisning av 

prototypen ska även ske för Innovator Skåne.  

1.4 Effektmål 

Med hjälp av projektets resultat ska det ske en ökning av idéer som skickas in till Innovator 

Skåne. Prototypen ska även ha kommit ut på marknaden.  
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1.5 Avgränsningar 

Projektgruppen har valt att avgränsa projektet till att endast göra intervjuer på några av 

Skånes största sjukhus, de som Innovator Skåne haft kontakt med, se bilaga 3. Gruppen har 

också valt att titta på målgruppen för att skapa ett innovativare arbetsklimat som i sin tur leder 

till en ökning av inskickade idéer till Innovator Skåne.  
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2. Projektmodeller  
Inom produktutveckling finns det olika modeller som kan användas. Det kan talas om 

statiskproduktutveckling samt dynamiskproduktutveckling (DPD). Det kan även talas om 

Lean Product Development (LPD). Detta är olika former på hur det kan arbetas med 

produktutveckling samt vilken som är mest lämpad för ett visst projekt (Holmdahl, 2010).  

Produktutveckling är en samling aktiviteter och processer som hos enskilda individer utnyttjar 

omdömet och kompetensen att organisera sig, kommunicera, lösa problem samt generera 

idéer och lära sig, för att i ett senare skede kunna omvandla information och resurser till 

situationer där företaget kan sälja produkter (Holmdahl, 2010).  

Genom produktutveckling skapas en vision för företagets framtida värdeflöde (Holmdahl, 

2010).  

Produktutveckling kan anses vara ett lärande projekt då användarna allt längre i projektet lär 

känna sin produkt. En produktutveckling består av ett antal olika faser som skall genomgås. 

Den klassiska produktutveckling, även kallad statisk produktutveckling, handlar om att utgå 

från en detaljerad specifikation, detaljerad tidsplan och en produktutveckling vars mål är att 

uppnå dessa specifikationer (Holmdahl, 2010).  

Den dynamiska produktutvecklingen skiljer sig från den klassiska, eller statiska, på så sätt att 

den handlar om att låta beslut och riktlinjer vara öppna, inte begränsa sig, hålla en smidig och 

flexibel anpassning till skiftande omständigheter och använda sig av den kunskap som tas upp 

på vägen samt att vara organiserad för att kunna använda sig av nya möjligheter (Holmdahl, 

2010).  

Ett sätt att härleda vilken produktutveckling som passar ett visst projekt bäst är att titta på hur 

olika produkter delas in i olika kategorier och grupper. Detta är något som Lars Holmdahl 

talar om i sin bok Lean Product Development På Svenska. Dessa produktkategorier består av 

need-, want- och wish- produkter.  

 Need- produkter är produkter som redan existerar och är relativt vanliga.   

 Want- produkter är oftast ett fåtal produkter. Dessa kan sakna något som skulle göra 

att produkterna skulle bli ännu bättre. 

 Wish- produkter är de produkter som inte existerar, de produkter som det finns en 

önskan eller en fantasi om. 

 

Vid utveckling av need- produkter är det lämpligt att använda Lean Product Development. 

Detta baseras på att det i de flesta fall tidigare har utvecklats produkter och då har utvecklarna 

skapat sig både kunskap och erfarenhet. Det kan då vara lättare att planera förloppet och 

förutspå vad som kan ske. I början vid LPD tas det in information från marknaden för att 

sedan gå över till Set- based design. Efter detta väljs de koncept ut som valts att gå vidare 

med. Med hjälp av detta har produktspecifikationen fåtts fram (Holmdahl, 2010). Det är efter 

denna en utveckling av produkten sker.  Dessa produkter kan vara produkter som det kommer 

nyare uppdateringar av. Vid utveckling av want- och wish- produkter är det lämpligt att 
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använda dynamisk produktutveckling. Denna produktutveckling kan även tillämpas vid alla 

former av need-, want- och wish- produkter.  

En annan metod som kan vara användbar är aktionsforskning (Action Research). Med denna 

metod utgås det från att vara både forskare och observatör under projektets gång. Genom att 

arbeta på detta sätt kan användaren få en chans att studera projektet inifrån, där arbete faktiskt 

pågår (What Is Action Research?, 2015). 

Då det i vårt fall handlar om en wish- och want- produkt är det lämpligast att använda 

dynamiskproduktutveckling. DPD gynnar projektet och den kreativitet som uppkommer samt 

att vara flexibla och låta lösningar dyka upp med tiden. Det har även använts Action Research 

då detta ger en ingående förståelse för projektmedlemmarna. Dessa agerar både forskare och 

deltagare i projektet. Detta gör att det finns möjlighet att koppla samman teorier med 

praktiken. Det kan även vinnas kunskap genom att arbeta med flera koncept samtidigt. 

Projektet har ostabila villkor, det kan vara svårt att säga när projektet är slut då det är osäkert 

om det är möjligt att utveckla en funktionell produkt. Med detta projekt koncentrerar vi oss på 

vad användaren och kunden eftersöker med denna produkt och hoppas att komma fram till en 

funktionell lösning då vi vill kalla att projektet är slut och har uppnått sina mål.  

 

 

 

 

 

  



 

 

5 

 

3. Metod för projektprodukten 
I avsnittet presenteras de metoder som använts under projektets gång.  

3.1  Brainstorming 

Brainstorming är till för att få fantasin att flöda samt att ta fram så många olika lösningar som 

möjligt. Metoden innebär att gruppen vill lösa problem eller komma med nya idéer. Den 

används på så sätt att en grupp med individer sätter sig tillsammans och arbetar kring ett 

problem eller en grundidé som de vill jobba vidare med. Grundidén med denna metod är 

kvantiteten på idéer som är viktig, inte kvalitén. Metoden brainstorming kan användas inom 

många olika områden, bland annat inom produktutveckling och reklam (Grönewall & 

Rundqvist, 2004). 

3.2  Visuellplanering  

Visuell planering används för att få översikt av hur ett projekt är uppdelat i resurser och 

aktiviteter över en tid. Uppdelningen görs efter koncept som skrivs på väggen. Tidsplanen 

delas upp i en matris där kolumnerna är tid och raderna är resurserna. Uppgifterna, 

leveranserna och problemen fylls i de cellerna som bildar matrisen. Projektorganisationen får 

en överblick av vad som görs och vem som gör det samt kan se om någon är tillgänglig, står 

utan arbetsuppgifter alternativt att någon resurs är överbelastad. Fördelen med att ha en 

visuell planering på väggen är att vid möten när projektorganisationen samlas får alla ett 

underlag för kommunikation om vad som behövs göras samt om det måste sättas in fler 

resurser på en aktivitet, detta resulterar i en ökad delaktighet hos projektorganisationen 

(Holmdahl, 2010). 

3.3  Semistrukturerad Intervjuer   

Detta är en intervju som hålls med en grupp människor. Frågor ställs och ger gruppen 

möjlighet att ge öppna svar tillbaka. Detta ger människorna i gruppen en möjlighet att ge 

ärliga svar tillbaka och få dela sin åsikt (Ledarna, 2014). För att ta del av intervjuerna, se 

bilaga 3.  

3.4  SWOT- analys  

Genom att utföra en SWOT- analys visas det hur omvärlden påverkar företaget. SWOT står 

för styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget kan påverkas av från omvärlden. 

Detta görs i början av ett arbete för att kunna se vad som väntar (Ross, et al., 1997). Två olika 

SWOT- analyser har tagits fram, se bilaga 4 och 16. 

3.5  Projektmöte  

Projektmöten hålls för att hålla projektgruppenac uppdatera om vad som händer i projektet 

och vad som är kvar att göras. Projektmöten bör hållas regelbundet, ett bra alternativ är 

veckovis. (Tonnquist, 2012). I detta arbete har projektmöten hållits en gång i veckan för att 

samla projektgruppen och uppdatera alla inblandade.  
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3.6  Workshop  

Detta är en metod som kan användas för flera olika syften. Det kan användas i samband med 

brainstorming, problemlösning eller för att bygga relationer. En workshop innebär att en 

grupp människor ses för att diskutera ett problem eller för att uppnå ett visst mål. För att detta 

ska uppnås krävs det att alla i workshopen deltar och använder sin kunskap inom ämnet 

(MindTools, 2015).  

3.7  Dialog  

En dialog används för att tillsammans föra ett samtal kring ett problem, användarna behöver 

inte dela samma åsikt men det är viktigt att de strävar efter en gemensam lösning (Ottoson, 

2006). I vårt fall har dialog utnyttjats genom samtal mellan varandra, samtal med 

uppdragsgivare samt handledare. Detta har gjorts för att samla kunskap och fakta.  

3.8 Dokumentation  

För att kunna följa ett projekts utveckling är det viktigt att använda en kontinuerlig 

dokumentation. Det är även viktigt att göra detta för att i efterhand kunna gå tillbaka och se 

över de val som gjorts och varför gruppen gjorde de valen. Genom att föra dokumentation på 

papper kan gruppen även ha rätt till patent om det skulle uppstå en tvist eller om projekt 

skulle uppkomma samtidigt (Ottoson, 2006). Under projektet har dokumentation förts genom 

veckorapporter och anteckningar på arbetsgång.  

3.9  Riskanalys  

Syftet med att göra en riskanalys är att kunna identifiera de risker projektet bär med sig, för 

att se vad som kan hända och vad som kan gå fel. Den syftar också till att förbereda 

projektmedlemmar på detta och hur de ska tackla dessa eventuella problem (Tonnquist, 2012). 

En riskanalys genomfördes i ett tidigt skedde under projektets gång, se bilaga 5.  

3.10  Pughs urvalsmatris  

Pughs urvalsmatris är en metod som används då likvärda lösningar har kommit fram. 

Lösningarna viktas mot varandra med hjälp av olika variabler, på detta sätt kommer den 

lösning fram som är starkast (Holmdahl, 2010). För att ta del av arbetsgången vid Pughs 

urvalsmatris, se bilaga 6. 

3.11  Pest- analys  

En PEST- analys är en strategisk affärsmodell som används för att kunna identifiera de 

makrofaktorer som påverkar ett företag. Denna analys består av fyra olika faktorer; politiska, 

ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer (Grönewall & Rundqvist, 2004). Se bilaga 7 

för PEST- analysen.  

3.12  Intressentanalys  

En intressentanalys görs för att klargöra vilka personer eller projektorganisationer som har ett 

intresse av projektet. För att kunna avgöra hur stort intresse och påverkan olika intressenter 

har i ett projekt kan de delas in i olika grupper. Dessa grupper består av kärn-, primär-, och 
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sekundärintressenter (Tonnquist, 2010). Tidigt under projektet gjordes en intressentanalys, se 

bilaga 8. 

3.13  BAD-PAD-MAD 

För att kunna gå från abstrakta lösningar till mer konkreta kan BAD-PAD-CAD användas.   

Brain Aided Design (BAD) 

Detta används medvetet eller omedvetet genom att medlemmar funderar ut olika lösningar i 

huvudet för att sen kunna prova lösningen mer konkret. På detta sätt kan en lösning komma 

när som helst (Holmdahl, 2010). 

Pencil Aided Design (PAD)  

PAD används för att konkretisera sina lösningar. För att kunna göra detta används penna och 

papper. Detta gör att lösningen går från en visuell bild till en mer konkret bild på papper, se 

bilaga 9. Denna modell fungerar både som minne och det fås en visuell bild över hur 

lösningen skulle kunna fungera (Holmdahl, 2010).  

Model Aided Design (MAD) 

Metoden används som tredje steg i en konceptutveckling, här testar användarna att bygga en 

enklare modell av produkten för att se om den fungerar i praktiken (Holmdahl, 2010), se 

bilaga 10.  

Under projektet har BAD-PAD-MAD använts parallellt för att utveckla och komma på nya 

lösningar. Det har även gjorts för att gå från abstrakt till konkret. På så sätt har det varit 

möjligt att presentera idéer för andra gruppmedlemmar inom projektet.  
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3. Upplägg av intervjuer  
En undersökning har gjorts med syfte till att få en nulägesbild av hur de anställda arbetar på 

sjukhusen idag. Målet med undersökningen var att få en kännedom om vilka de största 

problemen är och vilka av dessa som projektet varit tvunget att försöka komma förbi. 

Undersökningen har skett genom muntliga intervjuer med anställda på tre olika sjukhus och 

på olika typer av avdelningar inom Region Skåne. De aktuella avdelningarna har 

projektgruppen fått tilldelade till sig från Innovator Skåne. Valet av att göra intervjuer gjordes 

just eftersom det kommit fram att många av avdelningarna anser sig ha en hög tidsbrist, på så 

sätt slipper de lägga tid på att fylla i en enkät. Projektgruppen valde också att använda detta 

sätt eftersom en hel del extra information kan ges vid detta tillfälle, exempelvis gester, 

leenden, tonfall med mera (Trost, 2010). Denna extra information kan vara viktig i form av 

trovärdighet. Frågorna som ställts genom intervjuerna har anpassats något beroende på vilken 

position den tillfrågade varit i, de tillfrågade cheferna har fått en viss typ av frågor och de 

anställda har fått en del andra frågor.  

Intervjuerna har skett på tre olika sjukhus både i grupp och individuellt beroende på hur de 

tillfrågade ville genomföra dem. Antalet som intervjuades varierade från en person till tre. 

Totalt sett har cirka tio personer blivit tillfrågade. Nackdelen med att intervjua flera personer 

samtidig kan bland annat vara att de personer som är mer tystlåtna sällan kommer till tals och 

de mer språksamma tar lätt över intervjun (Trost, 2010). Trots det valdes detta sätt eftersom 

projektgruppen ville få så många svar som möjligt, med tanke på tidsbristen. För att 

effektivisera intervjuerna och för att all data skulle samlas upp på ett bra sätt fungerade en av 

projektmedlemmarna som intervjuare medan den andre förde anteckningar av svaren från den 

tillfrågade.  

Urvalet av respondenter har skett både slumpmässigt och med önskemål från Innovator 

Skåne. Frågorna har dels formulerats på ett sådant sätt så att en nulägesbild av situationen 

kunnat ges samt på ett sådant sätt så att projektgruppen kunnat få respons på sina förslag på 

tänkta lösningar. Inledningsvis har gruppen velat ha en bakgrundsbild av den tillfrågade. 

Intervjun har sedan fortsatt med frågor kring Innovator Skåne. Hade den tillfrågade inte någon 

kännedom om vilka Innovator Skåne är och vad de gör gavs en snabb genomgång av detta. 

Projektgruppen fick också feedback och respons på sina tankar till en potentiell lösning.  

Frågor som diskuterats med de verksamhetschefer som projektgruppen också talat med var, 

förutom de samma som ställdes till de anställda, även hur de idag arbetar med dessa frågor. 

Den data som gruppen fått genom intervjuerna har använts och analyserats tillsammans med 

Innovator Skåne och har använts för att ta fram en så bra lösning som möjligt. Projektgruppen 

förstår också att endast en väldigt liten grupp inom Region Skåne har fått chansen att föra 

fram sina åsikter.  

Risken med att använda sig av muntliga intervjuer kan vara att de tillfrågade inte får 

möjligheten att vara anonyma. Detta kan leda till att de inte helt vågar säga exakt vad de 

tycker och tänker. En risk kan också vara att viktig information missas då frågeställaren är i 

full gång med att anteckna tidigare svar. Detta är kanske inte så troligt med tanke på att en i 

projektgruppen intervjuade och den andre skrev, men det kan dock förekomma. Med tanke på 
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tidsbristen kan den intervjuade också känna sig stressad och anse att tid inte finns för att 

slutföra intervjun. Å andra sidan är det då bra att intervjuaren sitter jämte och har på så sätt 

kunnat ställa direkta följdfrågor ifall svaret blivit för bristfälligt.  

  



 

 

10 

 

4. Teori och referenser 
Nedan presenteras de viktigaste inslagen i projektet utifrån ett teoretiskt perspektiv. De 

områden som diskuteras är idégenerering, innovation och kreativitet. Anledningen till kapitlet 

är att skapa en djupare förståelse hos läsaren i ämnen som har behandlats i arbetet.  

4.1 Idégenerering 

Idégenerering har en central roll när det kommer till idéarbetet. Det är i denna fas som den 

huvudsakliga produktionen av idéer sker. Många gånger talas det om ”det kreativa kaoset” 

och hur oändlig frihet är vägen till succé. Även om kaos och frihet ofta är viktiga aspekter så 

är det viktigt att ha en underliggande struktur. Det kan inte nog påpekas hur viktigt det är att 

producera en stor kvantitet av idéer. Endast ett fåtal idéer per idégenereringstillfälle har riktig 

slagkraft, detta visar ett flertal undersökningar. Ju fler idéer som produceras desto större är 

chansen till ett riktigt bra resultat (Michanek & Breiler, 2004). 

4.2 Innovation 

I vanliga fall har innovation blivit en typ av modeord som idag associeras till kreativitet, 

teknologi och/eller lönsamhet. Men det behöver inte alltid bara handla om färdiga och 

framgångsrika teknologier som förknippas med innovationsbegreppet. Det riktas också fokus 

mot processen att gå från idé till förverkligande och materialisering.  

Genom forskning har det också upptäckts att användardriven innovation har en betydande roll 

i utvecklingsprocessen. Det upptäcktes också att slutanvändarna i många fall modifierar 

produkterna så att de bättre passar deras behov och på så sätt kommer fram till nya 

tillämpningar som tillverkarna inte kommit fram till eller inte vågat satsa på. I många fall 

finns det användare som förespråkar produkten och som kan den utantill. Dessa användare 

kallas ”lead users” och de utgör en viktig extern källa till innovation för företagen. 

Undersökningar som har gjorts pekar på att de innovationer som har en design och 

funktionalitet som tilltalar ”lead users- gruppen” också har större chans att lyckas inom en 

större marknad (Remneland, 2010). 

