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Sammendrag 

Studien undersøker hvordan organisatoriske faktorer i helsesektoren påvirker designdrevne 

innovasjonsprosjekter, i lys av organisasjonsteori. Herunder benyttes instrumentelt, institusjonelt 

og ny-institusjonelt perspektiv for å svare på problemstillingen; Hvordan blir designdrevet 

innovasjon påvirket av organisatoriske faktorer i helsesektoren? Videre diskuterer studien hvilke 

argumenter som kan tale for eller imot å anbefale designdrevet innovasjon i helsesektoren. 

 

For å besvare problemstillingen har vi gjennomført et casestudie hvor vi har tatt utgangspunkt i 

to helseprosjekter som har jobbet med designdrevet innovasjon. Det ene prosjektet omhandler 

brystkreftdiagnostikk og ble gjennomført på Oslo Universitetssykehus i 2013. Det andre 

prosjektet omhandler kolspasienters livskvalitet og er et samarbeid mellom Oslo kommune og 

Helse Sør-Øst. Dette prosjektet pågår fremdeles. 

 

I studien finner vi at designdrevet innovasjon blir påvirket av organisatoriske faktorer som 

struktur, kultur og omgivelser. Siloorganisering er med på å begrense tverrfaglige prosjekter på 

tvers av virksomheter og byråkratisk organisasjonsstruktur legger opp til mye styring, noe som 

hemmer frittenkende prosjekter. Sterke profesjoner i prosjektene fremmer fokus på drift og 

begrenser innovasjon. Forskningskulturen gjør det dessuten vanskelig for designdrevet 

innovasjon å oppnå troverdighet i helsevesenet. På den andre siden er det kultur for tverrfaglige 

samarbeid hos både Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune, noe som er 

positivt for gjennomførelse av designdrevne prosjekter. Funnene våre indikerer at prosjektene 

har brukt designdrevet innovasjon blant annet for å oppnå legitimitet og for å bygge sin 

merkevare. Dette kan føre til at man blir mindre opptatt av metodikkens effekt og at man 

markedsfører prosjektene på en annen måte utad, sammenlignet med hvordan ansatte har 

opplevd dem.  

 

Sett i lys av teori indikerer studiens funn at motstridende regimer møtes i helsevesenet, og at det 

er vanskelig å finne en balanse mellom nyskapning og drift. Ut ifra et innovasjonsperspektiv vil 

det være ønskelig med en desentralisert organisasjonsstruktur, ikke-kontrollerende ledelse, 

støttende kultur for innovasjon og ikke minst også åpenhet for å prøve og feile. I helsesektoren 

står imidlertid verdier som ansvarlighet og kontroll sentralt, og det er nulltoleranse for feil. Det 
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må derfor avveies hvilke fordeler innovasjon kan gi, mot hvilke ulemper mindre kontroll og mer 

risiko kan medføre.  

 

Studiens prosjektgrupper har opplevd både utfordringer og muligheter med designmetodikk. 

Informantene opplever det som positivt at det har vært fokus på å kartlegge brukernes behov og 

problemstillinger. Metodikken har skapt en felles virkelighetsforståelse på tvers av profesjoner, 

noe som har bidratt til tverrfaglig samarbeid. På den andre siden er det vanskelig å estimere 

effekten av designdrevet innovasjon, noe som kan være en utfordring for ledere hva gjelder 

beslutninger. Designdrevet innovasjon er også delvis motstridende til eksisterende kultur og 

institusjoner i virksomhetene vi har studert. Disse kan være vanskelig å endre og det kan derfor 

ta lang tid å omstille organisasjonen til å bli med innovativ. Funnene våre tilsier at 

designmetodikk har gitt positive konsekvenser i prosjektene. Samtidig er det utfordrende å 

lykkes med slike prosjekter i helsevesenet, fordi konteksten og ulike organisasjonsfaktorer 

påvirker metodikkens effekt. Det fremdeles er en vei å gå for at virksomheter i helsevesenet kan 

oppnå alle fordelene med designdrevet innovasjon, men det må også vurderes hvilke ulemper det 

kan medføre.  
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1.0 Innledning  

1.1 Bakgrunn for oppgaven  

Offentlig sektor og velferdssamfunnet er spådd å stå overfor store utfordringer i tiårene 

framover. Det er blant annet ventet at behovet for helsehjelp vil bli større, som følge av at 

andelen eldre i Norge er forventet å øke betydelig i perioden frem mot 2060. I 2060 er det 

framskrevet at hele 19 prosent av befolkningen vil være 70 år og eldre. I 2014 var det til 

sammenligning 11 prosent av befolkningen som var over 70 år (Syse, Pham og Keilman, 2016). 

Dette medfører et stort behov for arbeidskraft i helsesektoren, hvor etterspørselen etter pleie- og 

omsorgsårsverk er ventet å øke fra 133 000 i 2014 til 222 000 i 2060 (Holmøy, Haugstveit og 

Otnes, 2016). Kombinasjonen av knappe ressurser innen helsesektoren og den kommende 

eldrebølgen gir økt behov for produktivitet gjennom utnyttelse av ny velferdsteknologi og 

tjenesteinnovasjon (Hillestad og Yttri, 2016).  

 

For å utvikle offentlig sektor videre og for å sikre gode tjenester til innbyggerne, god bruk av 

samfunnets ressurser og høy tillit, påpeker Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

(2018) at innovasjonsevnen, -takten og -omfanget må økes. På bakgrunn av dette ønsker 

regjeringen blant annet å styrke arbeidet med digitalisering. En av hovedmålsettingene i 

regjeringens digitale agenda fra 2016 er å sikre en «brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning» 

(KMD, 2016b). For å lykkes med digitaliseringen ønsker regjeringen å sikre reell 

brukermedvirkning, slik at brukernes synspunkter og behov blir ivaretatt. I den sammenheng vil 

regjeringen stimulere til flere forsøk med bruk av tjenestedesign for å muliggjøre flere gode og 

brukerrettede tjenester (KMD, 2016a). Å benytte designmetodikk i prosjektarbeid er en 

brukersentrert måte å utvikle tjenester på, og kan ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT 

(Difi) (2018a) bidra til at offentlige virksomheter leverer verdifulle og helhetlige tjenester som er 

effektiv i drift.  

 

Med utgangspunkt i behovet for brukerrettede tjenester og innovasjon er formålet med studien å 

undersøke den praktiske anvendelsen av designmetodikk i helsesektoren. Helsesektoren står på 

sin side overfor store utfordringer hva gjelder samarbeid og innovasjon gitt sin komplekse og 
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fragmenterte organisering (Willumsen og Ødegård (2015, s. 19). Samtidig som at regjeringen 

anbefaler mer bruk av designdrevet innovasjon i offentlig sektor, er det få studier som 

undersøker anvendelsen av metoden i helsesektoren. Denne studiens bidrag er å beskrive 

hvordan designdrevet innovasjon utfolder seg og blir påvirket av organisatoriske faktorer i 

helsesektoren.  

1.2 Problemstilling og avgrensning 

I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan konteksten i helsesektoren påvirker designdrevet 

innovasjon, gjennom et organisasjonsteoretisk perspektiv. Herunder benyttes instrumentell, 

institusjonell og ny-institusjonell teori. Studiens problemstilling er som følger:  

 

Hvordan blir designdrevet innovasjon påvirket av organisatoriske faktorer i helsesektoren?  

 

For å besvare problemstillingen har vi gjort et casestudie og tatt utgangspunkt i to helseprosjekter 

som har benyttet seg av designdrevet innovasjon. Det ene prosjektet ble gjennomført på Oslo 

Universitetssykehus i 2013 og er et tjenestedesignprosjekt som omhandler brystkreftdiagnostikk. 

Det andre prosjektet omhandler kolspasienters livskvalitet og er et samarbeid mellom Oslo 

kommune og Helse Sør-Øst, hvor det har blitt benyttet design sprints. Dette prosjektet er 

fremdeles pågående. For å avgrense studien ytterligere har vi valgt et prosessfokus som 

innebærer at vi i hovedsak vil se på selve prosjektprosessene og ikke løsningene de har kommet 

frem til. Vi ønsker også å diskutere hvilke argumenter som kan tale for eller imot å anbefale 

designdrevet innovasjon for mer brukerorienterte tjenester og innovasjon i helsesektoren.  

1.3 Studiens oppbygning  

Denne studien består av seks delkapittel. I det første kapittelet forklarer vi bakgrunnen for 

studien, gir en begrepsavklaring og beskrivelse av casene vi har studert. I kapittel to går vi 

gjennom relevant innovasjons- og organisasjonsteori. Basert på teorien presenterer vi også våre 

antakelser for studien. Kapittel tre inneholder en redegjørelse for vår fremgangsmåte og metode. 

I kapittel fire legger vi frem funnene våre basert på dybdeintervjuene vi har gjennomført, før vi i 

kapittel fem diskuterer funnene opp mot teori. Avslutningsvis legger vi frem en oppsummering 



  3 

og konklusjon i kapittel seks. I dette kapittelet belyser vi også begrensninger ved studien og 

tanker om fremtidig forskning.  

1.4 Begrepsavklaring  

Før vi går nærmere inn på studiens litteraturgjennomgang, vil vi gjøre rede for sentrale begreper i 

oppgaven. Gjennom litteratur og datainnsamling har vi blitt klar over at mange begreper blir 

brukt om hverandre. I denne studien bruker vi begrepet designdrevet innovasjon som et 

samlebegrep for flere designinspirerte metodikker. Nedenfor definerer vi studiens mest brukte 

designmetodikkbegreper, i tillegg til brukerorientering, brukermedvirkning og organisatoriske 

faktorer.  

 

Designdrevet innovasjon: Er en prosess der brukeren settes i sentrum når nye produkter eller 

tjenester utvikles. Designdrevet innovasjon har mye til felles med brukerdrevet innovasjon, men 

designkompetanse gir en tilleggsverdi ved å evne å se nye muligheter basert på brukerinnsikt. 

Metoden består av å definere fokus, studere brukere, oversette funnene og sortere, samt verifisere 

dem før man velger konsept (Difi, 2015).  I denne studien bruker vi begrepet som en 

samlebetegnelse for tjenestedesign, design thinking og Google design sprints. Disse metodene 

har alle fokus på å sette brukeren i sentrum, og basert på dette skape nye, forbedrede og 

brukervennlige tjenester og løsninger.  

 

Design thinking: Det finnes mange ulike forklaringer på hva design thinking er. Brown (2009) 

beskriver design thinking som «a human-centered approach to problem solving». I en 

litteraturgjennomgang foreslår Seidel og Fixson (2013) at design thinking består av tre vanlige 

metoder, nemlig identifisering av behov, idémyldring og protoyping. Rassouck og Shute (2012) 

definerer design thinking som «an analytic and creative process that engages a person in 

opportunities to experiment, create and prototype models, gather feedback, and redesign». 

 

Tjenestedesign: Kan ses på som den praktiske anvendelsen av design thinking i utviklingen av 

tjenester. Det blir også sett på som en multidisiplinær og tverrfaglig tilnærming som bidrar til å 

innovere og forbedre tjenester for å gjøre de mer attraktive og brukervennlige for kunder, samt 

effektive og produktive for organisasjoner (Schneider, Stickdorn, Bisset, Andrews, og 2011, s. 
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31). Moritz (2009, s. 39) definerer tjenestedesign som «the design of overall experiences of a 

service as well as the design of the process and strategy to provide that service».   

 

Google Design Sprint: Er utviklet av Google Ventures og er en workshop-prosess over fem 

dager for å svare på forretningsmessige problemstillinger gjennom prototyping og testing av 

ideer med kunder (Knapp og Kowitz, 2016). Formålet med sprinten er å løse forretningsmessige 

problemer på en så rask og effektiv måte som mulig, og sprinten gjør det lettere å komme frem 

til løsninger ved hjelp av prototyper uten å lansere en løsning først. Det finnes forskjellige typer 

sprints som baserer seg på denne, og organisasjoner tilpasser ofte prosessene etter tid og 

kapasitet. 

 

Smidig metodikk: Tar utgangspunkt i at systemutvikling er uforutsigbart og at funksjonelle krav 

vil kunne endre seg etter hvert som et system tar form (Difi, 2018b). Smidige metoder forsøker å 

begrense risiko ved stegvis utvikling med hyppige leveranser og inkludering av brukere, i tillegg 

til å styre etter verdi og å fokusere på kontinuerlig læring.  

 

Brukermedvirkning: Handler ifølge Aasbrenn (2010, s. 38) om å «ta brukerne aktivt med på 

råd når tjenestetilbud utvikles, når spesifikke tjenester leveres, eller når tjenester skal evalueres».   

Brukerne kan være representert gjennom en talsperson, organisasjon eller delta personlig. Med 

uttrykket «bruker» siktes det til personer, organisasjoner eller bedrifter som enten berøres av 

offentlige tiltak, eller som har anledning til å gjøre seg nytte av et offentlig tiltak (KMD, 2001, s. 

16). I denne studien er det hovedsakelig helsepersonell og pasienter som blir omtalt som brukere. 

Aasbrenn (2010, s. 38) skiller brukermedvirkning fra brukerorientering ved at det førstnevnte 

handler om at brukerne involveres i selve beslutningsprosessene. Brukerorientering innebærer at 

personene bak tjenesten forsøker å se situasjonen ut i fra brukerens perspektiv. For at noe skal bli 

kalt medvirkning må deltakelsen innebære reell innflytelse (Aasbrenn, 2010, 38).   

 

Organisatoriske faktorer: I denne studien benytter vi begrepet organisatoriske faktorer for å 

forklare elementer i en organisasjon som kan påvirke designdrevet innovasjon. Eksempler på 

slike faktorer er organisasjonsstruktur, ledelse, teknologi og kultur.  



  5 

1.5 Casebeskrivelse  

For å belyse oppgavens problemstilling har vi valgt å se nærmere på to prosjekter i helsesektoren 

som har benyttet seg av designdrevne innovasjonsmetoder. Begge prosjektene har ved hjelp av 

tverrfaglig samarbeid, økt grad av brukermedvirkning og designmetodikk, jobbet med å legge til 

rette for bedre pasientløsninger i offentlig sektor. Casebeskrivelsene baserer seg på intern 

dokumentasjon og gjenfortellinger fra prosjektdeltakere. Casene vi har tatt for oss er som følger: 

 

1. «Hvis pasienten fikk bestemme – utredning og behandling ved mistanke om brystkreft» -  

Oslo Universitetssykehus (2013).  

2. «Leve bedre med kols - bedre sammen for innbyggernes beste». Et samarbeidsprosjekt 

mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune (2018).  

 

Hvis pasienten fikk bestemme 

«Hvis pasienten fikk bestemme» er et tjenestedesignprosjekt i regi av Oslo Universitetssykehus 

(OUS) med mål om å forbedre brystkreftforløpet ved sykehuset. Oslo universitetssykehus er 

landets største sykehus med over 23.000 ansatte og med virksomhet på over 40 steder. Sykehuset 

står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge (OUS, 2019). 

Prosjektet ved sykehuset var en del av Design og Arkitektur Norge (DOGA) sitt designdrevne 

innovasjonsprogram (DIP). DIP er et samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, 

som deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i virksomheter som ønsker å benytte seg 

av designdrevet innovasjon (DOGA, 2018). OUS fikk bevilget finansiell støtte til prosjektet i 

2013 og inngikk et samarbeid med selskapet Designit. Designit vant prosjektets 

anbudskonkurranse blant flere tjenestedesignvirksomheter. 

 

Målet for prosjektet var å skape forståelse rundt hva det betyr å «sette pasienten i sentrum», 

redusere ventetiden på brystdiagnostikk med 75%, og å lage en tydelig og kommuniserbar 

modell som kunne være overførbar til andre avdelinger på sykehuset. Før prosjektstart var 

ventekøene på brystdiagnostisk senter svært lange og det kunne ta opp til 12 uker før pasienter 

mottok innkallingsbrev til sykehuset etter henvisning fra fastlegen. Prosjektgruppen brukte 

tjenestedesignmetodikk, som blant annet innebar tverrfaglig samarbeid og inkludering av 
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pasienter. I tillegg gjennomførte de dybdeintervjuer og workshops for å komme frem til nye og 

forbedrede løsninger. 

 

Prosjektprosessen bestod i hovedsak av tre ulike faser: innsiktsfase, designfase og 

implementeringsfase. Først ble det gjennomført en innsiktsfase med fokus på tverrfaglig arbeid 

og innsikt i problemområdene. I denne fasen ble det gjennomført en tverrfaglig prosessworkshop 

og brukerintervjuer. Deretter ble det gjennomført en designfase hvor det ble jobbet videre med 

innsikten fra første fase, og utviklet ideer til løsninger basert på dette. Implementeringsfasen 

handlet om å få prosjektets resultater implementert i arbeidsrutinene til de ansatte. Nedenfor 

viser vi viktige milepæler i prosjektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tidslinje case 1.  

 

Gjennom intervjuer med pasienter kom det frem at det første møtet med sykehuset nesten alltid 

ble oppfattet som negativt. Det ble også tydelig at det var ulik oppfatning av når man ble definert 

som pasient. Kvinnene som oppdaget en kul i brystet anså seg selv som pasient fra det øyeblikket 

de eller fastlegen oppdaget kulen, hvorimot ansatte ved sykehuset først behandlet den aktuelle 

som pasient da brystkreft var påvist. Ved å visualisere prosessen sammen med ulike profesjoner 

på sykehuset ble det skapt en felles forståelse omkring dette. Forståelsen av nå-situasjonen var 

viktig da den skapte grunnlag for å vurdere hvordan prosessen kunne optimaliseres.   

Case 1  
 
     2011-2012                 2013                  2013                   2013                    2013                  2013 

Kartlegging av 
flaskehalser 

og 
utarbeidelse 
av rapport.  
Søknad om 

midler

Januar:

Tverrfaglig 
prosess-

workshop

Mars: 

Designit: 
intervjuer  

med 3 leger 
og 7 pasienter

Mai: 

Tverrfaglig 
idéworkshop 

basert på 
innsikten

.  

Juni: 

Offentlig 
presentasjon 
av prosjektet

Arbeid med 
implemen-
tering av 

løsningene. 
Gjennomført 
av OUS uten 

Designit

3. Implementeringsfase  2. Designfase  1. Innsiktsfase  

Videre arbeid med 
implementering  
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Prosjektet har ifølge en intern rapport fra Designit resultert i en ny måte å håndtere og organisere 

henvisninger og diagnostikkprosessen på. Den nye prosessen ble designet rundt pasienten og den 

nye tjenesten ble bygget på en teambasert struktur som muliggjorde en mer effektiv 

diagnostisering. Flere nye rutiner ble innført som følge av prosjektet. Pasienter som ble henvist 

videre fra sin fastlege, fikk en brosjyre som tydelig forklarte stegene videre, og inneholdt blant 

annet et telefonnummer for å tilby pasienten et kontaktpunkt. Alle henvendelser ble videre sendt 

til et henvisningsmottak hvor en radiolog fikk tilgang til alt og kunne raskt sette opp nye avtaler. 

