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Abstract 
 

The health care sector is becoming more and more digital. Recent studies have shown 

that treatment with IT can be as effective as other traditional treatments at a lower 

cost. Therefore eHealth have emerged as a new area where innovation needs to take 

place to decrease the healthcare cost. To be able to succeed with these innovations 

there is a recommendation from the Swedish government to use open innovation. 

Based on this there is a variety of national actors who wants to stimulate and 

accelerate innovation in eHealth in an open innovation manner. Therefore we have 

studied four different eHealth projects to form a better understanding of how open 

innovation is applied in the innovationprocess and how the national actors affects this 

process. Our findings show that the innovationsprocess in eHealth projects are using 

external knowledge to accelerate their internal innovation. We have also found that 

the external knowledge that are integrated in the innovationsprocess is not used for 

organizational processinnovation. Lastly our studie shows that the national actors 

have no impact on the innovationprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill passa på att tacka samtliga som har ställt upp och bidragit till vårt arbete. Stort tack! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige behöver bli mer innovativa för att möta de globala samhällsutmaningarna 

(Näringsdepartementet, 2012). En av de mest angelägna samhällsutmaningarna är hälsa 

(ibid.) där en åldrande befolkning och ökade sjukvårdskostnader kräver nya innovativa 

lösningar. Samtidigt ställer invånare och patienter ökade krav på kvalitet och tillgänglighet 

(Vinnova, 2016) vilket innebär att vården står inför stora ekonomiska och organisatoriska 

utmaningar. Det krävs innovativa lösningar för att i framtiden kunna bedriva en sjukvård 

som möter de krav som ställs av morgondagens patienter. Regeringens innovationsstrategi 

skriver att “[...]förmågan att involvera människor i samskapande och öppen innovation blir 

därför allt viktigare” (Näringsdepartementet, 2012 s.25). Vi ser därför att en viktigt del i att 

möta de globala samhällsutmaningarna skulle kunna vara förmågan att anamma öppen 

innovation genom tydliga och ändamålsenliga innovationsstrategier. 

Innovation inom sjukvården är inget nytt fenomen. Nya behandlingsmetoder skapas 

ständigt för att ge en bättre vård och under senare år har innovation inom internetbaserad 

behandling fått ett allt större genomslag där ett flertal studier har visat på att behandling med 

hjälp av informationsteknik är effektivt inom flera olika behandlingsområden (Hedman et al. 

2014, Ljótsson et al. 2014, Andersson et al. 2014, Buhrman et al. 2013, Carlbring et al. 2008). 

I takt med den ökade användningen av informationsteknologi inom sjukvården vill dagens 

patienter ha en större inblandning i sin vårdprocess och en ökad kunskap om den 

information som lagras i deras journaler (Lundberg, 2013) samtidigt som en personcentrerad 

vård med hjälp av informationsteknik har visat sig kunna öka andelen personer som 

behandlar sin sjukdom (Wildevuur och Simonsen, 2015). Studier har även visat på att 

patienter och familjemedlemmar gärna är delaktiga i en öppen innovationsprocess för att öka 

användningen av informationsteknologi för behandling av olika sjukdomar (Bullinger et al. 

2012). Utöver den internetbaserade behandlingen har även sjukvårdspersonalens 

användande av mobila och trådlösa enheter i sitt arbete visat sig skapa ett större engagemang 

i patientens vård (Steinhubl et al. 2013) samtidigt som sjuksköterskor anser att användande 

av mobila enheter skapar en säkrare och högre kvalitet på vården (Johansson et al. 2014).  

Användningen av informationsteknologi för att promota, förebygga, behandla och 

underhålla hälsa definieras enligt Borelli och Ritterbrand (2015) som eHälsa. Den svenska 

eHälsomyndigheten definierar eHälsa som “verksamhetsutveckling av vård och omsorg med 

hjälp av digitala verktyg” (eHälsomyndigheten, 2016) och Sveriges kommuner och 

Landsting menar att eHälsa bidra till att “... öka patienters och brukares delaktighet, 

självständighet och trygghet, ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på 

rätt plats i rätt tid och att ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat” 

(SKL, 2016). Samtidigt har vårdaktörerna och dess medarbetare egna idéer om hur eHälsa 

ska hjälpa till att driva vården framåt. eHälsa är en central del av vårdutvecklingen och det är 

därför intressant att se hur öppna innovationsprocesser och innovationsstrategier inom olika 

eHälsoprojekt ser ut och hur dessa påverkas av de nationella aktörerna. 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att bidra med ny kunskap till den befintliga forskningen om 

innovation inom eHälsa. Vi vill förstå hur teorin runt öppen innovation anammas i en 

kontext som skiljer sig från de traditionella forsknings och utvecklingsavdelningar inom 

industrin. Vi anser att vården är en sektor som har ett stort behov av innovation för att klara 

de utmaningar de står inför och är beroende av många olika aktörer för att kunna skapa 

ändamålsenlig innovation. Syftet med uppsatsen är därför att studera hur och om öppen 

innovation har använts inom olika eHälsoprojekt och därigenom dra slutsatser om vilka 

innovationsstrategier som använts samt hur de nationella aktörerna har påverkat 

innovationsprocessen. Vår uppsats ska bidra till forskningsområdet öppen innovation inom 

eHälsa.  

1.3 Problemformulering 

För att sjukvården ska kunna hantera den utmaningen den står inför finns det en stor 

efterfrågan på innovativa lösningar med hjälp av informationsteknologi. Den nationella 

innovationsstrategin föreslår att denna innovation behöver orkestreras med hjälp av 

innovationsnätverk och anamma en öppen innovationsstrategi. Utvecklingen av vården blir 

därför beroende av många olika aktörer vilket kan vara problematiskt i en kontext utan 

traditionella affärsmodeller. Innovation inom eHälsa syftar ur ett samhällsperspektiv till att 

hjälpa sjukvården att skapa en mer ekonomisk vårdprocess och organisationsförändringar 

med hjälp av teknologi samtidig som det ur ett vårdperspektiv syftar till att skapa en större 

patientdelaktighet i vårdprocessen och en bättre vårdbehandling. Hela vårdprocessen är 

därför föremål för ett omfattande förändringsarbete vilket bäddar för en uppstart av många 

innovationsprojekt inom området eHälsa vilket kräver tydliga innovationsprocesser.  

 

Därför vill vi besvara följande frågeställning: 

 

● Hur ser innovationsprocessen för eHälsa inom vården ut? 

1.4 Avgränsning  
 

En stor del av litteraturen runt innovation drar starka paralleller mellan innovation och 

affärsmodeller. Vi har i vårt arbete valt att inte titta på hur innovation inom eHälsa påverkar 

olika affärsmodeller eller hur olika affärsmodeller har påverkat innovation inom området. En 

annan avgränsning som vi valt att göra är att endast titta på eHälsoprojekt som bedrivs inom 

någon form av vårdkontext vilket innebär att vi har uteslutit de eHälsoprojekt som bedrivs av 

privata aktörer. Slutligen har vi valt att avgränsa vår analys av innovation till att endast 

omfatta öppen innovation och mer specifikt bredd och djup. Det finns även andra faktorer 

och kategoriseringar som vi inte har tagit hänsyn till. 
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2.Metod 
Detta kapitel kommer att handla om den metod vi valt att använda oss av samt varför vi just 

valt denna metod. Nedan kommer vi att gå igenom arbetets genomförande som innehåller 

metodval, datainsamling, litteraturundersökning och avslutningsvis kritik mot metoden. 

2.1 Metodval 
 

Baserat på våra frågeställningar och studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

fallstudie på fyra olika fall. En fallstudie innebär att vi undersöker ett fenomen i sin 

realistiska miljö eller kontext (Backman, 2016). Anledningen till att vi använt oss av just 

denna metod är för att den anses särskilt lämplig när studieobjekten är väldigt komplexa 

(Backman, 2016) vilket vi menar på att våra studieobjekt är. Genom metoden har vi försökt 

sätta oss in i respondenternas verklighet och se världen utifrån deras perspektiv för att i 

enlighet med Holme och Solvang (1997) skapa en djupare och mer fullständigt uppfattning av 

det vi studerar. Backman (2016) menar att den kvalitativa forskningsmetodiken syftar till att 

ta reda på hur individen tolkar och formar sin verklighet. 

”I det kvalitativa synsättet lägger man mer fokus på hur själva individen upplever, tolkar 

och strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter – hur livet och omvärlden får (har) mening.” - Backman, 2016, s.56 

Genom det kvalitativa förhållningssättet lägger vi inte tyngdpunkten på 

begreppsformuleringar i form av teorier eller frågeställningar utan istället samlas data in och 

därefter formuleras begrepp i form av hypoteser eller teorier. Användningen av en kvalitativ 

forskningsprocess innebär en mer flexibel och dynamisk framtoning vilket i sin tur ger större 

utrymme för variationer. Ytterligare en anledning till att vi valde detta tillvägagångssätt var 

för att under själva datainsamlingen kunna framkalla både problem- och frågeformulering. 

Den kvalitativa metoden börjar med vaga och väldigt breda frågeställningar som sedan 

formas och finslipas i slutet. Detta i sin tur kan vara negativ eftersom det till en början kan bli 

luddigt och för brett vilket gör att hela arbetet kan vara trögstartat och utan vidare resultat. 

2.2 Datainsamling 

När vi började söka efter relaterad forskning märkte vi att det fanns en stor bredd av 

forskning inom områdena innovation, öppen innovation samt eHälsa. Vi noterade dock att 

forskning i ämnet öppen innovation inom eHälsa var begränsad. Vi valde därför att använda 

oss av en kvalitativ metod som är induktiv för att generera våra hypoteser inom området. I 

enlighet med Backman (2016) är det möjligt att studera flera olika fall i en kvalitativ studie, 

vilket vi också har valt att göra för att få en bred bild om innovationsprocesser inom eHälsa. 

För att genomföra studien valde vi att använda oss av semi-strukturerade intervjuer baserat 

på Miles och Gilbert’s (2005) bok angående intervjumetoder. Vi kommer under denna rubrik 

gå igenom hur vi utformade intervjuguiden, gjorde vårt urval och den analysmetod vi använt 

för studien. 
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2.2.1 Intervjuguide 

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer i vårt arbete. Jeremy Miles och 

Paul Gilbert (2005) skriver i boken “A Handbook of Research Methods for Clinical and 

Health Psychology” att semi-strukturerade intervjuer i sin enkelhet är ett samtal mellan två 

eller flera människor där vi som intervjuare redan innan samtalet vet vad vi vill ha svar på. 

Till vår hjälp skapade vi ett “manus” som beskriver vilka områden intervjun ska täcka samt 

vilka frågor som ska ställas, något som Miles och Gilbert (2005) menar på är viktigt för semi-

strukturerade intevjuer. Med detta tillvägagångsätt menar Miles och Gilbert (2005) att 

respondenterna känner sig fria och inte styrda till vad denne ska svara samtidigt som 

intervjun känns förberedd och tydligt uppstyrd.  Barriball och While (1994) menar att det är 

viktigt i en semi-strukturerad intervju att alla respondenter delar samma vokabulär och att 

alla ord har samma betydelse för respondenterna. Det vill säga, inga respondenter ska kunna 

uppfatta frågorna olika och vi som intervjuare får ändra orden i intervjuerna bara vi inte 

ändrar frågans betydelse. Detta är någonting som vi har tagit hänsyn till i våra intervjuer 

genom att tänka på vårt vokabulär och ordval i intervjuerna för att ingen ska kunna 

missuppfatta frågan eller något ord. Vi valde även att delge respondenterna en definition av 

vissa viktiga begrepp för att det skulle vara tydligt vad som avsågs. Semi-strukturerade 

intervjuer kan variera väldigt mycket där vissa frågor är enkla och har en tydlig ordning 

medan andra frågor är öppna vilket bäddar för att samtalet kan ta många olika riktningar 

innan de områden vi som forskare vill täcka (Miles och Gilbert, 2005). De intervjuer vi gjorde 

genomfördes med öppna frågor samtidigt som vi hade ett tydligt mål med intervjuerna och 

en bra överblick på vad vi ville att intervjun skulle omfatta och inte. Eftersom semi-

strukturerade intervjuer är varierande blev det i enlighet med Miles och Gilbert (2005) 

lättare för oss som intervjuare att ställa mer detaljerade frågor och styra intervjun efter våra 

egna mål. Frågorna i intervjuguiden syftade till att extrahera information som berör vårt 

forskningsområde på ett dynamiskt sätt utan att intervjun skulle kännas stel eller konstig. 

Intervjuguiden som vi utformade inleddes med några personliga frågor för att sedan övergå 

till mer öppna frågor för att skapa ett samtal inom området innovationsprocesser. 

2.2.1.1 Varför semi-strukturerade intervjuer? 

Eftersom vi hade tydliga mål med våra intervjuer och visste vilka ämnen vi ville täcka valde vi 

oss av en semi-strukturerad intervju. Enligt Miles and Gilbert (2015) är semi-strukturerade 

intervjuer rätt metod för intervjuarbetet om du vill ta reda på “varför” någonting är på ett 

visst sätt istället för “hur mycket/många” vilket passade bra in på vårt mål med intervjuerna. 

Semi-strukturerade intervjuer tillåter en hög flexibilitet och är därför enligt oss en bra 

intervjumetod för att besvara ”varför”-frågor.  