4.3 Kreativitet 

Det är viktigt med kreativitet i sitt arbete eftersom det alltid behövs hittas nya vägar och 

uttryck. Det är också, genom forskning, bevisat att människor som ges möjlighet att vara 

kreativa mår bättre. Ett stort hinder som finns på flera svenska arbetsplatser är att det finns 

alldeles för tydliga arbetsbeskrivningar som förhindrar att personalen överskrider gränserna. 

För att finna kreativitet krävs det också motivation. Genom forskning har det kommit fram att 

engagemang och motivation hänger nära ihop med i vilken utsträckning som tre 

grundläggande psykologiska behov tillfredställs. Behovet av samhörighet handlar om den 

huvudsakliga viljan att känna trygghet, respekt och varma band med personer i ens 

omgivning. Behovet av kompetens förutsätter att människan har en inneboende drivkraft att 

försöka lära sig att klara av de utmaningar som uppkommer i livet. Det sista behovet, behovet 

av autonomi, är att känna att människan själv styr över sitt liv, sitt beteende och sina åsikter. 
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Det handlar om att sträva efter att vilja utvecklas till självständiga och unika individer med 

egna ideal som efterlevs.  

Kreativitet delas ofta in i fyra faser. Första fasen, förberedelsefasen, handlar om 

problemformulering och insamling av kunskap, erfarenheter och information. Denna syftar 

inte bara på den direkta förberedelsen utan innefattar också insikter och slutsatser som tidigare 

gjorts. Under inkubationsfasen bearbetas informationen på en mer omedveten nivå. Detta sker 

mer automatiskt och utåt sett finns inga tecken på att något händer. Den tredje fasen, 

illumination, kallas också för idéfasen. Det är nu en aha- upplevelse sker. Den plötsliga idén, 

uppenbarelsen, insikten eller resultatet uppstår. I den fjärde och sista fasen, verifieringsfasen, 

granskas idén. Den bearbetas och testas så att den kan fungera. Om den mot förmodan inte 

skulle fungera kan det hända att steg tillbaka i processen behövs vidtas (Jacquemot, 2013).  
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5 Utvecklingsprocessen 
Avsnittet presenterar projektets olika faser och genomförande.  

5.1 Uppstartsfas  

Projektgruppen kontaktades av Innovator Skåne, för ett intressant projekt som dem hade och 

ville ha hjälp med. En workshop bokades in där projektgruppen fick träffa Johan Kjessler och 

Jesper Nilsson som arbetar som affärsutvecklare och innovationsrådgivare. Innovator Skånes 

problem är att de inte får in tillräckligt med idéer. De önskar att fler personer skickar in 

förslag och idéer på lösningar och förbättringar.  

Efter någon veckas betänketid hade projektgruppen och Innovator Skåne ett återkopplande 

samtal och de bestämde för att inleda ett samarbete tillsammans.  

De två problemformuleringar som projektgruppen skulle försöka finna en lösning på var:  

 Varför skickas det inte in fler idéer till Innovator Skåne?  

 Hur skulle dessa idéer som skickas in sållas lättare så enbart de ”skarpaste” skickas 

in?  

I detta tidiga skede gjordes även en projektbeskrivning över projektet, se bilaga 11.  

5.2 Insamling av bakgrundsinformation  

För att projektgruppen skulle få en bättre förståelse av vad det är som kan bidra till detta 

problem gjordes intervjuer med anställda inom Region Skåne. Till dessa intervjuer hade 

projektgruppen sammanställt frågor, se bilaga 3. De första intervjuerna gjordes på 

Ängelholms sjukhus, efter detta besöktes Helsingborgs lasarett och slutligen Skånes 

universitetssjukhus i Lund. Genom dessa intervjuer kunde projektgruppen få en förståelse hur 

det vardagliga arbetet ser ut på ett sjukhus samt formulera två problem som verkade vara de 

bidragande faktorerna till att anställda inte skickar in fler bidrag. De två orsaker som framkom 

var: tidsbrist, det finns helt enkelt ingen tid till att skicka in idéer samt att det var ett flertal av 

de tillfrågade som inte kände till Innovator Skåne eller vad de gör.  

Efter att intervjuerna ägt rum kunde projektgruppen konstatera att synen på projektet varierat 

stort. Några av avdelningarna var väldigt positiva till det, medan andra inte riktigt förstod 

meningen med projektet. Gruppen märkte också att det skiljde en del på avdelningarna i hur 

de arbetar. Vissa av de tillfrågade avdelningarna jobbade aktivt med att själva försöka lösa 

problemen som uppkom medan andra inte arbetade alls med det. För att se mer utförliga svar 

av intervjuerna, se bilaga 3.  

Dessvärre måste nog resultatet av intervjuerna ses som relativt osäkert med tanke på att så få 

har blivit tillfrågade. Däremot har projektgruppen fått ta del av en tidigare undersökning som 

Innovator Skåne gjort. Denna kan åtminstone styrka att det finns okunskap inom Region 

Skåne om vilka Innovator Skåne är. För att ta del av resultatet från denna undersökning, se 

bilaga 12. Ett försök att få tillgång till att nå ut till samtliga inom verksamheten gjordes tidigt i 

projektet. Detta försök ledde dessvärre bara till att projektgruppen skickades runt till olika 
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telefonväxlar utan att få tag på någon ansvarig. Detta problem har även diskuterats med 

Innovator Skåne som känner igen sig i samma problem. Även ute på avdelningarna har 

gruppen haft svårt att hitta personal som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Med 

dessa försök har gruppen valt att nöja sig med de svar de redan fått utifrån intervjuerna. 

5.3 Idégenerering  

När problemformuleringarna var fastställda valde projektgruppen att genomföra en 

brainstorming för att få fram ett stort antal idéer på förslag som skulle kunna vara lösning på 

problemet. Genom idégenering kom ett tiotal förslag fram samt olika typer av metoder som 

skulle kunna användas för att få fram en lösning. Vissa av dessa idéer behövde kombineras 

och vissa av dem behövde utvecklas mer. Projektgruppen valde att kombinera vissa metoder 

med idéer och utveckla vissa idéer mer så de blev mer kompletta. Detta gjordes bland annat 

med hjälp av brainstorming. Detta ledde fram till fyra olika lösningsförslag; en 

vidareutveckling av Innovator Skånes befintliga hemsida, en form av anslagstavla, en 

liknande anslagstavla fast digital samt en app för smartphones och surfplattor. Det var dessa 

fyra förslag som projektgruppen ville arbeta vidare med och presentera för Innovator Skåne, 

se bilaga 9.   

5.4 Förstudie  

Efter att fyra olika lösningskoncept valts var det viktigt för projektgruppen att se vad som 

fanns på marknaden. Att detta steg inte gjordes innan själva idégenereringen beror främst på 

att projektgruppen arbetat efter dynamisk produktutveckling. Det vore då synd att hämma 

denna utveckling genom att först se efter vad marknaden har att erbjuda. Syftet med att 

undersöka marknaden var att se vad som redan har använts och vad som eventuella 

konkurrenter använder. Det visade sig att det inte finns några direkta konkurrenter till 

Innovator Skåne, då de har monopol i hela Region Skåne. Dock finns det företag i andra 

regioner som arbetar med liknande projekt. Dessa ses dock inte som konkurrenter utan mer 

som partners då de inte konkurrerar om samma marknadsandelar.  

5.5 Framtagning av lösningar  

Efter valet av lösningar var gjort och marknaden undersökt, valde projektgruppen att fastställa 

att de skulle fortsätta med de fyra lösningarna och koncepten. För att projektgruppen skulle 

kunna presentera dessa för Innovator Skåne skissades förslagen upp på papper och illustrerade 

vilka olika funktioner som var tänkta för respektive koncept.  

5.5.1 Koncept ett 

Det första konceptet bygger på en surfplatta. Tanken med denna var att det ska finnas en iPad, 

eller annan surfplatta, tillgänglig på avdelningarna på sjukhusen. Genom att använda denna 

surfplatta ska personalen snabbt och enkelt kunna skicka in sina idéer. Själva uppbyggnaden 

av mjukvaran skulle vara en app. Appen ska vara en förlängning av Innovator Skånes hemsida 

och fungera som ett mer flexibelt alternativ att skicka in idéer.  
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5.5.2 Koncept två 

Koncept två byggde på att hemsidan skulle utvecklas och omarbetas för att vara mer flexibel 

och passa alla målgrupper bättre. Funktioner som inloggning och spara sina idéer skulle 

kunna finnas som alternativ.  

5.5.3 Koncept tre 

Det tredje konceptet bestod av att kunna utveckla en anslagstavla som skulle användas som 

kommunikation mellan personalen samt för att samla in idéer. Genom att använda en 

anslagstavla synligt i någon korridor på de olika avdelningarna hade personalen enkelt kunnat 

skriva upp sin idé. Snabba och enkla genomgångar hade kunnat hållas vid tavlorna. Dock 

skulle detta innebära att det krävs ytterligare ett steg för att föra över idén från anslagstavlan 

till datorn.  

5.5.4 Koncept fyra  

Det sista konceptet går hand i hand med föregående. Dock skulle detta vara en annan modell 

som skulle innebära att anslagstavlan på något sätt skulle vara digital. På detta sätt hade det 

gått att undvika steget att idén på något sätt behövs föras över till datorn. Tanken med detta 

förslag skulle vara att sätta upp en post- it på tavlan som automatiskt förs över till internet 

eller någon typ av databas. Den digitala anslagstavlan skulle även gå att ansluta till hemsidan 

så det direkt skulle gå att koppla upp sig på den via anslagstavlan.  

5.6 Sållning av lösningar 

För att komma fram till den bästa lösningen använde projektgruppen sig av parvis jämförelse i 

Pughs utvärderings matris, se bilaga 17. Där har de olika koncepten kunnat viktas mot 

varandra och det bästa konceptet har sedan kunnat vidareutvecklas efter att de svaga 

punkterna har identifieras. Genom att använda parvis jämförelse fick projektgruppen fram det 

förslag som de tyckte skulle användas som den slutliga lösningen för Innovator Skåne. Innan 

detta beslut skulle fattas förekom ett möte med Jesper på Innovator Skåne. Vid detta möte 

presenterade projektgruppen de fyra koncepten och diskuterade med honom vilket som skulle 

vara det mest relevanta. Vid diskussionen framkom det att det bästa konceptet vore en 

kombination av olika lösningsförslag. Det diskuterades även i ett tidigt skede om mindre 

förbättringsområden. Inom dessa områden inkluderades en förbättrad version av hemsidan, 

den skulle behöva göras om och bli mer lätthanterlig. Innovator Skåne skulle även behöva 

tillämpa en marknadsstrategi för att fler avdelningar och fler anställda ska veta om att de 

existerar och veta vad de skulle kunna hjälpa till med. Genom att tillämpa dessa två förslag i 

kombination med ett av lösningskoncepten kom projektgruppen och Jesper fram till det bästa 

alternativet för att lösa problemen. Den lösning som skulle utvecklas var en applikation, 

senare benämnd som app. Denna app ska kunna laddas ner till samtliga typer av smartphones 

och surfplattor. Tanken bakom detta är att den anställde ska kunna skapa sig ett konto och på 

detta sätt kunna logga in och ut. Genom att tillämpa denna funktion kan användaren välja att 

spara sin idé och fortsätta vid ett senare tillfälle. Det tillämpades även funktioner som gjorde 

att information om vilka Innovator Skåne är lättare skulle nå ut till de anställda och inspirera 

flera till att skicka in sina förslag och idéer.  
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5.7 Utkast av app  

När förslaget var bestämt fanns det så kallade trösklar som behövde elimineras, se bilaga 13. 

Detta gjorde projektgruppen genom att tänka och utveckla planer för hur de skulle vara 

möjligt att komma runt dessa och ändå komma fram till ett resultat.  

Genom dessa trösklar växte också en kravspecifikation fram på de krav och önskemål som 

ställdes på appen. De viktigaste kraven som gruppen har arbetat med är, förutom de två 

problemformuleringarna, två egna problemformuleringar som uppkom under intervjuerna på 

sjukhusen. Dessa problem var tidsbristen och okunskapen och löstes bland annat genom 

kravet för flexibilitet. Funktioner som att kunna spara och fortsätta vid ett senare tillfälle är 

också bidragande effekter som underlättar vid tidsbristen. Det har också varit viktigt för 

gruppen att ta fram en produkt som uppfyller de krav som finns för säkerheten med tanke på 

att personuppgifter och vissa patientuppgifter kan förekomma. För att ta del av alla krav som 

ställdes på produkten se bilaga 14. Denna kravspecifikation består av funktionella och icke 

funktionella krav. Genom att projektgruppen satte upp dessa fanns det vissa riktlinjer att följa 

när utkastet på funktioner och design gjordes, se bilaga 10.  

Projektgruppen valde att göra ett första utkast av appen i Power Point. Genom att följa krav 

och riktlinjer togs det fram ett utkast på både design och de funktioner som appen skulle klara 

av att hantera. Första utkastet presenterades för Jesper och en del förbättringar gjordes. Ett 

andra utkast skickades, detta utkast var det som skickades vidare till den programmerare som 

anlitats.  

5.8 Prototypframtagning  

Det blev bestämt att ett företag vid namn Presis, som ligger i Lund, skulle sköta 

programmeringen. Samarbetet startades genom ett kort möte, vid detta tillfälle hade Presis 

redan tagit del av projektgruppens material samt satt upp en grund för appen. Det talades om 

vilka krav och villkor som fanns från projektgruppens sida. Programmeringen skulle ske 

under två dagar. Under denna tid skulle projektgruppen och Jesper finnas på plats för att 

kunna komma med respons och delta under själva arbetet.  

Första dagen togs en enklare version av appen fram, det var fortfarande inga direkta 

funktioner som fungerade men skalet och designen fanns där. Programmeringen gjordes av 

Presis med regelbundna möten under dagen för att följa utvecklingen samt för att gå igenom 

så kravspecifikationen följdes.  

Den andra dagen var det mest justeringar som gjordes. Det skulle nu finnas funktioner så 

själva datan skulle kunna lagras. Då det fortfarande enbart är en prototyp är det ännu inte helt 

säkert att använda viss typ av information. Som exempel går det inte att skriva in sina 

lösenord och annan information som kan vara känslig på grund av att produkten inte uppfyller 

rätt säkerhetssystem och säkerhetsnivå för tillfället.  
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6. Resultat  
Produkten som tagits fram är en app, som syftar till att svara på problemställningen och 

frågeställningen som ställdes tidigt i projektet. Lösningen gör det lättare för anställda inom 

Region Skåne att på ett flexibelt och mer tidseffektivt sätt kunna bidra med sina idéer och 

förslag på förbättringar.  

Appen är utformad på så sätt att den kan användas på flertalet typer av smartphones och 

surfplattor. Detta för att kunna nå ut till så många användare som möjligt. Appen är utformad 

med ett visst antal val under användandets gång. Dessa val beror helt på användarens syfte 

med användandet. En utförlig manual av appens alla funktioner finns beskrivet steg för steg i 

bilaga 15. Nedan presenteras endast övergripande några av produktens funktioner och hur 

produkten lättast används.  

6.1 Startsidan 

Det första användaren möts av vid öppnandet av appen är 

startsidan, se figur 1. Här kan användaren välja att logga in, 

skicka in en idé utan att vara inloggad eller att ta del av 

information om vilka Innovator Skåne är och vad de gör och kan 

hjälpa till med. Användaren kan också ta del av aktuella 

kampanjer som genomförs. Vid valet av detta kommer 

användaren automatiskt skickas vidare till Innovator Skånes 

hemsida där mer information om kampanjen finns att läsa om. 

Genom att logga in får användaren skapa sig ett konto för att vid 

senare tillfällen kunna logga in med hjälp av sitt användarnamn 

och lösenord.  

Färgerna och typsnittet som används genom hela appen är de samma som idag används på 

Innovator Skånes hemsida, med vissa tillägg. Detta för att appen ska fungera som en 

förlängning och ett komplement till hemsidan samt att användaren ska känna att dessa hör 

ihop.  

Genom att i detta stadie välja Skicka in idé får användaren möjligheten att skicka in ett förslag 

utan att skapa ett konto. Detta val är meningen att kunna användas för de användare som bara 

skickar in någon enstaka idé vid ett fåtal tillfällen. Vid mer regelbunden användning 

rekommenderas istället att användaren skapar ett konto.  

6.2 Huvudmenyn 

När användaren väl skapat kontot och loggat in kommer denne till huvudmenyn, figur 2. Här 

finns ytterligare val att göra. De mest väsentliga valen som kan göras är att användaren kan 

skicka in sina idéer. Genom att vara inloggad kan användaren även välja att spara sina idéer 

för att arbeta vidare med dem vid ett senare tillfälle. På så sätt har en av projektets 

problemställningar kunnat elimineras, nämligen den kring tidsbrist. I och med möjligheten att 

kunna spara en idé kan användaren när som helst välja att arbeta vidare med förslaget, så även 

om det bara finns fem minuter över exempelvis i väntan på bussen. Detta är en av de mest 

Figur 1 - Startsida 
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väsentliga skillnaderna på appen och hemsidan. När användaren väljer att skicka in förslaget 

på idén kan denne också välja om idén ska vara synlig för andra 

eller inte. Med hjälp av en så kallad öppen och stängd del kan 

användaren välja om andra ska kunna ta del av den, och på så sätt 

kunna kommentera och ge feedback på förslaget. Då idén placeras i 

den öppna delen (under fliken Sparade idéer) kan diskussioner och 

samtal skapas och det är då lätt att se om det är fler som upplever 

samma problem eller om det är fler som skulle kunna dra nytta av 

idén. Genom detta forum är målformuleringen om underlättande av 

sållning av idéerna avklarad.  

Det finns också inspiration för användaren att hämta. Under denna 

flik kan användaren ta del av områden och avdelningar där behov av 

förbättringar finns. Dessa kommer att uppdateras regelbundet av Innovator Skåne. Fliken 

Nyheter berättar om nyheter inom Innovator Skåne samt om eventuella tävlingar.  