I den sammenheng ble det opprettet en ny stilling som pasientkoordinator som bisto i arbeidet. 

Denne stillingen var eksternt finansiert av kreftforeningen og ble muliggjort som en del av 

prosjektet. Videre ble det lagt opp slik at en pasient gjennomgår alle undersøkelser på en dag før 

det neste dag er et multidisiplinært team som diskuterer pasienten og kan legge frem en endelig 

plan for pasienten samme dag.  

 

Etter endt prosjekt ble den gjennomsnittlige ventetiden til diagnostikk redusert til omtrent 7 

dager, som resulterte i at ventetiden var redusert med hele 90%. Prosjektet har i etterkant fått stor 

oppmerksomhet i media, og blir ofte vist til som et eksempel der tjenestedesign har hatt stor 

suksess. Det kan imidlertid diskuteres om det var tjenestedesign eller andre eksterne faktorer som 

kan forklare hvorfor ventetiden gikk ned så mye. I en artikkel i dagens medisin fra 2013 uttaler 

blant annet tillitsvalgt for Avdeling for kreftbehandling at en viktig forutsetning som gjorde det 

mulig å gjennomføre prosjektet, var at OUS vedtok å bruke mer penger og kjøpe 

radiologitjenester av private røntgeninstitutt (Storvik, 2013).  

 

Leve bedre med Kols 

«Leve bedre med kols» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og Oslo 

kommune (OK) som ble startet i mai 2018, og som i skrivende stund fremdeles pågår. 

Prosjektets overordnede mål er å legge til rette for en bedre hverdag for kolspasientene gjennom 

færre innleggelser, færre henvisninger fra fastlege til spesialist, og en helhetlig og forbedret 

pasientopplevelse. På lang sikt er målet å bedre livskvaliteten til kronisk kolssyke pasienter 

gjennom enkle digitale tiltak. På kort sikt er målet å skape løsninger for bedre og mer effektiv 
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behandling på tvers av omsorgsnivå, skape raskere og nyere IKT-løsninger, og å få mer erfaring 

med hvordan man kan lykkes med samarbeidsprosjekter mellom HSØ og OK.  

 

HSØ er et av fire regionale helseforetak i Norge og er en strategisk enhet som eier 

helseforetakene/sykehusene i regionen Sør-Øst (Helse Sør-Øst, 2019). HSØ er både en strategisk 

og administrativ enhet, i tillegg til å omfatte alle sykehus. Fra OK sin side har aktører fra 

helseetaten og Origo Digi vært involvert i prosjektet. Helseetaten ligger under byrådsavdelingen 

for eldre, helse og arbeid. Begge aktørene i prosjektet ønsker å samarbeide bedre om digital 

samhandling og å bidra inn i regjeringens arbeid om en felles journalløsning for helse- og 

omsorgssektoren. Dette for å bedre bruken av IKT i helse-Norge og samle pasientinformasjon på 

ett sted slik at man kan levere bedre og mer sømløse tjenester for pasienter og helsepersonell 

(Direktoratet for e-helse, 2019). 

 

«Leve bedre med Kols»-prosjektet ønsker å forstå livssituasjonen og kolspasientenes oppfatning 

av samspillet med offentlige aktører. For å klare dette benyttet de seg av den smidige 

utviklingsmetodikken «Google design sprint». Denne metodikken fokuserer på å raskt utvikle 

prototyper og deretter verifiserer nytten av dem. Prosjektet startet i mai 2018, da en samling av 

helsepersonell fra OK og HSØ foreslo fire mulige temaer for den første sprinten, og «Leve bedre 

med kols» ble valgt. I juni 2018 ble det gjennomført en tverrfaglig workshop med deltakere fra 

begge organisasjoner for å utforme rammene for sprint 1. Videre ble det i september 2018 

gjennomført en komprimert tre-dagers sprint hvor deltakerne besluttet hvilke problemer som var 

de viktigste å angripe, i tillegg til å komme opp med forslag til hvordan prosjektet skulle løse 

dem. Deltakerne besto av diverse helsepersonell, designere og prosjektledere. På dette stadiet var 

ikke pasienter inkludert. De var imidlertid involvert i innsiktsfasen og for å verifisere 

prototypene.  

 

I prosjektet ble det skissert fem ulike ideer om digitale tiltak, basert på ulike behov hos 

kolspasienter. Ideene knyttet seg til sosial kontakt og medisinske hjelpemiddel. Det var blant 

annet forslag om å skape et virtuelt rom eller forum der innbyggere med kols kunne komme i 

kontakt med andre og en oversiktstjeneste som kunne vise aktuelle tiltak. Andre ideer omhandlet 

eksempelvis en webportal med en egenbehandlingsplan og en digital løsning med medisinliste 



  9 

som også inkluderte varselfunksjonalitet til helsepersonell. Det ble utviklet prototyper til hver idé 

som ble vurdert og verifisert av brukere.  

 

Samlede erfaringer og resultater ble samlet i en rapport som var klar i oktober 2018. I 

prosjektrapporten forklares det at brukere har vært godt representert og involvert gjennom hele 

prosjektet. Det var imidlertid ønskelig med mer brukerinvolvering og det var også en utfordring 

med pasientrekruttering. Etter at prosjektrapporten var klar i oktober, har det vært møter og blitt 

gjort ulike avklaringer. På det tidspunktet da intervjuene ble gjennomført var prosjektets første 

fase avsluttet. Det var da utformet flere prototyper og man bestemte i perioden der intervjuene 

pågikk å gå videre med 1-2 prototyper som man ønsker å realisere gjennom videre arbeid. 

Nedenfor er prosjektets milepæler presentert.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Tidslinje case 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 2  
 
           2018                  2018                   2018                   2018                 2019                   2019  

Fase 2  

Mai: 

Diskusjon om 
og valg av 

tema

Juni: 

Tverrfaglig 
workshop for 

å utforme 
rammer for 

sprinten

September: 

3-dagers 
sprint for å 
utarbeide 
forslag til 
løsninger

Oktober: 
Rapport med 

samlet 
erfaring og 
resultat fra 
sprint. Og 
mulig vei 

videre 

Januar:

Møter om 
avklaring 

rundt veien 
videre og 

finansiering

Februar: 
Oppstart     

fase 2 med 
mål om å 

implementere
prototype(r)

Videre arbeid med 
implementering  
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Nedenfor er en oppsummering av detaljer knyttet til begge prosjektene: 

 

 Case 1 Case 2 

 

Formål 

1) Skape en bedre opplevelse for 

brystkreftpasienter 2) Redusere 

pasientens ventetid og usikkerhet 3) 

Skape en felles forståelse av hva det betyr 

å sette pasienten i sentrum. 

Utforske designdrevet innovasjon og komme 

frem til prototyper på løsninger som kan 

forbedre livssituasjonen til kolspasienter. 

Tidsperspektiv 

Januar til juni 2013. Mai 2018 - fortsatt pågående.  

Oppstart av fase 2 i februar 2019. 

 

Mål 

Å redusere henvisnings- og 

utredningstiden for å redusere ventetiden 

med 75%. 

Skape verdi for kolspasienter uavhengig av 

organisatoriske grenser. 

 

Aktører 

OUS og Designit. 

 

Oslo kommune og Helse Sør-Øst. 

 

 

Resultater 

Redusert ventetid til brystkreftdiagnostikk 

med 90 % ved hjelp av omorganisering og 

endring i arbeidsmåter blant de ansatte på 

OUS.  

Fem prototyper, der 1-2 skal tas videre i en 

fase 2 og for implementering. 

Tabell 1. Oppsummering case 1 og 2. 

2.0 Teori 

I denne delen vil vi presentere relevant teori for studien. Først presenteres teori knyttet til 

innovasjon, innovasjon i offentlig sektor og designdrevet innovasjon. Deretter presenterer vi 

organisasjonsteori og benytter Scott og Davis (2014) sine tre hovedretninger; rasjonell, naturlig 

og åpen. Disse blir i studien kalt for instrumentelt-, institusjonelt-, og ny-institusjonelt 

perspektiv. Avslutningsvis vil vi oppsummere teoribidragene og legge frem våre antakelser 

basert på teorien i en samlet tabell. 
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2.1 Hva er innovasjon?   

I innovasjonsteorien finnes det flere forklaringer på begrepet innovasjon. Enkelte forskere mener 

at innovasjon som regel handler om endring og fornyelse som fører til organisatorisk eller 

økonomisk konkurransefortrinn (Aasen og Amundsen, 2011; Schumpeter, 1942). Med dette 

indikerer forfatterne at innovasjon handler om at noe nytt blir til, enten det er gjennom helt nye 

produkter og tjenester eller sammensatt av nye måter å gjøre eksisterende aktiviteter på. Videre 

hevder de at dersom det utvikles nye innovasjoner som ikke blir tatt i bruk eller som ikke kan 

vise til en reell nytte eller konsekvens, vil det ikke kunne anses som en innovasjon, men kun en 

idé (Aasen og Amundsen, 2011, s. 39; Schumpeter, 1942). 

  

Mye av dagens innovasjonsforskning har latt seg påvirke av teoretikeren Joseph Alois 

Schumpeter (1883-1950) sin innovasjonsteori. Schumpeter inkluderer et samfunnsmessig 

perspektiv i sin teori og mener at man må se på innovasjon som en del av et større bilde og ikke 

som en isolert aktivitet. Dette har det blitt forsket mer på i senere tid og henger blant annet 

sammen med teorien til Aasen og Amundsen (2011) om at innovasjon er en kollektiv prestasjon 

og at organisasjoner ikke innoverer alene, men er avhengig av interaksjon med omgivelsene. En 

forutsetning for å lykkes med innovasjon blir derfor betraktet som «et samarbeid mellom 

kunnskapsrike mennesker på tvers av de formelle organisatoriske grensene» (Aasen og 

Amundsen, 2011, s.18). 

  

I Norge blir innovasjon satt høyt på dagsorden i de fleste organisasjoner, og det blir sett på som 

avgjørende for langsiktig økonomisk vekst og bedre samfunnsmessige løsninger (Aasen og 

Amundsen, 2011, s. 15). Innovasjon som begrep ble først benyttet i norsk politisk sammenheng i 

2003, i regjeringens første handlingsplan for en helhetlig innovasjonspolitikk. I 2008 kom den 

første stortingsmeldingen (St.meld. nr. 7 (2008-2009)) som omhandlet innovasjonspolitikk. I 

tiåret etter har man sett en enorm økning og oppslutning rundt innovasjonsbegrepet. I denne 

studien snakker vi om innovasjon fordi det er tett forbundet med tjenestedesign og designdrevet 

innovasjon som er tema i oppgaven.  
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2.1.1 Tjenesteinnovasjon 

Aasbrenn (2010, s. 53) kommer med en enkel og kort definisjon og forklarer tjeneste som «å 

hjelpe en bruker å nå et mål». Moritz (2009, s. 28-31) diskuterer også definisjon på tjenester og 

påpeker følgende: de er ikke håndgripelig, ikke separat fra forbruk, kan ikke bli lagret, kan ikke 

bli eid, er komplekse opplevelser og kvalitet er vanskelig å måle.  

Moritz (2009, s. 23-27) betegner utviklingen som har tatt plass de siste 25 årene som en 

tjenesterevolusjon og diskuterer fire faktorer som driverne til denne revolusjonen. Først og 

fremst er serviceøkonomien i stor vekst og på den andre siden er produktmarkedet tilfredsstilt. 

Produkter er ikke uviktig, men er ofte knyttet til en tjeneste. I tillegg har det foregått mange 

teknologiske endringer og dette bidrar til å muliggjøre tjenester. Den fjerde faktoren, er at 

mennesker har individuelle behov og at disse ikke kan bli standardisert. Selv den samme 

personen vil ha ulike behov avhengig av kontekst og situasjon (Moritz, 2009, s. 27).  

2.1.2 Innovasjon i offentlig sektor  

Begge casene i studien er knyttet til offentlig sektor og vi ser det derfor som relevant å gå 

gjennom litteratur knyttet til innovasjon i denne sektoren. Offentlig sektor betegnes av Idsø 

(2017) som «statsforvaltningen, kommuneforvaltningen og forretningsmessige foretak som eies 

eller er kontrollert av staten eller kommunene». Her inngår statlige, regionale og kommunale 

helsetjenester, så vel som helsetjenester som er offentlig regulert og finansiert av offentlige 

budsjetter. 

 

Ifølge forfatterne Willumsen, Sirnes og Ødegård (2015) dreier innovasjon i velferdssektoren seg 

om nyskaping som er samfunnsnyttig hvor den menneskelig dimensjon står sentral, og hvor ulike 

aktører blir nødt til å samarbeide (Willumsen et al., 2015, s. 28). De argumenterer for at det er en 

annen kontekst for innovasjon i offentlig versus privat sektor. Offentlige tjenester er underlagt 

andre krav og betingelser enn konkurranseutsatt næringsliv (Willumsen et al., 2015, s. 28). 

Offentlig sektor er i utgangspunktet ikke orientert mot markeder, slik privat sektor er (Aasbrenn, 

2010, s. 108-109). Man er heller ikke like opptatt av å kapre og beholde brukere i offentlig 

sektor, blant annet som følge av monopolordninger innen visse felter. Dessuten er offentlig 

sektor i større grad pålagt å betjene brukere, men kan i mindre grad styre brukernes forventninger 
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gjennom prising av tjenestene (Aasbrenn, 2010, s. 108-109). Tjenester som tilbys i offentlig 

sektor er i større grad rettet mot å gi nødvendig bistand og er mindre opplevelsesorienterte. I 

tillegg tilbyr offentlig sektor tjenester som er kollektive overfor samfunnet, og ikke kun 

personorienterte (Aasbrenn, 2010, s. 108-109). 

  

Tveterås (2015) påpeker at visse typer organisatoriske forhold gjør at noen typer innovasjoner 

har en tendens til i mindre grad å bli realisert i offentlig sektor. Innovasjon som innebærer å kutte 

kostnader gjennom at sysselsettingen reduseres, vil eksempelvis ha større sannsynlighet for å 

ikke bli gjennomført i offentlig sektor. Dette kan skyldes større makt til fagforeninger og at 

komplekse målfunksjoner gjør det vanskelig å redusere arbeidsstokken (Tveterås, 2015, s. 60). I 

en nyere undersøkelse gjort på vegne av Akademikerne, hevdes det dessuten at ansatte i offentlig 

sektor i mindre grad blir oppmuntret til nytenking enn i privat sektor. I offentlig sektor opplever 

36 prosent å bli vurdert på innovasjon i forhold til 47 prosent blant ansatte i private virksomheter 

(Akademikerne, 2018). I privat sektor er innovasjon sentralt for de fleste virksomheter og en 

hovedkilde til økonomisk vekst. Innovasjon er således ofte et sentralt virkemiddel for å nå mål 

om lønnsomhet, produktivitet og overlevelse. I offentlig sektor er det derimot andre verdier enn 

økonomisk vekst som står sentralt. Eksempelvis er grunnleggende hensyn som demokrati, frihet 

og likhet for loven viktige hensyn i offentlig sektor (Fitjar, 2015, s. 66).   

 

Willumsen og Ødegård (2015, s. 19) påpeker ulike problemområder knyttet til innovasjon innen 

helse og velferd. Tjenester innen helse- og velferd preges blant annet av økt fragmentering og 

differensiering i oppgaver mellom virksomhetene. Selv om spesialisering, profesjonalisering og 

desentralisering har vært nødvendig for tjenestenes utvikling, har det også gått noe på bekostning 

av samhandling med andre deler av tjenestene. Dette kan være en ulempe fordi et 

innovasjonspotensial knytter seg til både økt behov for samarbeid, koordinering og motvirkning 

av fragmentering (Willumsen og Ødegård, 2015, s. 19). Et annet aktuelt innovasjonspotensial de 

nevner knytter seg til brukermedvirkning, som vi går nærmere inn på i neste avsnitt. 

2.1.3 Brukerorientering og brukermedvirkning i offentlig sektor  

Både begrepet brukerorientering og brukermedvirkning har vært mye omtalt de senere årene. I en 

Stortingsmelding fra 2000-2001 poengterer KMD at «en brukerorientert forvaltning vil innebære 



 14 

at de ulike deler av offentlig forvaltning setter brukernes behov i sentrum for sin aktivitet» (2001, 

s. 16). Som tidligere poengtert har også KMD uttalt i 2016 at regjeringen vil sikre reell 

brukermedvirkning (KMD, 2016a). Dette henger blant annet sammen med en grunnleggende rett 

til å ha anledning til å delta i beslutninger som angår en selv (Aasbrenn, 2010, s. 39). 

 

Ifølge Aasbrenn (2010, s. 144) har jakten på kvalitet og brukermedvirkning blitt en viktig del av 

enhver offentlig virksomhet sin hverdag. Til tross for dette betegnet Difi (2019) statusen for 

brukerorientering i 2016 som svak, og påpeker at offentlige virksomheter ikke klarer å innfri 

borgernes økte forventninger når det gjelder digitale tjenester. Selv om brukerorientering og 

brukermedvirkning fremstår som viktige hjelpemidler for å skape bedre tjenester, så kan det 

stilles spørsmål om hvem som kan vurdere tjenesters kvalitet. Aasbrenn (2010, s. 146) påpeker at 

det ikke er nok at en tjeneste er brukerorientert og påvirket av medvirkning, hvis den ikke utføres 

på faglig kompetent måte og baseres på oppdatert kunnskap. 

2.2 Designdrevet innovasjon  

I denne studien anser vi innovative prosjekter som bruker designmetodikk for å forbedre eller 

utvikle nye tjenester, som designdrevet innovasjon. Difi (2015) forklarer at designdrevet 

innovasjon er en prosess hvor nye produkter eller tjenester blir utviklet basert på at brukeren 

settes i sentrum. DOGA gir årlig ut økonomisk støtte gjennom sitt designdrevne 

innovasjonsprogram, DIP, til organisasjoner som ønsker å prøve ut innovasjonsmetoder som 

bygger på brukerbehov og designmetodikk (DOGA, 2018). Bakgrunnen for dette er blant annet 

en undersøkelse fra 2009 som viser at kun 13% av norske bedrifter hadde gjennomført 

brukerundersøkelser i tilknytning til innovasjonsprosjekter. Det kom også frem at virksomheter 

som aktivt benyttet designmetodikk hadde mer enn dobbelt så høy innovasjonsgrad enn andre 

virksomheter, uavhengig av hvilken bransje man befant seg i (DOGA, 2018). Designdrevet 

innovasjon har også blitt anbefalt av regjeringen som ønsker å stimulere næringslivet og offentlig 

sektor til å anvende designmetodikk (St. meld nr. 7. (2008-2009)).  