2.2.2 Urval 

I vår studie valde vi att analysera flera olika fall som på ett eller annat sätt har en anknytning 

till eHälsa och innovation inom vården.  Vi valde att göra ett ändamålsenligt urval i enlighet 

med Maxwell (1992) vilket innebär att vi själva har valt intervjupersoner som vi anser kan 

bidra till vårt forskningsområde, öppen innovation inom eHälsa. Eftersom vi vill titta på 

eHälsa inom vården identifierade vi eHälsoprojekt som på olika sätt är direkt förknippade 

med vården. Resultatet blev fyra respondenter med varierande, men högt uppsatta, roller 
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inom olika eHälsoprojekt för att kunna skapa en övergripande förståelse kring den öppna 

innovationsprocessen inom eHälsoprojekt. Två av respondenterna (C och D) är verksamma 

inom vården, en respondent (A) är inte anställd inom vården men jobbar som konsult inom 

ett vårdprojekt och den sista respondenten (B) har en koordinerande roll för att främja och 

starta upp olika eHälsoprojekt. Samtliga jobbar på en regional nivå där landstinget är en 

betydande aktör för innovation inom projekten. De projekt som respondenterna arbetar med 

har en varierande storlek där respondent C och D arbetar med stora eHälsoprojekt som syftar 

till att förbättra vårdprocesserna och skapa en kostnadseffektiv och tillgänglig vård inom 

både primär och specialistvård. Respondent A arbetar med ett mindre projekt som riktar sig 

till att förbättra situationen för en specifik grupp människor inom primärvården. Respondent 

B har varit delaktig i koordineringen och uppstarten av flera olika eHälsoprojekt med 

varierande storlek främst inom primärvården. Gemensamt för alla respondenter är att alla på 

något sätt vill bidra till att skapa en bättre vård med hjälp av innovativa lösningar inom 

området eHälsa. Vi menar att variationen av respondenter ger en bredare bild av innovation 

inom eHälsa jämfört med om vi endast hade valt att fokusera på ett projekt. Respondenterna 

har tillsammans över 20 års erfarenhet av att arbeta med eHälsa. Nedan följer en 

sammanställning över våra respondenter/projekt samt deras roll inom projekten. 

 

Respondent/Projekt Roll Intervjutid 

A Projektledare 46:52 

B Samordnare 1:05:52 

C Strateg 41:46 

D Projektledare 37:29 

 

Figur 1. Tabell över respondenterna 

2.2.3 Genomförande av datainsamling 

Studien har genomförts på fyra helt skilda projekt vilket innebar att vår datainsamling spreds 

ut över processens gång baserat på när intervjupersonerna fanns tillgängliga. Detta medförde 

att datainsamlingen skedde i varierande faser av vårt arbete och innebar även att vi som 

intervjuare hade varierad kunskap inom området när vi genomförde de olika intervjuerna. 

Samtliga intervjuer bokades via mail med respondenterna där vi förklarade syftet med vår 

studie och varför vi ansåg att deras projekt var intressant. För de två respondenterna som 

fanns inom rimligt avstånd genomfördes intervjun hos respondenten för att skapa en 

trygghetskänsla i intervjusituationen genom att befinna sig i deras hemmiljö. Två intervjuer 

genomfördes via Skype eftersom tid och avstånd satt för stora hinder för att kunna intervjua 

dem personligen. 

I början av varje intervju beskrev vi studien ytterligare en gång och informerade varje 

respondent om att de förblir anonyma i studien för att förstärka trygghetskänslan och 

därmed uppmuntra respondenterna att delge den verklighet som de upplever, oavsett om den 
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är positiv eller negativ för att vi ska få en rättvis bild av innovationsprocesserna. Samtliga 

respondenter godkände även att vi spelade in samtalet för att underlätta vår transkribering 

och detta var inget som påverkade intervjusituationen. Under en av våra skype-intervjuer 

påverkade tekniken vår intervju på ett negativt sätt där bristande ljudkvalitet och 

återkommande frånkopplingar bidrog till vissa svårigheter att genomföra intervjun som ett 

informellt samtal. Innehållet i denna intervju var ändå innehållsrikt och vi anser inte att de 

tekniska problemen på något sätt påverkar vårt resultat. Vi menar dock på att intervjun hade 

kunnat bli än mer utförlig om de tekniska problemen inte hade funnits. Efter varje intervju 

gavs respondenterna möjlighet att ställa frågor för att få möjlighet att lyfta aspekter inom 

området som vi som intervjuare kan ha missat.  

2.2.4 Forskningsetik 

Eftersom vi är måna om integriteten och konfidentialiteten hos de personer vi intervjuat har 

vi under vårt arbete valt att använda oss av versaler istället för deras riktiga namn. Detta för 

att genom hela studien kunna härleda ett citat eller resultat till ett specifikt projekt och 

yrkesroll, utan att identiteten på något sätt kan röjas. Yrkesrollerna har en viktig roll i vår 

studie eftersom vi anser att respondenternas roll i projekten ger en tyngd på studien och vi 

har därför låtit dessa kvarstå.  

2.2.5 Transkriberingen 

När intervjuerna genomförts valde vi att direkt lägga tid på att transkribera dem. 

Anledningen till detta var för att underlätta det kommande analysarbetet. Valet att 

transkribera intervjun direkt efter genomförande bidrog även till att vi löpande fick en ökad 

förståelse inom forskningsområdet. Detta gjorde oss bättre förberedda för frågorna i de 

efterkommande intervjuerna, vilket i sin tur bidrog till att vi kunde få ut det mesta möjliga av 

varje intervju. Transkriberingen gjordes relativt grundlig men vi valde att plocka bort långa 

pauser och “tankeord” som exempelvis “eh” och “hmm”. Transkriberingen utgjorde sedan 

underlag för vårt analysarbete.  

2.2.6 Analysmetod 

I vårt analysarbete använde vi oss av en sammanställningsmetod/analysmetod (Hedin, 2011). 

Det första steget efter transkriberingen var “kodning i nyckelord” där vi, baserat på 

transkriberingen, tog ut nyckelord ur varje fråga och svar som vi ansåg var intressanta för 

studien. Som andra steg försökte vi “att finna teman” genom att ta nyckelorden och 

kontrollera vilka nyckelord som passade bra ihop med varandra och ge citaten ett tema. I steg 

tre gjorde vi en “kodning av varje tema i underkategorier” där vi gick igenom varje tema och 

kontrollerade att citaten beskriver temat ur samma dimensioner för att säkerställa en 

gemensam tolkningsbild av citaten. Hedin (2011) menar att ett smart tillvägagångsätt är att 

klippa ut varje citat och nyckelord för skapa sig en överblick, vilket var något vi anammade. 

Slutligen började vi “att söka mönster eller typer” genom att kategorisera det urklippta 

citaten och nyckelorden i underkategorier för att se mönster. Denna analysmetod 

underlättade vårt arbete och gav oss en tydlig överblick och struktur från intervjuerna. Vi 

valde dock att inte genomföra alla delar av analysmetoden helt i enlighet med Hedin (2011) 
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utan valde att se stegen som en bas i vårt analysarbete men där vi även anpassade delarna för 

att passa oss och den tid som fanns tillgänglig. 

2.2.7 Kritik kring metod och urval 

I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Allt eftersom användningen av 

denna metod pågick framkom även kritik av den. I den kvalitativa metoden upptäckte vi 

bland annat att vi hade en tendens att utgå för mycket från vår syn och värderingar. 

Anledningen till att detta kan uppstå beror på att den kvalitativa forskningen kan bli diffus 

och att forskaren blir “ett” med respondenten. 

 

“ I den kvalitativa strategin är helt följdriktigt människan (oftast i interaktion med andra 

människor) det huvudsakliga instrumentet. Forskaren, observatören finns nu nära det 

studerade subjektet och ingår ibland själv som en del i metoden och bildar en subjekt-

subjekt-reaktion. Den traditionella subjekt-objekt-separationen har ersatts av en nära och 

autentisk relation.”  - J.Backman. 2016, sid. 56 

 

Ytterligare kritik vi fann mot metodiken var att framtoningen av intervjuerna ska försöka 

eftersträva ett vardagligt samtal vilket i sin tur lätt kan leda till att svaren på frågorna blir 

utsvävande utan att beröra “kärnan” av svaret och dess slutgiltiga mening.  

 

“Insamlingen av information är alltså anpassad efter informatörens egen situation. Detta 

gör informationen trovärdig- men i vilken utsträckning är den giltig för andra” - Holme 

och Solvang, 1997 

 

Vad gäller urval av intervjuobjekt kan vi i efterhand anse att en eller två intervjuer till hade 

förstärkt validiteten i vårt arbete. Det blev tydligt till en början att vi som forskare inte riktigt 

visste vad som förväntades av oss eller respondenten under intervjun vilket innebar att de 

första intervjuerna blev mer svävande och inte berörda kärnfrågan på samma sätt som de 

senare intervjuerna. Med fler intervjuer hade vi kunnat skapa oss en ännu bättre bild av 

kärnfrågan. Vi menar dock på att metodiken och intervjuerna gav oss ett tillräckligt bra stöd 

för att vi skulle kunna genomföra vår studie.  

2.3 Litteraturundersökning 

För att starta vårt arbete och kunna genomföra våra intervjuer läste vi aktuell litteratur inom 

vårt forskningsämne. Genom flertalet artiklar dök samma namn upp ett flertal gånger vilket 

bidrog till att vi hittade två aktuella böcker av denna författare som hjälpt oss att förstå 

grunden för vårt arbete. Genom de artiklar vi läst fann vi  aktuella ämnesord inom området 

vilket ledde oss till olika intressanta artiklar som vi har kunnat använda oss av i denna 

rapport. Med det ökade antalet artiklar som vi läste lärde vi oss också vilka termer som var 

passande att fokusera på inom det aktuella området. De sökmotorer vi använde oss mest av i 

vår rapport var Google scholar och universitetsbiblioteket i Umeå. Vår litteraturstudie har 

spelat en stor roll för vårt arbete då det har hjälpt oss att utveckla vår intervjudel och även 

smalnat av våra frågeställningar. 
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2.4 Kritik kring litteraturundersökning 

 Det vi kan se i efterhand som en negativ aspekt i litteraturundersökningen skulle främst vara 

avsaknaden av bra och informativ litteratur inom vårt område. 

 

“När man formulerat en preliminär fråge- eller problemställning lokaliserar man centrala 

termer i denna. Här gäller det att finna just de termer som är relevanta och helst precisa på 

det område man avser att inventera. Man söker också specificera hur olika termer är 

relaterade till varandra.” - J, Backman 2008, sid 169 

 

Detta var vårt största problem i början då det var svårt att fastställa och avsmalna vad vi 

faktiskt ville söka oss vidare på eftersom det fanns en bristande forskning på området öppen 

innovation inom eHälsa. Detta ledde till lätt förvirring och ett lite för stort sökningsområde, 

som dock klarnade med tiden då vi fick en djupare inblick om hur vi skulle söka för att hitta 

relevant litteratur. 
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3. eHälsa 

Följande stycke syftar till att beskriva den kontext som vi valt att studera begreppet öppen 

innovation inom. eHälsa är ett relativt nytt begrepp och detta stycke syftar därför till att ge en 

bild över var eHälsa befinner sig idag i Sverige, vilka utmaningar som finns och vilka aktörer 

som har viktiga roller för innovation inom området.  

3.1 eHälsa i Sverige 

Definitionen av vad eHälsa egentligen innebär är idag oklart för många. Lewis (2015) skriver 

att betydelsen varierar mellan institutioner, finansierade organisationer och det 

sammanhang som termen används inom vilket leder till kommunikationssvårigheter 

eftersom ingen riktigt vet innebörden. Sveriges regering tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) beslutade år 2006 om Sveriges första eHälsostrategi som 

riktar sig till hälso- och sjukvården samt de omsorgsverksamheterna som gränsar till hälso- 

och sjukvårdens verksamheter. Den huvudsakliga punkten som strategin utgår från är att IT 

är ett av de viktigaste verktygen för att kunna utveckla och förnya vård- och 

omsorgsverksamheterna. Det finns med andra ord en nationell strategi som syftar till att öka 

innovationen inom eHälsa. 

Lars Midbøe (2014), handläggare på SKL, menar att eHälsa vanligtvis beskrivs utifrån 

olika målgruppers behov: Verksamhet, Invånare och Beslutsfattare (se Figur 2). 

 

 

Figur 2: eHälsa tre huvudsakliga målgrupper.  

Källa: Nationell eHälsa, http://www.nationellehalsa.se/Content/Cms/img/temp/b38c1b84.pdf (2010, s.9) 

 

Midbøe (2014) menar att det för invånarna har hänt väldigt mycket sedan SKL och Sveriges 

regering beslutade om Sveriges första eHälsostrategi 2006. Exempelvis är det idag enklare 

för invånarna att underhålla sin egen sjukvård med hjälp av innovation inom eHälsa. Midbøe 

(2014) anser att verksamhetsstödet är det många som är missnöjda med inom eHälsa och 

att det till stor del beror på att vården idag är beroende av gamla system men att det kan lösas 

http://www.nationellehalsa.se/Content/Cms/img/temp/b38c1b84.pdf
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med hjälp av bättre IT-system och fortsatt utveckling av eHälsa. Midbøe (2014) skriver även 

att beslutsfattare idag är på olika nivåer och att det fram tills idag har gått trögt. Varför det 

har gått trögt är för att det inte har skapats en semantisk interoperabilitet, det vill säga att 

informationen betyder samma sak för de som skapade informationen som de som 

återanvänder informationen. Anledningen till detta menar Midbøe (2014) beror på dess 

komplicerade arbete som kräver mycket begreppsanalys och kartläggning av processer. 

