
TJIVA
GUIDE TILL ÖKAD INNOVATIONSFÖRMÅGA MED TJÄNSTELOGIK



Snabb utveckling, ibland dramatiska skeenden, 
hållbarhetskrav, hård konkurrens, förändrade 
konsumtionsmönster mm. Ja. det är mycket som 
driver på företag att ständigt förnya sina  
erbjudanden och sin verksamhet. För det behövs 
innovationsförmåga, förnyelseförmåga, byggt på 
ett systematiskt arbete vilket benämns  
innovationsledning.

F4, FörnyelseFörmåga För Framtiden är en  
metodik som använts och ständigt utvecklats  
under mer än 20 år. Hundratals företag, både  
stora och små, har gjort metodiken till sin. I till-
lämpningen av F4 i TJIVA, Tjänsteinnovations- 
acceleratorn (tjiva.se ) har speciellt vikt lagts på 
att skapa innovationsförmåga med värde-/ 
tjänstelogik för tjänsteinnovation. Alla delarna i 
F4 hänger ihop och erbjuder ett flexibelt  
angreppssätt för att skapa ett praktiskt och  
systematiskt arbetssätt.

Det gäller att komma igång och lära genom att 
göra och successivt bygga upp ert eget  
innovationsledningssystem. 

F4 bygger på de internationella ISO-standarderna 
för innovationsledning (ISO56002 och ISO56000 
mfl ), forskning och kontinuerlig praktisk  
tillämpning i en stor mängd organisationer.
 
I denna skrift vänder vi oss i första hand till små- 
och medelstora organisationer.

Vi hoppas att denna skrift ska inspirera er till att 
börja skapa FörnyelseFörmåga För Framtiden. 
Gärna tillsammans med oss.

INLEDNING



Innovation - är något nytt som realiserar värde. 
Kan vara en ny tjänst, vara, process, affärsmodell, 
metod mm. Värde kan vara finansiellt eller icke-fi-
nansiellt värde (t ex sociala värden).

Innovationsledning - koordinerade aktiviteter för 
att leda och organisera för innovationsförmåga

Värdelogik/tjänstelogik - är ett synsätt där man 
tar utgångspunkt från värdet kunden försöker 
skapa för sin kund. Där värde i användning är det 
centrala till skillnad från varulogik där transaktion 
av varor i sig är det centrala.

Värde - kan handla om pengar, funktionella och 
emotionella värden. Sociala värden, hållbarhet i 
hela dess bemärkelse; ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt.

Standarder för innovationsledning: “ISO 56000 
Principer och terminologi, “ISO 56002 Lednings-
system för innovation”. Finns fler i serien:
Standardutveckling - SIS/TK 532 Innovationsled-
ning SIS/TK 532 - Svenska institutet för standar-
der, SIS

NÅGRA TERMER OCH BEGREPP



Den här delen, som vi i F4 kallar Utsidan,  
handlar om allt det där som vi inte har direkt  
kontroll över själva i organisationen. Kanske ser 
ni hot och utmaningar i omvärlden men ännu  
viktigare är att spana efter möjligheter och  
behov (som kanske inte uttalas). Att på olika 
sätt använda Utsidan för att skapa insikter, 
inspiration, kunskap och innovation. 

Att fråga sig:
Vad händer där ute? Vad är det kunderna, både 
de nuvarande och de vi ännu inte känner,  
egentligen behöver och vill ha? Vad är det dom 
försöker skapa för värde för sina kunder? Vad 
håller konkurrenterna på med? Och vilka  
aktörer, som inte är konkurrenter idag, kan bli 
konkurrenter framöver?
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Till Utsida relaterar princip 1 
och 5 i ISO56000:
• Fokus på värdeskapande
• Utnyttja insikter runt behov



Traditionell omvärldsbevakning och omvärlds- 
analys är en viktig del av arbetet med Utsidan 
och där kan verktyg såsom PESTLE vara till god 
hjälp för att skapa struktur i arbetet.

Analysera gärna dessa aspekter ur flera  
perspektiv. Till exempel lokal, nationell och 
internationell nivå. Påverkan för kund, kundens 
kund osv. Tänk på att det som påverkar slut- 
konsument sprider sig i hela värdeskapande 
system och värdekedjor.

• Politiska 

• Ekonomiska 

• Sociala 

• Tekniska 

• Legala 

• Ekologiska

PESTLE
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Mening och mål för verksamheten kan uttryckas 
i mission, vision, strategi, värdegrund, mål och 
mätetal. 