 

Det finnes mange forskjellige måter å benytte designdrevet innovasjon på. Når vi i studien 

bruker begrepet designmetodikk tenker vi på kreative prosesser hvor en tverrfaglig gruppe jobber 

med å lage prototyper, visualisere problemområder og sammen med brukeren komme frem til 



  15 

nye og forbedrede løsninger. Videre forklarer vi tjenestedesign nærmere, da dette er mer utbredt i 

litteraturen.  

2.2.1 Hva er tjenestedesign?  

Ifølge Schneider et al. (2011, s. 28) kan det være vanskelig å gi en enkel og felles definisjon av 

tjenestedesign, og de understreker at «if you ask ten people what service design is, you would 

end up with eleven different answers – at least». Polaine et.al., (2013) forklarer at tjenestedesign 

er en tverrfaglig tilnærming som kombinerer metoder og verktøy fra forskjellige fagfelt. Videre 

definerer Moritz (2009, s. 39) tjenestedesign som «Service Design is the design of overall 

experiences of a service as well as the design of the process and strategy to provide that service». 

Moritz argumenter for at tjenestedesign endrer den tradisjonelle relasjonen mellom organisasjon 

og bruker, og hevder at metoden kan føre til økt lojalitet blant brukerne, samt økt 

konkurransefortrinn og profitt for organisasjonene (Moritz, 2009, s. 7). 

 

Tjenestedesignmetodikken setter brukeren i sentrum, noe som bidrar til at man kan løse 

problemer på en mer tverrfaglig måte og på tvers av organisasjoner, roller og kontaktflater 

(KMD, 2017). Dette gjøres ofte ved interaksjon med brukeren gjennom forskjellige workshops 

og samhandlingsprosesser. I de siste årene har det kommet flere eksempler på at designmetodikk 

blir benyttet i store internasjonale selskaper, som Deloitte, Accenture og McKinsey (Kolko, 

2015, s.70). Kolko (2015, s. 68) forklarer at det er en sammenheng mellom økt grad av design i 

store organisasjoner, og økt grad av komplekse problemstillinger som følge av blant annet 

teknologi. Dette er fordi ansatte ofte trenger hjelp til å forstå komplekse systemer og 

sammenhenger. Videre påpeker han at design er et godt hjelpemiddel for å håndtere slik 

kompleksitet. Tabellen nedenfor representerer bakgrunnen og ideen for hvorfor 

designmetodikken er egnet for store virksomheter, og hvorfor det har blitt en kollektiv endring 

mot en mer designdrevet kultur blant organisasjoner.  
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Tabell 2. Ideen bak designmetodikk i organisasjoner. Basert på Kolko (2015, s. 69) 

2.2.2 Prinsipper for tjenestedesign 

Tjenestedesign skiller seg fra tradisjonell tjenesteutvikling ved å følge fem prinsipper. Disse 

prinsippene er basert på Schneider et al. (2011) sin teori og blir forklart nedenfor.   

  

Brukersentrert 

Tjenestene som blir utviklet er nødt til å være basert på brukerens reelle behov. Dette forklares 

ofte med å si at organisasjoner må setter brukeren i sentrum og lage nye løsninger sett fra 

brukerens ståsted. Ved å gjøre dette er man mer sikker på at tjenestene som blir utviklet treffer 

det brukeren faktisk har behov for. Schneider et al. (2011, s. 37) forklarer at å være 

brukersentrert åpner opp for å skape et felles språk (vokabular) og en felles virkelighetsforståelse 

som gjør det enklere for alle involverte å forstå hverandre. 

 

Samskaping 

Samskaping handler om å inkludere brukere, kunder og interessenter i selve prosjektprosessen. 

Begrepet forklarer hvordan samspillet mellom kunde og organisasjon kan resultere i 

verdiskapning. Verdiskapningen ligger i interaksjonen mellom organisasjonen og brukerne, og 

kan være med på å skape åpenhet, tillit og kan sette grunnlaget for et potensielt 

konkurransefortrinn. I samskaping er derfor prinsippet at bedriftene produserer sammen med 

kundene kontra for dem (Prahalad og Ramaswamy, 2004). I Schneider et al. (2011, s. 39) vil 

deltakerne generere kreative og brukersentrerte løsninger gjennom samarbeid og bruk av 

Bakgrunn Ideen Endringen 

Mange produkter, tjenester 
og prosesser er teknologisk 
komplekse. Folk er ikke i 
stand til å håndtere høye 
nivå av kompleksitet og 
trenger hjelp.   

Folk trenger at deres interaksjoner 
med teknologi og andre komplekse 
systemer er intuitiv og 
tilfredsstillende. Empati, 
utforskning, smart design og andre 
kvaliteter hjelper å skape slike typer 
interaksjoner. Disse kvalitetene 
trenger å bli spredd fra 
produktdesign-funksjonen til hele 
organisasjonen. 

Et økende antall virksomheter 
som tilbyr profesjonelle 
tjenester jobber med å skape en 
designorientert kultur. 
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forskjellige metoder og verktøy som for eksempel: workshops, visualisering, rollespill og 

prototyping.  

 

Sekvensiell 

I en tjenestedesignprosess er det ifølge Schneider et al. (2011, s. 41) viktig å dele opp tjenesten i 

forskjellige sekvenser. For å få oversikt over tjenesten vil det være nødvendig å kartlegge alle 

stegene tjenesten går igjennom. På denne måten får man oversikt over hvordan tjenesten henger 

sammen. Schneider et al. (2011, s. 41) sammenligner dette med et teaterstykke, der man ikke kun 

ser hva som foregår på scenen, men også må ta hensyn til hva som foregår bak kulissene. 

  

Bevisende 

De fleste tjenester foregår uten at man merker de, og de kan ofte ses på som usynlige. Det at en 

tjeneste er bevisende betyr ifølge Schneider et al. (2011, s. 42) at man som kunde legger merke 

til tjenesten på en positiv måte, noe som kan være med på å øke kundelojalitet. I en 

tjenestedesignprosess er man derfor opptatt av å finne løsninger som kan gjøre «usynlige» 

løsninger «synlige».   

  

Holistisk 

Selv om mange tjenester er usynlige forgår de ofte i fysiske omgivelser (Stickdorn & Schneider 

(2011, s. 44). At en tjeneste er holistisk handler derfor om at man ser helheten av en tjeneste så 

godt det lar seg gjøre. Man tar derfor hensyn til faktorer som systemdesign, organisasjonskultur, 

verdier og normer, samt organisasjonsstruktur. I den sammenheng er det viktig å sikre at 

oppfattelsen ledelsen og de ansatte har er i overensstemmelse med oppfattelsen til brukerne og 

kunder. 

2.2.3 Tjenestedesign som ledd mellom organisasjon og bruker  

Modellen nedenfor er utformet av Moritz (2009) og viser en oversikt over hvordan 

tjenestedesign fungerer som et ledd mellom organisasjon og bruker. For organisasjonene kan 

tjenestedesign føre til høyere produktivitet blant annet fordi man klarer å levere effektive 

tjenester. For brukerne kan tjenestedesign føre til høyere grad av tilfredshet med tjenesten da de 

blir mer brukervennlige. De grå linjene på toppen av modellen viser hvordan tjenestedesign 

utforsker og lar seg påvirke av organisasjonenes ressurser, begrensninger og konteksten de 
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opererer i. Samtidig blir tjenestedesign påvirket av ekstern innsikt fra brukerne og 

markedsbehovet. Ifølge Moritz (2009, s.150) kan tjenestedesign hjelpe organisasjonene med 

strategiutvikling, tjenestekonsepter og løsninger, i tillegg å muliggjøre en mer tjenesteorientert, 

brukerfokusert og innovativ kultur.   

 

 

 

Figur 3. Tjenestedesign som ledd mellom organisasjon og bruker. Basert på Moritz (2009, s. 

153). 

2.2.4 Muligheter med designdrevet innovasjon  

Som allerede nevnt har designmetodikk flere prinsipper og mange lovnader. Carlgren, Elmquist 

og Rauth (2014, s. 404) forklarer at design thinking knytter seg til økt innovasjonsgrad og 

fokuserer på fordeler på kort sikt. Imidlertid hevder de og Kurtmollaiev et al. (2018) også at 

tjenestedesign kan bidra til effekter på lengre sikt, blant annet gjennom å øke organisasjoners 

innovasjonskapabilitet. Dette knytter seg til hvorfor noen virksomheter klarer å utnytte nye ideer 

på en god måte, og kan beskrives som en virksomhets muskler for innovasjon (Carlgren et al., 

2014, s. 408). Kurtmollaiev et al. (2018, s. 70) forklarer at tjenestedesign kan brukes til mer enn 

å bare innovere tjenester, eller som et steg i tjenesteutviklingen, og mener at tjenestedesign kan 

være med på å endre institusjoner. 
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Carlgren et al. (2014, s. 412-416) argumenterer for fordeler med å bruke design thinking, og 

hevder at informanter i studien blant annet opplevde å bli mer myndiggjort og motivert. Flere 

opplevde i tillegg å få en mer holistisk forståelse av det de utviklet. Design thinking bidro til 

firmaets merkevare og ble sett på som en effektiv måte å drive innovasjonsprosesser på. 

Prototyping bidro dessuten til å skape et felles språk noe som fremmet teamarbeid og samarbeid 

på tvers (Carlgren et al., 2014, s. 412-416). Carlgren et al. (2014, s. 417) påpeker videre at det 

ikke finnes en absolutt liste med verdier av design thinking, da fordeler knyttet til dette vil være 

avhengig av hvordan konseptet blir forstått, hvordan det praktiseres og av konteksten.  

2.2.5 Utfordringer med designdrevet innovasjon  

Selv om vi har belyst muligheter med designdrevet innovasjon, er det få studier i litteraturen som 

har påvist effekt av designmetodikk. Carlgren et al. (2014, s. 404) påpeker blant annet at bevis 

knyttet til design thinking sin verdiskapning, i hovedsak har basert seg på suksessfulle 

enkeltcase. Kolko (2015) påpeker blant annet at det er vanskelig å estimere og forstå hvilken 

verdi som skapes av bedre kundeopplevelser eller å skulle kalkulere fortjenesten av en 

investering i kreativitet. Det er også en iboende risiko i innovasjon, og ledere må skape en kultur 

som lar folk ta sjanser og gå videre, uten at de har en fullstendig og logisk forståelse av et 

problem (Kolko, 2015, s. 71). Å sette riktige forventninger kan også være en utfordring. Noen 

tenker at design kan løse alle utfordringer i en organisasjon, noe Kolko (2015) påpeker at ikke er 

tilfellet. Det er blant annet ikke det riktige verktøyet for å optimalisere eller å benytte i stabile 

organisasjoner. Det er også viktig å sette riktige forventninger med tanke på tid for 

måloppnåelse, da kulturelle endringer utvikler seg sakte i store organisasjoner.  

 

Carlgren et al. (2014, s. 415) har i sin studie hovedsakelig fokusert på fordeler med design 

thinking, men trekker også frem noen utfordringer. Det blir blant annet trukket frem at design 

thinking var mindre egnet for å skape «ut-av-boksen-løsninger», siden tilbakemelding fra 

brukere var deres måte å selektere og validere ideer på. Designdrevet innovasjon forutsetter 

samarbeid mellom ulike fagdisipliner. Gressgård et al. (2017, s. 29) forklarer imidlertid at 

samarbeid og integrasjon mellom ulike fagområder eller kunnskapsregimer kan være utfordrende 

for organisasjoner. 
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Bayley (2012) har studert implementering av og utviklingen av kapabilitet for tjenestedesign i en 

stor offentlig organisasjon. Han understreker at betingelsene for å muliggjøre innovasjon i en 

organisasjon ikke er så ulik de knyttet til å muliggjøre at design skal bli brukt som et effektiv 

verktøy for utvikling av tjenester. Som med innovasjon, vil introduksjonen av tjenestedesign 

kreve en endring i kultur og atferd. Videre diskuterer Bayley (2012, s. 3-4) organisasjoners 

kapasitet til å absorbere designmetodikk noe han omtaler som «design readiness». For at 

metodene skal få gjennomslag i organisasjonen, må de formidles og snakkes om i 

arbeidshverdagen. I den sammenheng kan vokabular være en utfordring, noe som er viktig for å 

sikre forståelse og kommunikasjon om nye prosesser og verktøy. Funnene til Bayley tilsier også 

at det var lett for ansatte å gå tilbake til tidligere atferdsmønstre hvis de ikke ble oppfordret til å 

fortsette å anvende nye designmetoder og ble belønnet for dette av sine ledere. Dette er også en 

barriere som blir omtalt å påvirke innovasjon i offentlige tjenester (Halvorsen et. al, 2005).  

 

Ledelsen kan ha en stor innflytelse på hvor effektiv designpraksiser blir formidlet i en 

organisasjon. Det er i den sammenheng viktig at ledere får tid til å utvikle bevissthet og 

forståelse for designmetodikk for å kunne støtte deres ansatte (Bayley, 2012, s. 3-6). En viktig 

faktor for å lykkes med utviklingen tjenestedesign er dessuten at teamene blir tillatt å feile 

(Bayley, 2012, s. 10).  

2.3 Instrumentell organisasjonsteori 

Den rasjonelle hovedretningen går ofte inn under navnet instrumentell. Fra dette perspektivet blir 

organisasjoner sett på som instrumenter som er designet for å oppnå spesifikke mål (Scott og 

Davis, 2014, s.35). Ord som assosieres med dette bildet av rasjonelle kalkulasjoner er begreper 

som informasjon, effektivitet, optimalisering og implementering. Andre begreper som autoritet, 

regler og koordinering viser til at mennesker også er begrenset rasjonelle. Klarhet knyttet til mål 

og formalisering er dermed viktige elementer som bidrar til rasjonalitet i organisatoriske 

handlinger (Scott og Davis, 2014, s. 36). Instrumentell teori vektlegger blant annet betydningen 

av formelle organisasjonsstrukturer for beslutningsatferd (Kjekshus, 2009). Videre vil det derfor 

redegjøres for teori knyttet til organisasjonsstruktur.  



  21 

2.3.1 Organisasjonsformer  

Mintzberg (1981, s. 103) har bidratt med teorier innen organisasjonsstruktur og har funnet ut at 

mange organisasjoner ligner en av fem naturlige konfigurasjoner, basert på en kombinasjon av 

visse elementer av struktur og situasjon. Vi vil gjøre rede for to av dem; maskinbyråkratiet og 

profesjonelt byråkrati.  

2.3.2 Byråkratisk organisasjonsform 

Byråkrati er forbundet med fremveksten av den moderne stat og kjennetegnes av store enheter og 

regelstyring. I dagens språkbruk blir byråkrati ofte omtalt som noe lite fleksibelt, komplekst og 

lite produktivt (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, og Wold, 2016, s. 68). Det er likevel den 

mest vanlige organisasjonsformen og det er vanskelig å forestille seg et moderne samfunn uten 

en rekke administrative funksjoner som er i samsvar med byråkratimodellen (Eriksson-

Zetterquist et al., 2016, s. 88). 

 

Mintzberg (1981, s.244-245) sin ene konfigurasjon omtales som maskinbyråkratiet og forklares 

som et resultat av industrialiseringen. Denne strukturen vektlegger standardisering av arbeid som 

koordinasjon og resulterer i jobber som er høyt spesialisert, med enkelt ferdighetsnivå. 

Maskinbyråkratiet pleier å være sentralisert vertikalt slik at den formelle makten er konsentrert 

på toppen. De er videre avhengig av stabile omgivelser, for å kunne standardisere arbeidet 

(Mintzberg, 1981, s. 244). Ifølge Mintzberg (1981, s. 245) er problemene med maskinbyråkratiet 

knyttet til repetitivt og kjedelig arbeid, fremmedgjorte ansatte, besettelse av kontroll, massiv 

størrelse og manglende evne til å tilpasse seg. Det er likevel svært effektivt for eksempelvis 

masseproduksjon.  

 

Byråkratiet har blitt mye kritisert og omtales blant annet som amoralsk. Bauman (1991) går så 

langt som å påstå at byråkratiet er årsaken til Holocaust. I tillegg argumenterer Bauman for at 

byråkrati undergraver evne til individuell handling og ansvar, og at byråkratier dehumaniserer 

menneskene, ved å gjøre dem til objekter. Selv om byråkratiet er mye kritisert, så kan det også 

trekkes frem både fordeler ved byråkratiet. Sosiologen Paul Du Gay (2000) forsvarer byråkratiet 

mot kritikk fra blant annet Bauman (1991), i boken In Praise of Bureaucracy. Du Gay trekker 

også inn Weber som på sin side anerkjenner at det er en nærhet mellom byråkrati og demokrati 
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(1978). Du Gay trekker blant annet frem hvordan byråkratiet ivaretar offentlig ethos. Eksempler 

på dette er at byråkratiet ivaretar forutsigbarhet, regelstyring, likebehandling og beskyttelse mot 

innfall fra politikere (Du Gay, 2000).  

2.3.3 Profesjonelt byråkrati  

Sykehus er typisk en organisasjon som vil inngå i det som Mintzberg omtaler som det 

profesjonelle byråkrati. Denne konfigurasjonen skiller seg fra maskinbyråkratiet da den bygger 

på standardisering av ferdigheter, heller enn arbeidsprosesser og utfall av koordinering 

(Mintzberg, 1981, s. 109). Strukturen er vanlig innen sykehus fordi den kjennetegnes av å ha en 

stor operativ kjerne som hoveddelen av organisasjonen, med profesjonelle ansatte som trenger 

kontroll over sitt eget arbeid.  

 

Mintzberg (1981, s. 109) poengterer at profesjonelle byråkratier er mest effektive for 

organisasjoner som er i stabile og komplekse omgivelser. Kompleksitet krever at makten knyttet 

til beslutningstaking må være desentralisert til individer med høye ferdigheter. Videre muliggjør 

stabiliteten at disse individene kan bruke standardiserte ferdigheter til å jobbe med en god del 

autonomi. Selv om standardisering er en styrke ved det profesjonelle byråkratiet ved at det kan 

skape stor effektivitet basert på trente ferdigheter, så kan det på den andre siden også være en 

svakhet. Stor grad av standardisering kan gå på bekostning av tilpasningsdyktighet. Mintzberg 

forklarer det følgende om det profesjonelle byråkrati: «This is not a structure to innovate but one 

to perfect what is already known» (Mintzberg 1981, s. 109).  

 

For å gi et eksempel på et profesjonelt byråkrati og belyse dets kompleksitet har vi tatt med 

organisasjonskartet til OUS. Dagens organisasjonsmodell ved OUS er i hovedsak en tradisjonell 

fag-/funksjonsbasert linjeorganisasjon med kliniske avdelinger som svarer til de ulike medisinske 

spesialiteter (OUS, 2015). OUS består av om lag 1000 organisasjonsenheter på fem nivåer, noe 

som vitner om stor kompleksitet. Den har også trekk av en divisjonalisert organisasjonsstruktur 

og består av relativt selvstendige enheter (Mintzberg, 1981, s. 110). OUS har blant annet 14 

klinikker som er relativt selvstendig, eksempelvis knyttet til budsjett. Strukturen på OUS er 

visualisert nedenfor i et organisasjonskart. 
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2.3.4 Post-byråkratiske organisasjonsformer 

I løpet av 1990-årene ble det snakk om nye organisasjonsformer som ble muliggjort av blant 

annet den teknologiske utviklingen og internett (Eriksson-Zetterquist et al. 2016, s. 85). Felles 

for organisasjonsformene var at de brøt med den idealtypiske, byråkratiske organisasjonsformen. 