Midbøe (2014) menar också att en anledning till att nationell eHälsa fortfarande går trögt till 

största del beror på finansiering och ekonomi. Det har helt enkelt inte funnits pengar inom 

eHälsa eller ett intresse för att det ska utvecklas.  

Det pågår idag en omfattande utveckling av e-tjänster både i offentlig regi men även på en 

nationell nivå inom vård- och omsorgssektorn. Swedishict (2014) menar att en av våra 

största utmaningar är den åldrande befolkningen och att detta bidrar till att hemmet kommer 

att vara den framtida platsen där vård och omsorg bedrivs. De anser att innovativa 

eHälsolösningar skulle kunna bidra med ökad livskvalitet för individen, nya jobb, ökade 

intäkter, exportmöjligheter samt ett uppsving för samhället då arbetssätten blir 

effektiviserade och intäkterna ger en friskare och mer självständig befolkning.  

Swedishict (2014) menar att det i visionen för framtiden måste finns en samverkan mellan 

entreprenörer, innovatörer, näringsliv och offentlig verksamhet. För att uppnå detta menar vi 

att det krävs tydligt definierade innovationsprocesser och innovationsstrategier. 

3.2 Utmaningar med innovation inom eHälsa 

Innovation inom eHälsa står inför stora utmaningar. World Health Organization (WHO, 

2012) menar att ett framgångsrikt genomförande av program med hjälp av eHälsa till stor del 

handlar om ekonomiska utmaningar. Hur ska de lokala och internationella leverantörerna av 

innovativa eHälsolösningar hitta en hållbar finansiering och hur kommer de att finna 

affärsmodeller som tillåter dem att attrahera kapital för att skala upp projekten (WHO, 

2012). De anser även att andra stora utmaningar är att dels introducera enkla lösningar i ett 

komplext och stelt område som sjukvården är och dels alla fördomar som finns mot 

innovation inom vården som hotar maktstrukturer och konventionella roller. Om 

utmaningarna lyckas övervinnas och eHälsoprojektet blir lyckat menar Richardson (2002) 

att det bidrar till att (1) minska dyra hälso- och sjukvårdsanläggningar, (2) att det leder till ett 

mer enhetlig och närvarande leveranssystem för hälso- och sjukvårdstjänster och (3) att det 

kraftigt förbättrar effektiviteten när patienter mellan nationsgränser ska söka vård. 

3.3 Nationella aktörer 

För att möta utmaningarna inom eHälsa och bidra till utvecklingen i Sverige har vi 

identifierat två nationella aktörer som vi anser har en viktig roll för innovation inom eHälsa. 

Dessa två aktörer kommer att beskrivas kortfattat nedan. 

3.3.1 eHälsomyndigheten 

eHälsomyndigheten är en statligt ägd myndighet i Sverige som har som uppdrag att 

samordna och driva på arbetet med eHälsa. eHälsomyndigheten ska fungera som blåslampa 

och smörjmedel där de är inriktade på att skapa delaktighet för invånare vilket i sin tur 

kommer att ge stöd till yrkesverksamma och beslutsfattare (eHälsomyndigheten, 1/1-14). De 



 

11 
 

har även många andra uppgifter där deras huvudsakliga syfte är att drifta databaser som 

apotek och vården i Sverige är kopplade till, där de exempelvis lagrar alla e-recept. Precis 

som alla myndigheter i Sverige styrs eHälsomyndigheten av instruktion och regleringsbrev 

där instruktionen förklarar hur en myndighet ska vara organiserad och styras samt att de 

förklara också vilka uppgifter som myndigheten, i detta fall eHälsomyndigheten, ska ha och 

vilka områden de ska verka inom. Vi menar att en myndighet har stora möjligheter att stötta 

och hjälpa de eHälsoprojekt som bedrivs i landet och menar att en sådan aktör kan vara 

viktig för innovation inom området. 

3.3.2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Den andra aktören har en mer uttalad roll att skapa innovation inom eHälsa. Regeringen och 

SKL:s styrelse tog i mars 2016 ett beslut om en ny vision för eHälsa. 

“...Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter 

för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på 

enskildas resurser inom vård, stöd och omsorg” - SKL (15/3-16).  

I visionen som beslutades skrivs även att innovationskraften inom hälso- och sjukvården bör 

uppmärksammas i stort. SKL:s arbete om eHälsa sker i samverkan med Inera AB som 

koordinerar landstingens och regionernas gemensamma eHälsoarbete. SKL:s huvudsakliga 

arbete är att säkerställa att kommunerna involverar de privata- och ideella vårdgivarna. För 

att säkerställa att kommunerna gör sitt arbete hjälper SKL genom att ta fram 

kravspecifikationer för kommuner, landsting och regioner, skapa överenskommelser med 

regeringen, medverka i utvecklingsprojekt samt ge råd och vägledning genom forum för att 

skapa kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom eHälsa (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 15/3-16). 

SKL strävar efter att förbättra människors hälsa, självständighet och delaktighet samt att 

hjälpa till att förbättra arbetsförhållanden för personal inom vård och omsorg. Detta menar 

de att eHälsa kan hjälpa till med genom att ge människor möjligheten att själva kunna 

kontrollera och övervaka sin egen hälsa och därigenom fatta egna beslut vilket i sin tur leder 

till ökad självständighet.  

Det finns inom SKL en uttalad innovationsmodell som ska underlätta för skapandet av nya 

och bättre eHälsotjänster. De menar att innovation är svaret på det behov och efterfrågan 

som finns idag samt att de utmaningar vården står inför kräver nya sätt att tänka vilket 

kräver en stärkt innovationsförmågan hos deras medlemmar (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 29/1-16). Vi menar att aktören jobbar aktivt med att skapa innovation inom 

området och vi anser därför att det är intressant att se hur deras arbete påverkar 

innovationsprocesserna. 
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4. Innovation/relaterad forskning 

Flera studier har visat på att organisationer som använder innovation har en högre 

lönsamhet och produktivitet (Tillväxtverket, 2009) vilket tyder på att innovationsprocessen 

är en viktig del i organisationens förmåga att utveckla sig och konkurrera på den befintliga 

marknaden i enlighet med Chesbrough (2003). Innovation definieras enligt Baregheh, 

Rowley och Sambrook (2009) enligt följande;  

 

“Innovation is the multi-stage process whereby organizations transform ideas into 

new/improved products, service or processes, in order to advance, compete and 

differentiate themselves successfully in their marketplace”(sid 12) 

 

Inom innovationsforskningen finns ett flertal olika begrepp och typer av innovation, vi har 

valt att fokusera på några av dessa som vi anser relaterar till vårt arbete. Radikal och 

inkrementell innovation är två begrepp som används inom innovationsforskning för att 

definiera vilken typ av förändring som innovationen skapar. Ett annat viktigt begrepp inom 

innovationsforskningen är “open-innovation” som gjorde genombrott som begrepp av 

Chesbrough (2003) och handlar om en ny typ av innovationsprocess. Schumpeter (1934) 

definierade även olika typer av innovation där vi har valt att fokusera på produktinnovation 

och processinnovation som handlar om inom vilket område innovationen har skapats. 

4.1 Radikal och Inkrementell innovation 

OECD (2005) menar att radikala innovationer skapar stora förändringar och inkrementella 

innovationer skapar löpande förändringar i processer. Chandy och Tellis (1998) förfinar 

definitionen av radikal och inkrementell innovation och menar att en radikal innovation 

innebär nya teknologiska genombrott som skapar ett markant ökat värde för kunderna 

medan en inkrementell innovation inte skapar något markant ökat värde för kunderna och 

endast tillför små förändringar i teknologin. Chandy och Tellis (1998) utökar taxonomin och 

menar att det kan skapas innovation som får ett genombrott på marknaden med befintlig 

teknik, det vill säga market breakthrough, och innovation som skapar stora teknologiska 

genombrott men som inte skapar något ökat marknadsvärde, technological breakthrough. 

 

 

Figur 3. Chandy och Tellis (1998) 

 

Büschgens et al. (2013) menar att radikala innovationer är en större utmaning för 

organisationer än inkrementella innovationer samtidigt som Miller (2015) säger att radikal 

innovation är nödvändigt för att skapa förbättrad produktivitet och kvalitet inom sjukvården. 

Chandy och Tellis (1998) menar att företag av alla storlekar kan vara radikala innovatörer om 

de organiserar sig korrekt. Inom inkrementell innovation visar Arnold et al. (2010) att ett 
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ökat fokus på att skapa kundlojalitet ökar den inkrementella innovationen och Brattström et 

al. (2015) visar att relationen mellan tillit och affärsprestation är densamma för både 

inkrementell och radikal innovation.  

4.2 Produkt och process innovation 

En produktinnovation definieras enligt OECD (2005, s 48) som “...introduktionen av en vara 

eller en tjänst som är ny eller har markant förbättrade karaktärsdrag eller avsedd 

användning”. Drivkraften för en organisation att skapa produktinnovation kommer ofta efter 

krav från kunder eller en önskan att etablera sig på en ny marknad (Boer och During, 2001). 

Det kan dock vara problematiskt att definiera om en produkt eller tjänst är ny eller om 

karaktärsdragen är markant förbättrade (Edquist, 2002). Utterback och Abernathy (1975) 

menar att organisationen kan skapa en produktinnovation på olika sätt. Genom att vara först 

med att skapa och introducera en tekniskt avancerad produkt (performance-maximizing), 

genom att se andra skapa innovation för att snabbt anpassa sig och introducera variationer 

av produkten (sales-maximizing) eller slutligen genom att gå in på marknaden sent med en 

produkt som är likvärdig tidigare produkter men betydligt billigare (cost-minimizing). En 

produktinnovationsstrategi i enlighet med performance-maximizing syftar till att stimulera 

marknaden men innebär samtidigt en stor osäkerhet för produktens marknadspotential 

(Utterback och Abernathy, 1975). Sales-maximizing innebär att marknadspotential är känd 

och innovationen handlar om att skapa produktvariationer för att skapa en direkt ekonomisk 

avkastning (Utterback och Abernathy, 1975). Cost-minimizing sker ofta när produkterna blir 

standardiserade och företagen försöker vinna marknadsandelar genom att sänka priserna 

(Utterback och Abernathy, 1975). 

Processinnovation är implementationen av en ny eller förbättrad produktion eller 

leveransmetod (Karlsson och Tavassoli, 2015). Processinnovationer är tätt kopplad till 

produktinnovationer (Adner och Levinthal, 2001) eftersom nya produkter inom 

organisationen ofta kräver förändringar i organisationens processer (Robertson et al. 2012). 

Huvudanledning för att skapa en processinnovation kommer från att minska leveranstider, 

kostnader eller öka flexibilitet. Tavassoli och Karlsson (2015) menar att processinnovation 

påverkas positivt av interna investeringar i forskning och utveckling. Edquist (2002) säger 

även att processinnovation kan delas upp i tekniska processinnovationer och organisatoriska 

processinnovationer där de tekniska processinnovationerna handlar om nya varor som 

används i produktionsprocessen och de organisatoriska processinnovationerna handlar om 

nya sätt att organisera arbetet. Enligt Utterback och Abernathy (1975) går en 

processinnovation genom tre olika utvecklingssteg; okoordinerat, segmental och 

systematiskt. Den okoordinerade innovationen sker eftersom en ny process ofta är flytande 

till en början med lösa och odefinierade relationer vilket innebär att förändringar i miljön 

snabbt fångas upp som förändringar i processen (Utterback och Abernathy, 1975). När 

processen har stabiliserat sig blir den segmental vilket ofta innebär en tätt integrerad och 

kontrollerad process som hör till eller består av flera arbetssätt och system. Innovation sker 

då med syfte att öka effektiviteten och kvaliteten av processen (Utterback och Abernathy, 

1975). När processen är systematisk är den djupt integrerad och utvecklad vilket innebär att 
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det är svårt att skapa innovation inom processen eftersom en förändring i detta skede ofta 

innebär stora kostnader för organisationen (Utterback och Abernathy, 1975). 

4.3 Stängd innovation och Öppen innovation 

Innovationsprocessen skiljer sig åt mellan organisationer. Ett sätt att skapa innovation är att 

satsa stora pengar på den interna forsknings och utvecklingsavdelningen för att ligga i 

framkant och kunna erbjuda de attraktivaste produkterna och tjänsterna. Idén bakom denna 

innovationsprocess är att företaget själva ska upptäcka och utveckla produkterna för att på 

det sättet kunna vara först på marknaden och därigenom vinna marknadsandelar 

(Chesbrough, 2003). Denna innovationsprocess kallas enligt Chesbrough (2003) för “Closed 

innovation”. Tanken är att organisationen själv ska ha kontroll över hela 

innovationsprocessen genom att själva komma på idén för att sedan utveckla, bygga, 

marknadsföra, distribuera, ge service åt, finansiera och supporta den (Chesbrough, 2003). 

Closed Innovation har varit en framgångsrik innovationsprocess inom många industrier och 

den innovationsprocess som till stor del användes av företag som xerox och intel  

(Chesbrough, 2003) och som fortfarande till viss del används framgångsrikt av exempelvis 

Apple.  