6.3 Applikationen  

Själva applikationen, den symbol som kommer synas på exempelvis 

iPaden, har fått en relativt enkel och stilren design, se figur 3. Blixten som 

valts används idag även i Innovator Skånes logotyp. Även här ska 

användaren känna att företaget har en genomgående tanke i så väl logotyp 

som på hemsidan och i appen.  

6.4 Framtid och distribution  

Då projektgruppen inte har någon äganderätt på produkten och den därför kommer tillfalla 

Innovator Skåne är det de som kommer stå för själva distributionen. I dagsläget är det inte 

aktuellt att gå ut med produkten på marknaden då det sker en sammanslagning av Innovator 

Skåne och två andra företag. När produkten väl ska introduceras kommer detta till en början 

ske till vissa specifika avdelningar för att sedan i framtiden kunna användas av hela Region 

Skåne. På dessa avdelningar kommer den kunna användas och utvärderas och ändringar och 

förbättringar kan därefter åtgärdas. I dagsläget är det enbart Innovator Skåne själva som 

använt och testat produkten. Feedbacken därifrån var överlag väldigt positiv. Projektgruppen 

har också försökt att få kontakt med Skånes Universitetssjukhus i Lund för att få komma dit 

och presentera det resultat som åstadkommits.  

  

Figur 2 - Huvudmenyn 

Figur 3 - Applikationen 
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7 Produktionsprocessen 
Då själva produktionsprocessen inte har kunnat utföras av projektgruppen anlitades ett företag 

som har specialkompetens inom området programmering och utveckling mot mobila 

lösningar. Själva processen gick till på så sätt att projektgruppen har tagit fram en 

kravspecifikation, se bilaga 14, samt ett förslag på de funktioner som ska finnas med i appen. 

Detta har sedan lämnats över till det programmerande företaget. Det är efter denna 

kravspecifikation som prototypen har vuxit fram. Under själva framtagandet var 

projektgruppen medverkande genom att finnas tillgänglig för genomgående feedback. 

Framtagningen av prototypen gjordes på företaget Presis. Under tiden programmeringen 

pågick följde projektgruppen arbetet och möten hölls regelbundet för att kunna återkoppla och 

följa processen. Det fanns också då chans för projektgruppen att komma med feedback på 

arbetet. Det har varit Innovator Skåne som stått för kostnaden av prototypen. Det behövdes 

inte direkt något mer material än datorer och personer med rätt typ av kunskap för att kunna 

utföra arbetet. Presis lokaler ligger i centrala Lund och där arbetar dem på öppna ytor och 

återkopplingar sker i mindre konferenslokaler på företaget. Miljön på företaget upplevdes som 

kreativ och innovativ. Personalen som arbetar på Presis besitter olika kunskaper och olika 

nyckelkompetenser. Företaget arbetar mot en hållbar webbutveckling. De flesta av 

personalstyrkan har nyckelkompetenser inom programmering, systemvetenskap och har 

förståelse för utveckling mot mobila miljöer.   

7.1 Kompetensanalys 

Då produkten är en app krävs det kunskap inom programmering och en förståelse för 

utveckling mot mobila miljöer. Då varken projektgruppen eller deras kontaktperson, Jesper, 

har denna kompetens blev beslutet att denna tjänst skulle lejas bort. Företaget som valdes av 

projektgruppen och Jesper anlitades för framtagningen av appen. De arbetar bland annat med 

systemförvaltning och support för webbläsare samt att skräddarsy serviceavtal.  

7.2 Marknads-/kundundersökning 

Feedbacken som kommit från vår kontaktperson och från Innovator Skåne har överlag varit 

väldigt positiv. I dagsläget pågår en sammanslagning av Innovator Skåne och två andra 

företag. På grund av detta står projektet just nu i ett vänteläge och det är just för tillfället inte 

aktuellt med en implementering av produkten den närmsta tiden. På grund av detta har det 

varit svårt att kunna göra en riktig marknadsundersökning för den tänkta målgruppen då en 

komplett färdigställd produkt inte än har tagits fram. Försök om att få komma ut till sjukhusen 

för att kunna redovisa resultatet har ändå gjorts, tyvärr utan något större intresse från de 

tillfrågade. Trots detta har en undersökning ändå gjorts på andra tillfrågade, dock är alla dessa 

inte insatta i vården men anses ändå kunna ge bra feedback på produkten. Samtliga av dessa 

var mycket positiva till resultatet.  

7.3 Marknaden 

Kunderna som produkten riktar sig till är, för tillfället, enbart anställda inom Region Skåne. 

Visst finns möjligheten att även implementera denna lösning inom fler verksamheter men då 

kommer viss justering av innehållet att behöva göras, exempelvis fältet för RS- nummer som 



 

 

19 

 

behövs för att kunna skicka in en idé och för att skapa ett konto. Detta nummer används inom 

Region Skåne och hade för andra verksamheter antagligen inte varit aktuellt. Verksamheter 

som skulle kunna vara aktuella är sådana som på samma sätt arbetar med att samla in förslag 

och idéer från utomstående. Dessa verksamheter skulle exempelvis kunna vara HCH 

(Hälsoteknikcentrum) i Halmstad samt andra regioner. Projektgruppen inser också att det 

finns vissa svårigheter med att nå ut till samtliga anställda inom Region Skåne. Ett visst 

bortfall kommer alltid att finnas hur det än går till.  

För att analysera vad som eventuellt redan finns på marknaden i dagsläget har en 

omvärldsanalys gjorts, se bilaga 7. Efter att ha tagit del av vad som används av andra aktörer 

på marknaden har det kunnat konstateras att Innovator Skåne inte har några direkta 

konkurrenter. Dock finns det trots detta andra verksamheter som arbetar med liknande 

problem fast inom andra regioner, därför konkurrerar de inte om samma marknadsandelar. 

Innovator Skåne har monopol på att ta idéer från den skånska vården så de verksamheter runt 

om i Sverige som arbetar på liknande sätt är partners och inte konkurrenter.  

7.4 Marknadsplan 

Tanken är att appen ska finnas tillgänglig för flertalet smartphones och surfplattor. Den laddas 

då ner från appstore eller motsvarande, beroende på märke och tillverkare av enheten. Det 

kommer inte att kosta något att ladda ner appen till sin enhet då risken finns att detta istället 

skulle hämma användandet. I dagsläget finns en enklare version av projektförslaget framtaget. 

Detta är en fungerande enklare version som på ett grundläggande sätt visar hur funktionerna 

ska kunna se ut och fungera. Projektgruppen har också tagit del av ett kostnadsförslag för att 

ta fram en helt färdig och en helt fungerande app. Detta skulle kosta cirka 158 000 kr. I detta 

pris innefattar en färdig app samt ett databassystem som bland annat skulle hantera sållningen 

av idéerna och säkerheten av inloggningen, något som idag saknas på den enklare versionen. 

Service och underhåll av appen och tekniken kommer troligtvis det programmerande företaget 

att sköta. Information som kommer finnas om verksamheten samt hantering och publicering 

kommer Innovator Skåne själva att ha hand om då de vill kunna reglera vilka idéer som visas, 

detta med hänsyn till eventuella patentmöjligheter.  

7.5 Ekonomiska planer och kalkyler 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer Innovator Skåne bli mer lönsamma om denna produkt 

leder till att fler idéer skickas in och blir färdiga produkter som kan börja användas inom 

sjukvården. Detta skulle även kunna leda till att deras antal på fler idéer som är inskickade 

ökar och att de kan öka sin andel med fullföljda inskickade idéer.  För att Innovator Skåne ska 

gå med positiva siffror krävs det att idéer blir fullföljda och kommer ut på de olika sjukhusen.  

Det skulle även kunna vara möjligt att denna app kan vara intressant för andra företag. 

Möjligheten skulle kunna vara att samarbeta med andra företag och tjäna pengar genom att 

sälja idén om produkten eller att ta betalt för att andra använder tjänsten. Dessa företag eller 

andra intressenter skulle kunna vara andra regioner, andra företag som är inom samma 

bransch, till exempel Hälsoteknikcentrum (HCH) som finns i Halmstad. Detta är ett företag 

som arbetar med att bedriva utveckling av hälsoteknikområden. Den befintliga produkten i 
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dag är en prototyp som inte uppfyller alla krav. Det har tagits fram kalkyler på vad den totala 

kostnaden skulle vara och denna skulle bli närmare 158 000 kronor. Skulle det finnas 

möjlighet för ett samarbete med andra företag, alternativt att inleda samarbete med andra 

regioner, hade denna siffra eventuellt kunnat minskas.  

7.6 Tidplan 

Projektet står för tillfället lite still och befinner sig i ett vänteläge eftersom Innovator Skåne 

håller på med en sammanslagning med två andra företag. Själva idén för utförandet av 

produkten är så gott som klar att kunna lanseras då detta blir aktuellt. Det som dock behövs 

göras för att den ska bli helt klar är att programmera innehållet till en app, i dagsläget är 

prototypen en mobilanpassad hemsida men med de funktioner som är tänkta för appen. När 

produkten väl ska lanseras kommer detta förhoppningsvis gå relativt enkelt och snabbt. För att 

detta ska göras på ett så smidigt sätt som möjligt kommer en introduktion från Innovator 

Skåne att göras för de anställda på de olika avdelningarna på sjukhusen. När väl detta har 

skett är det upp till användarna att använda sig av appen.   

7.7 Risker 

För produkten har potentiella risker identifierats, dessa presenteras i följande stycke i form av 

en SWOT- analys samt en riskanalys.  

7.7.1 SWOT- analys  

En SWOT- analys av produkten har gjorts för att kunna identifiera några av de styrkor och 

svagheter som produkten innehar. För en kompletterande bild, se bilaga 16.  

Strengths  

Produktens styrkor presenteras först. 

Produkten är ny och mer flexibel än vad den befintliga hemsidan idag är. Genom att använda 

sig av appen kan användarna skicka in sina idéer från en surfplatta eller en smartphone. Detta 

öppnar upp nya användningsområden. Det går till exempel nu att använda sig av produkten 

till och från jobb samt att det finns nya utvecklade funktioner som tidigare inte fanns. Genom 

dessa funktioner finns det bland annat möjlighet att logga in och ut från sitt personliga konto. 

Det ger då möjligheten till att spara sina idéer och användaren kan lägga in sin idé snabbt för 

att fortsätta vid ett senare tillfälle.  

Produkten är också lätt att använda sig av. Då appen är uppbyggd av bilder och text är det lätt 

för användaren att hitta den information som söks. Det finns även möjlighet att genom ett 

fåtal klick få inspiration och information om Innovator Skåne.  

Weaknesses  

Även produktens svagheter har identifierats. 

Då produkten är en app och användningen sker från en surfplatta eller en smartphone kan det 

komma att krävas en viss förkunskap. Då den befintliga hemsidan fortfarande kommer att 

finnas tillgänglig kan inte detta ses som en påtaglig svaghet då det fortfarande kommer finnas 

möjlighet att skicka in sina idéer på annat sätt. Appen kommer användas som en förlängning 
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av hemsidan och blir ytterligare ett alternativ till att skicka in sin idé. Då produkten är helt ny 

och den fortfarande är en prototyp har den inte testats på någon avdelning eller liknande. 

Detta gör det svårt för projektgruppen att få feedback och möjlighet till att förbättra den från 

dess befintliga läge.  

Opportunities  

Projektgruppen anser även att det finns möjligheter för denna produkt.  

Då denna app öppnar upp för nya användningsområden ses detta som en möjlighet. Då appen 

är ett helt nytt koncept kan detta innebära att nya möjligheter tillkommer som tidigare inte 

fanns, personer som inte har tillgång till dator hemma kan nu ändå ha möjlighet att skicka in 

idéer genom sin smartphone eller sin surfplatta.  

Threats 

Det sista som identifierades i SWOT- analysen var eventuella hot mot produkten.  

Ett av de hot som projektgruppen står inför är att produkten inte kommer ut på marknaden. Då 

produkten i dag består av en prototyp finns det möjlighet att denna inte utvecklas vidare av 

Innovator Skåne och därför stannar i detta stadie.  

7.7.2 Riskanalys 

Även en riskanalys har tagits fram för att kunna identifiera produktens risker.  

Tekniska  

Det finns en del tekniska problem som kan göra att prototypen inte fungerar. Som det ser ut i 

dag är det enbart en prototyp som är framtagen och med detta finns det risker. Den teknik som 

användes för att ta fram prototypen är inte den samma som skulle användas om det var den 

slutliga produkten som skulle tas fram. Det finns en del krav med säkerheten som inte 

uppfylls med denna prototyp. På så sätt skulle det vara en risk att använda den som slutlig 

produkt. Det medför även risker med det rent tekniska arbetet, att det finns möjlighet att 

prototypen inte fungerar som den ska.  

Ekonomiska  

Kostnaderna för framtagandet blir för stora och det kommer inte gå att ta fram en fullt 

fungerande produkt. Detta skulle då resultera i att produkten inte kommer ut på marknaden.  

Personella 

Då appen kommer behöva behandla viss persondata och eventuella sekretessuppgifter är det 

viktigt att den uppfyller de säkerhetskrav som finns. Det är också viktigt att det inte finns 

någon möjlighet för informationen att läcka eller att det går att hacka sig in på sidan på något 

sätt.  

Myndighetsrelaterat  

Då produkten görs för Region Skåne som har med kommunen att göra finns det en del 

riktlinjer och regler att följa. Det som kan skapa problem med detta skulle kunna vara att 

information om produktens existens inte når ut till anställda inom Region Skåne. Det finns 

nämligen regler om vilken typ av marknadsföring som får användas på sjukhusen.  
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Kunskapsbrist  

Då det till viss del krävs förkunskap för att använda produkten skulle detta kunna vara ett 

problem då de anställda inom Region Skåne består av olika generationer. Det kan eventuellt 

vara svårt att nå ut till den äldre generationen då vissa av dem troligtvis inte är lika vana vid 

det teknikska.  

7.7.3 Förebyggande åtgärder av risker  

För att kunna eliminera så många av riskerna som möjligt har också en plan för förebyggande 

åtgärder tagits fram.  

Tekniska  

För att försöka åtgärda detta problem är det viktigt att testa produkten väl innan den kommer 

ut på marknaden. Det kan även vara bra att ha anlitat kunnig personal som kan hantera service 

och viss support om det behövs under tiden produkten är ute på marknaden. Om detta inte tas 

i beaktning kan det finnas risk för att produkten slutar fungera och att systemet kraschar, det 

kan då vara svårt att återskapa det.  

Ekonomiska  

För att förebygga detta kan de vara viktigt att ha räknat på projektet tidigare och att eventuellt 

försöka söka sponsring. Risken är annars att prototypen förblir en prototyp och att det aldrig 

tas fram en fullt fungerande produkt.  

Personella  

Det måste läggas in filter som är gjorda för att kunna hantera denna typ av uppgifter. Görs 

inte detta kan känslig och viktig persondata läcka ut.  

Myndighetsrelaterat  

Det är viktigt att veta vilka rättigheter som finns för att sätta upp reklam och annan 

marknadsföring på sjukhusen. Skulle det vara något som bryter mot detta kan det bli rättsliga 

påföljder.   

Kunskapsbrist  

För att eliminera kunskapsbristen kan en introduktion av produkten genomföras på sjukhusen 

samt att den förkunskap som krävs lärs ut. Det kan också påpekas att det fortfarande finns 

andra alternativ att använda, som exempelvis hemsidan. Görs inte detta kan följden bli att alla 

inte börjar använda appen.  
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8. Diskussion och reflektion – Produkt  
Då sjukvården i Sverige är indelad i olika regioner kan detta inte ses som att de konkurrerar 

mot varandra utan enbart är ett sätt för att skilja dem åt. Sjukvården kan bestå av olika vård- 

och hälsocentraler och sjukhusen är i sin tur indelade i olika avdelningar. Vårt arbete har skett 

i samarbete med Innovator Skåne som är en del av Region Skåne. I dagsläget finns Innovator 

Skånes hemsida som befintlig produkt att använda för att skicka in idéer. För att bidra med en 

idé fylls ett formulär i på hemsidan med olika uppgifter. Där beskrivs även idén innan den 

skickas in. Alla dessa steg måste göras vid ett och samma tillfälle. Det som vi har tagit fram 

kan ses som en kompletterande produkt till hemsidan. Tanken är att vår produkt ska vara en 

förlängning av hemsidan men även användas på ett mer flexibelt sätt.  

I dagsläget finns det inga aktuella konkurrenter till Innovator Skåne dock finns det liknande 

företag med liknande produkter i andra regioner. Vi ser inte detta som några konkurrenter då 

det inte handlar om att ta samma marknadsandelar och de arbetar inom sin egen region och 

konkurrerar med andra företag inom samma bransch. Den produkt som skulle vara 

närliggande vår används i en annan region och består av en hemsida som har en del liknande 

funktioner. Då vi under vår research identifierade två olika problem, det ena innebär att 

anställda inom Region Skåne inte känner till Innovator Skåne eller deras arbete, det andra 

problemet vi identifierade var att anställda inte har den tiden som behövs för att kunna skicka 

in en idé, det kan vara att man kommer på en idé men sen glömmer bort den innan man har tid 

över för att kunna skicka in den. Det som är unik med vår produkt och som skiljer den från 

befintliga är just den flexibilitet som erbjuds genom att använda sig av en app. Det är möjligt 

att använda den från en smartphone och en sufrplatta, detta kan göras var som helst och nästan 

när som helst. Genom dess olika funktioner finns det möjlighet till att spara sin idé och 

fortsätta vid ett senare tillfälle, på detta sätt finns de ingen risk att glömma sin idé innan den 

har hunnit dokumenterats. Det är även under dessa funktioner som det finns information om 

Innovator Skåne och det finns en möjlighet för Innovator Skåne själva att uppmana anställda 

inom Region Skåne att ladda ner deras app för att få mer information. Även detta är någon 

som tidigare inte funnits, och gör det lättare att nå ut till anställda.  