Disse organisasjonsformene var i større grad fleksible, flate, ikke-hierarkiske og mer dynamiske. 

Et felles navn for disse er post-byråkratiske organisasjonsformer. Disse organisasjonene er i 

større grad sett på som åpne systemer hvor det alltid pågår en evig endring, og bryter med den 

byråkratiske idealtypen. Regler erstattes med konsensus og dialog, og ansvar gis etter 

kompetanse, ikke et formelt hierarki. Karrierene er mer fleksibel og grenseløs, i tillegg til at det 

blir lagt større vekt på ledelse og kultur (Heckscher og Donnellon, 1994, s. 11). Heckscher og 

Donnellon (1994, s. 40) hevder i sin bok at det er en voksende oppfatning av at den byråkratiske 

organisasjonen har en grunnleggende mangel på evne til å kombinere innovasjon med disiplin på 

nivåer som kreves av en moderne økonomi.  

 

Halvorsen, Hauknes, Miles og Røste (2005) har som en del av et forskningsprosjekt studert 

innovasjon i offentlig sektor. De stiller blant annet spørsmål ved om det er mulig å velge en 

struktur som er den beste måten å organisere offentlig sektor på og om det videre er mulig å 

omorganisere offentlig sektor til den ene beste strukturen. Den hierarkiske organiseringen av 

offentlig sektor er basert på et demokratisk prinsipp og styres av regjeringen og Stortinget som 

Figur 4. Organisasjonskart over OUS. Basert på OUS (2019).  
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blir valgt. De ulike politiske partiene kan ha forskjellige perspektiver på hva som er den beste 

måten å organisere offentlig sektor på og det er dermed flere syn som skal vurderes. Hva som 

vurderes som den beste modellen kan altså endre seg, basert på demokratisk vilje. Det er ofte 

politikerne og embetsmenn som jobber med å finne den beste modellen, uten at de nødvendigvis 

har fullstendig informasjon. Det inngår ofte forhandlinger og kompromisser, noe som gjør at 

løsningene man kommer frem til heller ikke nødvendigvis er det mest rasjonelle valget.  

2.3.5 Dilemma i sykehustjenestenes organisering 

Kjekshus (2016, s. 141-154) diskuterer og viser til hvordan ulike regimer og organisatoriske mål 

utfordrer toppledelsen ved sykehus. Sykehuset kan ses på som både et forvaltningsorgan og en 

servicebedrift, noe som ifølge Blomgren og Waks (2015) utgjør en kompleks sammenheng der 

ulike styringskrav og logikker møtes. Der en servicebedrift kan karakteriseres ut ifra tradisjonell 

managementtenkning eller New Public Management (NPM), kan forvaltningsorganer sies å følge 

byråkratiske idealer (Kjekshus, 2016, s. 146). Sykehusets måte å løse oppgaver på, hvordan 

beslutninger treffes og hvem som blir involvert når, er avhengig av regimene som fremmes i 

organiseringen og er spesielt relevant for toppledelsen (Kjekshus, 2016, s. 146). De to 

organisasjonsregimene er konkurrerende og har forskjellige grunnleggende verdier og normer 

om det som gjelder hensiktsmessig organisering. Videre argumenter Kjekshus for at 

organisasjonsstrukturer kan til en viss grad styre aktørene mot en ønsket beslutningsatferd, som 

forklares som beslutningene og valg ledere tar. Til et eksempel kan sykehusets organisering sette 

begrensninger for de ansattes tanker og handlinger. Hvis ansvarlighet er en ønsket egenskap, kan 

dette fremmes gjennom en hierarkisk organisasjonsform (Kjekshus, 2016, s. 147).  

 

Forvaltningsorganer skal forvalte viktige samfunnsverdier og har en legitimitet som baserer seg 

på demokratiske beslutningsprinsipper. Sentralt innen denne organisasjonsformen er å fremme 

«en rettferdig og lik fordeling av goder og byrder» (Kjekshus, 2016, s. 147). Sykehuset som et 

forvaltningsorgan håndterer fellesskapets verdier gjennom fordelingen av helsetjenester. Som en 

følge av dette må sykehusets ledelse ivareta en rekke organisatoriske betingelser som åpenhet 

gjennom offentlig innsyn, offentlig debatt, direkte eller indirekte deltakelse for pasienter, bredt 

sammensatt representasjon i beslutningsprosesser med mer (Kjekshus, 2016, s. 148). Sykehus 

som servicebedrift er i større grad knyttet til økonomiske teorier om institusjoners rolle i et 
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Tabell 3. Kontrastpar: forvaltningsorgan versus servicebedrift. Basert på Kjekshus (2016, s. 

146). 

marked, knyttet til tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. Sentralt innenfor dette regimet er «å 

optimalisere effektiviteten i sykehus, hos kundene og i markedet» (Kjekshus, 2016, s. 149). 

Organisatoriske betingelser et sykehus som servicebedrift følger, vil blant annet være knyttet til; 

fleksibilitet i sykehusene, strategiske tilpasninger, fri konkurranse mellom sykehus med mer. 

 

Forvaltningsorgan Servicebedrift 

Likhet Effektivitet 

Politikk Butikk 

Fordeling Foredling 

Kollektive løsninger Individtilpassede løsninger 

Rigiditet Fleksibilitet 

Politisk lojalitet Institusjonslojalitet  

 

 

Sykehusets ledelse må i dag forholde seg til ulike regimer som kan oppleves motstridende, men 

som samtidig er nødvendig for å håndtere sykehusenes mange oppgaver. Dette kan resultere i at 

sykehusets oppgaver blir håndtert ulikt. Bevisstgjøring om disse forholdene kan redusere 

tilfeldigheter, minske frustrasjon blant ansatte og føre til et mer effektivt helsevesen, ifølge 

Kjekshus (2016, s. 156). Til sammenligning hevder Kurtmollaiev et al. (2018, s. 60) at når 

virksomheter introduserer nye praksiser som avviker fra de etablerte referanserammene vil 

ansatte ofte bli dratt mellom å opprettholde etablerte vaner og skape nye, noe som potensielt kan 

skape intern konflikt i organisasjonen.  

2.4 Institusjonell teori 

I institusjonell teori ser man på organisasjoner som noe mer enn bare rasjonelle verktøy som er 

utformet for å oppnå mål. Innen dette perspektivet er den formelle strukturen av mindre viktighet 

og dens påvirkning på atferd betviles da uformell struktur antas å kunne påvirke vel å mye (Scott 

og Davis, 2014, s. 62; Selznick (1957). Scott (2013, s. 56) definerer institusjoner slik: 
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«Institutions comprise regulative, normative, and cultural-cognitive elements that, together with 

associated activities and resources, provide stability and meaning to social life». Kjernen i dette 

er at institusjoner tenkes på som sosiale konstruksjoner som er laget av symbolske elementer, 

sosiale aktiviteter og materielle ressurser. Institusjoner ses på som relativt stabile til endring, og 

varer ofte over lengre perioder. Institusjoner kan også være med på å kontrollere og begrense 

atferd (Scott, 2013, s. 57). 

2.4.1 Organisasjons- og innovasjonskultur  

Schein (1990) påpeker at det er utfordrende å gi en klar definisjon av organisasjonskultur, blant 

annet fordi også selve begrepet organisasjon er tvetydig. Kultur beskrives ofte som «måten vi 

gjør tingene på hos oss», og er noe som legger føringer for menneskelige handlinger (Schein, 

2010, s. 14; Bang, 2013, s. 327). Begrepet organisasjonskultur kan defineres som «de felles 

verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg blant medlemmene i en 

organisasjon» (Sageberg, 2018). Det er viktig å anerkjenne de kulturelle kreftene i en 

organisasjon. Mange organisasjonsendringer feiler nettopp fordi de ikke gjør dette (Schein, 1990, 

s. 117-118).  

 

I denne studien forstås innovasjonskultur som at det finnes en kultur som støtter utforskning, 

læring og forbedringsarbeid og som således kan fremme at man gjør ting på nye og mer 

innovative måter. Hillestad og Yttri (2016, s. 43) poengterer at evne og vilje til å ta risiko, 

eksperimentere og akseptere perioder med usikkerhet er typiske egenskaper ved innovative 

kulturer. Videre påpeker de at organisasjonskultur er et virkemiddel som påvirker 

organisasjoners innovasjons- og omstillingsevne. 

 

I Akademikernes undersøkelse fra 2018 angående innovasjon i offentlig sektor, etterlyses det en 

større innovasjonskultur i helsevesenet. Ifølge undersøkelsen fører mangel på tid til at de ansatte 

ikke får utnyttet nye arbeidsverktøy som teknologi og nye arbeidsformer, noe som kan ses på 

som en barriere for innovasjon. I tillegg blir mangel på kompetanse og redsel for å gjøre feil 

trukket frem som en begrensende faktor for innovasjonskulturen. I undersøkelsen fremkommer 

det også en mangel på dialog hva gjelder innovasjon og nytenking, og at det kun er 43 prosent av 

de ansatte som forklarer at innovasjon inngår i dialogen mellom ansatte og ledelsen i 
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virksomhetene (Akademikerne, 2018). Samtidig finnes det ifølge undersøkelsen et stort potensial 

for å forbedre innovasjonskulturen. Jung (2008) mener at ledelsen kan spille en stor rolle i 

innovasjonsarbeid, og påpeker at forholdet mellom ledelse og innovasjon virker å være sterkest i 

organisasjoner med en støttende kultur for innovasjon og der organisasjonsstrukturen er 

formalisert og desentralisert. Videre krever teamene som jobber med komplekse oppgaver, 

støttende og ikke-kontrollerende ledelse der de blir inkludert i beslutningstaking (Denti og 

Hamlin, 2012, s. 11).  

 

Hillestad og Yttri (2016, s. 44) hevder at offentlig sektor en preget av en naturlig kulturell 

rigiditet som følge av institusjonalisert praksis og høy grad av profesjonsbasert og historisk 

kulturell gjennomtrengning. Det sistnevnte handler om at offentlig sektor preges av hvordan ting 

har blitt gjort tidligere. Organisasjoner vil være avhengig av å balansere og kombinere to 

konkurrerende og motstridende behov, nemlig nyskapning og drift, med mindre det er snakk om 

nyetablering eller oppstartsvirksomheter. Studien til Hillestad og Yttri (2016, s. 48) tilsier 

dessuten at ulik læring forutsetter ulike kulturelle egenskaper som videre gir ulik 

resultatorientering. Forskjellige kulturelle egenskaper kan være i konflikt med hverandre, 

eksempelvis innen helse hvor profesjonsverdier står sterk og forbindes med 

samarbeidsorientering. Samtidig er det nulltoleranse for feil, da det kan gi dramatiske 

konsekvenser og således preges også helse av en sterk regelorientering. Kulturell endring vil 

handle om prioriteringer og en avveining mellom hva man vil oppnå og kostnaden det medfører.  

I offentlig sektor vil omstilling også handle om å avlære etablert praksis og virkelighetsforståelse 

(Hillestad og Yttri, 2016, s. 50-51).  

 

Kjekshus (2009) forklarer at helseorganisasjoner ofte karakteriseres som relativt motstandsdyktig 

til endring. De blir også antatt å være vanskelige å endre intensjonelt gjennom initiativer fra 

ledelsen. Dette skyldes blant annet sterke og relativt selvstendige helseprofesjoner og størrelsen 

samt kompleksiteten til helseorganisasjonene (Kjekshus, 2009, s. 277). For at bedrifter skal 

kunne løsrive seg fra kulturell rigiditet og fastlåste tankemønstre og atferd, i tillegg til å 

imøtekomme krevende omstillingsutfordringer, kan en kultur som er sentrert mot designtenkning 

være nyttig. Tilnærminger som knytter seg til tjenesteinnovasjon og designtenking kan bidra til å 
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håndtere økt kompleksitet og mer kunderettet nytenkning (Hillestad og Yttri, 2016; Kolko, 

2015).  

2.5 Ny-institusjonalisme og institusjonelle myter  

Instrumentelt og institusjonelt perspektiv tar utgangspunkt i organisasjoner som lukkede 

systemer. Det ny-institusjonelle perspektivet anser imidlertid organisasjoner som systemer som 

er åpen for deres omgivelser (Scott og Davis, 2014, s. 106). Både institusjonell og ny-

institusjonell teori legger vekt på kulturelle aspekter for hvordan organisasjoner utvikles, men i 

det ny-institusjonelle perspektivet har eksterne påvirkningskrefter fått enda større plass og man 

er mer opptatt av hvordan organisasjoner tilpasser seg institusjonelle normer og regler fra 

omgivelsene (Meyer og Rowan, 1977; Brunsson 2003).  

 

Meyer og Rowan (1977) hevder at institusjonelle regler kan anses som myter som organisasjoner 

innarbeider seg for å oppnå legitimitet i omgivelsene. Eksempler på slike regler kan være at 

organisasjoner må ta samfunnsansvar og miljø- og sikkerhetshensyn. Organisasjoner tilpasser 

seg derfor omgivelsene for å fremstå rasjonelle og for å oppnå konkurransemessige fordeler. 

Meyer og Rowan (1977, s. 340) forklarer at organisasjoner ofte reflekterer mytene i de 

institusjonelle omgivelsene istedenfor å reflektere de faktiske arbeidsaktivitetene, og at 

organisasjoner og medarbeidere ofte bryter med organisasjonens satte regler og metoder. Dette 

skjer fordi aktivitetene til organisasjonens formelle struktur er løst koblet til hverandre, og fordi 

de institusjonaliserte reglene kan være krevende å følge og stå i konflikt med organisasjonens 

effektivitetskriterier (Meyer og Rowan, 1977, s. 340-341). 

 

Grunnen til at organisasjoner likevel velger å følge institusjonelle regler er at normen for 

rasjonalitet står sterkt i samfunnet, og organisasjoner er nødt til å legge rasjonelle valg til grunn 

for å oppnå legitimitet (Meyer og Rowan, 1977; Brunsson 2003). Brunsson (2003) forklarer at 

organisasjoner har en tendens til å si en ting, bestemme noe annen ting og så gjøre en siste ting, 

noe han betegner som organisasjonshykleri. Dette mener Brunsson (2003) er helt nødvendig for 

organisasjoner, for å tilrettelegge seg etter omgivelsene selv om dette ikke gjenspeiler 

organisasjonens interne aktiviteter.  



  29 

2.5.1 Organisasjonstrender 

Omfanget av trender og oppskrifter på hvordan virksomheter bør organisere seg på har ifølge 

Røvik (2010) økt drastisk de siste 25 årene. Organisasjoner har alltid vært opptatt av å se etter 

legitimitet i omgivelsene, men forskningen til Røvik (2010) tilsier at organisasjoner tilpasser seg 

nye trender både hyppigere og i større omfang enn før. Eksempler blant trender som har økt de 

siste årene er blant annet: mål- og resultatstyring, flat struktur, matriseorganisering og lean-

organisering (Røvik, 2010, s. 61-68).  

 

Når det gjelder organisasjonsoppskrifter og trender ser ikke organisasjoner bare til lignende 

virksomheter i samme bransje, men også til trender i ulike organisasjoner og på tvers av 

nasjonale grenser. Røvik (2010, s. 70) forklarer at de fleste moderne virksomheter kategoriserer 

og identifiserer seg selv som «organisasjoner» uavhengig av bransje, og at de fleste 

organisasjoner derfor kan ses på som «sammenlignbare enheter». Grunnen til dette er blant annet 

globaliseringen og kortere avstander mellom internasjonale virksomheter. Jo flere ulike 

organisasjoner som forholder seg til like ideer og tidsriktige trender, jo mer like hverandre blir 

de. Røvik (2010, s. 70) mener derfor at ulike organisasjoner som identifiserer seg etter det 

samme er med på å skape «mentale infrastrukturer for produksjon og spredning av de samme 

ideene». Dette kan også betraktes som det man i organisasjonsteorien kaller for isomorfisme.  
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Tabell. 4. Oppsummering teori.  

 

2.6 Oppsummering av teori 

Innovasjon  Instrumentelt 
 perspektiv 

Institusjonelt 
perspektiv 

Ny-institusjonelt 
perspektiv  

Samarbeid og 

tverrfaglighet er en 

forutsetning for å 

lykkes med innovasjon 

i helsevesenet. 

 

Designdrevet 

innovasjon kan hjelpe 

komplekse 

organisasjoner til å 

oppnå innovasjon og 

nyskaping. 

 

Designdrevet 

innovasjon kan være 

vanskelig å forstå og 

definere. 

 

 

Strukturen i sykehus 

preges av motstridende 

regimer fordi det er både 

et forvaltningsorgan og 

en servicebedrift 

samtidig. 

 

Strukturen i helsevesenet 

antas å påvirke 

beslutnings-atferd og kan 

bidra til å både fremme 

og hemme innovasjon.  

 

Vi antar at organisering 

tilsvarende et 

profesjonelt byråkrati og 

påvirker designdrevet 

innovasjon.  

Kultur påvirker 

omstillingsevne. 

  

Rigide organisasjoner 

har lavere grad av 

innovasjonskultur. 

   

Organisasjoner må 

være villig til å ta risiko 

for å lykkes med 

innovasjon.  

 

Vår antakelse er at det 

kan være utfordrende å 

lykkes med 

designdrevet 

innovasjon i 

virksomheter som har 

lite innovasjonskultur 

 

Organisasjonstrender 

blir benyttet for å 

oppnå legitimitet i 

omgivelsene.  

 

Organisasjoner 

tilpasser metoder 

etter interne behov i 

organisasjonen, og 

bryter ofte med egne 

regler og metoder 

 

3.0 Metode 

I dette kapittelet vil vi redegjøre for studiens valg av metode. Vi starter med å forklare 

forskningsdesignet og hvordan vi har valgt studiens case, før vi går nærmere inn på utvalget vårt, 

hvordan vi har samlet inn data og hvordan vi har behandlet disse. Til slutt tar vi for oss en 

kvalitetsvurdering av forskningen og legger frem en modell som viser vår fremgangsmåte fra 

rådata til kategorier.  

3.1 Valg av metode og forskningsdesign  

Vi har valgt kvalitativ metode fordi vi ønsker å gå i dybden og forstå studieområdet vårt. 