Ett annat sätt att skapa innovation på är att använda sig av öppen innovation, det vill säga 

ett målmedvetet användande av ut och inflöden av kunskap för att accelerera den interna 

innovationen (Chesbrough, 2006). Organisationerna arbetar i en sådan process aktivt med 

att använda extern kunskap för att kunna skapa bättre innovation med syftet att möta 

efterfrågan genom kortare innovationscykler (Enkel et al. 2009). Öppenhet i en sådan 

innovationsprocess mätt i antalet externa källor påverkar ett företags finansiella 

innovationsmöjligheter positivt enligt en studie av Laursen and Salter (2006). En öppen 

innovationsprocess ställer dock krav på att organisationen har interna möjligheter att 

hantera och integrera det inflöde av kunskap som kommer från externa källor i sina egna 

innovationsprocesser för att framgångsrikt kunna tillämpa kunskapen (Brunswicker och 

Vanhaverbeke, 2015). Lyckas organisationen inkorporera öppenhet i innovationsprocessen 

och dra nytta av ett nätverk av aktörer kan produkten och tjänsten nå fler människor på en 

kortare tid samtidigt som det skapar sociala och ekonomiska värden för samtliga aktörer 

(Dandonoli, 2013).  

Inom öppen innovation menar Enkel et al. (2009) att tre olika innovationsprocesser kan 

urskiljas: 

 

1) the outside-in process 

2) the inside-out process 

3) the coupled process 

 

Den första innovationsprocessen, outside-in process, handlar enligt Enkel et al (2009) om att 

berika organisationens egna kunskapsbas genom integration av leverantörer, kunder och 

externa kunskapskällor som konkurrenter och forskningsinstitutioner. Vid en sådan 

innovationsprocess är det viktigt att vara medveten om hur innovationsnätverket orkestrerar 

sig för att öka innovationsförmågan. Dhanarj och Parkhe (2006) menar att orkestrering för 
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ett innovationsnätverk måste vara kunskapsrörligt, ändamålsenlig och stabilit. Att 

innovationsnätverket är kunskapsrörligt innebär att nätverket fokuserar på att absorbera, 

identifiera och socialisera kunskap för att kunna skapa innovation av befintliga möjligheter 

(Dhanarj och Parkhe, 2006). Samtidigt måste nätverket säkerställa att värdet som skapas 

distribueras likvärdigt mellan medlemmarna i nätverket. Dhanarj och Pharkhe (2006) menar 

på att det inom innovationsnätverk kan finnas “friåkare” som endast använder de bästa 

idéerna inom nätverket för egen vinning. Därför måste deltagarna i ett innovationsnätverk ha 

ändamålsenliga avsikter med deltagandet. Författarna anser också att nätverket behöver vara 

dynamiskt stabilt för att skapa bästa möjliga förutsättning för innovation. Genom att 

orkestrera nätverket i enlighet med Dhanarj och Pharkhe (2006) kan en innovationsprocess i 

enligt med det Enkel et al (2009) kallar för ouside-in berika företagets kunskapsbas och 

skapa bättre innovation med hjälp av öppen innovation. 

Den andra innovationsprocessen, inside-out processen, syftar till att externalisera den 

interna kunskapen. Detta kan enligt Enkel et al (2009) göras genom att sälja eller licensiera 

immateriella rättigheter. Sisodiya et al. (2013) anser att detta sker genom att ta produkten till 

marknaden under otraditionella former som till exempelvis att starta separata bolag. Dessa 

bolag kan då använda sig av andra former av affärsmodeller för att skapa affärsnytta av 

produkten samtidigt som organisationen som skapade innovation tjänar pengar genom ett 

licensavtal. Chesbrough (2003) menar att denna form av innovationsprocess till stor del 

handlar om att hitta nya affärsmodeller som på bästa sätt kan kommersialisera innovationen 

eftersom en produkts potentiella värde visar sig först när produkten har kommersialiserats, 

vilket kan göras med hjälp av olika typer av affärsmodeller. Målet med affärsmodellerna är 

att skapa värde med hjälp av samarbete och öppenhet (Westergren och Holmström, 2015). 

Den tredje innovationsprocessen, coupled process, är enligt Enkel et al (2009) den 

vanligaste processen då den kombinerar både outside-in och inside-out processerna för att 

skapa framgång. Detta görs huvudsakligen genom att skapa nätverk och samarbete med 

andra organisationer för att främja innovation genom öppenhet och tillsammans kunna 

utveckla och kommersialisera produkterna (Enkel et. al, 2009). Westergren och Holmström 

(2012) visar att en avgörande faktor för att skapa en kultur som främjar öppen innovation är 

tillit till andra samtidigt som Williams (1997) visar att brist på tillit inom nätverket är den 

vanligaste orsaken att organisationer undviker eller överger samarbeten. Enkel (2010) menar 

att det inte bara handlar om att skapa öppenhet inom organisatoriska strukturer utan att 

även de individuella personernas öppenhet är viktig för att dra nytta av ett öppet 

innovationsnätverk, där öppenhet till stor del definieras som tillit. Samma observation har 

gjorts av Westergren och Holmström (2012) som genom sin studie visar att öppenhet har en 

positiv effekt på kunskapsspridningen inom organisationen. Almirall och Casadesus-

Masanell (2010) har i sin studie visat att ett stort nätverk av aktörer som vill samarbeta kan 

vara fördelaktigt för innovationen, oavsett hur komplex innovation som ska skapas. 

4.3.1 Öppen innovation inom eHälsa 

Den relaterade forskningen om öppen innovation inom eHälsa är begränsad. I artikeln “Open 

innovation in health care: Analysis of an open health platform” av Bullinger et al (2012) har 

ett eHälsoprojekt som använder sig av öppen innovation studerats. Bullinger et al. (2012) 

skriver i sin artikel att det projektet gick ut på att skapa öppen innovation genom att aktivera 
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och länka ihop privatpersoner och göra det möjligt för dem att samverka och utveckla nya 

produkter och tjänster för sällsynta sjukdomar. Bullinger et. al. (2012) menar att det finns för 

få specialiserade läkare, av ekonomiska skäl, och att forskningen inom de områden är väldigt 

låga i jämförelse med forskningen inom mer vanliga sjukdomar. Med hjälp av en öppen 

innovationsprocess kan personer med sällsynta sjukdomar, anhöriga och läkare dela sina 

kunskaper och erfarenheter med varandra för att skapa effektiva eHälsolösningar. 

Framgången i denna öppna innovationsprocess menar Bullinger et. al. (2012) är att projektet 

gjort folk delaktiga och mer involverad i att hjälpa varandra. Den öppna 

innovationsprocessen som anammats av projektet gör det möjligt för allmänheten att bidra 

till vårdforskning och därmed skapa bättre eHälsolösningar. 

4.4 Innovationsstrategier  

Tavazolli och Karlsson (2015) har identifierat 16 olika innovationsstrategier och vi hävdar att 

det finns än fler. Vi har i vårt arbete valt att begränsa oss och använda oss av fyra typer av 

innovationsstrategier för att kunna utvärdera innovationsprocessen och vilken typ av öppen 

innovationsstrategi som använts inom de analyserade projekten. Innovationsstrategierna har 

tagits fram av Saebi och Foss (2015) och baseras till stor del på Laursen och Salters (2006) 

forskning om sökdjup och sökbredd (hädanefter benämns detta endast som djup och bredd) 

inom innovationsnätverk. Öppen innovation handlar om att förvalta kunskapsflöden över 

organisatoriska gränser (Chesbrough, 2006) vilket tyder på att nätverken inom 

innovationsprocessen är en viktig del av öppen innovation. Saebi och Foss (2015) ger en 

typologi över de olika innovationsstrategier som organisationer använder sig av för att 

inhämta extern kunskap i sina öppna innovationsnätverk. Saebi och Foss (2015) har 

identifierat fyra olika innovationsstrategier baserat på hur organisationen kombinerar 

Laursen och Salters (2006) termer djup och bredd. Saebi och Foss (2015) identifierar att hur 

djupet och bredden tillämpas i organisationens innovationsstrategi påverkar organisationens 

skapande av affärsmodeller. 

Saebi och Foss (2015) definierar bredden på kunskapsinhämtningen som mångfalden på 

de aktörer som finns med inom innovationsprocessen. Om nätverket är brett innebär det att 

många heterogena aktörer finns delaktiga i innovationsprocessen för att organisationen ska 

kunna samla en bred kunskap från många olika typer av aktörer. En bred innovationsstrategi 

betyder att aktörerna inte behöver ingå några täta integrerade samarbeten utan kunskapen 

inhämtas från olika aktörer utan krav på djupare samarbete. Djupet i innovationsstrategin 

mäts genom hur många externa partners som är tätt integrerade i innovationsprocessen och 

aktivt deltar i kunskapsinhämtningen för att skapa innovation inom projektet (Saebi och 

Foss, 2015). Med ett högt djup ingår aktörerna ett nära samarbete för att kunna dra nytta av 

den expertis som redan finns inom området för att driva innovationsprocessen framåt. Ett 

högt djup har visat sig vara associerat med radikala innovationer (Laursen och Salter, 2006).   

Baserat på djup och bredd har fyra olika innovationsstrategier identifierats: 

4.4.1 Market-based innovation strategy  (lågt djupt/låg bredd) 

Med denna innovationsstrategin förvärvas kunskap till innovationsprocessen genom köp 

(Saebi och Foss, 2015). Externa aktörer är inte delaktiga i innovationsprocessen över en 

längre tid utan organisationen som skapar innovationen köper färdiga delar för att snabba 
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upp sin egen innovationsprocess. Ett exempel på denna innovationsstrategi är Microsoft som 

ville accelerera sin egen innovation inom kommunikationen och gjorde detta genom att köpa 

upp Skype och bygga vidare på en redan befintlig produkt och plattform (Saebi och Foss, 

2015). Syftet är att dra nytta av redan marknadsfärdiga innovationer för att minska tiden att 

få en produkt på marknaden (Saebi och Foss, 2015). 

4.4.2 Crowd-Based innovation strategy (lågt djup/hög bredd) 

Kunskapen inhämtas inom denna innovationsstrategi från många olika aktörer utan att 

aktörerna ingår några djupare samarbeten eller skapar definierade innovationsnätverk. 

Istället för att förlita sig på att en aktör kan hjälpa till att skapa innovation förlitar man sig på 

att den kollektiva intelligensen från en stor grupp människor är större än intelligensen av 

några få och att detta skulle leda till att skapa bättre innovation. (Saebi och Foss, 2015) 

4.4.3 Collaborative innovation strategy (högt djup/låg bredd) 

Syftar till att organisationen ingår samarbete med några få kunskapsintensiva partners och 

integrerar dessa djupt i innovationsprocessen. Detta innebär nära och återkommande 

interaktion mellan parterna (Saebi och Foss, 2015). I denna typ av innovationsstrategi är tillit 

viktig i enlighet med de upptäckter som gjorts av Williams (1997), Enkel et al. (2009) och 

Westergren och Holmström (2012) eftersom nätverket tydligt definieras och parterna ingår 

djupa samarbeten för att driva innovationsprocessen framåt.  

4.4.4 Network-based innovation strategy (högt djup/hög bredd) 

Inom denna innovationsstrategin ingår organisationen i ett större ekosystem bestående av 

flera olika aktörer för att skapa innovation (Saebi och Foss, 2015). Inom detta ekosystem 

skapas nära förhållanden och starka samarbeten för att säkerställa en effektiv gemensam 

utveckling av kunskap (Saebi och Foss, 2015). Denna innovationsstrategi kräver stor tillit då 

kunskapen delas utanför organisationens gränser.  

 



 

18 
 

 

Fig 4. Typologi över innovationsstrategier enligt Saebi och Foss (2015) 

 

Innovationsstrategierna baseras på hur organisationer inkorporerar olika aktörer för att 

inhämta kunskap och därigenom driva innovationsprocessen framåt. Köper de befintlig 

kunskap (market-based innovation strategy), lyssnar de på flera heterogena partners (crowd-

based innovation strategy), några få experter (Collaborative innovation strategy) eller ingår 

de i ett större ekosystem med experter och olika heterogena aktörer (network-based 

innovation strategy) för att skapa och driva innovationsprocessen framåt? 

Det finns även andra forskare som har gjort liknande indelningar på innovationsmodeller 

av öppen innovation. Lazarotti och Manzini (2009) har i sin forskning delat in 

innovationsmodellerna baserat på variationen bland partnerna och antalet faser i 

innovationsprocessen som är öppen för externa bidrag. De menar att en innovationsmodell 

som ska definieras som öppen innovation måste ha en bred variation på partners och vara 

öppen för externa bidrag i innovationsprocessen. Vice versa har en stängd 

innovationsprocess låg variation i partners och få delar i innovationsprocessen som är öppna 

för externa aktörer. Lazarotti och Manzini (2009) menar att en stängd innovationsprocess 

undviker att skapa en resurshängivenhet till projektet och lättare kan avbryta en 

innovationsprocess samtidigt som risken inte fördelas på flera aktörer. På samma sätt menar 

de att en öppen innovationsprocess fördelar risken mellan de olika aktörer men måste 

dedikera mer resurser för att bygga en organisation runt innovationsprocessen.  

Baserat på våra intervjuer har vi tittat på vilken typ av innovationsstrategi som varje 

eHälsoprojekt befinner sig inom baserat på de fyra olika typologierna som Saebi och Foss 
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(2015) identifierat. Till skillnad från Saebi och Foss (2015) har vi valt att titta på hur dessa 

innovationsstrategier påverkar innovationsprocessen.  
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5. Resultat 

Under denna sektion kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer. Vi har valt att 

dela upp resultatdelen i tre olika teman som varit återkommande i intervjuerna. 