Då vår produkt/prototyp är flexibel i förhållande till den redan befintliga hemsidan gör detta 

det till en av de starka sidorna. Detta innebär att prototypen är en app som kan vara 

tillgängliga i diverse mobila enheter som exempelvis surfplattor och smartphones, detta gör 

det till ett flexibelt alternativ. Funktionerna som att kunna spara sin idé och eller logga in igen 

för att fortsätta bidrar även till ett mer flexibelt alternativ. Då appen är uppbyggd av olika 

funktioner och steg bidrar detta till att man kan hitta all information användaren behöver på 

ett och samma ställe. Det är enbart att använda sig av de olika ikonerna för att komma till rätt 

ställe. Produkten är utformad på ett enkelt och användarvänligt sätt så användaren lätt skall 

kunna använda den och snabbt lära sig den, det är ingen direkt förkunskap som krävs. Det 

som även vi tycker kan ses som en stark sida är just att appen går att komplettera med 

hemsidan, appen skall ses som en förlängning av hemsidan och som ett komplement. Det som 

kan ses som en svaghet skulle vara att en app ligger i tiden och det kan vara svårt att nå ut till 

den äldre generationen på Region Skåne, dock tror vi att nyfikenhet och inspiration mellan 
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anställda kan göra att man lär av varandra och även attraherar den äldre generationen till att 

lära sig.  

Det resultat som framkom från företaget Presis som anlitades var en prototyp. Då det just är 

en prototyp finns det möjlighet till förbättring. Den prototyp som tagits fram är grundad från 

den kravspecifikation som gjordes. I dagsläget finns det en del funktioner som inte fungerar 

helt samt att den säkerhet som behövs inte uppfylls, det är därför gjort så att det inte går att 

använda sig av funktionen skicka in idé. De saker som mer konkret hade kunnat förbättras är: 

 Säkerheten  

 Inspirationsunderlaget  

 Bearbetning av feedback system  

 

Dessa förbättringar skulle vara aktuella när det är en produkt som ska tas fram och inte enbart 

en prototyp som det ser ut i dagsläget. Våra visioner och förhoppningar är givetvis att 

prototypen skall utvecklas till en produkt som blir fullt fungerande och kan komma ut på 

marknaden. Då detta enbart är ett första utkast är vi mer än nöjda och har goda förhoppningar 

på att det kommer gå att utveckla till en fullt fungerande produkt. Appen är utvecklad för att 

motverka de två problemformuleringar som vi har utgått från, Få personer känner till 

Innovator Skåne och att det inte finns någon tid att skicka in idéer på. Genom framtagandet av 

vår app finns det möjlighet att motverka dessa samt att det finns chans till att använda den på 

fler områden. Som det ser ut i dag har Innovator monopol i Region Skåne men möjligheten 

finns till att utöka området och implementera detta affärskoncept i andra regioner. Det skulle 

även vara möjligt att använda detta resultat och implementera inom andra områden. Detta 

skulle kunna vara inom verksamheter med liknande ändamål, som tidigare nämnts skulle det 

kunna vara Hälsoteknikcentrum, HCH i Halmstad. Det skulle även finnas möjlighet till att 

omstrukturera appen och använda den som ett kommunikationsverktyg på företag. Detta 

skulle då kunna vara möjligt för medarbetarna att kommunicera via appen och viktig 

information kan läggas ut, samt att det skulle vara möjligt att komma med förslag på 

förbättringar inom företaget.  

Avslutningsvis är vi nöjda med vår prototyp och tror det finns en ljus framtid för den, och tror 

detta kan vara en smart lösning på problemen som upplevs inom Region Skåne.  

8.1 Hållbar utveckling  

Ur en synvinkel som behandlar hållbar utveckling finns det få aspekter som skulle vara 

negativa för produkten:  

 Socialt – Produkten kommer behandla och skydda de personuppgifter som hanteras. 

Det kommer även finnas filter så det minskar risken för personangrepp och liknande.  

 Ekonomiskt – Appen är en teknisk lösning. Detta innebär att papper är uteslutet och på 

så sätt ekonomiskt. Det som behövs är en mobiltelefon eller en surfplatta för att kunna 

använda den.  

 Ekologiskt – Då det material som behövs för att använda sig av appen är en 

engångskostnad samt att det går att återvinna detta material är det mer anpassat för 
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miljön. Det innebär att det går att spara papper och liknande material som kommer 

från miljön. Det kommer även finnas möjlighet att använda sig av inställningar på 

mobiltelefonen och surfplattan som innebär energisparande.  

8.2 Arbetsmiljö  

Då denna produkt är mer flexibel än tidigare koncept samt att den kan användas var som helst 

anser projektgruppen att detta skulle vara en fördel för att få ett mer ergonomiskt korrekt 

användande. Det innebär att anställda inom Region Skåne skulle kunna använda sig av appen 

var som helst och på så sätt undvika att förbli i samma arbetsställning längre tider som 

exempelvis när man använder sig av en dator som inte är portabel. Det som kan vara 

förslitande skulle vara av att sitta med tummarna och knappa på en touchskärm. För att 

eliminera detta finns fortfarande alternativet att använda sig av en dator med tangentbord när 

man väljer att skriva längre stycken och för att få ett komplement till touchskärmen.  

8.3 Etik och moral  

Som tidigare nämnts ovan så kommer det finnas vissa filter och olika typer av spärrar som gör 

att det inte går att kränka eller gå till personangrepp mot någon annan individ. Alternativ som 

även har tagits upp är att någon kommer granska det som skrivs och det som kan 

kommenteras. På detta sätt finns det heller ingen möjlighet till att personer kränks eller blir 

bemötta med nedvärderande attityd.  

8.4 Lika villkor 

Då produkten inte är avsedd för något speciellt kön, ålder, religion eller liknande kommer 

denna att kunna användas av alla. Det är inte heller meningen att den skall kräva några direkta 

förkunskaper mer än att veta vad det innebär att använda sig av surfplatta eller en 

mobiltelefon. Projektgruppen anser att det bästa vore därför att genomföra en kort 

introduktion till alla anställda inom Region Skåne för att alla ska besitta samma kunskap om 

produkten. Det som kan vara en utmaning skulle vara för funktionshindrade att använda den 

men då målgruppen är anställda inom Region Skåne anser projektgruppen inte att detta skulle 

vara något problem, då personer med detta förhinder inte befinner sig inom målgruppen som 

produkten är utvecklad för.  
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9. Diskussion och reflektion – Projektet  
När projektet startade fanns det två olika problemformuleringar som Innovator Skåne gav oss:  

 Hur kan Innovator Skåne få fler idéer skickade till sig?  

 Hur kan det ske en lättare sållning av dessa?  

Det var utifrån dessa två frågor som projektet inleddes. Det blev bestämt att vi skulle sitta som 

projektledare och arbeta självständigt med stöd och feedback från Innovator Skåne. Utifrån 

detta har vi lärt oss otroligt mycket. Det har varit intressant att få ha en ledande roll i ett arbete 

samt att ha ett övergripande ansvar.  

Vi valde att använda oss av olika typer av metoder och verktyg i projektet. Dessa verktyg 

finns presenterade i avsnittet Metod för projektprodukten. För att kunna få en bättre bild över 

arbetet inom Region Skåne och för att få en överblick varför det egentligen fungerar som det 

gör att Innovator Skåne inte får in fler idéer skickade till sig, började vi med att göra 

studiebesök på olika sjukhus runt om i Skåne. Dessa besök blev en utmaning för oss då det 

var svårt att få tag i de kontaktpersoner som Innovator Skåne gett oss samt att det var i sin tur 

svårt att få de anställda att ta sig tid till att prata med oss. De anställda var mycket stressade 

och en del var även omotiverade till att ställa upp. Det var genom dessa samtal och frågor som 

vi fick fram våra två egna problemformuleringar, tidsbristen som upplevs inom vården samt 

okunskapen om vilka Innovator Skåne är. Genom denna nyvunna information gick vi vidare 

och startade en idégenerering, det var svårt att försöka komma på idéer som skulle lösa dessa 

två problem då de omfattar flera delar. Vi använde oss därför av olika metoder för att komma 

fram till lösningar. Med hjälp av dessa har vi genomfört projektet och dels har vi haft 

möjlighet att utvärdera produkten, detta gjordes när vi skulle sålla mellan de fyra olika 

koncept som vi tagit fram. De fyra olika koncept som togs fram var app, användarvänligare 

hemsida, digital anslagstavla och en vanlig anslagstavla. För att få fram det koncept av dessa 

som var bäst använde vi oss av Pughs utvärderingsmatris. Det var genom detta och genom 

samtal med vår kontaktperson Jesper som vi ansåg att en app var det bästa alternativet. Vi 

anser att Pughs utvärderingsmatris var det bästa alternativet för att få fram det koncept som 

var lämpligast.  Som vi ser det nu kunde programmeringen av produkten gjorts annorlunda, då 

vi saknar kunskap inom detta område fanns det inget alternativ än att köpa in denna tjänst. 

Hade det funnits mer tid och tid för att lära sig mer kring programmering hade detta varit 

intressant och kul att göra själv.  

Överlag tycker vi att det gått bra i framtagandet av prototypen. Det har gått effektivt och 

smidigt att ta fram prototypen, allt förarbete gjordes av oss och sen utförde företaget Presis 

programmeringen utifrån detta. Det var även en förhoppning om att vi skulle kunna komma ut 

till sjukhusen igen nu i slutet för att kunna få presentera resultatet och för att eventuellt kunna 

få feedback från de potentiella användarna. Detta visade sig dock vara svårare än vad vi 

trodde då det har varit svårt att få kontakt med de personer vi tidigare har intervjuat. Deras 

feedback hade varit relevant för oss då vi gärna tar till oss konstruktiv kritik och gärna vill 

utveckla prototypen till det bättre. Detta hade vi önskat få göra då de kan komma med 

feedback om produkten som vi kan ta med oss innan vi anser att projektet är helt avslutat och 

vi lämnar över hela arbetet till Innovator Skåne. Det kommer trots detta ändå att ske en viss 
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typ av återkopplingar till de avdelningar och personer som varit i kontakt med projektet. 

Dessa personer kommer få ta del av rapporten för att på så sätt se vad som åstadkommits.   
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Bilaga 1 – Bakgrund om företaget 
Innovator Skåne ligger i Lund och arbetar med hela Region Skåne. Företaget vill sträva efter 

en innovativ arbetsplats. Innovator Skåne är ett, av Region Skåne, helägt bolag. Deras 

uppdrag är att ta tillvara på och utveckla de goda idéer med kommersiell potential som växer 

fram i arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare. De anställda inom Region Skåne kan 

därför lämna in förslag och idéer på förbättringar eller nya produkter som kan vara till hjälp 

för deras arbete.  

Det Innovator Skåne även kan hjälpa till med är: 

 att utveckla en affärsplan 

 upprätta ett samarbetsavtal 

 bevaka utvecklingen vid tester och prövningar fram till prototyp  

 identifiera och förhandla med externa parter och finansiärer 

 ansöka, förvalta och eventuellt överlåta patent 

 förhandla om och upprätta licens- eller överlåtelseavtal 

På Inovator Skåne arbetar det i skrivande stund nio medarbetare. Några av dessa arbetar där 

heltid medan andra av dem arbetar där deltid och resten av deras tid arbetar de ute på 

sjukhusen. Innovator Skåne håller just nu också på att genomgå en sammanslagning med två 

andra bolag.  
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Bilaga 2 – Nulägesanalys  
I dagsläget får de anställda inom Region Skåne gå in på Innovator Skånes hemsida för att där 

fylla i sina förslag och idéer via ett formulär. Detta anser de tillfrågade inom Region Skåne 

vara relativt tidskrävande och det blir därför sällan gjort. Det var också många av de 

tillfrågade som inte kände till Innovator Skåne och de visste inte vilka de är eller vad de gör. 

Formuläret som idag används på hemsidan består av kontaktuppgifter samt ett visst antal 

frågor som följer nedan.  

 Idétitel  

 Idéns upphovsman 

 Kortfattad beskrivning av idén 

 Vilket behov/problem löser idén och vilken förbättrad nytta ger den användaren?  

 Har lösningen testats så att den fungerar och att den ger de fördelar som förväntas?   

 Vad vill du att Innovator Skåne ska hjälpa dig med för att idén ska kunna realiseras? 

 Finns det någon extern innovations- eller affärsrådgivare?  

 Hur kom du i kontakt med Innovator Skåne?  

För att kunna svara på dessa frågor krävs det att idégivaren har gjort relativt mycket i 

förstadiet med sin idé. De måste också ha tid nog att både påbörja inskickningsprocessen och 

slutföra den vid samma tillfälle, då möjlighet att spara sina uppgifter inte finns.  

Innovator Skåne är idag medvetna om att det är en stor grupp som inte känner till dem. 

Företaget arbetar dock ständigt med att försöka marknadsföra sig. Detta görs genom att 

affischer hängs upp i omklädningsrummen på sjukhusen, utbildningar och genomgångar 

arrangeras på sjukhusen samt att tävlingar ibland anordnas för de anställda inom Region 

Skåne.  

  



 

 

3 

 

Bilaga 3 – Intervjuer inom Region Skåne 
Nedan presenteras de svar som gavs vid intervjuerna vid några av sjukhusen inom Region 

Skåne.  

Ängelholms sjukhus  

På sjukhuset i Ängelholm besöktes avdelning 21. Det genomfördes fyra olika intervjuer, både 

gruppintervjuer och enskilda intervjuer.  

Ängelholm – Intervju 1 

Kort bakgrundsinformation 

Intervjun besvarades av två unga undersköterskor på Ängelholms sjukhus, avdelning 21. En 

av dem hade arbetat inom vården i 1,5 år och den andra i ca 3 år.   

Känner du till Innovator Skåne? Har du varit i kontakt med Innovator Skåne? Om ja, 

vad är dina erfarenheter, om nej, varför inte? Får ni tillfälle under arbetstid att skicka 

in förslag till Innovator Skåne?  

De berättar för oss att de inte känner till Innovator Skåne. Eftersom de inte känner till 

Innovator Skåne är de inte heller säkra på om de får tid till att skicka in förslag under 

arbetstid, men skulle tro det. Däremot menar de att det handlar om att prioritera och att ta sig 

den tiden som behövs för detta.   

Vad tror du är anledningen till att anställda inte skickar in förslag?  

Anledningen till att inte fler skickar in förslag på nya idéer och förbättringar tror de beror på 

framförallt två faktorer, tidsbrist och att man inte känner till Innovator Skåne och vet därför 

inte om att möjligheten till hjälp finns. De menar på att idéerna säkert finns där på 

avdelningen men att man skjuter på att ta tag i det eftersom tiden inte räcker till. Det hade 

också varit svårt ifall man var tvungen att ha en prototyp att visa upp.  

Hade du tyckt de var intressant att arbeta i team/grupp för att ta fram idéer och sen 

belönas de ”vinnande” teamet/gruppen?   

Intresset av att arbeta fram förslag tillsammans med andra finns där. De menar på att ha någon 

att bolla idéer med hade varit bra, men att man själv hade velat leda arbetet i sådana fall. 

Tror du någon av följande lösning kan vara behjälpliga?  

Tävling: De tror att en tävling med chans till belöning hade kunnat trigga igång flera till att 

lämna in sina förslag. Det känns, enligt dem, lättare att arbeta mot en belöning och att få 

något. Vidare menar de att fler förslag säkerligen hade kommit in om man såg att förslagen 

som kom in faktiskt producerades och kom till användning, istället för att känna att man inte 

vill ge förslag eftersom de ändå aldrig händer något med dem. 

Olika områden: Att fokussera på ett område i taget tror de inte riktigt på. De menar att om 

man kommer på ett förslag eller en idé är det bättre att köra på det redan från början istället 

för att man sparar denna tills det aktuella ämnet blir tillgängligt. 
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Digitalanslagstavla: De tror däremot att en digitalanslagstavla skulle kunna vara bra, där man 

enkelt kan dela med sina idéer till andra. Vidare påpekar de också att det antagligen kommer 

bli svårt att hitta ett sätt som passar alla på alla arbetar olika.  

App: Vårt förslag med en app tyckte de från början inte var någon direkt aktuell lösning då de 

menar på att det kommer bli svårt att kunna sitta med telefonen på jobbet. De tror också att 

det skulle kunna vara några av de lite äldre anställda som skulle ha svårt att förstå sig på detta 

och som inte är vana vid att använda sig av appar. De tycker att lösningen ska vara 

lättillgänglig och att man inte ska behöva lägga ner så mycket tid på att söka efter det. Det ska 

helt enkelt vara smidigt att förmedla sin idé. Man blir irriterad om man inte hittar det och 

strutar isf istället i det. Lösningen ska vara lätt att använda för alla åldrar. Igen påpekar det att 

de lite äldre kanske inte är så datavana.  

Trots att förslaget om en app inte ansågs vara en bra lösning nämnde de ändå att ett alternativ 

hade kunnat vara om det fanns en iPad på avdelningen där alla anställda kunnat ha en 

inloggning där de kunnat skicka in sina förslag.  

 

Ängelholm – Intervju 2 

Kort bakgrundsinformation 

Intervjun besvarades av två undersköterskor som arbetat inom vården 14 respektive 2,5 år.  

Känner du till Innovator Skåne? Har du varit i kontakt med Innovator Skåne? Om ja, 

vad är dina erfarenheter, om nej, varför inte? Får ni tillfälle under arbetstid att skicka 

in förslag till Innovator Skåne?  

En av de två undersköterskorna känner till Innovator Skåne lite svagt. Den andra har tidigare 

varit i kontakt med Innovator Skåne tillsammans med en kollega för en idé. Detta är inte 

avslutat ännu. Och har stått stilla under en tid nu. Sjuksköterskans erfarenhet som varit i 

kontakt med Innovator Skåne är att de varit hjälpsamma och tillmötesgående. Den andre har 

aldrig varit i kontakt med de tidigare.  

Sjuksköterskan som tidigare varit i kontakt med Innovator Skåne har haft mejlkontakt med 

dem under arbetstid men själva inskickningen har skett under fritiden. Hon och hennes partner 

har suttit under fritiden och försökt ta fram idéer. 