Designdrevet innovasjon er et fenomen som det ikke er forsket mye på og vi søker derfor dypere 

forståelse på dette området (Johannesen, Tufte og Christoffersen, 2010, s. 32).  
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Det finnes en rekke ulike kvalitative forskningsdesign. I denne studien er det lagt til grunn et 

fenomenologisk casedesign. En fenomenologisk tilnærming innebærer å «utforske og beskrive 

mennesker og deres erfaring med, og forståelse av et fenomen» (Johannesen et al., 2010, s. 82). 

Målet med slikt design er «å få økt forståelse av og innsikt i andres livsverden» (Johannesen et 

al., 2010, s. 83).  

 

Kvalitativ forskning kan preges av både induktive og deduktive tilnærminger. En induktiv 

fremgangsmåte tar utgangspunkt i empiri der man antar at teoretiske perspektiv kan utvikles på 

grunnlag av empiriske studier, mens en deduktiv tilnærming tar utgangspunkt i teoretiske 

perspektiver (Thagaard, 2013, s. 197). En mellomting av disse tilnærmingene er abduksjon som 

innebærer at teorien utvikles på grunnlag av systematiske og dyptgående analyser. Vi har 

abduksjon som tilnærming, da vi forholder oss til en teoretisk forankring i mellomsjiktet av teori 

og empiri (Thagaard, 2013, s. 198). Etablert teori har vært et utgangspunkt for antakelsene vi har 

hatt og forskningen som er utført. I tillegg har analyse av mønstre i den innsamlede dataen gitt 

grunnlag for nye teoretiske perspektiver.  

3.2 Valg av case  

Med hensyn til studiens avgrensning ble det bestemt å studere to prosjekter innen helsesektoren. 

I tillegg var et kriterium at casene hadde benyttet designdrevet innovasjon. Case 1 ble valgt først, 

da dette var et case som har fått mye oppmerksomhet i media, og har i mange sammenhenger 

blitt brukt som et eksempel på et vellykket tjenestedesignprosjekt i helsesektoren. Vi ønsket å 

studere to prosjekter da vi så det som fordelaktig med bredde i studien, og vi så på det som 

hensiktsmessig å ha noe å sammenligne caset med. Vi ble anbefalt å undersøke «Leve bedre med 

kols»-prosjektet etter at det ble presentert på EHiN-konferansen høsten 2018. Etter nærmere 

undersøkelser synes vi prosjektet var passende da det var et nyere prosjekt enn case 1, og at det 

ville medføre interessante sammenligninger til studien. Samtidig som casene er like på noen 

områder, er de også ulike på andre, noe som har ført til varierende utfordringer underveis i 

studien. 

 



 32 

En utfordring var blant annet at case 1 besto av én organisasjon, til forskjell fra case 2 som var et 

samarbeidsprosjekt mellom to organisasjoner. Samtidig var det en forskjell at case 1 benyttet seg 

av tjenestedesign, og at case 2 hovedsakelig benyttet design sprints. I tillegg hadde prosjektene 

forskjellige utgangspunkt, hvor case 1 var i en presset fase og nødt til å komme opp med 

forbedrede løsninger, og case 2 ønsket å benyttet designdrevet innovasjon for å utforske og 

komme med forslag til prototyper. I tillegg var det en forskjell angående roller, der det i case 1 

var flere ansatte som jobbet klinisk, enn hva det var i case 2. Til tross for dette har vi vurdert 

casene til å være like nok til at det er interessant å se de opp imot hverandre, og det var mulig å 

benytte de samme kodene og kategoriene i begge casene. Vi anser derfor casene som relevant for 

sammenligning ettersom de er like på de områdene som er viktige for studien.  

 

Flyvbjerg (2006) diskuterer ulike strategier for å velge case. Vi valgte case i hovedsak ut ifra 

deres tilgjengelighet og vår kjennskap til dem, som kan betegnes som det Flyvbjerg omtaler som 

pragmatisk strategi. Casene er i tillegg valgt basert på variasjon, samtidig som at de har visse 

likheter basert på satte kriterier.  

3.3 Utvalg  

Utvalget vårt består av totalt 12 informanter, seks knyttet til hvert av casene. For å besvare 

problemstillingen var det viktig å prate med nøkkelpersoner i begge prosjektene. Med begrepet 

nøkkelpersoner tenker vi på mennesker som har jobbet direkte med prosjektene, enten som 

ledere, fagpersonell eller lignende, og som har vært knyttet til styringsgruppen eller deltatt på 

aktiviteter gjennom prosjektperioden. Det ble foretatt et strategisk utvalg med utgangspunkt i at 

det ble valgt informanter som virket å ha kunnskap og kjennskap til temaet i studien (Tjora, 

2017, s. 130). Dette baserte seg på deres stilling og rolle knyttet til prosjektet, samt tips og 

omtale fra andre informanter.  

 

I kvalitative studier er det ikke et mål om representativt utvalg, men heller at utvalget er egnet til 

å utforske problemstillingen (Thagaard, 2013, s. 65). Det er ønskelig å sikre bredde blant 

informantene, og derfor har vi valgt informanter i ulike stillinger på forskjellige 

organisasjonsnivå, knyttet til begge prosjekter. I tillegg har vi hatt en jevn fordeling av kvinner 
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og menn, med henholdsvis 7 kvinner og 5 menn. I case 2 har det dessuten vært viktig å ha 

informanter som representerer både OK og HSØ.   

 

I arbeidet med å finne informanter har vi gjort egne søk og basert oss på tips. Vi startet med noen 

nøkkelpersoner knyttet til prosjektene og ba deretter om forslag til flere relevante informanter 

som har vært/er tilknyttet prosjektene. Utvalget var dermed først lite, men vokste gradvis fordi vi 

fikk tips til nye informanter fra de første kontaktene. Dette kalles snøballmetoden (Tjora, 2017, s. 

135). Til tross for at dette kan innebære visse utfordringer, opplever vi at det fungerte godt i 

denne studien. Informantene ble i hovedsak rekruttert via e-mail og vi sendte ut informasjon om 

studien og en forespørsel om vedkommende hadde mulighet til å delta. Noen informanter ble 

kontaktet via telefon. Vi fikk positiv respons av samtlige som ble kontaktet. Når det gjelder 

utvalgets størrelse påpeker Thagaard (2013, s. 65) at dette kan vurderes i forhold til et 

metningspunkt. Når nye intervjuer ikke virker å gi ytterligere forståelse av fenomenene som 

studeres, kan utvalget betraktes som tilstrekkelig stort. Vi vurderer at vårt utvalg på 12 

informanter har vært tilstrekkelig stort i denne studien.  

3.4 Datainnsamling  

Med utgangspunkt i forskningsdesignet var det ønskelig å samle inn data gjennom kvalitative 

dybdeintervjuer. Målet var å få økt forståelse og innsikt i informantenes erfaring med bruk av 

designdrevet innovasjon i helsevesenet. For å kunne utforske og grave i både deres erfaring og 

forståelse virket dybdeintervju passende. Ifølge Tjora (2017, s. 114) brukes dybdeintervju som 

hovedregel for å studere meninger, holdninger, og erfaringer, noe som var treffende for målet 

med denne studien. Målet med dybdeintervjuer er i hovedsak å skape en situasjon der man kan 

snakke relativt fritt, rundt noen forhåndsbestemte, spesifikke temaer. Dybdeintervju er basert på 

et fenomenologisk perspektiv og er derfor også i tråd med vårt forskningsdesign. Det er nyttig 

med dybdeintervju når det er ønskelig å utforske nyanser i opplevelser og erfaringer, noe som var 

viktig i denne studien.  

 

Intervjuguiden var semistrukturert, som gjorde at alle informantene fikk de samme 

hovedspørsmålene, men at vi samtidig kunne tilpasse oppfølgingsspørsmål etter svarene vi fikk. 

Dette ga oss nødvendig fleksibilitet til å tilpasse oss informantene. Vi startet bevisst med 
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generelle spørsmål før vi gikk over til mer spesifikke. I tillegg handlet de innledende 

spørsmålene om informantens bakgrunn for å gjøre informanten komfortabel med 

intervjusituasjonen. Dette kan være en fordel før man kommer inn på mer vanskelige tema 

(Tjora, 2017, s. 116). Intervjuguiden var delt inn i fire deler i tillegg til en avrundede del. 

Informantene ble i starten opplyst om strukturen for intervjuet og ble underveis informert om 

overgangen til nytt tema. Intervjuene følger således strukturen som Tjora (2017, s. 147) omtaler 

med oppvarmingsspørsmål, refleksjonsspørsmål og avrundingsspørsmål. I tillegg var vi obs på å 

formulere åpne spørsmål for å hindre å legge føringer på informantenes svar, noe også Thagaard 

(2016, s. 103) nevner som en fordel. For å unngå ledende svar forsøkte vi å unngå ja/nei-

spørsmål og heller stille åpne spørsmål der informanten ble invitert til å presentere sine 

synspunkt og erfaringer.  

 

Intervjuene ble gjennomført der informantene ønsket det, i all hovedsak i deres kontorlokaler. 

Dette gjorde vi fordi det er viktig at informantene er i komfortable og trygge omgivelser for å 

snakke fritt (Tjora, 2017, s. 118-119). I tillegg var vi opptatt av å komme til informantene for å 

hindre at de skulle risikere reisetid eller andre ting som kunne gjøre det mer tungvint for dem å 

delta. Vi var begge til stede i samtlige intervjuer slik at en kunne ha fokus på å stille 

hovedspørsmålene, samtidig som den andre kunne observere og gjøre notater. Begge deltok 

aktivt i å stille oppfølgingsspørsmål. Det ble bevisst ikke gjort notater på PC for å unngå at man 

blir sittende bak en skjerm. Av den grunn ble notater gjort for hånd. 

 

Informasjon om studien og intervjuets gjennomføring ble gitt til informantene over mail i forkant 

av intervjuet, og muntlig før intervjuet. I overensstemmelse med Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) informerte vi om hva som ville skje med den innsamlede dataen og at alle opplysninger 

vil bli slettet ved prosjektets avslutning. I den sammenheng var det også viktig at informantene 

signerte en samtykkeerklæring basert på NSD sin mal i intervjuet. Vi opplyste også om at 

intervjuet ville ta en time. Dette varierte noe og intervjuene varte mellom 50 minutter til 75 

minutter.  

 

Det ble benyttet lydopptak i studien for å sikre at vi fikk med oss alt som ble sagt. Dette ble 

informantene spurt om i starten av intervjuet og samtlige informanter godtok dette. Det ble 
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Figur 5. Dataabstraksjonsstigen. Basert på Miles og Huberman (1994). 

 

benyttet både båndopptaker og til tider mobiltelefon for å ta opp intervjuene. Så snart disse var 

overført til PC ble opptakene slettet. Ifølge Tjora (2017, s. 167-168) kan informanter bli påvirket 

av at samtalen tas opp. Noen kan virke skeptiske, og andre kan begrense sine uttalelser. Vi 

opplevde imidlertid at informantene var fortrolig med å dele sine tanker og erfaringer med oss, 

men ble også i enkelte tilfeller bedt om å ikke gjengi spesifikke utsagn, noe vi har tatt hensyn til.  

3.5 Bearbeiding av data  

Alle lydopptakene av dybdeintervjuene ble fortløpende fullstendig transkribert. Kvale (1996) 

påpeker at det ikke finnes objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form og at det er anbefalt 

å tilpasse transkripsjonen til den aktuelle situasjonen. Da det i denne studien ikke var helt klart 

hva som ville bli hovedfokus videre, var det hensiktsmessig å gjøre en detaljert transkribering. 

Det ble dessuten også valgt å skrive ut intervjuene på bokmål, selv om noen av informantene 

snakket dialekt.  

 

I arbeidet med å bearbeide og redusere den innsamlede dataen, har vi jobbet med en 

fremgangsmåte i overensstemmelse med det Miles og Huberman (1994) omtaler som «The 

ladder of Analytical Abstraction», heretter omtalt som dataabstraksjonsstigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter at alle intervjuer var transkribert ble datamaterialet gjennomgått av oss begge for å se etter 

hovedtrekk og hvilke temaer som var gjentakende. Dette er det andre steget på stigen som 

omhandler analytisk abstraksjon. Deretter la vi det frem for hverandre for å se om vi var kommet 

1I Oppsummering av intervju  

2) Identifisere tema og trender 

3) Identifisere mønstre og foreslå 
forklaringer  
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frem til det samme. Vi ble så enig om hvilke kategorier den gjentakende dataen kunne kobles til.  

Dette ble grunnlaget for kodingen. Vi valgte å bruke fargekoder knyttet til hver kategori og gikk 

gjennom seks intervjuer hver, de som vi ikke selv hadde transkribert. Dette var bevisst for å 

sørge for at vi begge ble godt kjent med datamaterialet. Etter å ha kodet seks intervjuer, gikk vi 

over den andres koding for å sjekke om noe burde endres. Der vi var uenig stoppet vi opp for å 

diskutere kodingen. Da alt datamaterialet var kodet, ble det samlet i ulike dokumenter som 

representerte de forhåndsbestemte kodene. Vi diskuterte så hva som var hovedtrekk i materialet 

før vi opprettet en analysematrise. Dette er et nyttig verktøy for å presentere informasjon 

systematisk for å bidra til å identifisere funn og se mønstre (Miles og Huberman, 1994, s. 91). 

 

For å redusere data laget vi en matrise for å få oversikt over datamaterialet. Her ble informantene 

fordelt nedover og kategoriene bortover i en tabell. Kategoriene er innovasjon i helsevesenet, 

prosjektrammer, teknologi, ledelse, kultur, struktur, metode, muligheter med designdrevet 

innovasjon og utfordringer med designdrevet innovasjon. Hovedfunnene og viktige sitater til 

hver informant ble fordelt på hvert tema i matrisen. Dette var et viktig ledd i å redusere dataen og 

kan ses i overensstemmelse med det andre steget på dataabstraksjonsstigen. Etter dette har vi 

rapportert om hovedfunnene ved å skrive disse ut i tekst. I tillegg har vi gått over hverandres 

skriftlige materiale for å dobbeltsjekke at essensen av intervjuene er representert i teksten.  

3.6 Kvalitetsvurdering 

I både kvalitativ og kvantitativ forskning er kvalitetssikring av den informasjonen man 

innhenter viktig. Hva som er gode kvalitetsmål innen kvalitativ forskning er noe omdiskutert i 

litteraturen. Ofte brukes kriteriene pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet som indikatorer på 

kvalitet, men også troverdighet, bekreftbarhet, og overførbarhet anses som gode indikatorer 

(Thagaard, 2013). Tjora (2017) argumenterer imidlertid for at pålitelighet, gyldighet og 

generaliserbarhet fungerer godt som kvalitetskriterier også innen kvalitativ forskning. I vår 

diskusjon av studiens kvalitet vil vi ta utgangspunkt i de tre sistnevnte kvalitetsmålene.  

3.6.1 Pålitelighet 

Pålitelighet eller reliabilitet henger sammen med studiens innsamlede data, og omhandler hvilke 

data som har blitt brukt, hvordan den er samlet inn og hvordan den har blitt bearbeidet 
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(Johannesen, Tufte og Christoffersen 2016, s. 231). Det er viktig å redegjøre for pålitelighet 

ettersom forskerens engasjement i en tematikk kan påvirke resultater i en studie. Fullstendig 

nøytralitet finnes ikke innenfor en fortolkende tradisjon som kvalitativ forskning er basert på, 

derfor er det viktig å redegjøre for egen posisjon og engasjement (Tjora 2017, s. 235).  

 

Pålitelighet i en studie blir styrket ved at den anvendte fremgangsmåten tilgjengeliggjøres 

overfor leseren (Thagaard, 2013, s. 203). I studien har vi vært opptatt av å beskrive vår 

fremgangsmåte i detalj for å styrke påliteligheten. Som en del av dette har vi i tillegg lagt ved 

informasjonsskjema til informanter (vedlegg 1) og intervjuguiden (vedlegg 2). Vi har forsøkt å 

være så konkret og spesifikk som mulig når det gjelder rapportering av vår framgangsmåte. I den 

sammenheng har vi forsøkt å tydeliggjøre hva som er data basert på dybdeintervjuene, hva som 

er andre personers litteraturbidrag, og hva som er våre tolkninger, slik at leseren skal kunne 

skille mellom dette (Thagaard, 2013, s. 203). 

 

For å hindre at vårt personlige engasjement skal påvirke resultatene, har vi gjort individuelle 

vurderinger før vi har diskutert i fellesskap for å kontrollere at vi har kommet frem til det samme. 

Det kan tenkes at to forskere også kan påvirke hverandre, og derfor har vi vært opptatt av å gjøre 

våre egne vurderinger før vi har gått gjennom ting sammen. Det at vi ellers har tatt beslutninger i 

fellesskap og at vi har fått diskutert ulike syn kan være med på å styrke studiens reliabilitet 

(Thagaard, 2013, s. 203). Når det gjelder bruk av sitater så har vi valgt ut sitater som i særlig 

grad kan belyse hovedtematikken i intervjuene. Vi har brukt lydopptak i alle intervjuene og viser 

til direkte sitater, ordrett fra informantene. Dette kan ifølge Tjora (2017, s. 237) også være med 

på å styrke påliteligheten.  

3.6.2. Gyldighet 

Gyldighet eller validitet handler om i hvilken grad svarene vi finner i forskningen faktisk er svar 

på spørsmålene som er stilt og således om den undersøker det den er ment å undersøke (Tjora, 

2017, s. 232). Det kan med andre ord sies å handle om «gyldighet av de tolkninger forskeren 

kommer frem til» (Thagaard, 2013, s. 204). Seale (1999, s. 38-40) skiller mellom intern og 

ekstern validitet. Han knytter intern validitet til årsakssammenhenger innenfor en studie, 

hvorimot ekstern validitet knyttes til om forståelsen innen en studie, også kan være gyldig i andre 
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sammenhenger (Seale, 1999, s. 40-41). Det sistnevnte diskuterer vi som overførbarhet i neste 

delkapittel.  

 

For å sikre gyldighet er det viktig at forskningen forholder seg til aktuelle teorier og tidligere 

forskning som er gjort innen samme område. I tillegg er det viktig å begrunne valg av 

eksempelvis datagenerering. I denne studien har vi inkludert det som fremstår som relevante 

teorier og tidligere forskning som er gjort på området, til tross for at det er få studier knyttet til 

designdrevet innovasjon. Vi har også begrunnet valg av metode, og forklart at kvalitative 

dybdeintervjuer fremstår som den best egnede fremgangsmåten basert på vår problemstilling. 

Silverman (2011, s. 360-373) anvender begrepet transparency (gjennomsiktighet) som et relevant 

utgangspunkt for å styrke forskningens validitet. Dette innebærer å tydeliggjøre grunnlaget for 

fortolkninger. Dette har vi forsøkt å gjøre tydelig slik vi nevnte knyttet til reliabilitet, ved å ha et 

så klart skille som mulig mellom fremleggelse av det som har blitt sagt i intervjuer, versus egne 

tolkninger. I tillegg har vi lagt frem en oversikt over vår dataabstraksjon for å vise hvordan vi har 

analysert og gjort tolkninger for å redusere datamengden, se modell i avsnitt 3.7.  