Innovationsprocessen har i samtliga intervjuer varit ett övergripande tema och 

utgångspunkten för våra samtal. I diskussionen om innovationsprocessen har samtliga 

intervjuer omfattat djup och bredd i enlighet med Saebi och Foss (2015) 

innovationsstrategier. Slutligen har alla aktörer på något sätt pratat om de nationella 

aktörerna. Därför har vi valt dela upp vårt resultat, analys och diskussion enligt dessa.  

5.1 Innovationsprocessen 

Alla respondenter har ett målmedvetet användande av ut och inflöden av kunskap för att 

accelerera den interna innovation i olika grader. Trots detta efterfrågar tre av respondenterna 

mer öppen innovation och en större inblandning av fler aktörer i innovationsprocessen, både 

interna och externa. Respondent D menar att fler samarbeten hade kunnat tagit projektet 

längre och respondent C efterfrågar en arena där näringsliv och vård kan mötas och skapa 

innovation. Respondent B anser att innovationsprocesserna måste öppna upp sig mer mot 

företag, universitet och det civila samhället för att stimulera innovation samtidigt som 

Respondent C ger en indikation på att öppen innovation med företag begränsas av de 

regelverk som finns. Regelverken är problematiska eftersom många externa aktörerna vill 

delta i en öppen innovationsprocess tillsammans med vården eftersom de ser en stor 

potential inom området men risker att bli uteslutna i senare processer om de ingår för nära 

samarbeten. Respondent B är inne på samma spår och menar att företagen kan komma in 

med sina resurser för att hjälpa till att utveckla vården. Även företagen visar intresse för 

öppen innovation och Respondent B ser att detta behov kommer från företagens behov av att 

testa ny teknik. Genom att ta del av vårdens behov kan företagen utveckla och anpassa sina 

produkter inom området. Respondent C menar att det inte enbart är teknik som företagen 

vill vara med att testa utan det finns ett stort intresse för att utveckla lösningar och produkter 

tillsammans. 

 

“Vi ska jobba mer med att få andra aktörer eller andra innovatörer att komma in också” - 

Respondent B 

 

Strukturerna för den öppna innovationsprocessen är bristfälliga eller otydliga inom projekten 

och endast en av respondenterna har en tydlig bild av hur innovationsprocessen går till. 

Respondent C menar att processerna inte finns utvecklade och Respondent B menar att nya 

idéer mestadels stannar inom husets fyra väggar och saknar en struktur för att driva en 

tydligare innovationsprocess. Samtidigt menar Respondent B på att det finns strukturer inom 

vården som jobbar tydligare med innovation men att i de innovationsprocesserna är inte 

respondenten med. Trots att det pågår samarbeten av olika slag finns det inga tydliga 

strukturer eller definitioner för hur samarbetena ska se ut eftersom det saknas kunskap om 

innovationsprocessen. Respondent C menar på att de öppna innovationsprocesserna inte 

alltid är särskilt strukturerade eller uttalade. Samarbeten skapas med ett syfte att accelerera 
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den interna innovationen men att det ibland saknas specifika tankar och strukturer på 

innovationsprocesser och innovation skapas ad-hoc. Det finns en efterfrågan på en tydligare 

styrning för innovationsprocessen vilket anses skulle kunna hjälpa den öppna 

innovationsprocessen och även förtydliga samarbetet med externa aktörer. Vad gäller större 

förändringar har respondent D en process som handlar om att fånga upp behov som kommer 

från de olika inblandade aktörerna och ta detta vidare till ledningsgruppen för avgörande 

beslut medan små förändringar oftast kan skötas utan någon inblandning från 

ledningsgruppen. Respondenten menar även att det finns andra aktörer som blandas in och 

stöttar projekten utan att aktören på något sätt är delaktig i innovationsprocessen. 

Trots att respondenterna känner en avsaknad av strukturer och efterfrågar fler aktörer 

som deltar i innovationsprocessen visar resultaten på att det används öppen innovation. 

Samtliga projekt har blandat in olika aktörer av något slag för att driva projektet framåt och 

det medvetna användandet av ut och inflöden av kunskap med dessa aktörer har skapat 

innovation. I projekt D startades tidigt ett samarbete med de aktörer som skulle beröras av 

produkten för att tillsammans driva innovationen åt rätt riktning. Den mångfald av aktörer 

har sedan fortsatt att fungera som en referensgrupp inom projektet för att säkerställa att 

innovationen inom projektet fortlöper men även att nya implementeringar uppfyller de krav 

som förväntas. Inblandningen av externa aktörer anser respondenterna har visat på bra 

effekt på innovationsprocessen och flera av respondenterna menar att kunskapen som delas 

mellan de olika aktörerna som blandas in i projektet är det som driver innovationen framåt.  

 

“man kan ju säga att det utvecklades ganska mycket tillsammans med leverantörer” -

Respondent C 

 

Respondent A menar på att dialogen mellan aktörerna är viktig för innovationsprocessen och 

att flera aktörer ger en större möjlighet att bolla idéer och komma fram till bra lösningar. I 

projekt C kunde en redan befintlig idé realiseras genom att blanda in externa aktörer efter att 

produkten redan hade visualiserats helt internt. Projektet har nu har många olika aktörer 

inblandade där det anordnas nätverksträffar med en mängd olika aktörer för att byta 

kunskap med varandra och skapa möjligheter för nya aktörer att bli delaktiga i 

innovationsprocessen. I projekt D finns en tydlig befintlig öppen innovationsprocess där 

arbetsgrupper finns för att utvärdera och diskuterar den kunskap som finns om projektet och 

därmed kunna ta projektet till nästa nivå. Genom att ha ett tydligt forum för projektet med 

många inblandade aktörer anses projektet ha fått en bättre innovationsprocess jämfört med 

tidigare.  

 

“innovationen kommer mycket från befolkningen och externa företag skulle jag vilja påstå” 

- Respondent D 

 

Respondenterna menar också att den öppna innovationsprocessen mestadels bidrar till att 

skapa tekniska produkter och endast i vissa avseenden bidrar till att förbättra och utveckla 

processer, vilket är efterfrågat. Respondent C menar att utvecklingen av de interna 

processerna i det korta perspektivet är viktigare att lösa än att skapa mer produktinnovation. 



 

22 
 

Samtidigt menar respondenten att innovation inom detta område är den största utmaningen 

och att innovationsprocesserna ofta får ett väldigt stort teknikfokus vilket medför att om 

produkten inte kan anpassas till de befintliga processerna hamnar den på hyllan. En 

respondent menar att offentliga verksamheten måste handla mer för att undvika att 

produkter hamnar på hyllan och att detta i sin tur skulle sätta ännu större fart på innovation 

inom området. Respondent A menar att innovationsprocessen är komplex och att 

anledningen till att det fokuseras mycket på produktinnovation är för att det finns något 

konkret att ta på i slutändan.  

Det finns även en del kritik mot de öppna innovationsprocesserna. Med många aktörer 

skapas många innovativa idéer som är svåra att realisera på grund av ekonomiska 

restriktioner. Många innovationer kräver en stor budget och det största problemet är att 

många idéer endast samlas i någon sorts idébank för att sedan aldrig realiseras. Detta tar 

sedan fokus från innovationsprocessen då den mesta tiden går åt till att hitta finansiering till 

redan befintliga tankar. Det finns även en kritik mot hur innovation skapas inom vården då 

det enligt respondent A endast är några få stora bolag som har möjlighet att skapa riktigt 

innovativa produkter. Respondenten förslår att det bästa sättet att skapa innovation på är att 

hålla sig från vården och dess regler i största möjliga utsträckning och driva projekten på 

sidan av och sedan få med aktörer från vården som externa aktörer i innovationsprocessen. 

Respondent B menar också att öppna innovationsprocesser kan vara problematiska inom 

eHälsa på grund av de känsliga uppgifter som oftast förekommer inom sjukvården.  

5.2 Innovationsstrategier 

Inom de öppna innovationsprocesserna har det förekommit ett varierat djup och bredd för 

innovationsstrategierna. Respondenterna har dock efterfrågat en större mångfald i sina 

innovationsstrategier och menar att de jobbar med att få med fler aktörer i 

innovationsprocesserna. Respondent C menar också att innovationsstrategin blir bättre om 

det finns en gemensam plattform där flera aktörer kan delta för att skapa bättre samarbeten 

som underlättar innovationsprocessen. Respondent B menar att det är viktigt i sådana 

gemensamma plattformar att verkligen skapa en mångfald av aktörer och inte bara förlita sig 

på att professorerna deltar och löser problemen. Respondent D menar att mångfalden på 

aktörer även behöver ökas internt för att skapa större kunskapsflöden mellan olika interna 

aktörer för att förbättra innovationsprocessen. Respondent B och C pratar mycket om en 

ökad mångfald på externa aktörer och menar att de bör vara flera olika företag och tänkta 

användare av produkten som deltar i innovationsstrategin, vilket projekt C har konkreta 

erfarenheter från eftersom de initialt endast hade en typ av aktör som deltog i 

innovationsprocessen. Respondent A hade samma upplevelse och ansåg att det saknades en 

mångfald av aktörer under stora delar av innovationsprocessen men att projektet delvis 

lyckades förändra detta när en viss typ av funktionalitet skapades inom projektet och att 

mångfalden av aktörer i innovationsstrategin då blev viktig för innovationsprocessen. Ett sätt 

att öka mångfalden av aktörer på enligt respondent B är öppen data som är ett sätt att 

intressera och engagera fler personer i innovationsprocessen och därigenom stimulera 

innovation.  
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Resultaten visar dock på att det redan finns en bra mångfald inom innovationsstrategierna. 

Både respondent B och D pratar om ett flertal olika aktörer som alla hade olika roller inom 

projektet och på något sätt bidrog till innovationsprocessen. Aktörerna bidrar till en ökad 

mångfald inom projektet eftersom de delaktiga aktörerna inte finns inom samma bransch 

eller har någon tydliga koppling utöver det analyserade eHälsoprojektet. Respondent A och C 

menar också på att det finns en mångfald av aktörer och att denna mångfald har utökats 

under projektets gång. I takt med att projekten utvecklades krävdes det i dessa projekt en 

större mångfald i innovationsprocessen för att säkerställa att den fortsatta utvecklingen gick 

åt rätt håll. Respondent D menar att den förändrade innovationsstrategin med ökad 

mångfald på deltagarna i innovationsprocessen bidrog på ett mer informellt sätt där mötena 

inte var särskilt strukturerade jämfört med de aktörer som hade ett tätt samarbete med 

projektet där det ofta var mer strukturerade möten. 

 

“Vi har valt att kalla det en arbetsgrupp och en ledningsgrupp i brist på bättre ord där 

arbetsgruppen ska bestå av personer som är mer inblandade i den dagliga verksamheten 

[....]. Ledningsgruppen har varit på en abstraktionsnivå högre.” -Respondent D 

 

Utöver en mångfald av aktörer i innovationsstrategin lyfter respondent C även en önskan om 

tätare samarbeten med företagen för att skynda på utvecklingen och få bättre anpassade 

lösningar, tjänster och produkter. Även företagen vill se tätare samarbeten inom eHälsa för 

att dels få ut sina befintliga produkter men även för att få goda exempel som de kan dra nytta 

av i sin marknadsföring och för att utveckla nya lösningar och förstå de bakomliggande 

processerna för att skapa effektiva eHälsolösningar. Att ha täta samarbeten i 

innovationsstrategin visade sig i projekt A och C vara viktigt för innovationsprocessen då det 

dels bidrog till att innovationen tog fart men även att det täta samarbetet såg viktiga 

innovationsmöjligheter som projekten annars hade missat. Respondent C betonar flera 

gånger på vikten av att skapa en innovationsstrategi med alla typer av aktörer och djupa 

samarbeten med vissa aktörer för att driva på innovationsprocessen, trots att projektet till en 

början endast upphandlat det som behövdes för att realisera projektet utan några täta 

samarbeten eller någon mångfald av aktörer i innovationsstrategin. 

Respondenterna A, C och D visar ändå på en viss kritik mot täta samarbeten och ökad 

mångfald i innovationsstrategin. Respondent D menar till och med att en mångfald av 

aktörer kan innebära en sämre innovationsstrategi om det visar sig att aktörer som är kritiska 

mot projektet kommer med bland de aktörer som deltar i innovationsprocessen. Respondent 

C säger att det är svårigheter med täta samarbeten med olika företag eftersom det innebär att 

de kan bli missgynnade i senare processer om de ingår ett tätt samarbete för att bidra i 

innovationsprocessen. Respondent A tycker att det är den projektansvariges driv att göra 

saker bättre som ska påverka utfallet av projektet och inte de företag som ingått täta 

samarbeten. 

Respondent D menar på att mångfalden av aktörer i innovationsstrategin påverkar 

möjligheten för projektet att slå väl ut eftersom det då redan finns en acceptans hos en 

heterogen grupp för produkten samtidigt som denna gruppen är väldigt drivande i 

innovationsprocessen. Respondenten anser att innovationsstrategin bidrog till att projektet 
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blev lyckat. Respondent A är också inne på att mångfalden av aktörer i innovationsstrategin 

bidrar till att styra projektet i rätt riktning och att detta bidrog till en bättre slutprodukt än 

vad som förväntats. 