Mission bör svara på varför ni som organisation 
egentligen finns. Vilka värden strävar ni efter att 
skapa idag och i framtiden. För samhället i stort, 
era intressenter och er själva. Vad är er affärsidé 
och hur (strategi) ska ni arbeta. Dessa övergri-
pande visioner, mål och strategier bryts ned till 
aspekter som driver innovation. 

Ett sätt att börja kan vara att sätta upp mål, 
mäta och följa upp “input”, “throughput” och 
“output” i innovationsprocesserna. 

Det är också bra att fundera på hur de resurser 
ni förfogar över ska fördelas mellan förbättrings-
arbete (dagens affärer) och innovations- och 
förnyelsearbete (morgondagens affärer) . (Se 
nästa sida)
 
Att fråga sig:
• Varför finns vi?
• Vilka värden tillför vi?
• Vad ska vi göra för vem, hur, var, när och av  
 vem?
• Hur gör just vi detta?
• Vad är unikt för just oss avseende  
 Mening&Mål?

MENING & MÅL
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Till Mening&Mål relatarer  
princip 2 och 3 i ISO56000:
• Strategisk inriktning
• Framtidsfokuserade ledare



Ett sätt att komma igång är att bestämma hur ni 
ska fördela de resurser (tid, pengar mm) ni har 
på förbättring kontra förnyelsearbete?
 

SKAPA EN STRATEGI FÖR 
HÅLLBAR FÖRNYELSE OCH INNOVATION
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X% Rättning och förbättring

Y% Stegvis utveckling

Z% Radikalt Nytt



Det finns ofta både oanad och outnyttjad  
potential till nya erbjudanden och innovation i 
verksamheten, hos medarbetarna, i utrustning 
och anläggning/lokaler mm. Hur kan man hitta 
och använda dessa, kanske dolda, styrkor för 
att skapa förnyelse?

Ta gärna hjälp av någon utifrån, som ser er med 
nya ögon, för att identifiera vilka (dolda)  
kompetenser ni har. Intervjua medarbetarna, 
kanske har de fritidsintressen eller tidigare 
yrken/erfarenheter som skulle kunna bidra till 
förnyelse av er verksamhet?  

Vilka maskiner, lokaler, lokaliseringar, immate-
riella rättigheter och andra kanske dolda styrkor 
har ni? Vad skulle ni kunna skapa för något nytt 
med dem?

Att fråga sig:
• Vilka (dolda) styrkor har vi? Bygg vidare på  
 dem! Förstärk dem!
• Vilka (dolda) förmågor och resurser har vi?  
 Bygg vidare på dem! Förstärk dem!
 

INSIDA
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Till Insidan relaterar 4 och del av  
7 i ISO56000:
• Kultur för kreativitet och ge-

nomförande
• Anpassningsbara (processer 

och) strukturer



För förnyelse krävs ofta flexibla arbets- och  
innovationsprocesser. Vilka steg/moment  
behöver ni till exempel ta för att utveckla en ny 
tjänst och få ut den på marknaden för att skapa 
värde för kund? För att identifiera möjligheter, 
skapa koncept, validera koncept, utveckla  
lösningar och erbjudande och sprida dem? För 
att samla och göra idéer, visualisera, klustra, 
prioritera, samskapa med kund/användare, 
testa… ? Och vilka kriterier ska gälla för att ett 
initiativ (till exempel en idé) ska få utvecklas 
vidare?

Att fråga sig:
• Nyttjar vi våra dolda styrkor (Insidan) till att  
 skapa nytt?
• Letar vi nya sätt att skapa värde för nya  
 kunder (Utsida)?
• Ser vi vårt Mening & Mål som riktning för att  
 skapa nytt? 

PROCESS
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6 och del av 7:
• Hantera osäkerheter
• Anpassningsbara processer  

(och strukturer)



Många organisationer skapar ett visuellt  
“Innovation Space” enligt F4-metodiken. Det 
kan t ex vara en vägg/tavla eller digitalt som är 
tillgänglig för hela personalen.

Här kan man fortsatt arbeta med Utsida, Insida, 
Mening & Mål och landa de insikter och idéer 
man får och GÖR  i innovationsprocesserna. 

På så sätt får man ett flöde av att; skapa avsikt 
samt mening och mål, göra insikter, leta  
möjligheter, göra idéer, välja och prioritera 
initiativen, skapa koncept, utveckla, testa och 
utvärdera mm. 