 

Når det gjelder relasjoner til feltet har ingen av oss hatt noe spesiell nærhet til hverken feltet eller 

informantene. Vi opplever at vår posisjon og relasjon til informantene har vært av nøytral grad 

og at dette ikke har påvirket studien i nevneverdig grad (Thagaard, 2013, s. 205-206). Før 

prosjektets ferdigstilling ble hovedfunnene sendt på mail til alle informantene. Det ble spurt 

spesifikt etter tilbakemeldinger og kommentarer, for å forsikre oss om at fremstillingen vår 

stemte overens med informantenes oppfatning. Tilbakemeldingene ble tatt i betraktning og 

korrigert etter informantenes ønske.  

3.6.3 Overførbarhet  

Overførbarhet eller generaliserbarhet handler om hvorvidt studien er relevant for andre enheter 

enn de som faktisk er undersøkt. Det har i lang tid blitt diskutert hvorvidt et kvalitativt 

forskningsdesign kan ses på som generaliserbar. Ifølge Tjora (2017, s. 238) er det uheldig at 

generalisering ofte kun blir sett på som relevant i kvantitative studier, og mener at det er vel så 

viktig i kvalitative studier. Likevel ligger det en del kriterier til grunn for å kunne karakterisere 
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en studie som generaliserbar, og i forskning hvor man går dypt inn i et forskningsoppdrag (case) 

kan det være vanskelig å nå målene om generaliserbarhet (Tjora, 2017, s. 239). 

  

I denne studien har ikke målet vært å generalisere datamaterialet, men det har vært et ønske om å 

oppdage funn som kan ses på som relevant også i andre prosjekter i helsevesenet eller i offentlig 

sektor for øvrig. Ifølge Thagaard (2013) og Tjora (2017) kan resultatene fra en kvalitativ studie 

ha en betydelig overføringsverdi til andre enheter innenfor samme fenomen hvis de riktige 

kriteriene er overholdt. Resultatene fra denne studien kan dermed være relevante for prosjekter 

med lignende forutsetninger og betingelser. Det er opp til leseren å vurdere om funnene som er 

gjort i studien kan gjelde for eget arbeid (Tjora, 2017, s. 240).  

3.6.4 Etiske betraktninger 

Gjennom hele forskningsprosessen har vi vært opptatt av å gjennomføre studien på en etisk og 

hensynsfull måte. Før vi begynte datainnsamlingen meldte vi inn og fikk prosjektet godkjent av 

Norsk senter for forskningsdata (NSD). I forkant av alle intervjuene fikk informantene tilsendt et 

informasjonsskriv med samtykkeerklæring på mail. Her oppga vi informasjon om studiens 

formål, samt metode for innsamling og bearbeiding av data. Det ble også opplyst om bruk av 

lydopptak og at dette vil bli behandlet på en sikker og skånsom måte, og slettet etter prosjektets 

avslutning. Herunder var informantenes rett til anonymitet tydeliggjort. Samtykkeerklæringen 

ble skrevet under og godtatt av alle informanter før intervjuene ble gjennomført. I etterkant av 

intervjuene ble det også opplyst om muligheten om å kontakte oss på mail dersom det skulle 

oppstå forandringer. 

3.7 Dataabstraksjon  

Tabellen under er en illustrasjon av hvordan vi har gått fra rådata til kategorier og så funn. Denne 

synliggjør fremgangsmåten vår og har i tillegg vært et hjelpemiddel for å systematisere 

datamaterialet vårt. Det første steget illustrerer en grov oppsummering av datamaterialet knyttet 

til de ulike casene. Dette representerer det første steget på det Miles og Huberman (1994) 

omtaler som dataabstraksjonsstigen. Det neste steget illustrerer hvilken kategori dataen så har 

blitt samlet inn i. Dette var nyttig i arbeidet for å systematisere og få oversikt over datamaterialet. 

I dette arbeidet var det dessuten sentralt å identifisere tema og trender, som tilsvarer det andre 
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steget på dataabstraksjonsstigen. I illustrasjonen på neste side er det også forklart hva vi legger i 

kategorien og nøkkelord som har vært nevnt i intervjuene tilhørende de respektive kategoriene.   

 

Det tredje og mest avanserte steget på dataabstrakssjonsstigen handler om å identifisere mønstre 

og å foreslå forklaringer. Dette er også representert i illustrasjonen vår. Punktene som 

fremkommer under på det tredje nivå er også sentral i den videre redegjørelsen og danner 

grunnlaget for diskusjonen i oppgaven.  
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1. Oppsummering av datamaterialet    2. Kategorier  
(Tema og trender)   

3. Samlet kategorier 

(Mønstre og forklaringer)   

• Mindre driv for innovasjon i helsesektoren  

• Fagorienterte ansatte  

• Snakker lite om innovasjon på avdelingsnivå 

 

• Vanskelig å ta folk ut av linjeaktiviteter 

• Helsesektoren er mer spredt 

• Kompleks struktur mtp forvaltningsnivåer 

• Ikke rigget for utvikling, men anskaffelser 

• Saker på personvern og informasjonssikkerhet 

Helsevesenet 
Kjennetegn og viktige 

innspill om helsevesenet 

som bransje.  
(Driftsfokusert, rigid, 

kompleks)  

Helsesektoren og 

prosjektrammer 
Økonomi og silo-

organisering påvirker 

graden av innovative 

prosjekter i 

helsesektoren  

• Forankring hos ledelsen var viktig  

• Utnyttet en «desperat» situasjon 

• Vilje til gjennomføring  

 

• Ønsket å bruke design - plukket forskjellige metoder  

• Mange brukergrupper involvert 

• Burde hatt et mer finansielt fokus  

Prosjektrammer 
Rammer som la 

grunnlaget for hvordan 

de spesifikke prosjektene 

ble gjennomført  
(Forankring, vilje, 

finansiering, press)  

• Avgjørende med forankring hos ledelsen  

• En uvanlig situasjon med samarbeid med øverste ledelse  

 

• Viktig med frie tøyler, men også noe av det vanskeligste  

• Stor grad av sentralisering/ mange råd og forum som 

skal uttale seg  

• Lite smidig og blir ofte stoppet av byråkrati  

Struktur 
Strukturelle faktorer som 

påvirket prosjektene  
(Byråkratisk, 

sentralisering, 

kompleksitet) 
• Unikt med en engasjert og interessert leder 

• Positivt at ledelsen viser tydelig gjennomføringskraft og 

tro på metoden 

 

• Ansatte har ikke hatt nok tillit fra ledelsen til å velge de 

beste løsningene  

• Tendens til at ting besluttes «oppe» i systemet 

• Sterke føringer på hvilket område som ble valgt  

Ledelse 
Ledelsens rolle og 

påvirkningskraft i 

prosjektene 
(Tillitt, engasjement, 

ansvar) 

• Teknologi hadde en underordnet rolle 

• Handlet mer om å finne nye måter å organisere/ 

samarbeide på 

 

• Teknologi spilte en liten rolle  

• Var ikke tema med teknologi i tidlig stadiet av 

prosjektet  

• Trivdes med å jobbe tverrfaglig og synes det fungerte 

godt  

• Ikke kultur for å prøve og feile  

• Dårlig innovasjonskultur – ikke lagt opp til det  

 

• Godt samarbeidsklima, trolig som følge av at man har 

jobbet mye med kommunikasjon og samarbeid 

• Kulturkrasj mellom organisasjonene  

• Ikke så viktig hva man kaller metoden  

• Mye kritikk til tjenestedesign pga mangel på 

implementering 

• Kvalitativ versus kvantitativ metode  

• Tjenestedesign som begrep blir brukt lite 

 

• Tror ikke tjenestedesign er en metode, mer et tankesett 

• Mener det ikke har så mye å si hva du kaller det  

• Avhengig av kunnskapen om metodene som ble 

gjennomført 

• Brukte tid på å forklare metoden i prosjektet 

 

Teknologi 
Rollen teknologi spilte i 

prosjektene  

Kultur 
Kulturelle faktorer som 

påvirket prosjektene  
(Tverrfaglighet, 

innovasjonskultur, 

organisasjonstrender, 

samarbeid)  

Organisasjons-

rammer 
Designdrevet 

innovasjon blir påvirket 

av forskjellige 

organisatoriske faktorer:  
Kan deles inn i et 

instrumentelt (struktur, 

ledelse, teknologi) og et 

institusjonelt (kulturelt) 

perspektiv  
  

C
a
se

 1
 

C
a
se

 1
 

C
a
se

 1
 

C
a
se

 1
 

C
a
se

 1
 

C
a
se

 1
 

C
a
se

 1
 

C
a
se

 2
 

C
a
se

 2
 

C
a
se

 2
 

C
a
se

 2
 

C
a
se

 2
 

C
a
se

 2
 

C
a
se

 2
 

Metode  
Ulik metodeforståelse 

som påvirket prosjektene  
(Fremmed, nytt, 

kvalitativ vs. kvantitativ)  

Metode 
Ulik tilnærming til 

metodikk i prosjektene 

skaper 

uoverensstemmelser.  
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Figur. 6. Dataabstraksjonsmodell.  

 

 

• Tjenestedesign fører til samme virkelighetsforståelse  

• Får testet løsninger raskere  

• Ansatte synes det ofte er gøy 

• Handlet ikke om at det var så nytt, men var viktig å 

sette ting i et system  

• Verdifullt å stille de dumme spørsmålene  

• Tjenestedesign kan avklare forventninger og ønsker 

• Positivt med visualiseringen  

• Fint med eksterne fordi de ikke er formet og farget 

av sykehuset. Ser på tjenesten utenifra og på en 

helhetlig måte 

  

• Forstå behov og reelle problemstillinger  

• Skaper entusiasme 

• Positivt for «branding» 

• Skaper kompetanse og læring om metodikk 

• Involvering og samling av ulike fagpersoner 

• Løsninger som møter reelle behov  

• Tørre å bruke tid på problemstilling  

• Samle folk jevnlig i samme rom  

• Jobbet fort. Resultater på kort tid. Åpen dialog.  

• Skeptisk til tjenestedesign og om det hører hjemme i 

helse 

• Sitter litt inne å bruke helsebudsjettet på sykehusene 

til tjenestedesign  

• Rollekrasj/ Unge designere vs. Overleger  

• Metodeforskjeller. Kvalitativ/ kvantitativ  

• Stor forskningstyngde - mener tjenestedesign er for 

«lettvint»  

• Tjenestedesigneren jobber ikke med implementering 

• Skeptisk til om det var Designit/ tjenestedesign sin 

fortjeneste at prosjektet ble vellykket  

• Lite kjennskap til begrepet  

• Noen ansatte litt krenket av innspillene fra 

designerne  

 

• Full brukerinnsikt kan være vanskelig  

• Kan bare være en «hype» 

• Ikke alltid så tverrfaglig fra designsiden 

• Forprosjektsyndrom 

• Begrepsforvirring  

• Vanskelig å overlate tillitt  

• Skepsis  

• Forventningsstyring 

• Tidkrevende å rigge et team som kan jobbe med det  

Muligheter 
Faktorer som viser til 

mulighetene designdrevet 

innovasjon har i 

helsevesenet 
(Felles 

virkelighetsforståelse, 

branding, morsomt, økt 

kompetanse om 

metodikk)  

Utfordringer  
Utfordringer med 

designdrevet innovasjon i 

helsevesenet  
(skepsis blant ansatte, 

nytt og ukjent begrep, 

rollekrasj, 

ressurskrevende)  

Muligheter/ 

utfordringer med 

designdrevet 

innovasjon i 

helsevesenet  
Argumenter som kan 

tale for og imot i 

anbefale designdrevet 

innovasjon i 

helsevesenet  

C
a
se

 1
 

C
a
se

 1
 

C
a
se

 2
 

C
a
se

 2
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4.0 Analyse av funn  

I dette kapittelet vil vi presentere funnene fra studiens datamateriale. Funn knyttet til de to casene 

vil presenteres hver for seg. Etter hver presentasjon legger vi frem en oppsummering av 

hovedfunn. Innenfor hvert case er funnene delt inn i de ulike kategoriene fra 

dataabstraksonsmodellen. Disse er innovasjon i helsesektoren, prosjektrammer, 

organisasjonsrammer og metodikk.  

4.1 Case 1 - «Hvis pasienten fikk bestemme» 

4.1.1 Innovasjon i helsesektoren 

Blant informantene oppfattes helsesektoren som driftsfokusert, kompleks og hierarkisk, med lite 

konkurransefokus. Samtidig er det en bevissthet rundt utfordringer man står ovenfor og det 

finnes optimisme og endringsvilje. Helsesektoren består av mange kunnskapsrike mennesker og 

de fleste informantene mener det er store muligheter for økt grad av innovasjon i tiden fremover. 

Dette med forutsetning om at man klarer å organisere seg på en hensiktsmessig måte. Ifølge 

informantene er noen av de største utfordringene med innovasjonsarbeid knyttet til 

organisasjonsstruktur, økonomi, og en stor drift- og fagorientering. Den komplekse 

organisasjonsstrukturen er preget av siloer og det er stor avstand mellom ledelsen og fagansatte. 

Informant 9 understreker helsesektorens kompleksitet med følgende uttalelse: «Jeg tenker at det 

er komplekst, veldig komplekst. Alle endringer i et sykehus har store ringvirkninger (...)».  

  

Det fremkommer en oppfatning av at helsesektoren generelt er mindre innovativ fordi den ikke 

lar seg påvirke av konkurranse og kommersialisering, slik som private aktører. Informant 9 

påpeker imidlertid at det er større tradisjon for konkurranse og kommersialisering knyttet til 

forskningen i helsesektoren. En annen informant forklarer følgende:  

   

Innovasjon, kommersialisering og tjene penger, det lukter litt av Wall Street og greed is 

good ikke sant, så når vi begynte å snakke om innovasjon, støtteordninger og 

kommersialisering så hørte du jo bare *lager skrekklyd*, det ville de ikke høre noe av. 

(Informant 6).   
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I helsevesenet er man svært fagorienterte og opptatt av å levere best mulig pasientbehandling. 

Blant informantene er en utbredt forståelse at helsepersonell fort blir satt i etablerte yrkesroller, 

og får lite tid og mulighet til å handle utenfor disse rammene. Dette fører til fravær av innovativ 

tankegang, og funnene tilsier at helsepersonell snakker lite eller aldri om innovasjon i hverdagen: 

«Innovasjon er fortsatt et litt fremmedord i store deler av helsevesenet» (Informant 11). En annen 

informant forklarer at: «Vår hverdag som sykehusleger, vi har det så travelt. Vi har ikke tid til å 

tenke veldig mye utenfor boksen, men vi er bare opptatt av å få dette til å fungere bra. Så vi var 

nok veldig fagorienterte altså» (Informant 1). 

4.1.2 Prosjektrammer 

Med prosjektrammer tenker vi på konteksten og rammene rundt som har påvirket prosjektene i 

studien. For mer utfyllende beskrivelse av prosjektene, se casebeskrivelse i kapittel 1.3. Mange 

av informantene i case 1 uttrykker at de hadde lite eller ingen kjennskap til tjenestedesign fra 

tidligere, og mange var skeptiske til metoden før prosjektstart. Informant 11 forklarer at det var 

en forutsetning å bruke tjenestedesign for å få ekstern finansiering: «(...) vi hadde jo fått de 

pengene og måtte jo bruke det på tjenestedesign og kunne ikke bruke det på en røntgenlege eller 

et eller annet, så vi bare måtte». Dette var en oppfattelse som ble delt av flere av de ansatte på 

OUS. 

 

Før oppstart av prosjektet hadde OUS allerede forsøkt å løse utfordringene knyttet til 

brystkreftdiagnostikk, og de hadde blant annet utarbeidet en rapport som kartla flaskehalser og 

foreslo mulige løsninger. Tiltakene i rapporten fikk imidlertid ikke innvilget finansiering fra 

OUS, og ble derfor ikke gjennomført. Det tidligere arbeidet utgjorde likevel et godt grunnlag da 

tjenestedesignprosjektet med Designit ble satt i gang. På bakgrunn av dette var det delte 

meninger om hvorvidt det var tjenestedesign som metode som bidro til at man lyktes med 

prosjektet, eller om det var rammene rundt og tidligere arbeid som la grunnlaget: 

 

Det var ganske stor uenighet i gruppen i forhold til hvorvidt det var den metoden som 

gjorde at man lyktes med å få til en endring, eller om det var det at det reelt sett fulgte 

penger med i implementeringsfasen. (Informant 5). 
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Selv om case 1 var karakterisert som et designprosjekt, var fokuset til de ansatte på å løse 

problemene, uavhengig av metode. Informant 1 forklarer som følger: «(...) Så du kan si at vi var 

ikke så opptatt av hva designerne gjorde, vi var mer opptatt av hva vi kunne få til i fagmiljøet 

(…)». Da prosjektet startet befant OUS seg i en kritisk situasjon, og man var helt avhengig av 

forbedringer. Det har vært et tydelig press på å få til endring og de ansatte har vært desperate 

etter å forbedre situasjonen: «Jeg tror vi utnyttet litt akkurat i det tilfellet, den desperasjonen i at 

nå må vi gjøre noe» (Informant 4).  

4.1.3 Organisasjonsrammer 

I denne studien brukes begrepet organisasjonsrammer om de organisatoriske faktorene rundt 

prosjektene inkludert teknologi, ledelse, kultur og struktur. Funnene knyttet til denne kategorien 

vil presenteres i den overnevnte rekkefølgen.  

  

Teknologi 

Teknologi hadde en underordnet rolle i prosjektet. Informantene forklarer at det var lite fokus på 

teknologi, og at det heller handlet om å finne nye måter å samarbeide og organisere seg på. En 

informant forklarer følgende: 

 

Det er jo et tankekors når vi nå har et satsningsområde som heter bruk av teknologi og 

nye arbeidsformer, så er vi jo veldig opptatt av hva teknologi skal løse for oss, men 

hovedutfordringene er aldri teknologi, det er hvordan vi bruker teknologi og vår evne til å 

endre organisasjonen. (informant 6).  

 

Blant informantene er det et tydelig ønske om å bruke teknologi mer effektivt, men det er også 

en forståelse av at det er vel så viktig å ta hensyn til andre organisatoriske faktorer: «(...) vi sier 

jo at å innføre ny teknologi det er 20 % teknologi og 80% organisasjon og det slår aldri feil» 

(Informant 6). 

 

Ledelse 

Brystkreftprosjektet skilte seg ut på OUS ved at det var forankret hos øverste ledelse fra start, og 

at prosjektet ble drevet av en engasjert toppleder. Informant 1 tror dette var viktig for prosjektet 
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og sier: «kanskje en grunn til at det hadde større mulighet til å lykkes var at det var løftet til et 

høyere nivå på sykehuset. Dette kan ses på som noe uvanlig på OUS da det er vanlig å delegere 

prosjektansvar lenger nedover i systemet: 

  

Det er en uvanlig situasjon i et så stort sykehus. Vanligvis så pleier en sånn type 

oppgave å bli delegert nedover i systemet, slik at det kanskje er en klinikkleder eller en 

avdelingsleder som får i oppgave å løse dette, og sette ned en gruppe og så leveres det 

oppover i systemet. Så det er liksom milevis avstand. Men lederen var en som var 

forankret helt til topps. (Informant 5). 