 

“Interaktionen och involverandet [av en mångfald av aktörer], det har nog varit den 

största framgångsfaktorn i detta.” - Respondent D 

5.3 Nationella aktörer 

Ingen av respondenterna upplever att de nationella aktörerna bidrar till 

innovationsprocessen inom projekten. Samtidigt pratar samtliga respondenter om både 

eHälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Respondenterna menar 

att SKL i huvudsak har i uppdrag att stimulera innovation genom ekonomiska bidrag för att  

öka innovationen inom området eHälsa. En respondent menar även att SKL uppmuntrar till 

att skapa eHälsonätverk som i sin tur ska gynna och öppna upp en spelplan för öppen 

innovation inom eHälsa. Två av respondenterna menar att SKL:s huvudsakliga uppgift är att 

samordna nationell eHälsa genom att ta fram övergripande strategier och en respondent 

säger även att SKL jobbar med öppen data. Respondent D menar att SKL och 

eHälsomyndigheten inte har någon praktisk tillämpning för just deras eHälsoprojekt då det 

bara blir prat och formella riktlinjer. 
 

“[...] det blir på något sätt en abstraktionsnivå till, det liksom blir här uppe, då är det mera, 

med risk för att låta lite nedlåtande, det blir liksom prat och formella riktlinjer och sånt 

där, vi är nog mer inriktade här på att göra och testa och då tycker jag väl kanske inte att 

dom organisationerna [eHälsomyndigheten och SKL] är nå liksom större hjälp.”  

- Respondent D 

 

En av respondenterna säger att det SKL ska ha är en samordnade roll för att driva eHälsa 

framåt men att de enda dem gör är att skjuta till stimulansmedel utan någon tydlig statlig 

styrning. Respondenten fortsätter att poängtera att det hos SKL skulle behövas någon som 

styr med hela handen och berättar hur det ska gå till - hur pengarna ska hanteras - samt att 

SKL borde göra en djupare uppföljning av vad som hänt och vad som gjorts och att det idag 

bara är en ytlig uppföljning. En annan respondent pratar om en nationell samordning - det 

SKL och eHälsomyndighetens uppdrag egentligen är, men att det inom respondentens 

projekt har använt sig av andra aktörer inom nationell samordning för att accelerera 

innovationen. 

 

“Nä dom [SKL och eHälsomyndigheten] är inte delaktiga i dom här satsningarna” 

- Respondent C 

 

Alla respondenter har uttryckt sig kritiskt mot både SKL och eHälsomyndigheten. En av 

respondenterna menar att de inte finns en tydlig roll för vad eHälsomyndigheten egentligen 

gör, respondenten menar att de enbart droppar stimulanspengar där de vill se en utveckling 

men att det saknas någon styrning i det. En annan respondent uttrycker sig kritisk mot SKL 
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genom att säga att det är mycket med SKL som enbart är en tolkningsfråga och menar att 

SKL och lagar oftast försvårar innovationsprocesserna. Respondent D menar att det är 

väldigt svårt att få hjälp av eHälsomyndigheten och SKL men tror samtidigt att det hade 

kunnat främja projektet. 

 

“Så att man har extremt mycket att vinna på att faktiskt träffas dom här aktörerna och få 

igång samarbetet men det är inte lätt, det är väl den erfarenhet som vi hunnit skapa oss.” 

- Respondent D  

 

En annan respondent är tydlig med att det inom SKL och eHälsomyndigheten är mycket prat 

men lite verkstad. Respondenten menar att aktörerna uttrycker sig att eHälsa är någonting 

som bör satsats på - att det är framtiden - men att det inte är något annat än snack. 

En respondent menar att offentlig verksamhet i allmänhet inte är i fronten när det gäller 

att skapa nya idéer och nya innovationer inom eHälsa. Att när det inom vården ska anammas 

ny innovation inom eHälsa så menar en respondent att det saknas beredskap eller kompetens 

för att hantera detta. Respondenten menar att medvetenheten inom eHälsa måste höjas, det 

vill säga att genom att informera vad nya innovationer kan innebära för utvecklingen - att det 

i sin tur kommer leda till en positiv utveckling av eHälsa. Respondenten menar att den stora 

bromsklossen inom utvecklingen av eHälsa ligger just i medvetenheten, att den inte är 

tillräckligt hög och i vissa fall inte finns över huvudtaget vilket är något som de nationella 

aktörerna skulle kunna bidra med. 

 

[...] medvetenheten kanske behöver höjas om vad eHälsa och vad nya innovationer kan 

innebära för någonting och vilka möjligheter det finns, så att det är nog det som är 

bromsklossen att det inte hakar på på riktigt.” 

- Respondent B 
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6. Analys 

I vår analys har vi relaterat resultaten dels till den befintliga innovationsforskningen men 

även till Midbøe (2014) för att skapa en tydligare bild av projektens innovation i relation till 

eHälsa. Med detta avser i att knyta samman eHälsa och öppen innovation.  

6.1 Innovationsprocessen 

Vår forskning visar på att eHälsa använder sig av en öppen innovationsprocess i enlighet med 

det Enkel at al (2009) kallar för en outside-in process. Vi menar att aktörerna på ett tydlig 

sätt berikar den egna kunskapsbasen genom en integration av användare och externa företag 

för att accelerera den interna innovationen genom ett målmedvetet ut och inflöde av kunskap 

när eHälsoprojektens målgrupp är invånare och verksamhet i enlighet med Midbøe (2014). 

eHälsoprojekten definieras inte av någon kommersialisering eller licensiering av produkter 

vilket innebär att vi inte ser några tecken på det Enkel et al (2009) kallar för en inside-out 

process och därmed inte heller en kombination av de två processerna, en coupled process. 

Det har inom projekten skapats innovationsnätverk och vi ser inga tecken på “friåkare” som 

Dhanarj och Pharkhe (2006) pratar om. Det innebär enligt oss att deltagarna inom de 

innovationsnätverk som skapats har ändamålsenliga avsikter med deltagandet. Då flera av 

aktörerna nämner ekonomi som en av de stora utmaningarna med eHälsoprojekt har vi inte 

kunnat finna något stöd för Laursen och Salter (2006) påstående om att öppenhet i 

innovationsprocessen påverkar företagets finansiella innovationsmöjligheter positivt, 

ekonomi är fortfarande den största utmaningen inom eHälsa som Midbøe (2014) och WHO 

(2012) skriver. Precis som Westergren och Holmström (2012) ser även vi tecken på att tillit 

inom innovationsnätverken, både på organisatorisk och individuell nivå enligt Enkel et al 

(2009), främjar en öppen innovation inom eHälsa. Det projekt som inkorporerade flest 

aktörer i innovationsprocessen visade även på att antalet aktörer är fördelaktigt för 

innovationen i enlighet med Almirall och Casadesus-Masanell (2010).  

Projekten som vi analyserat har i första hand haft en innovationsprocess för 

produktinnovation. Till skillnad från Boer och During (2001) som anser att drivkraften för att 

skapa en produktinnovation ligger i krav från kunder och en önskan att etablera sig på nya 

marknader anser vi att det finns andra drivkrafter som startar innovationsprocessen inom 

eHälsa. Vi ser även svårigheter att relatera produktinnovationer inom eHälsa mot Utterback 

och Abernathys (1975) produktinnovationsstrategier. Detta beror enligt oss på vårdens 

annorlunda kontext där affärsmodeller inte driver innovationsprocessen på samma sätt och 

där eHälsa med Midbøes (2014) definition handlar om att stödja olika målgrupper istället för 

att skapa ekonomisk vinst. Vi anser dock att produktinnovationer föder processinnovationer 

precis som Robertson et al. (2001) skriver och vi ser främst att produktinnovation i projekten 

påverkar de organisatoriska processinnovationerna i enlighet med Tavassoli och Karlsson 

(2015). Dock menar vi att de öppna innovationsprocesserna inte är inblandad i den 

organisatorisk processinnovationen utan endast finns synlig i den tekniska 

processinnovation, vilket tyder på att den organisatoriska processinnovationen sker genom 

andra innovationsprocesser. Vi anser även att vi ser en tydlig övergång från okoordinerad till 

segmental processinnovation i enlighet med Utterback och Abernathy (1975) i flera av 

projekten då den tekniska processinnovationen syftar till att öka effektiviteten och kvaliteten 
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av produkten. Inom radikal och inkrementell innovation menar vi att ingen av projekten 

uppfyller de krav som Chandy och Tellis (1998) har för att klassificera en innovation som 

radikal men vi menar att innovationen i två projekt (C och D) kan klassificeras som market 

breakthrough då de skapade stora förändringar inom organisationen som bidrog till ett 

markant ökat värde för målgruppen invånarna och verksamheten i enlighet med Midbøe 

(2014) utan att skapa en ny teknik. Miller (2015) menar på att de krävs radikal innovation för 

att skapa förbättrad produktivitet och kvalitet inom sjukvården men enligt våra resultat anser 

vi att de två projekt som definieras som market breakthrough innovationer har bidragit med 

förbättrad produktivitet och kvalitet inom eHälsa.  

6.2 Innovationsstrategier 

Baserat på de innovationsstrategier som Saebi och Foss (2015) tagit fram anser vi att de 

projekt vi analyserat alla kan placeras med avseende på bredd och djup. I nedstående matris 

har projekt A,C och D placerats enligt innovationsstrategierna, Respondent B är samordnare 

för eHälsa och pratade om fler olika projekt vilket innebär att vi har valt att inte placera detta 

”projekt” inom matrisen. 

 

 

Figur 5. Matris över innovationsstrategierna och projektens placering 

 

Projekt A använder sig av några tätt integrerade aktörer i innovationsprocessen vilket tyder 

på att det finns ett djup i innovationsstrategin i enlighet med Saebi och Foss (2015). Vi har 

svårt att se någon kontinuerlig användning av bredd i innovationsprocessen utan detta 

används inom vissa specifika delar av projektet. Vi menar därför att Projekt A använder sig 
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av en Collaborative innovation strategy i enlighet med Saebi och Foss (2015). Projektet 

inriktar sig på att skapa en tjänst som hjälper en specifik grupp av människor med ett väldigt 

konkret problem och vi menar att målgruppen för innovationen är invånarna i Midbøes 

(2014) figur över målgrupper. 

Projekt C började innovationsprocessen utan några breda eller djupa samarbeten och 

använde sig initialt av en market-based innovation strategy (Saebi och Foss, 2015). För den 

fortsatta innovationsprocessen har några externa aktörer blivit tätt integrerade i 

innovationsprocessen, men vi menar dock på att dessa inte är många. Projektet visar på 

bredd i innovationsstrategin där kunskap från olika externa aktörer inhämtas utan att några 

definierade innovationsnätverk skapas i enlighet med Saebi och Foss (2015) definition på en 

Crowd-based innovation strategy. Vi menar dock på att projektet är det projekt som lyckats 

skapa den mest radikala innovationen vilket enligt Laursen och Salter (2006) är associerat 

med ett högt djup. Vi anser att den öppna innovationsstrategi som bäst passar in på projektet 

är en crowd-based innovation strategy eftersom innovationsprocessen inte omfattar tätt 

integrerade externa aktörer och projektet deltar i odefinierade innovationsnätverk med 

många heterogena aktörer. Projektet skapar ett nytt tillvägagångssätt för behandling, både 

för vårdtagaren och vårdgivare, och målgruppen för innovationen är därför både invånarna 

och verksamheten i Midbøe (2014) figur över målgrupper. 

Projekt D har nära förhållanden och starka samarbeten med olika aktörer i 

innovationsprocessen för att säkerställa en effektiv gemensam utveckling av kunskap i 

enlighet med Saebi och Foss (2015) definition av en network-based innovation strategy. 

Djupet mäts genom hur många externa partners som är tätt integrerade i 

innovationsprocessen (Saebi och Foss, 2015) och vi menar på att det finns en mängd aktörer 

inblandade i innovationsprocessen men att dessa inte alltid är tätt integrerade i 

innovationsprocessen. Vi anser därför att projekt D befinner sig i en blandning av crowd-

based innovation strategy och network-based innovation strategy. Även detta projekt skapar 

ett nytt tillvägagångssätt för behandling och målgruppen för innovationen är invånarna och 

verksamheten i Midbøe (2014) figur över målgrupper. 

6.3 Nationella aktörer 

Respondenterna anser att SKL ska stimulera innovation genom ekonomiska bidrag och ha en 

samordnande roll för att driva eHälsa framåt. Detta ska göras genom att ta fram 

övergripande strategier som i sin tur ska underlätta för eHälsoprojektens innovationsprocess. 

Respondenterna har en klar bild över vilken roll SKL har för eHälsans utveckling i Sverige.  

Respondenterna visar dock att det inte finns någon klarhet i vad eHälsomyndigheten roll är 

och att deras uppdrag inte är tydligt definierat.  

Samtliga respondenter uttrycker sig kritisk till de nationella aktörerna. En respondent 

uttrycker sig kritiskt eftersom lagar och nationell styrning överlag oftast försvårar processen 

att realisera en produkt. Respondenterna hade dock önskat en djupare styrning och ett 

tydligare involverande från de nationella aktörerna. Ingen av de nationella aktörerna är 

delaktiga i de eHälsoprojektet vi studerat och har heller inte visat något intresse för att 

accelerera innovationen inom projekten.  
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7.  Diskussion 

Vårt ingångsvärde i denna studie var att vården är en utmanande kontext att bedriva öppen 

innovation inom eftersom den inte applicerar traditionella affärsmodeller och är strikt styrd 

av lagar och regler. Nedan följer, baserat på resultaten och analysen, vår diskussion om hur 

eHälsoprojekt inom vården förhåller sig till öppna innovationsprocesser, 

innovationsstrategier och hur de nationella aktörerna bidrar till dessa. 