Vad tror du är anledningen till att anställda inte skickar in förslag?  

För att uppmärksammas mer och få fler att känna till Innovator Skåne föreslås det att mer 

reklam bör göras.  

Hade du tyckt de var intressant att arbeta i team/grupp för att ta fram idéer och sen 

belönas de ”vinnande” teamet/gruppen?   

Arbeta i grupper vore bra för att kunna diskutera idéer, de tror inte detta skulle leda till några 

problem utan att man är glad för varandras skulle om någon lyckas.   
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Tror du någon av följande lösning kan vara behjälpliga?  

Tävling: Arbeta mot belöning hade varit intressant.  

Olika områden: Att jobba med idéer inom begränsade områden hade varit intressant. 

Exempel på detta kan vara omvårdnad och ergonomi. 

Digitalanslagstavla:  

App: App eller anslagstavla för att samla idéer. Många äldre som inte tycker appar är bra 

alternativ.  

De båda tror att de vore lättare och mer sporrande om man kände till Innovator Skåne. De 

känner inte till att det tidigare har diskuterats något kring Innovator Skåne på arbetsplatsen 

eller under något möte.  

 

Ängelholm – Intervju 3 

Kort bakgrundsinformation 

Personen som besvarade intervjun har arbetat som sjuksköterska i 13 år.  

Känner du till Innovator Skåne? Har du varit i kontakt med Innovator Skåne? Om ja, 

vad är dina erfarenheter, om nej, varför inte? Får ni tillfälle under arbetstid att skicka 

in förslag till Innovator Skåne?  

Har hört talas om Innovator Skåne tidigare men aldrig varit i kontakt med dem.  

Vet inte om man kan göra de under arbetstid, andra projekt kan man få tid till att göra under 

arbetstid.  

Vad tror du är anledningen till att anställda inte skickar in förslag?  

Folk känner inte till Innovator Skåne, därför skickar man inte in idéer.  

Hade du tyckt de var intressant att arbeta i team/grupp för att ta fram idéer och sen 

belönas de ”vinnande” teamet/gruppen?   

Arbeta i grupp för att ta fram idéer vore roligt och bra, då hade det funnits tillfälle att 

diskutera och utveckla idéer.  

Tror du någon av följande lösning kan vara behjälpliga?  

Tävling: Arbeta mot belöning, lockar alltid. Som det är i dag får man belöning för ett bra jobb 

genom ett lönelyft.  

Olika områden:  
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Digitalanslagstavla:  

App:  

Förslag till lösningar, få det lite serverat, har så mycket i huvudet och förväntas göra mycket 

och ha koll på många saker.  

Att arbeta för att få fram idéer är inget som tags upp på avdelningsmöten eller så, andra saker 

tas upp som ekonomi och liknande.  Klara dagen som de är just nu. Håller på med andra 

hälsoprojekt.  

 

Ängelholm – Intervju 4 

Kort bakgrundsinformation 

Sjuksköterskan som besvarade frågorna var för tillfället timanställd på avdelningen. 

Känner du till Innovator Skåne? Har du varit i kontakt med Innovator Skåne? Om ja, 

vad är dina erfarenheter, om nej, varför inte? Får ni tillfälle under arbetstid att skicka 

in förslag till Innovator Skåne?  

Hört något i samband med sin utbildning i Kristianstad. Nyexaminerad så fullt upp med att 

komma in i sitt arbete. Vet inte om de kan arbeta med sina idéer under arbetstid.  

Vad tror du är anledningen till att anställda inte skickar in förslag?  

Menar det som saknas är tid till att sitta och komma på idéer, som det ser ut i nuläget är det 

redan överbelastat.  

Hade du tyckt de var intressant att arbeta i team/grupp för att ta fram idéer och sen 

belönas de ”vinnande” teamet/gruppen?   

Tycker det vore bra att arbeta i grupp för att ta fram nya idéer,  detta beror dock på vad man 

har. Har man en egen ide vill man kanske arbeta med denna själv och inte blanda in andra, 

men för att ta fram idéer vore de bra att kunna diskutera i grupper 

Tror du någon av följande lösning kan vara behjälpliga?  

Tävling: Arbeta mot en belöning, hade sporrat personer att arbeta och skicka in fler förslag 

samt idéer.  

Olika områden:  

Digitalanslagstavla:  

App: Att ha lösningar som app, digital anslagstavla tycker denna sjuksköterska blir att tvinga 

fram idéer och inte direkt kreativt, det är inte denna utbildning man genomfört. Deras 

uppgifter är att vara undersköterska eller sjuksköterska. De har ingen utbildning för att ta fram 

idéer.  
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Överlag måste det finnas tid för att kunna ta fram idéer. Det är i dagsläget detta som saknas. I 

hinns vissa saker inte med som egentligen måste göras pga. den tidsbrist som råder. Så i 

nuläget kommer dessa ”uppgifter” endast att läggas på hög.  

 

Helsingborgs lasarett  

Intervjuerna på Helsingborgs lasarett har besvarats av Maria Hallberg Mollin, enhetschef på 

avdelning 33 samt av Petra, en av Innovator Skånes idégivare.  

Första intervjun var med Maria.  

Hur länge har du arbetat som chef?  

7 år 

Hur ser en vanlig dag ut för dig och vilka är dina arbetsuppgifter?  

Marias arbete är intensivt. Hon är ansvarig för personalen, verksamheten, budget och 

bemanning samt att hitta vårdplatser. Maria arbetar mycket kring sin personal, detta kan 

variera i stor mån, det kan vara allt från att köpa en blomma till någon som fyllt år till att 

någon behöver sjukskrivas för att han/hon mår dåligt. Hennes arbetsuppgifter är mycket 

varierande, arbetet är roligt och hon tycker de är lärorikt.  

Hur arbetar ni på denna avdelning?  

Det finns 20 vårdplatser, avdelningen består av hennes 25 sjuksköterskor och 10 

undersjuksköterskor. Arbetsdagen är uppdelad i tre olika pass; morgonpass, dagspass, och de 

som jobbar på natten.  Ett visst antal jobbar ett visst pass. Det finns bra rutiner att arbeta efter 

vilket gör att alla vet vad dem ska göra. Ingen dag är den andra lik, patientens behov styr 

deras dag, detta gäller både omvårdnad och känslomässigt. De patienter som ligger på 

avdelningen har oftast tarmcancer och det är väldigt tufft psykiskt. Det är en stor arbetsbörda 

för undersköterskor och sjuksköterskor. Det är bland annat mycket tekniska grejer med dropp, 

pumpar och liknande. Arbetet kräver mycket planering och är oftast stressigt. 

Vad tror du är orsaken till att folk inte skickar in idéer?  

Det finns inget intresse utöver det vardagliga arbetet, man ser hellre till att arbeta med att 

förbättra rutiner och det vardagliga arbetet istället. Att komma på idéer och förbättringar 

utöver detta är inget som man tänker på. I första hand är det patienterna man tänker på, man 

vill att de ska få sina behov tillgodosedda, detta är till exempel rätt medicinering, mat och 

sömn.   

Personalen tänker på det som de är intresserade av. Detta skulle då vara sina patienter och att 

arbeta med dem. Måste gränsa av och arbeta med det som behövs göras under sin arbetsdag. 

Några tänker nästa steg men för de flesta handlar det om att klara av dagen och få sina 

arbetsuppgifter gjorda.  
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Carina Johansson från Innovator Skåne har varit och informerat om Innovator Skåne, trots 

detta är de nog många som inte känner till dem om vi hade frågat dem i korridoren, tror 

Maria. 

På dagens marknad finns det mycket material, så därför kan även detta vara en anledning till 

att man inte tänker att det behövs utvecklas saker. Finns inget behov av att individen själv 

skall komma på egna saker.  

Hela avdelningen består av cirka 80 personer, av dessa är det 4 som har engagerat sig i 

förbättringsprojekt med inblandning av Innovator Skåne.   

Allt ska gå av sig själv, kan inte ta reda på, fördjupa sig. Förväntar sig att ha bra saker att 

arbeta med inte att de själva ska komma på de saker eller idéer.  

Beroende på vilken generation man tillhör, tror du då arbetssättet kan variera? 

Vet inte riktigt, är det rimligt med den arbetsbördan de redan har?! Har dagar som är 

proppfulla med arbetsuppgifter. Är det rätt att pusha dem till att hitta nya lösningar också?!  

Om man verkligen ska jobba med de, då skulle Maria själv välja en grupp och ge dem tid att 

arbeta med det. I många fall handlar det om spontana idéer som kläcks. Problemet blir att man 

får lägga ner en massa jobb på det, man tänker att man skall få hjälp och de får man men 

endast till viss del. När det skall införas läggs det på Maria.  För att de skall vara möjligt att 

arbeta på detta sätt behöves mer hjälp. Projekt kommer ta olika lång tid från patienterna, och 

även av sin egen fritid, hur mycket tid överlag kommer det att ta.  

Hur tror du man ska göra för att uppmuntra fler till att skicka in idéer?  

Tävling hade uppmuntrat en del. Fullt upp med att få personalen att gå på personalträffar. 

Måste arbeta på ett annat sätt och om de inte var så stressade hade de säkert kommit på fler 

idéer. Tänka om och tänka nytt, tänka utifrån någon annans behov. Finns stor kapacitet hos 

många till att tänka kreativt och vara kreativt. Ser inte att de är rimligt eller att de är möjligt i 

dagens läge.  

På det stora hela krävs det mer praktisk hjälp för att de skulle fungera och det dagliga arbetet 

skulle behöva begränsas.  
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Bilaga 4 – SWOT- analys av projektet  
Nedan presenteras den första SWOT- analysen som gjordes över projektet.  

Strengths   Weaknesses  

    

Effektivisera arbetet Stort projekt 

Behovet är stort Beroende av svar från användare 

Kunniga samarbetspartners Nya inom området - brist på erfarenhet 

    

    

    

Opportunities   Threats  

    

Aldrig gjort innan Går det att nå resultat? 

Implementera på fler ställen Kan bli dyrt att implementera  

Stort projekt   

    

    

    

 

Strengths  

 Genom att komma fram till ett lyckat resultat kommer detta kunna leda till ett 

effektivare arbetssätt då det inte behövs läggas lika mycket tid på att sålla bland 

orimliga förslag.  

 Då det idag läggs mycket tid på att sålla och sortera bland de inkomna förslagen är 

behovet av ett effektivare system stort.  

 På och runt om Innovator Skåne finns kunniga personer som förhoppningsvis kommer 

kunna svara på frågor och funderingar som dyker upp under arbetets gång.  

Weaknesses 

 Det finns en risk att projektet kommer bli stort. Detta kan då leda till att allt inte hinns 

med och att detta påverkar resultatet.  

 Då personer ute i verksamheten kommer att intervjuas är resultatet av projektet 

beroende av att dessa svarar ärligt och kommer med bra och användbara åsikter.  

 Eftersom delar av projektgruppen inte arbetat med något liknande innan finns det en 

del brist på erfarenhet. Detta ska förhoppningsvis inte vara något större problem utan 

chansen är stor att detta skapas under projektets gång.  
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Opportunities 

 Det har aldrig, vad projektgruppen vet, gjorts något liknande innan. Chansen att kunna 

implementera metoden på fler ställen är därför stor.  

 En möjlighet är också att projektet kommer bli stort (detta finns även med som en 

svaghet). Möjligheten blir då att det finns många potentialer för projektet.   

Threats 

 Det kanske största hotet mot projektet är om det inte går att nå resultat. Då något 

liknande inte gjorts tidigare är det svårt att definiera hur ett resultat kommer kunna se 

ut. Det går då inte heller att titta på ett liknande projekt för att jämföra förslag med 

mera.  

 Beroende på vad projektet leder till kan det innebära att det blir dyrt att implementera.  
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Bilaga 5 – Riskanalys av projektet 
Nedan presenteras den första riskanalysen som gjordes i projektet.  

Problemet blir utan lösning 

Sannolikheten att det inte uppnås något resultat och att projektet blir utan lösning är liten då 

det jobbas mot ett projektmål och att hitta en lösning. Effekten av att detta skulle inträffa hade 

inneburit att det inte blir någon lösning och projektet blir utan resultat.  

Kostnaderna blir för stora 

De kostnader som kan uppkomma vid framtagning av koncept eller prototyp kan bli för höga 

och medför då att det inte kommer gå att ta fram en fullständig lösning. Detta är en risk som 

mycket väl skulle kunna inträffa då det just nu arbetas med både en konceptlösning och en 

produktlösning. Effekten som blir om detta inträffar är att konceptet eller produkten aldrig blir 

färdig och projektet inte får något avslut. Detta kan till viss del undvikas genom att prototyp 

och material ordentligt planeras och genomtänks så att inga förhastade beslut tas.  

Uppdragsgivaren blir inte nöjd med lösningen  

Att Innovator Skåne inte blir nöjda med resultatet och att de anser att projektet inte är slutfört 

skulle kunna inträffa. Detta går att undvika genom en öppen kommunikation och att båda 

parter är överens om när projektet räknas som avslutat.  

Inga svar på marknadsundersökning  

Inom projektet kommer också besök på olika sjukhusavdelningar att göras. På plats kommer 

en marknadsundersökning att göras och frågor att ställas. Sannolikheten att dessa inte ger 

någon relaterad information är hög. Genom att svaren på de ställda frågorna inte kan användas 

i någon större utsträckning i projektet kommer detta kunna leda till att projektgruppen går 

miste om viktig bakgrundsfakta som behövs för att få en bild av det verkliga problemet och 

hur det uppfattas ute på sjukhusen.   

Kunskapsbrist inom området 

Sannolikheten att den kunskap som projektet kräver saknas kan vara stor. Detta går dock att 

minska genom att förbereda sig med kunskap inom ämnet och ta hjälp av de resurser som 

finns tillgängliga. 

En befintlig lösning uppkommer  

En redan befintlig lösning uppkommer under projektets gång och medför att det inte kommer 

gå att utföra projektet. Efter att projektet nu satt igång har vi undersökt marknaden och har där 

inte funnit någon redan befintlig lösning som kan hjälpa vid projektets problem. Skulle det 

senare trots detta dyka upp en liknande lösning kommer åtgärder tas vid detta tillfälle.  
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Bilaga 6 – Genomgång av Pughs utvärderingsmatris 
Först används en matris för att få en överblick över de olika metoderna som kan skapa 

lösningar, dessa kommer senare att utvärderas i en urvalsmatris eller värderingsmatris. I detta 

fall är det inte metoden som gör arbete utan teamet som skapar och senare värderar den 

lösning som passar bäst för produkten.  

Detta går att dela in i olika steg, de lösningar och funktioner som man vill gå vidare med väljs 

ut. Lösningarna förs in i en tabell, tabell 1. En lösning väljs ut som referens utifrån denna kan 

man sedan betygsätta de andra lösningarna. Det kan utgås från olika symboler för att 

betygsätta lösningen: + vilket innebär att de är bättre, 0 som är likgiltigt och – vilket innebär 

att den är sämre än referensen.  

Efter detta kan utvärderingen delas in i olika punkter för att en jämförelse ska ske.  

1. Förbered screeningmatrisen  

De olika koncept/lösningar som skall presenteras görs med samma detaljeringsnivå, 

detta görs genom text och enkla skisser så de viktigaste egenskaperna framgår.  Den 

referens som väljs är oftast en standard eller en uppenbarlig lösning på problemet.  

2. Poängsätt koncepten  

De punkter som skall poängsättas bör vara objektiva, detta skulle kunna vara 

användarvänlighet eller monteringskostnad.  

3. Rangordna koncepten  

Detta blir uppenbart efter att allt först i tabellen där betygsättningen sker. På detta vis 

ser du vilket/vilka koncept som fått den högsta poängen.  

4. Kombinera och förbättra koncepten  

Två olika saker att beakta:  

a. Finns det någon speciell egenskap som i drar ner konceptet i sin helhet? Går det att 

fixa till detta och på så vis höja konceptet utan att påverka de andra lösningarna.  

b. Skulle det finnas möjlighet att kombinera två olika koncept för att skapa bättre 

egenskaper och försöka eliminera de sämre egenskaperna.  

5. Välj ett eller flera koncept  

Vid denna punkt har gruppen skapat sig en uppfattning om vilka koncept som kan vara 

lovande att gå vidare med. Det kan även väljas att göra ytterligare en screening för att 

få fram mer information.  

6. Reflektera över processen och resultatet  

Gruppen skall vara nöjd med resultatet. Om en individ inte delar samma åsikt som 

resterande grupp kan detta vara tecken på att det saknas någon/några kriterier i 

urvalsmatrisen (Holmdahl, 2010).  
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Bilaga 7 – Omvärldsanalys  
Omvärldsanalysen har gjorts med hjälp av en PEST- analys. Denna är en analys som har 

gjorts med avseende på faktorer som kan påverka företaget.  

Politiska:  

 Svenska lagar och stadgar 

 Regering  

 Politikers satsning  

 LOU 

 

Ekonomiska:  

 Världsekonomin 

 Landstingets bidrag  

 

Sociala:  

 Arbetsplatsens inställning  

 

Teknologiska:  

 IT 

 

 

Politiska  

Då det i dag finns en del lagar och stadgar att gå efter innebär det att Innovator Skåne måste 

följa alla dessa. Detta påverkar deras arbete. Då Politikerna i dag gärna vill satsa på och värna 

om innovation och förnyelse är dock deras bidrag/budget till den offentliga sjukvården och 

den del som Innovator Skåne får ta del av oerhört liten. Inom den privata sektorn satsar 

privata företag mer. Detta bidrar till att Inovator Skåne inte har några större mängder resurser 

att röra sig med och deras påverkan att kunna göra skillnad blir begränsad. Dock är det 

positivt att regionen väljer att satsa på Innovator Skåne och allt är bättre än inget alls.  