  

En av suksessfaktorene i brystkreftprosjektet ser ut til å være forankring hos øverste ledelse. 

Informant 6 forklarer at «hvis du skal få til endring og innovasjon så er det en ting som er viktig 

(...) det er at du har med deg ledelsen. En leder som vil ha innovasjon i organisasjonen sin får en 

innovativ organisasjon» (Informant 6). Dette er et syn som deles av flere av informantene og 

informant 1 forklarer at: «dette er ikke noe vits å starte med hvis man ikke får forankring i 

øverste ledelse» (Informant 1). 

  

I tillegg blir personlighetstrekkene til en av lederne trukket frem som svært avgjørende for 

gjennomføringen av prosjektet. Informant 4 forklarer at: «Det som kanskje var det aller mest 

unike i det prosjektet var at vi hadde leder X. Når h*n vil at noe skal lykkes, da skal det lykkes 

da på en måte». Det er flere informanter som deler dette synet, og påpeker det som avgjørende 

for prosjektets suksess. En engasjert og motivert leder ses derfor på som utelukkende positivt 

blant informantene.   

 

Kultur 

En del av intervjuobjektene i denne studien har kommet inn på tema som omhandler kultur og 

organisasjonskultur. Innenfor disse kategoriene inngår faktorer som samarbeid, åpenhet og 

innovasjonskultur.  

 

Alle informantene forteller at de er vant til tverrfaglig samarbeid og at dette er vanlig i de fleste 

prosjektene på OUS. De aller fleste har en positiv opplevelse med å jobbe tverrfaglig og mener at 
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dette er med på å styrke teamarbeidet, og at det gir bedre resultater. I brystkreftprosjektet kan det 

virke som man har jobbet enda mer aktivt med tverrfaglig samarbeid enn i tradisjonelle 

prosjekter, og det har vært fokus på å få gode relasjoner og en felles virkelighetsforståelse: «Det 

er jo veldig oppklarende og så blir man mer raus overfor hverandre» (Informant 9). Selv om det 

har vært fokus på åpenhet og samarbeid på tvers i prosjektet, har det også vært utfordrende å 

jobbe på denne måten. Informant 6 forklarer at: «Tverrfaglighet er svaret på alt (...) Vi har blitt 

gode på alle disse produksjonssiloene, men det er det å få ting til å gå på tvers som er 

utfordringen». Det gjennomgående at det er vanskelig å få til en innovativ kultur i helse, og at 

det ikke alltid kommer like naturlig. Informant 4 forklarer at:  

 

De er veldig spesialister og de er veldig yrkesstolte (...) Det er veldig dårlig 

innovasjonskultur på sykehuset egentlig. Fordi det er ikke lagt opp sånn. Du får ikke cred 

for å prøve og feile på sykehuset, du får bare cred for å greie det. (...) Du må tørre å gjøre 

ting annerledes uten at du har bevisene på det først. Og det er helt motstridende til 

science-verden. (Informant 4). 

 

Denne forståelsen deles av flere av informantene og det fremkommer at det er en manglende 

kultur for å tenke innovativt og diskutere innovative løsninger på bakkeplan. 

 

Struktur 

Organisasjonsstrukturen på OUS kan ses på som en utfordring hva gjelder 

prosjektgjennomførelse. En informant forklarer at: 

  

Det er litt det jeg mener med å si at det var instituert og ledet av en som satt i staben til 

administrerende direktør. Det er en uvanlig situasjon i et så stort sykehus. Vanligvis så 

pleier en sånn type oppgave å bli delegert nedover i systemet, slik at det kanskje er 

en klinikkleder eller en avdelingsleder som får i oppgave å løse dette. (Informant 5). 

 

At brystkreftprosjektet var forankret i toppledelsen samtidig som ansatte på flere nivåer var 

involvert, ga et godt grunnlag for prosjektet. Likevel var det en del utfordringer knyttet til 

arbeidsoppgaver og ansvar. I en travel hverdag ses det på som utfordrende å ta leger og 
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helsepersonell ut av daglige oppgaver for å jobbe med prosjektarbeid, og det kan virke som man 

ikke har en naturlig måte å strukturere dette på. 

4.1.4 Metode 

Kategorien metode handler i denne studien om informantenes oppfatninger og erfaringer knyttet 

til forskjellig type metodikk i prosjektarbeid. Blant informantene er det ulik metodisk forståelse 

og stor variasjon hvorvidt man er kjent med ulike metoder. Før prosjektstart var det skepsis til 

tjenestedesign, og informantene påpeker at de er vant til å jobbe mer tradisjonelt. En informant 

forklarer at: «De andre prosjektene jeg har vært med i er mer sånn tradisjonelt organisert, med et 

mandat og nedsatt en gruppe. Gjerne en arbeidsgruppe og en styringsgruppe, eventuelt en 

referansegruppe» (Informant 5). Tjenestedesign som begrep var veldig fremmed for mange av 

informantene. Informant 11 poengterer at: «Design i helsevesenet det ble jo litt latterliggjort (...) 

Ingen hadde hørt noe om det (...) og med begrepet design så tenker du jo pene møbler og interiør, 

klær, lamper og sånn». I spørsmål om hvilke andre metoder som brukes på OUS, forteller flere 

informanter om metodikken Lean, som ble tatt i bruk fra 2015. Informant 4 er enig i at man ofte 

benytter seg av tradisjonelle metoder, men viser at det kan være verdifullt å bruke designdrevne 

metoder i tillegg: 

  

Lean er litt mer sånn at du tar tak i en ting, løser det, og jobber med kontinuerlig 

forbedring, mens når du ikke helt vet hva man prøver å løse, så tror jeg det er sunnere 

å kjøre designdrevet, eller tjenestedesignmetodikk. (Informant 4).  

 

Mange av de ansatte var ikke så opptatt av selve metoden, men mer opptatt av å få løst 

problemene. Informant 1 uttrykker at: «Det er sikkert veldig mange som vil si at designerne er 

kjempeviktige. Jeg tror nok at fagfolkene er enda viktigere». Videre forklarer informanten at: 

«Det er jo et begrep som vi eller jeg bruker lite. (..) fra mitt ståsted så var jeg bare opptatt av å få 

gode pasientforløp for pasientene». Flere informanter delte denne oppfattelsen og forklarte at de 

ikke helt klarte å sette seg inn i metoden, men var fornøyde så lenge det var med på å forbedre 

problemene. Det var også noen informanter som mente at metoden ikke føltes ny eller annerledes 

enn tidligere prosjektmetoder. Blant mange av informantene fremkom det også en uenighet hva 

gjelder prosjektets fremstilling i media. Der ble det fremstilt som om tjenestedesign var 
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avgjørende for at prosjektet ble vellykket. Flere av informantene sier seg uenig i dette og mener 

at det var vel så mye fagfolkene sin fortjeneste. Informant 5 forklarer videre at: «Jeg tror ikke 

personlig at det var tjenestedesign som metode som revolusjonerte den prosessen». 

4.1.5 Muligheter og utfordringer med designdrevet innovasjon  

Gjennom intervjuene har det vært et stort fokus på å kartlegge hva informantene opplever har 

fungert med tjenestedesign, hvilke muligheter det har gitt og hvilke utfordringer de har opplevd. 

Vi presenterer først funn knyttet til muligheter med tjenestedesign og deretter utfordringer.  

 

Muligheter  

Mange av informantene mener at tjenestedesign egner seg godt i et forstadium i prosjektarbeid 

og er en god metode for å identifisere problemområder. Informant 4 forklarer at: «jeg tror at 

gjennom tjenestedesignprosessen så fikk vi identifisert og prioritert hva det var vi skulle løse 

(...)». Videre forklarer informant 1 at: «(...) det var en veldig god start på prosjektet, at man 

startet helt på bunnivå og prøvde å tenke nytt».  

  

Forventningsavklaring blir trukket frem som viktig av flere informanter og henger sammen med 

det å skape en felles virkelighetsforståelse. I intervjuene nevner informantene at tjenestedesign 

har vært en god metode for å forstå hverandres arbeidsoppgaver, noe som kan føre til et enda 

bedre tverrfaglig samarbeid. Informant 6 forklarer at:  

 

(...) samme virkelighetsforståelse. Det er nøkkel nummer en. Er det en ting jeg har lært, 

så er det at vi ikke har samme virkelighetsforståelse (...). Det gjelder også fagfolk som 

tror de snakker om akkurat det samme, men det at du lager en tegning og legger på 

bordet, det gjør at folk sier okei, er det sånn? Sånn kan vi faktisk ikke ha det og da har du 

etablert en felles forståelse for at du må få til endring. (Informant 6). 

  

Informantene forklarer også at en felles virkelighetsforståelse av problemene fører til et tettere 

og bedre samarbeid. I tillegg mener flere at ekstern hjelp er noe av det som har tilført verdi til 

prosjektet. Andre informanter er derimot uenig i dette og mener at OUS kunne kommet frem til 

samme resultater uten hjelp utenfra. Flertallet av informantene påpeker likevel at eksterne 
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tjenestedesignere tilførte stor verdi, blant annet fordi det var nyttig å se på problemene fra et 

annet perspektiv. Det virker som at tjenestedesign har bidratt til å se tjenesten på en helhetlig 

måte og skape ny giv som mange av informantene mener de ikke hadde fått til uten ekstern hjelp. 

 

Det var også mange positive tilbakemeldinger på hvordan tjenestedesignerne fremstod og jobbet 

med problemstillingene. En tilbakemelding var at de jobbet med å forstå de ansatte, stille 

spørsmål og forklare brukerperspektivet. De prøvde ikke å late som de var eksperter på helse, og 

de fleste av informantene var fornøyde med måten de jobbet på. Ut ifra intervjuene virket det 

også som at det å bruke tjenestedesign var en positiv opplevelse og mange ga tilbakemeldinger 

på at de synes det var en morsom måte å jobbe på. To av informantene forklarer at: 

 

(Innovasjonskapabilitet) Det er åpenbar bivirkning. (...) mange går litt motstridende inn i 

det, jeg har aldri hørt noen som har sagt etterpå at dette her synes jeg var dårlig bruk av 

tid. Det skjer ikke, for folk synes det er veldig moro. Du får ulike perspektiver og litt 

annen måte å tenke på. (informant 6). 

  

Dette synes jo folk var litt gøy, spesielt de som ikke er med så mye i denne type møter, 

synes jo det er gøy å få være med i slike møter og få si hva de mener er flaskehalsene og 

problemene. Og treffe andre fra andre avdelinger som jobber med det samme, altså 

brystkreft. Så det var jo nytt og ble sett på som positivt, at man kunne prøve å tenke nytt. 

(informant 11). 

  

En informant mener at innovasjonskapabilitet er en bivirkning av tjenestedesign og flere 

informanter forklarer at de er åpne for å benytte seg av designmetoden i senere anledninger. 

Informant 6 forklarer at: «det har åpenbart vært med på å åpne øynene for tjenestedesign i 

helse». Til tross for motstridende tilbakemeldinger om det var metoden eller prosjektet som førte 

til suksess, mente mange av de ansatte at prosjektet ikke hadde blitt like vellykket hvis det ikke 

var for bruken av tjenestedesign. Imidlertid forklarer flere av informantene at tjenestedesign ikke 

har blitt benyttet i etterkant av prosjektet.  
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Utfordringer 

Gjennom intervjuene fremkommer det en generell skepsis til tjenestedesign som metode, og de 

færreste av informantene hadde hørt om begrepet. Dette kan gjøre det utfordrende å få 

gjennomslag for metoden og kan føre til skepsis blant ansatte.  

 

Informant 11 forklarer at det tar tid før man blir vant til noe nytt, og at hvis man bruker begrepet 

mer og viser til resultater vil skepsisen minske: «Utfordringen er nok fortsatt at det hvert fall i 

helsevesenet er fremmed, så metoden må jo bli litt mer kjent, stuevarm og så må man kunne vise 

til gode resultater. At det har noe for seg. Det er vel en utfordring».  

 

En annen utfordring med bruk av tjenestedesign i helsevesenet er metodeforskjeller. I helse har 

man et stort faglig fokus og er opptatt av kvantitativ forskning. I tjenestedesign jobber man 

kvalitativt og gjennomfører ofte få, men omfattende dybdeintervjuer. En av informantene viser 

tydelig skepsis til å bruke få informanter: 

  

(..) professorer som kanskje har skrevet 100 artikler, den største studien jeg har jobbet 

med hadde 9194 pasienter (...) så ville de snakke med 5 pasienter. Herregud, er det mulig. 

Så jeg var ganske skeptisk til det selv det må jeg innrømme». (Informant 6).  

  

Det kan derfor ses på som en utfordring for helsepersonell å ha tiltro til designdrevene metoder. 

Mange av informantene opplevde det som rart at noen yngre mennesker med designbakgrunn 

skulle komme inn å forklare hvordan legene som faktisk står i utfordringen skal løse problemene. 

Informant 4 forklarer at det er stor yrkesstolthet blant legene og mange kan oppleve at det kan 

være vanskelig å overlate styringen til designere: «Der kommer det tre stykker, damer, som er 

tredve og under på en måte, som skal drive å fortelle oss, 55 år gamle overleger hva vi skal gjøre 

liksom». Mange mener at de selv vet best hvor skoen trykker og uttrykker at de er lei av 

konsulenter: 

  

Vi visste og vet godt hva som er flaskehalsene, og så skulle det komme noen igjen, 

utenfra og få de flaskehalsene bort. Hvordan i all verden skulle de klare det når vi ikke 

ellers har fått det til? (...) Og noen ganger så blir man litt lei det for vi mener vi vet godt 
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selv (...) Så vi trenger ikke nødvendigvis eksterne folk – konsulenter for å finne ut av det. 

Så det er en sånn litt inngrodd, nedgrodd skepsis til folk utenfra som skal finne ut 

hvordan vi skal løse dette. For det er det mange som mener at vi vet godt fra før. 

(Informant 5). 

  

Flere informanter er også tydelig på at måten tjenestedesign og prosjektet ble presentert på kunne 

vært bedre, og at man hele tiden er nødt til å jobbe aktivt med å forklare hvorfor man velger å 

gjøre ting på denne måten. Informant 9 mener at sykehuset har blitt bedre på å forstå begrepet 

tjenesteinnovasjon og bruker i dag metoder i innovasjonsarbeidet inspirert av 

tjenestedesignmetodikk. Mange av informantene forklarer imidlertid at de ikke har benyttet seg 

at metoden i etterkant av prosjektet og at det er unaturlig for dem å benytte seg av det. Informant 

9 antyder at dette skyldes at det koster penger. Det er en oppfatning av at tjenestedesign fikk 

ufortjent mye oppmerksomhet i media, og mange av de ansatte så seg ikke enige i medias 

fremstilling av prosjektet: «Fordi vi var jo ganske indignert over at de presenterte det som om det 

var tjenestedesign og Designit sin fortjeneste for at dette ble vellykket» (Informant 5). 
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4.1.6 Oppsummering Case 1  

Tema Oppsummering av datamaterialet - Case 1  

Helsesektoren 
og 
prosjektrammer 

• Travel hverdag, klare definerte roller og en stor fag- og driftsorientering gjør 
at helsepersonell tenker og snakker mindre om innovasjon. 

• Økonomi og siloorganisering påvirker graden av innovative prosjekter i 
helsesektoren. 

Organisasjons-
rammer 

• Teknologi: Lite fokus på teknologi i prosjektet. 
• Ledelse: Avgjørende med en engasjerende prosjektdirektør, og forankring i 

toppledelsen. 
• Kultur: Liten grad av innovasjonskultur blant helsepersonell, men trives med 

å jobbe tverrfaglig. 
• Struktur: Kompleks og hierarkisk organisasjonsstruktur. Uvanlig med 

innovasjonsprosjekt som er forankret i toppledelsen.  

Metode • Ulik forståelse av begrepet tjenestedesign blant informantene. Stor skepsis 
til tjenestedesign (2013). 

Muligheter  • Tjenestedesign skaper en felles virkelighetsforståelse og er med på å 
identifisere problemområder. Verdifullt å få et annet perspektiv og noen 
eksterne som kan stille de «dumme spørsmålene». 

• Designerne skilte seg ut ifra andre konsulenter på en positiv måte. 
• Fikk fram brukerperspektivet ved å inkludere pasientenes stemme. 

Utfordringer  • Stor skepsis til tjenestedesign ved prosjektstart, og det å få inn ekstern hjelp. 
• Metoden manglet troverdighet og det er store metodeforskjeller mellom 

kvalitativ og kvantitativ. 

Tabell. 5. Oppsummering case 1.  

4.2 Case 2 - «Leve bedre med kols» 

4.2.1 Innovasjon i helsesektoren  

Det er variabelt hvorvidt informantene oppfatter at innovasjon i helsesektoren skiller seg fra 

innovasjon i andre sektorer. Det er likevel flere faktorer som blir fremhevet og som kan være 

med å forklare rammer rundt prosjektet. Økonomi og det finansielle blir nevnt som en utfordring 

i forbindelse med dette konkrete prosjektet, men det blir også nevnt i forbindelse med innovasjon 

i helsesektoren. «(...) Det er ikke vanskelig å jobbe med innovasjon i helsesektoren hvis du ikke 

bruker penger. Men hvis du skal bruke penger, så får du ikke lov» (Informant 2). Videre påpeker 
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samme informant at for å skape reell endring er det ikke nok med smuler, men at man da faktisk 

må ha mer midler. 

  

Flere informanter påpeker også at organiseringen innenfor helse kan være utfordrende. For det 

første er det en kompleks struktur med ulike forvaltningsnivåer og et stort skille mellom 

administrasjon og de som jobber faglig. Videre kommer det frem at man innen helse ser 

perspektivene basert på hvor i sektoren man er og leverer, i tillegg til at man preges av 

siloorganisering 

 

 «(...) Det er (...) litt skummelt da, at veldig mange fra både sykehus og kommuner aldri 

har snakket sammen med andre arbeidsgrupper som jobber med samme pasientgruppe. 

Og det er litt sånn, det sier litt om hvordan vi er i siloene og da» (informant 2).  

 

Dette underbygges også av en annen informant: «Vi er veldig kolonne-organiserte, og tjenestene 

er stort sett kolonne-overhoppende. Og det er også et kjennetegn i helse. Det passer ikke alltid 

helt… Sykdommen din passer ikke til organisasjonen» (Informant 3). To andre utfordringer blir 

også nevnt av flere informanter, nemlig personvern og det å faktisk få gjennomført og 

implementert innovasjoner: «Det som er vanskelig er å gjennomføre og få det implementert» 

(Informant 3). 