7.1 Innovationsprocessen 

Baserat på de tre olika kärnprocesserna för öppen innovation i enlighet med Enkel et al. 

(2009) anser vi endast att en av dessa har uppenbarat sig i vår studie. Respondenterna 

efterfrågar en öppnare innovationsprocess med större innovationsnätverk för att driva 

utvecklingen av eHälsotjänsterna framåt där respondent A, C och D efterfrågar bättre och 

tydligare processer för att kunna involvera näringslivet i innovationsprocessen. Vi anser dock 

att respondenterna själva har svårt att definiera hur innovationsprocesserna ser ut och att 

den upplevs som en ad hoc process inom innovationsnätverken. Respondent D efterfrågar en 

tydligare outside-in process (Enkel et al. 2009) där interna och externa aktörer samarbetar 

på ett tydligare sätt. Respondent C visar också att det finns en efterfrågan på en outside-in 

process (ibid.) från externa aktörer när respondenten pratar om de externa aktörernas vilja 

att delta i eHälsoprojekten och utveckla vården. Trots denna efterfrågan efter fler aktörer och 

aktörernas vilja att vara inblandade i innovationsprocessen ser vi indikationer på att det finns 

svårigheter att införa en outside-in process på grund av diverse regelverk. Vi menar att 

regelverken bidrar till svårigheter att skapa ett likvärdigt distribuerat värde bland alla aktörer 

inom nätverket i enlighet med Dhanarj och Parkhe (2006) vilket vi anser kan vara en av 

anledningarna till att den efterfrågan på öppen innovation som respondenterna pratar om 

inte har möts. Samtidigt ser vi att flera av respondenterna har svårt att definiera hur 

strukturerna för innovationsprocessen ser ut. De pratar om olika innovationsnätverk men 

verkar sakna en tydlig struktur för hur dessa ska användas på bästa sätt. 

Trots detta ser vi tydliga tecken på att öppen innovation i enlighet med Chesbroughs 

(2006) definition “ett målmedvetet användande av ut och inflöden av kunskapen för att 

accelerera den interna innovationen” efterlevs inom eHälsa. Ny kunskap inhämtas i flera av 

projekten från externa aktörer för att säkerställa att innovationsprocessen går framåt. 

Respondent A, C och D menar alla på att innovation har skapats efter att utökad kunskap har 

inhämtas inom innovationsnätverket i en outside-in process (Enkel et al. 2009). I projekt C 

och D ser vi att det har bedrivits ett explicit arbete med att använda extern kunskap för att 

skapa bättre innovation medan det i projekt A har använts mer implicit. Respondent D är den 

som är mest entusiastisk över outside-in processen och vi menar att detta kan härledas till att 

projektets innovationsnätverk är det som präglas av tydligast strukturer och mest tillit vilket 

är viktigt för att skapa en öppen innovationskultur enligt både Westergren och Holmström 

(2012) samt Williams (1997). Alla respondenter pratar dock om externa aktörer som är med i 

processen för att driva projekten framåt och därmed även om externa aktörer som är 

inblandade i innovationsprocessen. Respondent B, C och D visar inga tydliga skillnader på 

vilken typ av innovation som aktörerna i innovationsprocessen bidrar med medan 

respondent A enligt vår tolkning främst använder delar av sitt innovationsnätverket för att 
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skapa inkrementell innovation (OECD, 2005) och att detta sker efter att nya processer införts 

för att säkerställa kundlojaliteten i enlighet med Arnold et al (2010). Respondent D visar 

tydligt på att de lyckats inkorporera öppenhet i innovationsprocessen genom att skapa 

gemensamma forum för aktörerna som deltar i innovationsprocessen vilket även tyder på att 

det har skapats stora social värden för samtliga aktörer inom innovationsprocessen i enlighet 

med vad Dandonoli (2013) visat. Även projekt C har en stor öppenhet i innovationsprocessen 

men önskar fortfarande bättre dialog för att påskynda utvecklingen. Vi ser heller inga tydliga 

indikationer på att sociala värden har skapats för de aktörer som deltar i projektet. Vår 

tolkning av den öppna innovationsprocessen är därför att eHälsoprojekten främst använder 

sig av en outside-in process (Enkel et al. 2009) för att främja innovation och att denna 

process används för att skapa både innovation som går mot det radikala och inkrementella 

hållet.  

eHälsoprojektens innovationsprocess berör både process och produktinnovation i enlighet 

med OECD (2005) där projekten har introducerat nya varor eller tjänster eller förbättrat 

produktion eller leveransmetod (Karlsson och Tavassoli, 2015). Inom processinnovation 

berör innovationsprocessen endast teknisk processinnovation för att förbättra användandet 

av den specifika produkten och inte för att hitta nya sätt att organisera sig på. Till skillnad 

från Boer och During (2001) har produktinnovationerna inte tillkommet efter krav från 

kunder eller från en önskan att etablera sig på en ny marknad. Vi anser att 

produktinnovation inom eHälsoprojekten har drivits av viljan att förbättra möjligheten till 

adekvat vård på nya kostnadseffektiva sätt. Respondent C menar att utmaningen ligger i den 

organisatoriska processinnovationen och att denna kommer som en följd av 

produktinnovationen, precis som Robertson et al (2012) visat på i sin forskning, och att 

innovationsprocessen borde fokusera på innovation även inom detta område. Samma 

tolkningar ser vi hos respondent A som menar att när produkten väl är etablerad kommer 

tankarna om projektet är på banan. Vi menar att de innovationsnätverk som skapas inom 

eHälsoprojekt handlar om att hitta aktörer för att skapa produkt och teknisk 

processinnovation i enlighet med Edquist (2002) eftersom ingen av respondenterna pratar 

om hur innovationsnätverken deltar inom den organisatoriska processinnovationen. I och 

med att innovationen mestadels handlar om produkt och teknisk processinnovation har 

respondent B tankar om att kommersialisering kan vara en väg framåt för att främja 

innovationen i enlighet med Chesbrough (2003) tankar för att visa en produkts potentiella 

värde. Vi har i vår studie inte kunnat dra några slutsatser relaterade till Utterback och 

Abernathy’s (1975) teori om på vilket sätt produktinnovationen skapas 

Även fast respondenterna efterfrågar mer öppen innovation har de även uppvisat kritik 

gentemot den öppna innovationsprocessen. Den största utmaningen anses dock ligga i att 

hitta finansiering i enlighet med de resultat som Midbøe (2014) gjort. Respondent A och B 

menar att känsligheten i den data som används inom projekten kan vara problematiska i ett 

öppet innovationsnätverk och att det krävs en väldigt drivande person för att en sådan 

process ska fungera. Även regelverk lyfts som en kritisk del i öppna innovationsnätverk och vi 

menar på att dessa två faktorer kan vara hinder för att anamma öppen innovation inom 

eHälsa. 
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7.2 Innovationsstrategier 

Saebi och Foss (2015) ramverk för att definiera de öppna innovationsstrategierna baserar sig 

på två delar; djup på kunskapsinhämtning samt bredd på kunskapsinhämtning. Vår analys 

visar på att de förekommer både djup och bredd inom de olika eHälsoprojekten. Samtliga 

projekt visade tydliga tecken på både bredd och djup i olika utsträckning i sina 

innovationsstrategier. När projektet består av både högt djup och hög bredd används 

innovationsstrategin Network-based innovation strategy (Saebi och Foss, 2015). I projekt D 

har ett tydligt innovationsnätverk skapats med en stor mångfald av aktörer. Projektet 

varierar dock på hur strukturerade samarbeten som skapas inom innovationsnätverket och 

menar på att de gör skillnad på olika typer av samarbeten. Precis som Saebi och Foss (2015) 

skriver består innovationsnätverket av nära förhållanden och starka samarbeten. En effektiv 

gemensam utveckling åstadkoms genom innovationsstrategin och en stark tillit finns inom 

projektet. Respondenten menar på att både djup och bredd har varit drivande i 

innovationsprocess och att det är anledningen till att projektet blivit lyckat. Den största 

framgången i projektet tilldelar respondenten den bredd som finns i innovationsstrategin och 

att bredden har varit framgångsrik är tack vare att den bestått av den målgrupp som senare 

ska använda eHälsolösningen. Vi menar på att projektet har dragit nytta av en variation av 

aktörer för att accelerera innovationen och gjort detta på ett effektivt sätt. Vår uppfattning är 

även att den innovationsstrategin som projektet använder sig av bidrar till en ökad entusiasm 

tack vare en dynamisk innovationsprocess med många inblandade. Enligt oss är projektets 

framgång till stor del baserad på den network-based innovationsstrategin som används inom 

projektet. Utan alla inblandade aktörer och det gemensamma forum som skapats för dem 

anser vi att projektet hade fått svårt att nå den framgång som det gjort. Att använda denna 

innovationsstrategi tidigt har inneburit att ett intresse för projektet redan har skapats bland 

en mängd olika aktörer som på olika sätt har kunnat hjälpa till att sprida och prata gott om 

projektet. Projektet har även en inverkan på de organisatoriska processerna men vi menar på 

att detta är något som inte omfattats av den öppna innovationsstrategin utan hanteras 

internt och styrs där till stor del av den produkt och tekniska processinnovation som den 

öppna innovationsprocessen skapat. Deltagarna i den öppna innovationsstrategin har inte 

behövt fundera på dessa delar vilket vi menar kan vara en fördel då organisatorisk 

processinnovation ofta kan vara systematisk och därmed trögjobbad i enlighet med Utterback 

och Abernathy (1975) och därmed svår att påverka. Projektet har lyckats skapa radikal 

förändring inom vården, men vi menar på att det är svårt att definiera projektet som en 

radikal innovation i enlighet med Chandy och Tellis (1998). Vi menar dock att detta 

eHälsoprojekt på bästa möjliga sätt skapar en market-breakthrough innovation genom att 

använda befintlig teknik på nya sätt. Inom eHälsokontexten är innovationens målgrupp både 

invånarna och verksamheten i enlighet med Midbøe (2014) vilket vi menar skapar större 

intresse för bredd i innovationsstrategin då det finns flera målgrupper inblandade. Vi anser 

även att projektet har lyckats bidra med minskade hälso- och sjukvårdsanläggningar och ett 

mer närvarande leveranssystem för hälsotjänster i enlighet med Richardson (2002). 

 Inom Projekt C gick aktören från en market-based innovation strategy (Saebi och Foss, 

2015) till en Crowd-based strategy och börjar befinna sig på gränslandet mot en Network-

based innovation strategy. Genom att köpa upp befintlig teknik kunde en market-
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breakthrough innovation (Chandy och Tellis, 1998) åstadkommas. Miller (2015) skriver att 

radikal innovation är nödvändigt för att skapa förbättrad produktivitet och kvalitet inom 

sjukvården men vi menar att projektets market-breakthrough innovation bidrog till ökad 

produktivitet och kvalitet. För att skapa inkrementell förbättring av produkten valde 

projektet att ingå ett djupare samarbete med en extern aktör för att ta projektet vidare. 

Innovationsnätverket vid det här tillfället definierades av ett djupt samarbete för att driva 

innovationsprocessen framåt men har enligt oss för få täta samarbeten för att definieras som 

en Collaborative innovation strategy (Saebi och Foss, 2015). Den nuvarande strategin är svår 

att definiera. Det finns fortfarande djupa samarbeten med externa partners samtidigt som 

projektet deltar i olika nätverk för att diskutera innovation för produkten utan att dessa ingår 

några djupare samarbeten. Projektet kan tolkas använda sig av både en Collaborative 

innovation strategy och en Crowd-based innovation strategy där projektet i den första 

strategin visar på djupa samarbeten för att driva innovationen framåt och i den andra 

strategin undviker djupa samarbeten men vill dra nytta av den kollektiva intelligensen. Vi har 

dock svårt från våra intervjuer att mäta antalet djupa samarbeten och menar därför att vi 

endast kan definiera innovationsstrategin som en crowd-based innovations strategy i enlighet 

med Foss och Saebi (2015). Vi menar dock på att innovationsstrategierna inte har varit 

avgörande för projektets framgång. Projektet har haft en tydlig idé och bild över vad som ska 

uppnås och har på ett strategiskt sätt uppfyllt detta. Enligt oss har en öppen 

innovationsprocess anammats för att kunna skapa synergieffekter från andra liknande 

projekt och därmed kunna accelerera innovationen jämfört med om allt skulle utvecklas 

själv, men vi menar på att projektet troligtvis hade realiserats även med en stängd 

innovationsprocess. Precis som i projekt D har en radikal förändring inom vården kunnat 

uppnås genom en market-breakthrough innovation. Även denna innovationen påverkar den 

organistoriska processinnovationen men vi kan inte se några tydliga tendenser på att den 

innovationen hanteras av den öppna innovationsprocessen utan detta verkar hanteras internt 

i en stängd innovationsprocess. Projektet är framgångsrikt och flera aktörer inom projektets 

nätverk vill anamma lösningen vilket bäddar för en kommersialisering eller licensiering och 

vi menar på att detta kan vara en effekt av en crowd-based innovationsstrategi. Dock menar 

vi på att det med produktinnovationen följer stora organisatoriska processinnovationer som 

måste hanteras för att göra projektet lika framgångsrikt i andra miljöer och att dessa inte går 

att fånga upp i den öppna innovationsstrategin. Även detta projekt är riktat mot invånarna 

och verksamheten i enlighet med Midbøe (2014) och har även det dragit nytta av en bred 

innovationsstrategi. Även detta projekt har lyckats bidra med minskade hälso- och 

sjukvårdsanläggningar och ett mer närvarande leveranssystem för hälsotjänster i enlighet 

med Richardson (2002). 