LOU står för lagen om offentlig upphandling, detta innebär för Innovator Skåne att de ska 

fråga hela offentligheten när de skall köpa in produkter och varor för att de är en offentlig 

verksamhet. Den offentliga verksamheten består av alla och innebär att ingen skall ha förtur 

eller få någon form av extra information. När Innovator Skåne får in en idé som utvecklas och 

säljs till ett företag och sen säljs tillbaka till Region Skåne igen skulle detta kunna anses vara 

förtur. För att undgå detta problem ska Innovator Skåne i största möjliga mån erbjuda hela 

offentligheten samma möjlighet, detta är dock inte alltid realistiskt. Vidare ska 

inköpsförfarandet vara väl avskilt från Innovator Skåne. De jurister som arbetar för Innovator 

anser att deras arbetssätt går efter LOU och än så länge har det inte varit några problem för 

företaget.  
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Ekonomiska  

Innovator Skåne finansieras med skattemedel från regionen och andra bidrag, exempelvis från 

Vinnova. Detta är ett företags som arbetar med att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar 

tillväxt och samhällsnytta. Med tanke på att finansieringen sker till viss del av skattemedel ger 

detta stora påfrestningar då budgeten är liten och detta innebär att deras resurser blir 

begränsade.  

Sociala  

Enligt en artikel från SvD Näringsliv handlar kreativitet och innovation om att släppa på 

gränserna och istället inspirera och engagera sina medarbetare. På detta sätt påverkas 

Innovator Skåne om en arbetsplats ute på sjukhusen är negativt inställd till att arbeta på ett 

sådant kreativt sätt.  

Teknologiska 

Den teknologiska omvärldsfaktor som påverkar Innovator Skånes verksamhet mest är den 

snabba utvecklingen kring IT- verktyg och där tillhörande arbetsätt. Det finns idag ett flertal 

IT- verktyg och tjänster på marknaden som stimulerar framkonsten av idéer och identifiering 

av behov och använder olika former av sociala nätverk för att filtrera, värdera och bygga 

vidare på idéerna och behoven. Dessa verktyg och tjänster är inte ett hot utan snarare en 

möjlighet för att kunna skala upp Innovator Skånes verksamhet.  
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Bilaga 8 – Intressentanalys 
Intressenterna för projektet har kartlagts med hjälp av intressentkartan nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa intressenter har delats in i tre olika grupper beroende på hur stort intresse de har av 

projektet och hur stor möjlighet de har att påverka det. De som har störst möjlighet att påverka 

projektet och de som har störst intresse, kärnintressenterna, anses vara projektgruppen samt 

VD och anställda på Innovator Skåne. Primärintressenterna är de som i stor grad påverkar 

eller påverkas av projektet. Till dessa räknas Region Skåne, Presis, banken och svensk 

lagstiftning. Den sista gruppen, sekundärintressenter, är de som har ett relativt lågt intresse 

och som troligtvis inte kommer att påverka projektet speciellt mycket. Trots detta kommer de 

ändå till viss del att påverkas av projektet. Dessa är patienterna och facket.   

De viktigaste intressenterna för projektet är kärnintressenterna samt de flesta av 

primärintressenterna. Dessa två intressentgrupper ser gärna att det blir ett lyckat projekt, 

däremot har de olika förväntningar på projektet. Kärnintressenterna påverkar projektet genom 

att de har investerat tid och resurser i projektet. Dessa intressenter påverkas genom att få ta 

del av resultatet och vinsten samt att de blir sysselsatta med arbete. Primärintressenterna kan 

också påverka projektet genom att investera eller låna ut pengar till projektet. De påverkas 

genom att de sätter sig i en risk genom att inte vara helt säkra på att få tillbaka de utlånade 

pengarna. Banken kan påverka projektet ifall Innovator Skåne blir tvungna att behöva ta ett 

Presis 

Innovator Skånes 

anställda 

Region 

Skåne 

Innovator 

Skånes VD 

Marknad 

Investerare 
Medarbetare 

Samhälle 

Bank 

Patienter  
Svensk 

lagstiftning 

Facket 

 

Projektet 

Projektgrupp 
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lån för att kunna genomföra projektet. Kunderna, det vill säga de anställda inom Region 

Skåne påverkas naturligtvis genom att deras arbete kan underlättas vid ett lyckat resultat av 

projektet. De påverkar också projektet genom att om inga idéer skickas in fallerar projektet 

helt. De svenska lagarna påverkar projektet på så vis att marknadsföringen av resultatet 

försvåras i och med att det rör sig om sjukhus och landsting, detta genom att det finns lagar 

som sätter stopp för exempelvis viss reklam på gemensamma ytor. Det är också viktigt, för att 

projektet ska bli lyckat, att Presis gör sitt arbete och att de lyckas göra det bra. De sekundära 

intressenterna däremot kan trots att de inte har så stor möjlighet att påverka projektet påverkas 

av det. I detta fall påverkas patienterna genom att de anställda inom Region Skåne kan utföra 

sitt arbete på ett lättare och mer effektivt sätt. Facket kan påverka projektets resultat på så sätt 

att vid en eventuell strejk blir personalen inom Region Skåne än mer stressade och har mindre 

tid att avsätta för idégenerering. Men så vidare projektet går som planerat och sköts som det 

ska har facket och patienterna relativt liten möjlighet att påverka projektet. De har egentligen 

inte heller något vidare intresse för projektet i sig (Tonnquist, 2012).  

 

Projektgruppen kommer att försöka ta hänsyn till så många av intressenterna som möjligt. 

Naturligtvis går det inte att göra alla nöjda, men gruppen kommer göra sitt bästa. Det 

viktigaste anses kanske ändå vara att Innovator Skåne, projektgruppen och kunderna blir 

nöjda. Till viss del även Region Skåne och banken. Delar av de primära intressenterna är 

kanske lättare att ersätta till en annan gång, som till exempel byta ut programmeringsföretaget 

mot ett annat, om det skulle behövas. 
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Bilaga 9 – Koncepten  
Nedan visas de fyra koncept som från början togs fram. Utefter dessa har sedan produkten 

arbetats fram.  
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Bilaga 10 – Steg för steg 1.0  

När användaren först trycker 
upp appen kommer startsidan 
fram. Under denna kommer 
någon form av ”slogan” från 
Innovator Skåne att synas, 
denna kan komma att variera. 

För att komma till nästa steg, 
huvudmenyn, väljs pilen längst 
ner i högra hörnet.

 

I huvudmenyn finns olika 
alternativ att välja. Här kan man 
välja att logga in på sin sida, få 
information om Innovator Skåne 
eller att skicka in en idé utan att 
behöva logga in. Dessa idéer 
placeras i en ”öppen” del. 

För att komma tillbaka används 
hela tiden pilen nere till vänster. 

Logga in

Innovator Skåne

Skicka in idé
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Vid val av inloggning får man 
fylla i sitt användarnamn och sitt 
lösenord. Då loggas du in till din 
egen sida. Har användaren inget 
tidigare konto finns valet Ny 
användare. Det samma gäller 
om man glömt sitt lösenord, då 
finns alternativet Glömt 
lösenord. 

Vid val av Glömt lösenord 
kommer man till nästa steg. 

Användarnamn…

Lösenord…

Ny användare...Glömt lösenord?

 

Har användaren glömt sitt 
lösenord kan denne då välja att 
uppge sin registrerade 
mailadress. Ett nytt lösenord 
skickas då dit. Detta lösenord kan 
sedan uppdateras inne i profilen 
om så önskas. 

Glömt lösenord

E-post…

Vi skickar ett nytt lösenord till 
den epost- adress du uppgav 
vid registreringen.  

Skicka
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Glömt lösenord

E-post…

Vi skickar ett nytt lösenord till 
den epost- adress du uppgav 
vid registreringen.  

Skicka
Ett nytt lösenord är skickat! 

För att komma till 
inloggningssidan igen används 
pilen längst ner i vänstra hörnet. 

 

Användarnamn…

Lösenord…

Ny användare...Glömt lösenord?

Första gången en användare ska 
logga in krävs det att denne 
registrerar ett konto. Detta görs 
genom att välja Ny användare.

Vill en avdelning skapa en 
gemensam inloggning ska detta 
fungera. Man skapar då ett 
användarnamn och ett lösenord 
som alla berörda då får tillgång 
till. Exempelvis kan enhetschefen 
skapa en användare som alla på 
avdelningen har tillgång till. 
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Kontaktuppgifter och 
användaruppgifter fylls i av 
användaren. De uppgifter 
markerade med en * är 
obligatoriska att fylla i. 

Profilen och kontaktuppgifterna 
sparas och kan när som helst 
uppdateras. 

För att gå vidare används pilen 
längst ner i högra hörnet. 

Ny användare

Namn…

RS-ID…

Arbetsplats…

E-post…

Upprepa din e-post…

Telefon…

*

*

*

*

Användarnamn…

Upprepa lösenord…

Ange lösenord…

*

*

*

 

Min profil

Min Sida

Logga ut

Under Min Sida kan användaren 
välja Min profil, Sparade & 
Inskickade idéer, Ny idé, 
Inspiration och Nyheter. 

Väljer användaren Logga ut
kommer denne tillbaka till 
huvudmenyn. 

Sparade & Inskickade idéer

Ny idé

Inspiration 

Nyheter
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Under Min profil kan 
användaren när som helst välja 
att uppdatera 
kontaktuppgifterna och 
användaruppgifterna. För att 
spara sina uppdaterade 
uppgifter används Spara 
uppgifter. 

Pilen till vänster används för att 
komma tillbaka till Min Sida. 

Min profil

Namn…

RS-ID…

Arbetsplats…

E-post…

Upprepa din e-post…

Telefon…

*

*

*

*

Användarnamn…

Upprepa lösenord…

Ange lösenord…

*

*

*

Spara uppgifter

 

Pilen till vänster används för att 
komma tillbaka till Min Sida. 

Min profil

Namn…

RS-ID…

Arbetsplats…

E-post…

Upprepa din e-post…

Telefon…

*

*

*

*

Användarnamn…

Upprepa lösenord…

Ange lösenord…

*

*

*

Spara uppgifter

Dina uppgifter är sparade! 
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Min profil

Min Sida

Logga ut

Sparade & Inskickade idéer

Ny idé

Inspiration 

Nyheter

Väljs Sparade & Inskickade idéer 
ser det ut som följande. 

 

Under denna sida finns 
användarens alla sparade och 
inskickade idéer. 

Klickar man sig in på en sparad 
idé kan man fortsätta arbeta med 
denna och sedan uppdatera sin 
idé. 

Under Inskickade idéer kan man 
se sina inskickade idéer. Vill man 
göra ändringar trots att den är 
inskickad får användaren isf
skicka in ett nytt förslag. Det går 
alltså inte att göra ändringar och 
kompletteringar i idéer som 
redan är inskickade. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Min Sida. 

Sparade idéer

Idé 1…

Idé 2…

Idé 3…

Inskickade idéer
Idé 1…
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Idé 1

Idétitel…

Idéns upphovsman…

Beskriv kortfattat din idé…

Vilket behov/problem löser 
din idé och vilken 
förbättrad nytta ger den 
användaren?…

Har du testat din idé…?

På sidan kan uppgifterna om 
idén uppdateras. Genom att 
klicka i ett av fälten kan 
användaren välja att uppdatera 
texten. Genom att scrolla längre 
ner på sidan kan användaren 
också välja att ladda upp en bild. 

 

Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Spara min idéSkicka in min idé

Ladda upp fil…

Genom att du väljer att idén ska vara synlig 
för andra godkänner du att detta blir synligt 
för andra inom Region Skåne och att de andra 
då kan ta del av ditt förslag. 

(Detta är en fortsättning av 
föregående sida). 

För att ladda upp en fil, 
exempelvis en bild, används rutan 
längst ner. 

Man kan välja att Spara min idé
för att kunna fortsätta med den 
vid ett senare tillfälle eller välja 
Skicka in min idé. Idén skickas då 
in till Innovator Skåne.

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Sparade & 
Inskickade idéer. 
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Genom att välja en idé under 
inskickade idéer kommer 
användaren in och kan se seina
inskickade idéer. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Min sida. 

Sparade idéer

Idé 1…

Idé 2…

Idé 3…

Inskickade idéer
Idé 1…

 

Idé 1

Ev. bild på idén om sådan 
finns. 

Titeln på idén

Idéns upphovsman

Beskrivning av idén

Om användaren har valt att titta 
på sina inskickade idéer kommer 
det här finnas all den 
informationen som användaren 
skickade in i samband med 
ansökan. 

Det är dock inte möjligt att 
komplettera denna  information, 
utan anser användaren att detta 
behövs får denne isf ta kontakt 
med Innovator Skåne eller skicka 
in en ny idé. 

Genom att scrolla ner på sidan 
kommer all information fram. 

Text om vilket behov och 
problem som idén löser. 
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Idé 1

Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Text om idén är testad  och 
isf hur. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Sparade & 
Inskickade idéer. 

 

Sparade idéer

Idé 1…

Idé 2…

Idé 3…

Inskickade idéer
Idé 1…

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Min Sida. 
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Min profil

Min Sida

Logga ut

Sparade & Inskickade idéer

Ny idé

Inspiration 

Nyheter

Vill användaren välja att 
registrera en ny idé väljs fliken 
Ny idé. 

 

Ny idé

Idétitel…

Idéns upphovsman…

Beskriv kortfattat din idé…

Vilket behov/problem löser 
din idé och vilken 
förbättrad nytta ger den 
användaren?…

Har du testat din idé…?

Samma formulär som idag finns 
på hemsidan + några till fält 
används för att fylla i uppgifterna 
kring idén. 

Genom att scrolla ner på sidan 
finns fler alternativ att fylla i. 
Denna sida fortsätter  därför på 
nästa slide. 
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Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Spara min idéSkicka in min idé

Ladda upp fil…

Genom att du väljer att idén ska vara synlig 
för andra godkänner du att detta blir synligt 
för andra inom Region Skåne och att de andra 
då kan ta del av ditt förslag. 

(Detta är en fortsättning av 
föregående sida). 

För att ladda upp en fil, 
exempelvis en bild, används rutan 
längst ner. 

Här kan man välja antingen Spara 
min idé eller Skicka in min idé. 

Väljer användaren Spara min idé
sparas denna bland Sparade idéer
som hittas under Min sida. 

 

Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Spara min idéSkicka in min idé

Ladda upp fil…

Genom att du väljer att idén ska vara synlig 
för andra godkänner du att detta blir synligt 
för andra inom Region Skåne och att de andra 
då kan ta del av ditt förslag. 

Din idé är sparad! 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Min sida. 
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Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Spara min idéSkicka in min idé

Ladda upp fil…

Genom att du väljer att idén ska vara synlig 
för andra godkänner du att detta blir synligt 
för andra inom Region Skåne och att de andra 
då kan ta del av ditt förslag. 

Väljer användaren istället att 
skicka in idén skickas den till 
Innovator Skåne. 

 

Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Spara min idéSkicka in min idé

Ladda upp fil…

Genom att du väljer att idén ska vara synlig 
för andra godkänner du att detta blir synligt 
för andra inom Region Skåne och att de andra 
då kan ta del av ditt förslag. 

Din idé är inskickad!

Tack för ditt bidrag, en 
bekräftelse är skickad till din 

mail. 

Efter inskickat bidrag får 
användaren en bekräftelse via sin 
angivna mail. I detta mail finns 
uppgifter om att Innovator Skåne 
har tagit emot bidraget. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Min Sida. 
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Min profil

Min Sida

Logga ut

Sparade & Inskickade idéer

Ny idé

Inspiration 

Nyheter

Nästa flik är Inspiration

 

Här kan användaren välja att se 
olika kategorier som är 
inspirerande. Meningen är inte 
att de ska ge direkta förslag utan 
mer inspiration till var behoven 
behövs. 

En rullista används för att kunna 
välja område. 

Inspiration

Kategori…
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Inspiration

Kategori

Operation
Akuten
Rehabilitering
Långvården 

Exempel på dessa behov skulle 
kunna vara akuten, operation, 
rehabilitering och långvård. 

För att komma in på önskat 
område väljs detta i menyn. 

 

Under flikarna kommer det kunna 
finnas text och bilder på förslagna 
områden som är aktuella. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Min Sida. 

Akuten
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Min profil

Min Sida

Logga ut

Sparade & Inskickade idéer

Ny idé

Inspiration 

Nyheter

Den sista fliken är Nyheter

 

Om användaren istället väljer 
Nyheter kommer ett bildspel upp 
med olika idéer som gått till 
färdiga lösningar/produkter samt 
idéer som är i process till en 
lösning/produkt. Dessa går att 
bläddra genom och om 
användaren vill ha mer 
information kring produkterna 
går det att klicka på bilden för att 
komma in på just den 
lösningen/produkten. 

Nyheter
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Under vald bild finns information 
om hur processen gått till för att ta 
fram produkten. 

Idéns titel

Text om idén 

 

Nyheter

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Min Sida. 
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Min profil

Min Sida

Logga ut

Sparade & Inskickade idéer

Ny idé

Inspiration 

Nyheter

Väljer användaren Logga ut
kommer denne tillbaka till 
huvudmenyn. 

 

Logga in

Innovator Skåne

Skicka in idé

För att välja Innovator Skåne 
behöver användaren inte vara 
inloggad. 

 



 

 

36 

 

Information där användaren 
kan läsa på vad Innovator
Skåne gör, vilka de är och vad 
de kan hjälpa till med. 

Kontaktuppgifter till Innovator
Skåne finns att hitta längst ner 
till höger. 

Innovator Skåne

Kontaktuppgifter

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Vad kan vi hjälpa till med?

 

Information om vilka Innovator
Skåne är.  Just nu används texten 
från hemsidan. 

Vilka är vi? 

Innovator Skåne är ett av Region Skåne 
helägt bolag. Vårt uppdrag är att ta 
tillvara och utveckla de goda idéer med 
kommersiell potential som växer fram i 
arbetsvardagen hos Region Skånes 
medarbetare.
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Innovator Skåne

Kontaktuppgifter

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Vad kan vi hjälpa till med?

