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INNOVATION 
skapar förändringar och påverkar  

aktiviteter och beteenden inom den 
egna organisation eller hela branschen. 

som finns på en marknad  
eller i samhället 

en produkt, lösning, 
affärsidé, tjänst, eller 
teknologi som visar sig 
lovande eller fungerar och 
är ny 

Något som 
inte funnits 

tidigare 



INNOVATION 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

METODER 
PRODUKT & 

TEKNIKFOKUS  
 



ORGANISATIONSKLIMATETS BETYDELSE FÖR 
INNOVATION 

 

• Utmaning/involvering, risktagande, konflikt, debatt, 
idéstöd, lekfullhet/humor, idétid, tillit/öppenhet och 
frihet. 

• den innovativa organisationen presterade bäst inom 
alla dimensioner i klimatet utom konflikter  

• den stagnerade presterade lägre utom när det gällde 
dimensionen konflikter.  

 

Referens 
“Situational outlook questionnaire : A measure of the climate och creativity in organizations” skriven av Isaksen, Lauer, Ekvall 
införd i Psychological report 1999:85, 665-674. http://www.cpsb.com/research/articles/climate-for-innovation/Climate-
Creativity-Change.pdf 
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INNOWATCH I VARDAGEN  
– DEN INDIVIDUELLA LOOPEN 
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”THE COMPANY SELFIE” 

VISUELL KOMMUNIKATION 
FÖR ATT STÖDJA ETT  
INNOVATIVT KLIMAT 
 



IDEO - RAPID 

PROTOTYPING 

https://www.youtube.com/watch?v=Rbjej4A6oRk
https://www.youtube.com/watch?v=Rbjej4A6oRk
https://www.youtube.com/watch?v=Rbjej4A6oRk
https://www.youtube.com/watch?v=Rbjej4A6oRk
https://www.youtube.com/watch?v=Rbjej4A6oRk


ORGANISATIONSKLIMATET OCH 
INNOVATION 
 
De olika dimensionerna är invävda med varandra, men Ekvall visar att 
  

• den grad i vilken förslag och nya idéer blir vänligt bemötta och 
behandlade 

• den tidsmängd anställda kan använda för att utveckla idéer 
• graden av öppenhet och tillit i relationer 
• den grad i vilken det motstridiga och osäkra tolereras 
• möjlighet att ha en lekfull attityd 

 
påverkar det kreativa klimatet och bidrar till att skapa innovativa 
organisationer. 

 Referens 
“Situational outlook questionnaire : A measure of the climate och creativity in organizations” skriven av Isaksen, Lauer, Ekvall 
införd i Psychological report 1999:85, 665-674. http://www.cpsb.com/research/articles/climate-for-innovation/Climate-
Creativity-Change.pdf 
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PRINCIPER FÖR IDÉGENERERING  
 

Fokus. Var fokuserade på ämnet och håll inte på mer än en 
timme. Mobiler av. 
Döm inte ut idéer. 
Bygg på de andras ideer. Inga ‘men’, bara ‘och’ 
Kvantitet före kvalitet. Försök att hitta så många idéer som 
möjligt. 
Jobba visuellt. Använd olika färger, skriv och skissa stort. 

Låt ideerna ta fysisk form: Oömma lätttillgängliga 
material. 

 
Ta hand om de vilda förslagen: de kan rymma nycklar till 

lösningar. 



• Kontakt: jennie.schaeffer@mdh.se 

 