Projekt A är det projekt som använder sig av minst bredd i sin innovationsstrategi. Ett 

djup uppstår mellan aktörer i projektet för att kunna realisera produktinnovationen. Djupet 

mäts i antalet externa aktörer som är tätt integrerade i innovationsprocessen (Saebi och Foss, 

2015) och i projekt A är det endast några få täta externa samarbeten som definierats. De täta 

samarbetena består av olika aktörer men vi lyckades endast identifiera tre olika aktörer, 

användare, utvecklare och forskare, som deltar i innovationsprocessen. Eftersom projektet 

ändå har ett målmedvetet användande av ut och inflöden av kunskap för att accelerera 
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innovationen anser vi att den kan kategoriseras inom de öppna innovationsstrategierna. Vårt 

resultat visar på att det finns en nära och återkommande interaktion mellan parterna för att 

skapa innovation inom projektet vilket tyder på att projektet använder sig av en 

Collaborative-innovation strategy i enlighet med Saebi och Foss, (2015). Vi menar på att 

projektets innovationsstrategi på ett tydligt sätt kan relateras till dess storlek. Det finns helt 

enkelt inte ekonomiska eller organisatoriska möjligheter att involvera en stor mängd externa 

aktörer i innovationsprocessen. Den collaborative-innovation strategin passar utmärkt för 

detta projekt där det finns ett tydligt ändamål som inte påverkar några omfattande 

organisatoriska processer eller ska användas av en stor variation av människor. Ett djup har 

använts för att skapa produktinnovation och en bredd har anammats för att skapa 

inkrementell innovation inom projektet. Vi menar på att projektet på ett ändamålsenligt sätt 

har använt en innovationsstrategi som passar deras kostym och anser att projektet inte hade 

tjänat på att använda en större bredd. En större bredd i detta projekt anser vi hade kunnat 

fördyra projektet vilket i sin tur hade kunnat leda till att projektet aldrig hade kunnat 

realiserats. Projektet berör endast invånarna i Midbøe (2014) diagram över målgrupper inom 

eHälsa och är även det enda projekt där vi anser att bredd inte har efterfrågats. Vi har inte 

kunnat dra några paralleller till Richardson (2002) i detta projekt. 

Projekt B är inget specifikt projekt utan en samordning av olika eHälsoprojekt. Vår analys 

tyder på att respondentens bild av öppna innovationsstrategier är att det förekommer fler 

djupa samarbeten än breda samarbeten. Respondenten menar dock på att många projekt 

skulle kunna tjäna på att dra nytta av den kollektiva intelligensen från en stor grupp 

människor som är en av tankarna med en bred innovationsstrategi (Saebi och Foss, 2015). I 

nuläget bedrivs projekten av nära och återkommande interaktion mellan parterna inom 

innovationsprocessen. I dessa projekt pratas det om innovation som berör alla tre 

målgrupper i Midbøe’s (2014) diagram och respondenten är, precis som respondent C och D, 

intresserad av djup och bredd medan Respondent A som endast har invånarna som målgrupp 

inte pratar om bredd. Dock visar Bullinger et al. (2012) att deras projekt, som främst var 

inriktad på invånare, använde sig av en bred innovationsstrategi. Vi har därför valt att inte 

dra några slutsatser på detta.  Ytterligare ser vi att innovation inom eHälsa är starkt 

förknippat med produktinnovation och det finns ett fokus på att teknik är lösningen inom 

eHälsa. Vi menar att den organisatoriska processinnovationen är lika viktig men att denna 

verkar ha svårt att göra sig hörd inom de öppna innovationsstrategierna.   

Respondenterna visar även på kritik mot användande av djup och bredd i sina 

innovationsstrategier. I projekt D skapar alla aktörer en stor resurshängivenhet till projektet, 

vilket Lazarotti och Manzini (2009) menar fördelar risken för projektet på fler aktörer vilket 

innebär att det måste läggas mer tid på att bygga en organisation runt innovationsstrategin. 

Detta visar projekt D på där det gjorts omtag för att förbättra innovationsstrategin och skapa 

nya strukturer för att på ett bättre sätt inkorporera de aktörer som ingår i 

innovationsprocessen, något som enligt Lazarotti och Manzini (2009) hade kunnat undvikas 

om en stängd innovationsprocess hade anammats. Respondent D menar även på att det finns 

en risk med att införa en bredd om det visar sig att mångfalden av aktörer har olika 

målsättningar med sitt deltagande. Projekt A menar att trots djupa samarbeten inom 

innovationsprocessen är det alltid någon som är ansvarig för projektet och är den som måste 
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driva projektet framåt. Överlag anser vi dock att samtliga respondenter är för en öppen 

innovationsstrategi och menar att det är vägen framåt. Vi menar också att inblandningen av 

en mångfald av aktörer bäddar för en innovation som faktiskt möter behovet hos invånarna 

och verksamheten och att detta kan hjälpa till att lyfta eHälsa till nästa nivå. Vi anser att 

öppna innovationsstrategier är viktiga för eHälsans utveckling då det hjälper vården att 

orkestrera innovationsnätverket vilket skapar en struktur för innovationsprocessen och 

vården kan då komma bort från känslan av att innovationsprocessen är ad-hoc. 

7.3 Nationella aktörer 

I vårt initiala arbete målade vi upp en bild av att de nationella aktörerna hade en viktig roll 

för innovationsprocesserna inom eHälsa i vården. Vår studie har tydligt visat på att denna 

bild inte stämmer. Inget av de projekt som vi har analyserat har haft någon inblandning av 

dessa nationella aktörer och uppfattningen om dessa aktörer bland de som driver 

eHälsoprojekt verkar vara “mycket snack och lite verkstad”. Vi menar på att det finns en 

tydlig diskrepans mellan vad de nationella aktörerna säger och hur verkligheten ser ut. 

Samtliga aktörer nämner dock stimulanspengar. Vi menar att det finns en stor risk att vår 

studie är på en lägre abstraktionsnivå än den som de nationella aktörerna verkar inom och 

att en studie på en högre nivå inom vården hade kunnat ge en bättre bild av hur dessa aktörer 

påverkar utvecklingen av eHälsa. Vi anser dock att vi med säkerhet kan säga att de nationella 

aktörerna inte är direkt medverkande i innovationsprocesserna eller utformandet av 

innovationsstrategier. Vi menar dock att de kan ha haft en bidragande roll till att dessa 

projekt faktiskt har kunnat realiserats genom att stimulera vårdens ekonomi. 

Inget av våra projekt har berört målgruppen beslutsfattare i enlighet med Midbøe (2014) 

och vi menar på att det finns möjligheter för att eHälsoprojekt mot denna målgrupp har en 

större inblandning av de nationella aktörerna.  
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8.  Slutsats 

I vår studie ville vi ta reda på hur innovationsprocessen för eHälsa inom vården ser ut. Vår 

studie visar att innovationsprocessen inom eHälsoprojekt är otydligt definierade och att det 

finns en efterfrågan efter ännu tydligare användning av öppna innovationsstrategier för att 

accelerera den interna innovation. Trots att det inte fanns någon uttalad innovationsprocess 

fann vi att samtliga eHälsoprojekt använder sig av en öppen innovationsprocess i enlighet 

med en outside-in process (Enkel et al. 2009) för att skapa innovation. Detta gäller när 

innovationen berör invånarna och verksamheten i enlighet med Midbøe (2014), oavsett 

vilken innovationsstrategi som använts enligt Saebi och Foss (2015). I den öppna 

innovationsprocessen använder sig projekten av både djup och bredd (Saebi och Foss, 2015) 

för att berika sin kunskapsbas och accelerera den interna innovationen. Vi märkte dock att 

bredd efterfrågades mer i de projekt som även omfattade målgruppen verksamheten i 

enlighet med Midbøe (2014). Vår första slutsats utifrån studien är att 

innovationsprocessen i eHälsoprojekt accelererar den interna innovationen genom en extern 

integration av aktörer i en outside-in process, oavsett vilken innovationsstrategi som använts. 

Inom den innovationsprocess som vi kunde tyda (outside-in) såg vi en tydlig efterfrågan 

på ett högre djup och en större bredd i enlighet med Saebi och Foss (2015). Vi såg dock att 

användandet av djup och bredd i en innovationsstrategi försvårades av finansiella faktorer 

och av regelverk. Vi menar ändå på att studien visar att djup och bredd är två faktorer som 

har en stark inverkan på innovationsprocessen och är därför två begrepp att ta hänsyn till i 

skapandet av en innovationsstrategi. Dock menar vi att vårt resultat visar på att djup och 

bredd endast används för produktinnovation och teknisk processinnovation men att dessa 

två begrepp ännu inte inkorporeras för den organisatoriska innovationsprocessen. Vår 

andra slutsats utifrån studien är att den organisatoriska processinnovationen inte 

omfattas av den öppna innovationsprocessen inom eHälsoprojekt. 

Slutligen menar de nationella aktörerna på att de vill bidra till att skapa innovation inom 

eHälsa. Vi anser dock att detta inte återspeglas i de eHälsoprojekt vi analyserat. Inget av 

projekten säger sig ha någon nytta av de nationella aktörerna i sina innovationsprocesser 

men att det skulle vara ett välkommet tillskott. Vi menar på att de nationella aktörerna på ett 

strukturerat sätt skulle kunna hjälpa eHälsoprojekten att uppnå det djup och den bredd som 

de efterfrågar och bidra till en bättre innovationsprocess och tydligare innovationsstrategier. 

Vår sista slutsats utifrån studien är att nationella aktörer inte påverkar de konkreta 

eHälsoprojektens innovationsprocesser eller innovationsstrategier. 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Vi menar att det krävs mer forskning inom området öppen innovation inom eHälsa eftersom 

vården är ett ständigt föremål för innovation. Baserat på våra resultat ser vi att vidare 

forskning skulle kunna fokusera på hur bredd och djup i innovationsprocessen påverkar 

slutresultatet av innovationen och på vilket sätt. Ett annat intressant forskningsområde 

skulle vara att göra en närmre studie på hur efterfrågan av bredd och djup i 

innovationsstrategin relaterar till eHälsoprojektets målgrupp enligt Midbøe (2014). Slutligen 

ser vi att en studie på ledningsnivå inom vården skulle behövas för att visa om och på vilket 

sätt de nationella aktörerna faktiskt bidrar till öppen innovation inom eHälsa. Vi menar även 
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att en studie på operationell nivå skulle vara av intresse för att se hur öppen innovation 

påverkar de som arbetar direkt med slutanvändarna. 

8.2 Begränsningar  

Vår forskning har en del begränsningar. För det första har vi endast intervjuat fyra stycken 

vilket är en liten del av alla de eHälsoprojekt som faktiskt pågår inom vården. Våra resultat 

speglar därför endast en liten del av verkligheten och vi anser att den speglar en för liten del 

för att med säkerhet kunna dra några avgörande slutsatser. För det andra har vi inom dessa 

projekt endast intervjuat de personer vi ansett vara mest intressanta för 

innovationsprocessen och innovationsstrategierna, resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

vi intervjuat en variation av aktörer inom varje eHälsoprojekt eller någon annan person inom 

projektet. Slutligen ser vi en tydlig begränsning i den teori vi använt oss av där djup och 

bredd har varit framträdande, vilket även återspeglades i våra intervjuer och vårt resultat. Vi 

anser att det kan finns andra faktorer som påverkar innovationsprocessen som vi missat 

genom att fokusera på dessa begrepp i ett tidigt skede. 
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10. Bilagor 

Intervjuguide 

– Om syftet med intervjun 

– Hur lång tid hela mötet kommer att ta 

– Att data kommer att vara konfidentiell 

– Fråga om det är ok att använda bandspelare 

– Informera om att de har rätt att avbryta intervjun 

– Att de kan få ta del av rapporten när den är klar 

– Fråga om respondenten har frågor 

 

Frågeformulär: 

Berätta om dig själv, din position och roll i projektet? 

Berätta om projektet (hur idéen föddes, syfte, mål, idé) 

Vilka andra aktörer var inblandade i projektets innovationsprocess? 

Om ja, vilka var dessa aktörer och hur valdes dessa ut?  

Om ja, hur koordinerades arbetet mellan de olika aktörerna? 

Om ja, förändrades ursprungsidén med det utökade antalet aktörer och på vilket sätt? 

Om ja/nej, anser du att någon kunskap saknades inom innovationsprocessen? 

 Vilken? 

 Hur märktes det av? 

Hur påverkade det projektet och tror du att kunskapen hade förändrat 

projektet? 

Om ja/nej, hur uppfattar du att nya idéer inom projektet skapades? 

 Hur hanterades nya förslag/idéer. 

Enligt dig, vilka aktörer var mest värdefulla för innovationsprocessen (hur)? 

Anser du att ni hade kunnat dra nytta av fler olika aktörer inom innovationsprocessen? 

 Om ja, på vilket sätt? 

Anser du att ni hade kunnat dra nytta av fler täta samarbeten inom innovationsprocessen? 

 Om ja, på vilket sätt? 

Vilka delar av projektet upplevde du som mest framgångsrika/mindre framgångsrika? 

Anser du att slutprodukten blev i enlighet med ursprungsidén eller anser du att den blev 

bättre/sämre (hur, på vilket sätt)? 

 