Nästa flik är Vad gör vi? 

 

Vad gör vi?

Ett samarbete med Innovator Skåne ger 
dig tillgång till våra beprövade metoder, 
nätverk och resurser. Tillsammans med 
dig utvärderar och utvecklar vi din idé 
tekniskt, juridiskt och kommersiellt. När 
det behövs, tar vi hjälp av kompletterande 
kompetenser från våra nätverk.

Information om vad Innovator
Skåne gör. Just nu används texten 
från hemsidan. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Innovator
Skåne
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Innovator Skåne

Kontaktuppgifter

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Vad kan vi hjälpa till med?

Den tredje fliken är Vad kan vi 
hjälpa till med? 

 

Vad kan vi hjälpa till med? 
Vårt bidrag är nästan alltid en del i ett 
större arbete för att ta en produkt eller 
tjänst till marknaden. När det krävs ett 
mer omfattande arbete eller mer resurser 
för att nå hela vägen, skriver vi avtal med 
en aktör som kan ta över och ta idén 
vidare, till exempel en investerare, en 
entreprenör eller ett befintligt företag 
med upparbetade kanaler för produktion 
och distribution.

Innovator investerar processledarnas tid 
och ofta externa kostnader i din idé. 
Intäkter från royalty eller försäljning …

Information om vad Innovator
Skåne kan hjälpa till med. Just nu 
används texten från hemsidan. 

Denna sidan kan användas genom 
att man scrollar sig längre ner på 
sidan för att få tillgång till all 
information. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Innovator
Skåne
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Innovator Skåne

Kontaktuppgifter

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Vad kan vi hjälpa till med?

Kontaktuppgifter till Innovator
Skåne finns att hitta längst ner 
till höger. 

 

Kontaktuppgifter
Jonas Gallon
VD
+46 (0)70 661 82 22
jonas.gallon@innovatorskane.se

Johan Kjessler
Affärsutvecklingsansvarig
+46 (0)70 149 21 63
johan.kjessler@innovatorskane.se

Jesper Nilsson
Innovationsutvecklare 
+46 (0)70 652 98 77
jesper.nilsson@innovatorskane.se

Kontaktuppgifterna är just nu 
hämtade från hemsidan. Även 
här scrollar man sig längre ner 
på sidan för att få tillgång till alla 
uppgifter. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till Innovator
Skåne. 
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Innovator Skåne

Kontaktuppgifter

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Vad kan vi hjälpa till med?

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till huvudmenyn. 

 

Logga in

Innovator Skåne

Skicka in idé

Användaren kan också välja att 
skicka in en idé utan att vara 
inloggad. 
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Samma uppgifter som finns på 
hemsidan fylls i. 

För att kunna fylla i alla uppgifter 
scrollar man längre ner på sidan. 

Skicka in idé

Idétitel…

Idéns upphovsman…

Beskriv kortfattat din idé…

Vilket behov/problem löser 
din idé och vilken 
förbättrad nytta ger den 
användaren?…

Har du testat din idé…?

 

Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Spara min idéSkicka in min idé

Ladda upp fil…

Genom att du väljer att idén ska vara synlig 
för andra godkänner du att detta blir synligt 
för andra inom Region Skåne och att de andra 
då kan ta del av ditt förslag. 

(Detta är en fortsättning av 
föregående sida). 

För att ladda upp en fil, 
exempelvis en bild, används rutan 
längst ner. 

Här kan man välja antingen Spara 
min idé eller Skicka in min idé. 

Väljer användaren att skicka in sin 
idé  kommer man vidare till en 
sidan där kontaktuppgifterna får 
fyllas i därefter skickas idén direkt 
till Innovator Skåne .
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För att kunna skicka in sin idé 
måste användaren först fylla i 
sina kontaktuppgifter. 

För att slutföra arbetet och 
skicka in idén väljs Skicka in idé. 

Pilen till vänster används för att 
komma tillbaka till Skicka in idé. 

Kontaktuppgifter

Namn…

RS-ID…

Arbetsplats…

E-post…

Upprepa din e-post…

Telefon…

*

*

*

*

Skicka in idé

 

Kontaktuppgifter

Namn…

RS-ID…

Arbetsplats…

E-post…

Upprepa din e-post…

Telefon…

*

*

*

*

Skicka in idé

Din idé är inskickad!

Tack för ditt bidrag, en 
bekräftelse är skickad till din 

mail. 

En bekräftelse på att idén är 
inskickad. 

Pilen längst ner används för att 
komma tillbaka till huvudmenyn. 
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Vill du att din idé ska vara 
synlig för andra…?

Spara min idéSkicka in min idé

Ladda upp fil…

Genom att du väljer att idén ska vara synlig 
för andra godkänner du att detta blir synligt 
för andra inom Region Skåne och att de andra 
då kan ta del av ditt förslag. 

Användaren kan också välja att 
spara idén. Man skickas då 
vidare till inloggningssidan där 
man får göra ett användarkonto. 
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Bilaga 11 – Projektbeskrivning 
Här presenteras den projektplan som arbetades fram tidigt i projektet.  

Projektbeskrivning 

Inledning  

Innovator Skåne ligger i Lund och är ett företag som arbetar med hela Region Skåne samt en 

del av Skånetrafiken. Företaget vill jobba mot en innovativare arbetsplats. De anställda inom 

Region Skåne kan därför lämna in idéer på förbättringar eller en idé på något helt nytt som 

kan vara behjälpligt för personalen. Det skickas in många idéer, detta antal gör att det krävs 

en lång process bara för att sålla ut de idéer på saker som redan finns, lösningar som i 

slutändan inte gör någon skillnad, projekt och lösningar som blir för kostsamma och de idéer 

som kan ge lösningar på befintliga problem eller som kan skapa ett innovativare arbetsklimat. 

Denna process blir lång och tidskrävande, det behövs ett koncept eller en produkt som kan 

minska denna process och i ett tidigt skedde redan då sålla bort de idéer som inte är lämpliga.  

Trots att det skickas in ett stort antal idéer så vill man även uppmana samtliga att komma med 

ett bidrag. Vid ett lyckat resultat kan man på längre sikt se ett ökat ekonomiskt klimat i Skåne, 

bättre och effektivare vård, stimulerande idéorganisation och en definierad modell för 

användaren.  

Vald projektmodell  

Produktutveckling  

Produktutveckling är en samling på aktiviteter och processer som hos enskilda individer 

utnyttjar omdömet och kompetensen att organisera sig, kommunicera, lösa problem, samt 

generera idéer och lära sig, för att i ett senare skede kunna omvandla information och resurser 

till situationer där företaget kan sälja produkter.  

Genom produktutveckling skapar man en vision för företagets framtida värdeflöde.  

Produktutveckling kan anses vara ett lärande projekt då man allt längre i projektet lär känna 

sin produkt. En produktutveckling består av ett antal olika faser som skall genomgås. Den 

klassiska produktutveckling, även kallad statisk produktutveckling, handlar om att utgå från 

en detaljerad specifikation, detaljerad tidsplan och en produktutveckling vars mål är att uppnå 

dessa specifikationer.  

Dynamisk produktutveckling   

En dynamisk produktutveckling skiljer sig från den klassiska eller statiska på så sätt att den 

handlar om att låta beslut och riktlinjer vara öppna. Inte begränsa sig, hålla en smidig och 

flexibel anpassning till skiftande omständigheter och använda sig av den kunskap som tas upp 

på vägen. Vara organiserad för att kunna använda sig av nya möjligheter
1
.  

 

                                                 
1
 Holmdahl, L. (2010). Lean Product Development På Svenska. Göteborg.  
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Metoder i produktutvecklingsprojekt  

Brainstorming  

Brainstorming är till för att få fantasin att flöda samt att ta fram så många olika lösningar som 

möjligt. Metoden innebär att man vill lösa problem eller komma med nya idéer. Den används 

på så sätt att en grupp med individer sätter sig tillsammans och arbetar kring ett problem eller 

en grundidé som man vill jobba vidare med. Grundidén med denna metod är kvantiteten på 

idéer som är viktig, inte kvalitén. Metoden brainstorming kan användas inom många olika 

områden, bland annat inom produktutveckling och reklam
2
. 

Visuell planering  

Visuell planering används för att få översikt av hur ett projekt är uppdelat i resurser och 

aktiviteter över en tid. Uppdelningen görs efter koncept, som skrivs på väggen. Tidsplanen 

delas upp i en matris där kolumnerna är tid och raderna är resurserna. Uppgifterna, 

leveranserna och problemen fylls i de cellerna som bildar matrisen. Projektorganisationen får 

en överblick av vad som görs och vem som gör det samt se om någon är tillgänglig, står utan 

arbetsuppgifter alternativt att någon resurs är överbelastad. Fördelen med att ha en visuell 

planering på väggen är att vid möten när projektorganisationen samlas får alla ett underlag för 

kommunikation om vad som behövs göras samt om man måste sätta in fler resurser på en 

aktivitet, detta resulterar i en ökad delaktighet hos projektorganisationen
3
. 

FMEA- feleffektanalys  

En FMEA görs för att se till de risker eller framtida fel som kan uppkomma hos produkten. 

Genom att göra en FMEA kan man reflektera över fel som uppkommit och tidigt försöka 

förhindra dessa. 

Utvärderingsmatris  

I denna matris utvärderas de olika lösningskoncepten mot varandra med hjälp av parametrarna 

man tar fram ur den parvisa jämförelsen. Ett värde sätts för varje parameter mellan ett till tio 

för de olika koncepten. Beroende på hur väl de olika koncepten klarar av parametrarna, ett 

högt värde här gynnar varje enskilt koncept. Efter man satt ut värdena för parametrarna för 

varje koncept multiplicerar man de värdena med summan för varje parameter man fick i den 

parvisa jämförelsen. Konceptet med högst totalsumma är det bästa alternativet utifrån de 

parametrarna man ställt upp i parvisa jämförelsen. 

 

Översikt teori och referensram 

Då projektet i detta stadie är i ett tidigt skede och brett, är det svårt att avgöra vilka teorier 

som kan vara lämpliga. Vi har därför valt att avvakta med dessa och återkommer senare. I 

dagsläget rör det sig om en eventuell konceptutveckling eller en produktutveckling.   

 

                                                 
2
 http://www.projektledare.info/brainstorming.html   

3
http://www.larsholmdahl.com/product/collocation.html  
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Projektorganisation 

Projektorganisationen kommer bestå av två projektledare, handledare, uppdragsgivare och 

kunder. 

Styrgrupp kommer bestå av två projektledare, Sofia Lennartsson och Nicole Zetterberg 

Löfgren.  

Handledare på Högskolan i Halmstad, Jeanette Gullbrand.  

Uppdragsgivare Innovator Skåne, Johan Kjessler och Jesper Nilsson.  

Kunder/medparter, akutmottagningen Lund, Katarina Bexelious.  

Avdelning 2, Ängelholms lasarett, Anna Olofsson.  

Avdelning 3, Helsingborgs lasarett, Maria Hallberg Molin. 

IT/MT organisation Lund, Mats Kehlmeier. 
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Tidsplanering 

Då projektet bara precis satt igång har det varit svårt att göra en fullständig tidsplanering. 

Aktiviteterna är inte helt spikade och det är svårt att veta vart projektet kommer sluta. Det har 

därför gjorts två enkla planeringar, en fram till jul och en till perioden efter jul.  

 
 

Arbetet fram till jul kommer framförallt bestå av informationsinsamling på olika avdelningar 

inom Region Skåne samt sammanställning av denna information. Tiden kommer också att 

ägnas åt förberedelser för redovisningen samt den del av rapporten som ska lämnas in till jul.  

 

 

 

Arbetet efter jul var betydligt svårare att planera redan nu. Denna kommer att justeras och 

fyllas på allteftersom arbetet och dess resultat klarnar.  
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Budget  

Projektet är i uppstartsfasen och det är svårt att förutse vad som kommer att ske. Det lutar åt 

en konceptlösning eller en produkt, beroende på vilken av dessa lösningar det blir kommer en 

senare budget att tas fram. Nedan finns en preliminär budget.  

Transportkostnader: 229x2=458kr (tur & retur)  

     458x10=4580kr (totalt)  

Intervjuer/studiebesök: 229x2= 458kr  

           458x5= 2290kr  

Eventuell prototyp:   

Material kostnader:  

 

Intressenter och intressenthantering  

 

Riskanalys och riskhantering  

Problemet blir utan lösning 

Inget resultat uppnås och projektet blir utan lösning. Sannolikheten för att detta skulle inträffa 

är låg då det jobbas mot ett projektmål och för att hitta en lösning. Effekten av att detta skulle 

inträffa hade inneburit att det inte blir någon lösning och projektet blir utan resultat.  

Kostnaderna blir för stora 

De kostnader som kan uppkomma vid framtagning av koncept eller prototyp blir för höga och 

medför då att de inte kommer gå att ta fram en fullständig lösning. Sannolikheten att detta 

skulle inträffa är inte stor då det ses till en konceptlösning mer än en produktlösning. Effekten 

av detta inträffande blir att konceptet eller produkten aldrig blir färdig och projektet får inget 

avslut.  

Uppdragsgivaren blir inte nöjd med lösningen  

Innovator Skåne blir inte nöjda med resultatet och tycker inte projektet är avslutat. Detta är 

något som skulle kunna hända men som går att undvika genom en öppen kommunikation och 

att båda parter är överens om när projektet räknas som avslutat.  

Kunskapsbrist inom området 

Den kunskapen som projektet kräver saknas. Sannolikheten för detta kan vara stor men går att 

minska genom att förbereda sig med kunskap inom ämnet och ta hjälp av de resurser som 

finns tillgängliga.  
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En befintlig lösning uppkommer  

En redan befintlig lösning uppkommer under projektets gång och medför att det inte kommer 

gå att utföra projektet. Detta är inte troligt då det finns identifierade problem och detta är 

dessa lösningar som skall tas fram under projektet.  

 

SWOT- analys av examensarbete  

SWOT- analysen är ett överskådligt och användarvänligt verktyg som används till att enkelt 

sammanfatta projektets interna faktorer. Analysen består av fyra huvudkomponenter. De två 

första komponenterna är strengths (projektets starka sidor) och weaknesses (projektets 

svagheter). Dessa rör främst starka och svaga sidor som representeras av projektets resurser. 

De två andra komponenterna är opportunities (möjligheter) och threats (hot) som behandlar 

projektets externa faktorer. SWOT- analysen används för att klarlägga projektets möjligheter 

att möta och överleva förändringar
4
. 

Strenghts  Weaknesses 

    

Effektivisera arbetet Stort projekt 

Behovet är stort Beroende av svar från användare 

Kunniga samarbetspartners Nya inom området - brist på erfarenhet 

    

    

    

Opportunities  Threats 

    

Aldrig gjort innan Går det att nå resultat? 

Implementera på fler ställen Kan bli dyrt att implementera  

Stort projekt   

    

    

    

 

Strengths 

 Genom att komma fram till ett lyckat resultat kommer detta kunna leda till ett 

effektivare arbetssätt då det inte behövs läggas lika mycket tid på att sålla bland 

orimliga förslag.  

 Då det idag läggs mycket tid på att sålla och sortera bland de inkomna förslagen är 

behovet att ett effektivare system stort.  

                                                 
4
 Ross, G., et al. (1997). Strategi. Lund. Studentlitteratur 
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 På och runt om Innovator Skåne finns kunniga personer som förhoppningsvis kommer 

kunna svara på frågor och funderingar som dyker upp under arbetets gång.  

Weaknesses 

 Det finns en risk att projektet kommer bli stort. Detta kan då leda till att allt inte hinns 

med och att detta påverkar resultatet.  

 Då personer ute i verksamheten kommer att intervjuas är resultatet av projektet 

beroende av att dessa svarar ärligt och kommer med bra och användbara åsikter.  

 Eftersom delar av projektgruppen inte arbetat med något liknande innan finns det en 

del brist på erfarenhet. Detta ska förhoppningsvis inte vara något större problem utan 

chansen är stor att detta skapas under projektets gång.  

Opportunities 

 Det har aldrig, vad projektgruppen vet, gjorts något liknande innan. Chansen att kunna 

implementera metoden på fler ställen är därför stor.  

 En möjlighet är också att projektet kommer bli stort (detta finns även med som en 

svaghet). Möjligheten blir då att det finns många möjligheter för projektet.   

Threats 

 Det kanske största hotet mot projektet är om det går att nå resultat. Då något liknande 

inte gjorts tidigare är det svårt att definiera hur ett resultat kommer kunna se ut. Det 

går då inte heller att titta på ett liknande projekt för att jämföra förslag med mera.  

 Beroende på vad projektet leder till kan det innebära att det blir dyrt att implementera.  
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Bilaga 12 – Undersökning från Innovator Skåne 
Stickprovsundersökning under 2014-11-24 till 2014-12-17   

Summering  

Genom undersökningen har det, med 95 % sannolikhet, befunnits att minst 15,2% och 

maximalt 37,3% av Region Skånes medarbetare kände till ISABs existens vid det första 

undersökningstillfället (första delstudien) 2014-12-04 till 2014-12-17. På grund av en relativt 

låg svarsfrekvens (24,3%), kan det dock förmodas att detta är en överestimering av den 

faktiska frekvensen. 

Bakgrund  

För att erhålla en solid bedömning av Region Skånes anställdas kännedom om Innovator 

Skåne AB vid olika tidpunkter inleddes stickprovsundersökningar under Q4 2014. Den 

primära bakomliggande avsikten var att kvantifiera olika åtgärders genomslagskraft på ett 

objektivt sätt. En sekundär avsikt var att få vidare insikt i mekanismen genom vilken Region 

Skånes medarbetare historiskt fått vetskap om ISABs existens.   

Urval av tre provgrupper  

En lista över en delmängd av Region Skånes anställda togs fram genom ett slumpmässigt 

urval enligt följande steg:  

1. Region Skånes (online) katalog söktes efter person genom att varje bokstav i alfabetet (A 

till Ö), i tur och ordning) användes som sökterm i fältet ”namn”. På detta sätt erhölls en rad 

olika söksvar. Sökningarna utfördes 2014-11-24.  