Tänk på att de idéer man FÅR inte alltid är unika. 
Idéer behöver också GÖRAS. Som Edward de 
Bono (som myntat begreppet “out of the box”) 
sa: “Opportunity ideas do not lie around waiting 
to be discovered. Such ideas need to be  
produced.”

Använd “tänk om…” kombinera det som förut 
inte kombinerats  och andra idésporrar. Att 
samskapa med kompetenser som är helt olika 
de egna ger ofta unika idéer.

INNOVATION SPACE; 
SKAPA UTRYMME FÖR INNOVATION 
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När ni arbetat er igenom ert första varv enligt F4 så är det dags 
att sätta upp en plan för hur det kontinuerliga arbetet med att 
utveckla er FörnyelseFörmåga För Framtiden ska 
se ut. 

Både HUR ni arbetar med respektive del (Utsida, 
Insida, Mening & Mål och Process). Där kan en 
PDSA/PDCA-cykel (Plan Do Study Act/Plan Do 
Check Act) vara till god hjälp. 

Exempel för Utsida; hur, var, när 
och vem samlar insikter, inspiration 
och idéer från omvärlden? 

Men också själva arbetet VAD ser 
eller anar ni för fenomen, trender, 
signaler i omvärlden, från potentiella kunder och 
konkurrenter….

Ta in ny inspiration, nytt innehåll, prova nya verktyg. Skapa nya 
insikter.

Här handlar det också om att mäta. Vad indikerar 
om ert förnyelsearbete fungerar bra? Kanske hur 
mycket “input”, “throughput” och “output” ni har 
kopplat till innovationsprocesserna?

Ett enkelt sätt att komma igång 
brukar vara att planera in att arbeta 
med en del (Utsida, Insida, Mening 
& Mål och Process) per kvartal och  
därefter samla upp helheten och 
planera för nästa varv. På så sätt 
byggs den systematiska  

innovationsförmågan upp och utvecklas  
successivt. Kanske som ett årsvarv/årshjul och 
integrerat med strategiarbetet.

KONTINUITET OCH SYSTEMATIK

Till Kontinuitet/Systematik  
relaterar ISO princip 8:
• Utvärdering och förbättring på 

systemnivå



• www.tjiva.se 

• www.johannebergsciencepark.com 

• www.ri.se  

• Barbro Lagerholm, Forskare, RISE 
barbro.lagerholm@ri.se 

• Sofia  Ganslandt, SME kontakter,  
Johanneberg Science Park 
sofia.ganslandt@johannebergsciencepark.
com 

• Förnyelseförmåga för framtiden - F4 | RISE 
 

• Standard - Innovationsledning - Ledningssys 
tem för innovation - Vägledning (ISO 56002:2019, 
IDT) SS-ISO 56002:2019 - Svenska institutet för 
standarder, SIS 

• ISO - ISO 56002:2019 - Innovation manage-
ment — Innovation management system — Gui-
dance 

• Standard - Innovationsledning - Principer 
och terminologi (ISO 56000:2020) SS-EN ISO 
56000:2021 - Svenska institutet för standarder, 
SIS 

• Tjänstefieringsguide (produktion2030.se) 

• Kort film om tjänstefiering 

REFERENSER OCH ”VETA MER”

http://www.tjiva.se
http://www.johannebergsciencepark.com
http://www.ri.se
mailto:barbro.lagerholm%40ri.se?subject=
mailto:sofia.ganslandt%40johannebergsciencepark.com?subject=
mailto:sofia.ganslandt%40johannebergsciencepark.com?subject=
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/fornyelseformaga-for-framtiden-f4
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/foretagsorganisation/ss-iso-560022019/
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/foretagsorganisation/ss-iso-560022019/
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/foretagsorganisation/ss-iso-560022019/
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/foretagsorganisation/ss-iso-560022019/
https://www.iso.org/standard/68221.html
https://www.iso.org/standard/68221.html
https://www.iso.org/standard/68221.html
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/tjanster/ss-en-iso-560002021/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/tjanster/ss-en-iso-560002021/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/tjanster/ss-en-iso-560002021/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/tjanster/ss-en-iso-560002021/
https://produktion2030.se/wp-content/uploads/7_Tjanstefiering_Guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BFATA1GNaj4


TJÄNSTEINNOVATIONSACCELERATORN
Att förstå ditt företags position inom en bransch och veta hur och var du kan växa är avgörande.  

Vi hjälper dig se över ditt erbjudande genom att öka eller utveckla tjänsteinnehållet i dina produkter,  
och hitta möjligheter att förändra och förnya.

www.tjiva.se