2. Från vart och ett av söksvaren i steg 1 extraherades de personer vars efternamn började på 

den bokstav som användes vid respektive sökning.  

3. Alla extraherade namn kombinerades i en exelltabell (totalt 910 personer).  

4. Vart och ett av personnamnen tilldelades ett slumptal från 1 till 12. 326 personer (grupp 1) 

blev härvid tilldelad ett tal från 1-4, 312 personer (grupp 2) ett tal från 4-8, och 272 personer 

(grupp 3) ett tal från 9-12. Inom varje grupp var de flesta namn förknippade med en 

epostadress: grupp 1 – 251 (grupp 1A) av 326 (77%); grupp 2 – 241 (grupp 2A) av 312 

(77%); grupp 3 – 199 (grupp 3A) av 272 (73%).  De personer som inte var förknippade med 

någon epostadress tilldelades, på motsvarande sätt, grupptillhörighet i grupp 1B-3B.  

Vid närmare kontroll av ungefär en tredjedel av personerna i grupp 1B, befanns majoriteten 

av dessa vara förknippade med organisationer som inte är del av Region Skåne, eller vara 

fiktiva personer som skapats i utbildningssyfte. Av detta resultat drogs slutsatsen att 

majoriteten av personerna som tilldelats någon av grupperna 1B, 2B eller 3B inte tillhör 

ISABs målgrupp. Grupp 1B, 2B och 3B slopades därför och användes inte i vidare 

undersökningar.   

Utskick och frågeformulär  
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Vid ett första tillfälle (2014-12-04) skickades nedanstående text via e-post genom 

enkätverktyget ”SurveyMesh” till grupp 1A (n=251):  

Titel  

”Innovator Skåne - känner du till oss?”  

Löptext   

”Hej!   

Innovator Skåne gör en enkätundersökning och dina svar är högt uppskattade. Svaren kommer 

att hjälpa oss i vårt uppdrag att ta tillvara och utveckla goda idéer som växer fram i 

arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare.   

Enkäten består av två frågor och tar max 1 minut att besvara. Vi hoppas på att få dina svar 

senast den 17 december. Klicka på länken för att komma till enkäten: Genomför enkät  

Tack för att du deltar!   

Vänliga hälsningar Teamet på Innovator Skåne www.innovatoskane.se” Enkät Vid klickning 

på den i löptexten infogade länken ”Genomför enkät” erhölls ett frågeformulär där personen 

ombads besvara frågan ”Känner du till Innovator Skåne sedan tidigare?”, genom att kryssa i 

ett av alternativen JA eller NEJ. I det fall personen svarade JA, ombads personen om vidare 

specificering genom en rad alternativ, vilka framgår av nedanstående resultatexempel som 

erhölls finalt efter avslutat första delstudie.       

Vid ett andra tillfälle (2014-12-10) skickades en påminnelse till återstoden av de personer i 

grupp 1A som vid detta tillfälle inte gett någon respons på det första utskicket. Möjligheten att 

svara kvarstod t.o.m. 2014-12-17, varefter den första delstudien avbröts i sin helhet.   

Resultat Det erhölls 61 svar från de totalt 251 personerna som ingick i den första delstudien 

(svarsfrekvens: 24,3%). Av dessa svar framgick det att 16 (26,2%) personer kände till ISAB 

sedan tidigare, och att återstoden (45 personer, 73,8%) inte kände till ISAB sedan tidigare. 

Under förmodande att bl.a. urvalet av tillfrågade personer gjorts på ett vederbörligt 

slumpmässigt vis, och genom användande av standardmässig statistisk metod, kan man sluta 

sig till att: Av alla Region Skånes medarbetare kände, vid undersökningstillfället 2014-12-04 

till 2014-12-17 och med en sannolikhet på 95 %, 26,2 ±11% av dessa till ISABs existens. 

Således, med 95 % sannolikhet kände minst 15,2% och maximalt 37,3% av Region Skånes 

medarbetare till ISABs existens vid det första undersökningstillfället (första delstudien) 

201412-04 till 2014-12-17. Den relativt låga svarsfrekvensen (24,3%) vid den första 

delstudien ökar sannolikheten att det erhållna estimatet (26,2 ±11%) kan vara behäftad med 

andra typer av felkällor. Det kan t.ex. föras ett resonemang där det kan förmodas att de 

personer som inte tidigare kände till ISAB är mindre benägna att svara på enkäten än de 

personer som gjorde det. Enligt detta resonemang bör det erhållna estimatet således vara en 

överestimering, varvid den faktiska bråkdel som kände till ISABs existens i verkligheten är 

mindre.       
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Bilaga 13 – Trösklar  
Under arbetets gång med att ta fram en lämplig lösning har det identifierats en del trösklar 

som måste klaras upp och åtgärder behöver skapas.  

Tid  

Då en av de största orsakerna till att anställda inom Region Skåne inte skickar in bidrag 

handlar om tidsbrist. Är detta något som behöver åtgärdas. Genom att använda sig av en av de 

nya lösningsförslag som finns, skulle det gå att spara tid genom att man kan välja att spara sitt 

bidrag och inte skicka in allt på en gång. Genom att göra på detta sätt kan man istället 

använda sig av olika delmoment, de kan göra att lite tid här och lite tid där gör att man 

faktiskt skickar in sitt bidrag och inte drar sig för att man behöver avsätta en timme eller 

liknande för denna process. Det blir även ett mer flexibelt sätt att skicka in sina 

lösningsförslag. Genom att använda sig av en app eller liknande ny mjukvara kan man skicka 

in sitt förslag från olika platser man befinner sig på. Detta kan exempelvis vara när man 

väntar på bussen eller ska lägga in sista momentet hemma ifrån sängen innan man ska lägga 

sig.  

Genom att göra de anställda mer motiverade kan detta göra att man tar sig tid, man prioriterar 

annorlunda och skickar in sin ansökan medan man har sin kafferast. Detta skulle på långsikt 

göra att tidsproblemet inte blir ett riktigt problem utan något som kan tillämpas under 

arbetsdagens andra moment.  

Säkerhet  

Då mjukvaran kommer användas inom sjukvården, är det viktigt att den sekretess som finns 

inte övertrampas. Detta kan komma att behöva vara med i kravspecifikationen så de finns 

några spärrar på vilken typ och vilken sorts information man kan ladda upp till sin idé. Då 

detta handlar om en mjukvara som kommer applicerar inom internet, är det viktigt att säkerhet 

byggt upp så det inte finns risker att hacka sig in i systemet och att den information som 

laddas upp stannar inom systemet.  

Det kan även vara illa om information sprids på nätet då de kan vara material angående 

produktens/lösningens utveckling som kan leda till patent.  

Inloggning  

Logga in hemifrån?  

Vilken server skall användas? 

Säkerhet? 

Okännedom om Innovator Skåne  

Ett av de första steg som måste göras för att anställda ska veta om Innovator Skåne är att det 

måste gå ut bättre information. För att åtgärda detta är ett sätt att gå via mjukvaran, låta det 

vara en första sida med information kring vilka Innovator Skåne är och vad de gör. Det är 
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även ett bra koncept att göra en ny marknadsföringsplan, där man kan försöka visa sig genom 

fler besök ute på sjukhusen.  
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Bilaga 14 – Kravspecifikation  
Denna kravspecifikation behandlar de krav som ställs för framtagning av en app för mobila 

enheter. Kravspecifikationen behandlar både funktionella krav och icke funktionella krav. 

Denna produkt utvecklas för att kunna användas av anställda inom Region Skåne. Syftet som 

produkten ska uppfylla är att skapa ett mobilt sätt att kunna skicka in sina bidrag till Innovator 

Skåne. Kravspecifikationen är utformad av projektgruppen och deras kontaktperson på 

Innovator Skåne.  

Funktionella krav  

Mobilitet/Flexibilitet: Det ska gå att använda lösningen när och var som helst samt på 

flertalet modeller av smartphones och surfplattor.  

 
Spara och fortsätta: Man ska på något sätt kunna spara sitt pågående arbete för att kunna 

fortsätta och slutföra det vid ett senare tillfälle.  

 
Säkerhet: Det är viktigt att produkten uppfyller de krav som finns för behandling av 

personuppgifter och patientsäkerhet. 

 

Icke funktionella krav  

Mobilitet/Flexibilitet: Det ska inte ta mer än 15 sekunder att koppla upp sig till 

operativsystemet.  

Öppet/Stängt: Användaren ska själv kunna bestämma om idén ska vara synlig för andra 

eller om den direkt ska skickas vidare till Innovator Skåne.  

Användarvänlighet: Produkten ska vara lätt att använda och förstå för nya användare.  

Kapacitet: Systemet ska klara av att ett flertal användare använder programmet samtidigt.  

Underhållbarhet: Produkten ska vara utformad på så sätt att företaget som programmerar 

ska även kunna tillhandahålla service och underhåll.  

 

  



 

 

56 

 

Bilaga 15 – Steg för steg 2.0 
Nedan presenteras en steg för steg- användning av appens funktioner.  

På denna sidan finns ett 
förslag ges på hur själva 
ikonen till appen kan 
komma att se ut. 

 

När användaren först öppnar 
applikationen, appen, kommer 
denne till startsidan. Här kan 
användaren välja att logga in 
genom att skapa ett konto, skicka 
in sin idé utan att vara inloggad, 
få information om vilka 
Innovator Skåne är samt ta del av 
pågående kampanjer.  

Vid valet Logga in följer 
kommande steg. 
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Första gången användaren ska 
logga in krävs det att denne 
skapar ett konto. Det görs genom 
att välja Registrera Användare. 

 

Genom att fylla i uppgifterna 
skapar sig användaren ett konto 
och kan på så sätt logga in på sin 
personliga sida. 
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Om användaren redan har skapat 
ett konto men glömt sina 
inloggningsuppgifter kan denne 
välja Glömt ditt lösenord?

 

Användaren skriver då in sin 
email- adress för att på så sätt få 
sina uppgifter skickade till sig. 
För att avbryta och komma 
tillbaka till Startsidan väljs 
Avbryt. 
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En bekräftelse på att ett mail med 
inloggningsuppgifterna har 
skickats visas. 

 

Användaren skriver in sina 
inloggningsuppgifter och kan 
även välja att klicka i Kom ihåg 
mig för att denne ska slippa att 
fylla i uppgifterna vid varje 
inloggning. 

För att logga in väljs Logga in. 
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Efter inloggning kommer 
användaren till Huvudmenyn. I 
denna finns ett antal val som kan 
göras. 

Menyn längst ner används för 
vissa snabbkommandon. Tillbaka
används för att komma tillbaka 
till det föregående steget. Hem
används för att komma tillbaka 
till Startsidan. Min Sida används 
för att komma till Huvudmenyn
(denna slide) och Logga ut
används för att logga ut från 
sidan och på så sätt tillbaka till 
Startsidan. 

Vid val av Min profil kommer 
användaren till nästa slide. 

 

Under Min profil kan användaren 
välja att uppdatera sina 
användar- och kontaktuppgifter. 
För att spara dessa trycker 
användaren på Spara. För att 
återvända till Huvudmenyn
trycker användaren på Avbryt,
Tillbaka eller på Min Sida. 
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Vid valet Mina idéer kommer 
användaren till nästa slide. 

 

Under Mina idéer kan 
användaren ta del av sina 
sparade och inskickade idéer. 
Användaren kan också ta del av 
andras idéer. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn används Tillbaka 
eller Min Sida i menyn längst ner. 

För att ta del av och för att kunna 
arbeta vidare med sina sparade 
idéer väljer användaren önskad 
produkt i listan under Sparade 
idéer. 
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Under Min profil kan användaren 
välja att uppdatera sina 
användar- och kontaktuppgifter. 
För att spara dessa trycker 
användaren på Spara. För att 
återvända till Huvudmenyn
trycker användaren på Avbryt,
Tillbaka eller på Min Sida. 

 

Vid valet Mina idéer kommer 
användaren till nästa slide. 
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Under Mina idéer kan 
användaren ta del av sina 
sparade och inskickade idéer. 
Användaren kan också ta del av 
andras idéer. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn används Tillbaka 
eller Min Sida i menyn längst ner. 

För att ta del av och för att kunna 
arbeta vidare med sina sparade 
idéer väljer användaren önskad 
produkt i listan under Sparade 
idéer. 

 

Under Sparade idéer kan 
användaren lätt titta igenom och 
komplettera sin idé för att sedan 
kunna skicka in den eller spara 
sina ändringar på nytt. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn används Tillbaka 
eller Min Sida i menyn längst ner. 
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För att ta del av  sina inskickade 
idéer väljer användaren istället 
önskad produkt i listan under 
Inskickade idéer. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn används Tillbaka 
eller Min Sida i menyn längst ner. 

 

Under Inskickade idéer kan 
användaren lätt titta igenom sin 
idé. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn används Tillbaka 
eller Min Sida i menyn längst ner. 
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För att ta del av andras idéer 
väljer användaren istället Andras 
idéer längst upp i högra hörnet. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn används Tillbaka 
eller Min Sida i menyn längst ner. 

 

För att ta del av andras idéer 
väljer användaren att klicka sig in 
på valfri produkt under rubriken 
Andras idéer. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn används Tillbaka 
eller Min Sida i menyn längst ner. 
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Vid valet Inspiration kommer 
användaren till nästa slide. 

 

Under Inspiration kan 
användaren ta del av 
inspirationsområden. Dessa 
områden kan komma att variera 
beroende på var behoven finns. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn trycker användaren 
på Tillbaka eller Min Sida i menyn 
längst ner. 

För att ta del av behoven som 
finns inom exempelvis akuten 
väljer användaren Akuten. 
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Under varje område kommer en 
förklaring till problemet eller 
behovet att finnas. 

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn väljs Min Sida i 
menyn längst ner. 

 

Vid valet Nyheter kommer 
användaren till nästa slide. 
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Under Nyheter kan användaren ta 
del av vad som just nu händer 
inom linnovator Skåne. Genom 
att klicka på någon av bilderna 
kan användaren ta del av aktuell 
information.  

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn väljs Tillbaka eller 
Min Sida i menyn längst ner. 

 

Information finns under varje 
aktuell bild under Nyheter. 

För att komma tillbaka till 
Nyheter väljs Tillbaka i menyn 
längst ner eller krysset längst 
upp i högra hörnet. För att 
komma tillbaka till Huvudmenyn 
väljs Min Sida i menyn längst ner. 
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Vid valet Ny idé kommer 
användaren till nästa slide. 

 

För att skicka in en idé används 
samma typ av formulär som idag 
finns på hemsidan med vissa 
tillägg. Användaren fyller i fälten, 
nytt för appen är att det nu går 
att bifoga bilder och dokument 
till sin idé. Det går också att spara 
sin idé genom att välja Spara
eller direkt skicka in sin idé 
genom att välja Skicka.

För att komma tillbaka till 
Huvudmenyn väljs Min Sida i 
menyn längst ner eller Avbryt på 
formuläret.
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För att logga ut från sin sida väljs 
Logga ut. Användaren kommer 
då tillbaka till Startsidan. 

 

Användaren kan också skicka in 
en idé utan att vara inloggad. 
Skicka in idé väljs då. 
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Samma formulär som används 
för att skicka in idé som inloggad 
används även nu fast med vissa 
tillägg. För att kunna skicka in en 
idé utan att vara inloggad krävs 
det att användaren varje gång 
fyller i sina kontaktuppgifter. För 
att skicka in sitt förslag väljs 
Skicka.

 

Alla uppgifter behövs fyllas i för 
att kunna skicka in förslaget. 

För att komma tillbaka till 
Startsidan välj Avbryt om ingen 
idé ska skickas in, isf kommer 
användaren tillbaka till 
Startsidan efter att idén är 
inskickad. 
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För att ta del av vilka Innovator
Skåne är och vad de gör väljs Om 
Innovator Skåne. 

 

Under fliken följer information 
om vilka Innovator Skåne är, vad 
de gör och vad de kan hjälpa till 
med. För att ta del av all 
information scrollar användaren 
längre ner på sidan. 
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Scrollar användaren längre ner 
på sidan fortsätter 
informationen. 

 

Scrollar användaren ännu längre 
ner på sidan finns 
kontaktuppgifter till Innovator
Skåne. 

För att komma tillbaka till 
Startsidan används Avbryt som 
finns allra längst ner på sidan, 
efter alla kontaktuppgifter. 
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Vid val av aktuella kampanjer 
skickas användaren vidare till 
Innovator Skånes hemsida där 
mer information finns att få. 

 

På hemsidan finns mer 
information om de aktuella 
kampanjerna. 
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Bilaga 16 – SWOT- analys av produkten 
Följande SWOT- analys har gjorts på den befintliga prototypen.  

 

Strengths Weaknesses 

    

Flexibel Förkunskap 

Lätt att använda Något nytt 

        

Opportunities  Threats  

            

Nya användningsområden Kommer inte ut på marknaden 

Något nytt Liknande produkter 
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Bilaga 17 – Parvis jämförelse  
I denna parvisa jämförelse väljs ett av koncepten som referens där de andra sedan jämförs 

med detta. Koncepten betygsätts genom skalan 1-5, där fem står för det högsta poänget och 

det är även det som är bäst i detta fal. Ett står för det lägsta och är i detta fall mer negativt. Det 

koncept som får högst totalpoäng ”vinner” och är det koncept som det börs gå vidare med.  

 

Kriterier  Referens 3  Koncept 1  Koncept 2  Koncept 4  
Användarvänlighet  5 4 3 3 
Flexibilitet  1 5 3 3 
Dyr i inköp  5 3 3 2 
Förkunskap  5 3 3 3 
Informativ  2 4 4 4 
Totalt  18 19 16 15 
 

 

Referens 3: Koncept 3 – Anslagstavla 

Koncept 1: Appen  

Koncept 2: Hemsidan 

Koncept 4: Digitalanslagstavla  
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