4.2.2 Prosjektrammer 

OK og HSØ har forskjellig kultur og ulik kjennskap til det å jobbe med innovativ metodikk. En 

informant forklarer at det i dette prosjektet ble plukket fra ulike metoder for å tilpasse det til 

prosjektet (Informant 2). Det var nødvendig med brukerinnsikt fordi man ikke hadde kartlagt 

hvilke problemer brukerne hadde. OK og HSØ har i ulik grad kjennskap til designinspirerte 

metoder. En informant fra HSØ forteller følgende: «Vi er veldig gammeldagse i måten vi gjør 

prosjekter på» (Informant 7). At det er et samarbeid mellom to så store aktører fremstår også som 

noe nytt og dette har ikke foregått uten utfordringer: «(...) der det blir vanskeligst er når eierne 

kommer fra to store organisasjoner. Og de egentlig ikke har samme konteksten med å forstå hva 

det er for noe, hva er det vi driver på med nå. Fordi de kommer inn fra en litt sånn ulik verden da 

(Informant 3)». 
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Flere informanter nevner også at økonomi har vært en utfordring i dette prosjektet. «Jeg tror det 

kanskje er den største hemskoen nå, at man ikke gikk ordentlig inn i det finansielle (informant 

3)». En informant nevner at prosjektressursene ikke var samlokalisert og at dette kunne vært 

ønskelig. Videre er det flere informanter som diskuterer verdien av dette konkrete prosjektet, i 

sammenheng med de to aktørenes arbeidsmetodikk. En informant uttaler det følgende om HSØ: 

«For dem så var det en reise i å teste ut og få litt tiltro til nye prosesser, tror jeg» (Informant 8).  

4.2.3 Organisasjonsrammer 

Teknologi 

Informantene oppfatter at teknologi spilte en liten rolle i prosjektet, også mindre enn forventet. 

En informant påpeker at det trolig var ulike forventninger om hvor langt man skulle komme når 

det gjelder teknologiske løsninger: «Jeg trodde vi skulle komme lengre på det og også prøve ut 

løsninger, men dit kom vi aldri. Og det var vel også på grunn av ulike forventninger» (Informant 

10). I den neste fasen er det naturlig å komme til det. Til nå har fokuset vært på prototyper og det 

har ikke vært målsatt å realisere noe enda. 

 

Flere informanter påpeker imidlertid at teknologien ikke er en utfordrende faktor i dette 

prosjektet. En informant påpeker at det ikke er ønskelig at teknologi skal være tema, for det skal 

heller komme opp dersom det er en naturlig løsning. Informanten forteller om en «tendens til å 

lete etter hva vi kan bruke teknologi til, istedenfor å fokusere på problemet» (Informant 2). Det 

blir også trukket frem at personvern kan være en utfordring i slike prosjekter og når det gjelder 

teknologi generelt.  

  

Ledelse 

Det er gjentakende blant informantene at det er behov for tillitsbasert ledelse når det jobbes med 

innovasjon. I dette prosjektet har det derimot vært sterke føringer fra toppen. En informant 

påpeker at det har vært vellykket at det var forankret i toppledelsen, men at «toppene trenger å 

øve seg på tillitsbasert ledelse» (Informant 8). Flere informanter antyder at det ble satt strenge 

rammer og at det var tydelig hvilken retning ledelsen ønsket at man skulle gå. Det har vært en 

tendens til at ting besluttes langt oppe i systemet, noe som oppleves som uheldig: «Det må ikke 
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være slik at det er lederne i HSØ og OK som skal bestemme innholdet i prosjektet. De må tørre å 

la det være nede i prosjektet, for det er kjernen i metodikken» (Informant 3). 

 

Flere informanter diskuterer hvordan prosjektets art kan utfordre ledelsens kontrollbehov: «(...) 

du ber om penger til noe du kanskje ikke helt vet hva blir og for ledere er det kjempeubehagelig» 

(Informant 7). En annen informant påpeker at lederen på topp ikke har fagkunnskap til å finne ut 

akkurat hva man trenger og at: «Ansatte har ikke hatt nok tillit fra ledelsen til å velge de beste 

løsningene» (Informant 2). I dette prosjektet var det dessuten nødvendig å jobbe aktivt for at 

styringsgruppen skulle forstå hverandres problemstillinger, til tross for en kulturforskjell mellom 

aktørene. 

 

Kultur 

Det er en opplevelse av at man i kolsprosjektet fikk til et godt samarbeid, til tross for at det også 

var en kulturkrasj mellom OK og HSØ. En informant uttaler det følgende fra HSØ sitt ståsted:  

  

(...) Veldig kulturkrasj her på huset (...) vi brukte masse tid på å på en måte bli kjent med 

hverandre da. De ville ikke engang ha budsjett eller forhold til ressurser og det har jo vi 

helt inne i ryggmargen og må alltid vite hvor mye penger har du til rådighet og hva bruker 

du de til og ja hvem er med på beslutningen. (Informant 10). 

  

Å jobbe på den måten OK la opp til, virker veldig fremmed for HSØ. Det var derfor nødvendig å 

bruke tid å jobbe med kulturforskjellen og det å bli kjent med hverandre: 

  

«(...) jeg tror at det handler mer om det å tidlig forstå at den kulturforskjellen som 

eksisterer må jobbes med veldig fra starten av. Og få tydelig frem de forskjellige 

forventningene til organisasjonene for å se bedre hvordan de kan treffe sammen» 

(Informant 2). 

  

I tillegg var det en fordel at flere også kjente hverandre fra tidligere: «videreføring av litt av de 

samme kjerneressursene er ofte lurt, fordi det startet litt høyere oppe (...) på menneskelig skala» 

(Informant 3). En annen informant påpeker at de personlige relasjonene gjorde det enklere å 
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unngå konflikt: «(...) Det hjelper at folk kjenner hverandre godt da» (Informant 10). Det ble også 

fokusert på å bygge tillit mellom organisasjonene, noe som påpekes som en mulig suksessfaktor, 

fordi man fikk til en god dialog. Totalt sett påpeker flere at man fikk til et godt samarbeid og 

samarbeidsklima. «Det jeg opplever at vi fikk til her var er reelt operativt samarbeid mellom en 

kommune og en spesialisthelsetjeneste. Som det er alt for lite av, er mitt inntrykk» (Informant 8). 

  

Struktur 

Flere informanter har også uttalt seg om organisasjonsstruktur og hvordan dette har påvirket 

prosjektet. I all hovedsak omtales strukturen som en utfordring: «(...) Det med struktur er tema. I 

forhold til å få gjort ting som krever endring, så er struktur en utfordring» (Informant 7). Svært 

mange har ansvar i forskjellige deler av pasientforløpet. Selve strukturen er lite smidig og man 

kan oppleve å bli stoppet av byråkratiet. I tillegg er det mange råd og forum som skal uttale seg. 

En informant sier følgende om strukturen: «Den er veldig lite smidig. For nå er vi jo stoppet av 

byråkratiet» (Informant 10). En påpeker utfordringene med å få til kunnskapsoverføring mellom 

alle Oslos bydeler og en annen forteller at det er en komplisert verden der hvert enkelt 

helseforetak er selvstendig og det er få møtepunkter strukturelt sett.  

4.2.4 Metode 

Forståelsen av begrepet tjenestedesign er svært sprikende og flere informanter påpeker at det er 

ulikt hva man legger i dette. «(...) Tjenestedesign, det tenker jeg at for meg bare er et ord. Så man 

kunne kalt det hva som helst» (Informant 12). En annen informant uttaler at: «Hvis du setter 

sammen alle disse gamle verktøyene og så designer du et nytt utseende på disse fagene, så får du 

tjenestedesign» (Informant 3). En tredje informant mener at tjenestedesign ikke er en metode, 

men mer et tankesett. Vedkommende påpeker også at det ikke har så mye å si hva man kaller det. 

Gjennom intervjuene snakker informanter også om design thinking, Google sprint, smidige 

metodikker, sprint teknikker og så videre. Flere av betegnelsene blir brukt om hverandre.  

 

Det er fremtredende at det er forskjellig hva man er vant til å jobbe med innen HSØ og OK. En 

informant forteller følgende om HSØ: «(...) så var nok de mer vant til lange prosesser og mer 

tradisjonell tilnærming som man har gjort tidligere (...)» (Informant 8). En annen informant 

forteller at de i HSØ forholder seg til prosjektveiviseren til Difi som er en anbefalt 
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prosjektmodell. Denne innebærer tradisjonell prosjektmetodikk som kan ses på som en lineær 

modell. En tredje informant stiller seg dessuten kritisk til prosjektveiviseren: «Altså jeg tror ikke 

noe på prosjektveiviseren til Difi hvis jeg får lov til å si det» (Informant 8). Det stilles også 

spørsmål om lineære prosjektmodeller fungerer i dag:  

 

Lineære modeller fungerer veldig bra på gamle ting, men i denne nye måten å tenke på så 

er det mye mer iterasjonspreg (...) så her bruker man en fase for å forstå hva som virkelig 

er problemet vi skal løse. (Informant 2).  

 

Noen informanter virker å være vant til å tilpasse ulik metodikk til ulike prosjektprosesser og 

andre er vant til å forholde seg til en type fremgangsmåte eller er ikke opptatt av metodikk i det 

hele tatt. «Altså jeg var ikke så opphengt i det du snakker om, tjenestedesignet. Jeg var opptatt av 

at nå skal vi være med på et prosjekt, hvor vi skal gjøre det enklere for pasienten (...)» (Informant 

12). Hvis man er trent på det så kan man også tilpasse metoden til prosessen og slik bruke ulik 

metodikk som en verktøykasse i ulike settinger. En annen informant forteller i likhet med dette 

at: «(...) Vi må lage toolboxen størst mulig, og så må vi ha oversikt over hvilken effekt de 

forskjellige verktøyene gir, og så må vi plukke verktøy ut i fra situasjonen» (Informant 2).  

4.2.5 Muligheter og utfordringer med designdrevet innovasjon  

Muligheter  

Det er gjentakende i intervjuene at informantene opplever det som positivt at det har vært et stort 

pasientfokus i prosjektet. Prosessen har bidratt til å ta vekk misforståelser og til å kartlegge og 

forstå behov og problemstillinger. I tillegg er det en stor positivitet blant informantene til at 

denne prosessen kan føre til bedre løsninger, blant annet som følge av brukerinvolveringen. 

 

Et mål med designmetodikk, som også ser ut til å ha vært et mål i prosjektet, er å kartlegge 

faktiske behov og problemstillinger: «(...) Poenget her er at du skaper et felles virkelighetsbilde 

om hvordan ting henger sammen» (Informant 3). Gjennom intervjuene fremkommer det at man i 

enkelte situasjoner har en tendens til å fort tenke løsning, heller enn å gå dypt ned i å forstå 

behov og problem: «Jeg tror menneskehjernen er lagd for å tenke løsninger, så det er vanskelig å 
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holde seg til problemet og virkelig gå inn for å forstå det» (informant 8). I denne prosessen har 

det imidlertid vært større fokus på å virkelig gå dypere i behov og problemstillinger. 

 

De fleste informanter uttrykker også spesifikt at det har vært verdifullt å ha et tverrfaglig 

samarbeid og å møtes i workshops: «Jeg vil si at igjen dette med tverrfaglig workshop der du lot 

folk på tvers av organisasjoner møtes og snakke om det samme. Det har den høyeste effekten» 

(Informant 2). Videre forklarer en annen informant at:  

 

I den reelle sprinten, når man faktisk hadde disse workshopene så var det ekstrem høy 

energi bare av å snakke sammen. De så jo ekstremt mange muligheter bare med det. Så 

jeg tror jo at bare det å faktisk få disse folkene mer jevnlig i rom sammen, så vil det 

komme masse muligheter og ideer ut av det. (Informant 8). 

 

Det påpekes at for noen gir det også aha-opplevelser å samles og faktisk forstå hva andre gjør, i 

tillegg til at det avliver myter og misforståelser. Når det gjelder brukerinvolvering så er det noe 

som mange av informantene stiller seg positiv til: «Og det tror jeg er helt avgjørende for å få til 

de gode løsningene rett og slett, og det ser vi hver gang, at når man trekker inn de som berøres så 

får du andre løsninger på bordet enn det du klarer å tenke deg frem til (Informant 3). Når en 

informant skulle forklare hva som er medvirkende til at prosessen har vært vellykket så langt, 

påpeker vedkommende følgende: 

 

Det er nok brukerinvolveringen, så det er ikke noe spesielt egentlig. Det er egentlig 

kjernen av tjenestedesignprinsippene. Brukerinvolveringen og ikke minst å tørre å bruke 

lang tid på problemstillingen. Å iterere over hva er problemet før du snevrer inn. Og så 

tørre å iterere over mulige løsningsalternativer for å løse problemet da. Så det er 

brukerinvolveringen da, som er nøkkelen. (Informant 7).  

 

Når det gjelder verdiskapning og positive sider ved prosessen så forteller en informant følgende:  

  

(...) det ene er at det skaper verdi for sluttbrukeren, men jeg tror og at dette prosjektet har 

skapt en helt annen verdi for HSØ ved at det har skapt en forståelse av at det er lov å 
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jobbe på andre måter, at man kan involvere brukerne tidligere og mer i prosessen. At det 

går an å skape andre resultater ved kreative metoder, at man kan jobbe raskere, at man 

kanskje ikke har behov for så mye innsikt og planarbeid for å komme til et forslag. Og det 

har jo en effekt på (...) innovasjonskultur. (Informant 2). 

 

Utfordringer  

Til tross for at både prosjektet og bruk av designdrevet innovasjon fremstår som positivt hos 

informantene, er det også flere utfordringer som har kommet frem gjennom intervjuene. En 

informant påpeker at mennesker generelt er redd for endring, noe som kan være en utfordring i 

slike prosesser.  

 

Det er utfordrende å la alle få muligheten til å være involvert versus det å gi noen 

spesialbehandling. «Jeg opplever er at det er folkene på gulvet som har de gode ideene. Så den 

balansen mellom å la alle blomster blomstre kontra å spesialbehandle en, det er en vanskelig 

balansegang (Informant 10)». Samme informant påpeker også at en utfordring knyttet til 

brukerinvolvering i dette prosjektet var pasientrekruttering: «hvis det hadde vært annerledes så 

ville jeg tenkt på pasientrekrutteringen. Vi skulle fått enkel tilgang til friskere pasienter» 

(Informant 10). Det må heller ikke undervurderes hvor lang tid det tar å rigge et crew som kan 

jobbe med et slikt prosjekt, særlig med tanke på at man skal forholde seg til turnuslister og det å 

ta ansatte ut av daglig drift.  

 

Forventningsstyring nevnes også som en utfordring. Dette gjelder generelt smidige metodikker, 

men også i dette prosjektet, hvor det var nødvendig å være tydelig på at det var prototyper som 

skulle komme ut av prosjektet, og på ingen måter ferdige produkter. Det diskuteres også hvorvidt 

det beslutningsmessig kan være utfordrende for ledere med prosjekter innenfor tjenestedesign og 

andre smidige metodikker. «Hvis du skal kjøre tjenestedesign da og en mer smidig inngang, så er 

ikke alt så klart før du begynner og det er en kjempeutfordring for ledere» (Informant 7). Det er 

mindre konkret hva et prosjekt trenger penger til, kanskje en mindre tydelig plan og det gir 

mindre kontroll for en leder. «Det krever noe annet av den beslutningen, enn den gamle waterfall 

metoden. Jeg påstår at den er mer tillitsbasert. Jeg må ha mer tillit til dere, at dere bruker 

pengene på en fornuftig måte» (Informant 7).   
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Til tross for at brukerinvolveringen har blitt diskutert som positiv av informantene, er det også en 

annen side ved dette som enkelte informanter belyser. For det første kan man risikere å få for 

mye respekt for brukeren eller anta at brukeren alltid har rett. En informant forklarer at: «Jeg vil 

tro at brukeren har nok stort sett alltid rett i forhold til å beskrive hva problemet er, og så er det 

ikke sikkert at brukeren har rett i forhold til å si hva beste løsning er (...) (Informant 7). Videre 

blir det forklart at:  

 

Du får innsikt, men du får ofte også en sånn ekstrem respekt for sluttbrukeren. Sånn at 

den enkeltbrukeren blir loven, og det er ikke alltid faktisk at det er riktig. Fordi det er 

fremdeles bare én person, eller to personer. (Informant 2).  

 

Å få realisert prosjektene er også noe som nevnes som en utfordring. I den sammenheng forteller 

en informant om at det nærmest finnes et forprosjektsyndrom: «Hvis du da drar strikken helt ut 

og kjører maks brukerinnsikt, lange innsiktsfaser så kan dere sikkert se i analysene at veldig 

mange av de prosjektene aldri er realisert» (Informant 2). Samme informant påpeker også det 

følgende:  

 

Tjenestedesign har blitt veldig mye innsiktsfase i starten og så leverer man en rapport og 

så kjører man det utviklingsløpet sånn man alltid har gjort. Og det mener jeg er helt feil. 

Fordi det er ikke sånn at brukerperspektivet bare skal tas med i en innsiktsfase. Det skal 

påvirke hele løpet. (Informant 2.)  

 

Tjenestedesign blir også diskutert å være en hype. Selv om flere påpeker at de har en tro på at 

løsningene blir bedre etter en slik prosess som innebærer brukerinvolvering, så kan det også 

diskuteres hva som skal til for at man har skapt verdi. I dette prosjektet er det foreløpig heller 

ikke realisert en tjeneste enn så lenge. «Hvis dere begynner å grave i en del 

tjenestedesignprosjekter som er fremhevet som suksesser, så er veldig mange av de ikke realisert. 

Og hvilken verdi skaper man da egentlig?» (Informant 2). En annen informant nevner også dette 

og forteller: 
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Jeg tror det er relativt lett å få suksessfulle innovasjonsprosjekter hvis du måler bare 

prosjektets suksess i gjennomført pilot eller et eller annet, men hvis du skal ta med 

utrulling i storskala så er det langt færre som blir en suksess. (Informant 7). 

4.2.6 Oppsummering Case 2  

Tema Oppsummering av datamaterialet  - Case 2 

Helsesektoren  
og prosjekt 
rammer 

• Visse faktorer ved helsesektoren som økonomi og siloorganisering 
påvirker helseprosjekter. Organisasjons- og beslutningsstruktur er 
utfordrende sett opp mot innovasjon i helsesektoren.  

• Det et stort skille mellom ledelsen og helsepersonell.  

Organisasjons- 
rammer 

• Teknologi: Lite fokus på teknologi i prosjektet. 
• Ledelse: For mye styring, behov for mer tillitsbasert ledelse. 
• Kultur: Kulturkrasj mellom Oslo Kommune og Helse Sør-Øst.   
• Struktur: Kompleks og byråkratisk struktur som tidvis gjør endringsarbeid 

utfordrende. 

Metode • Ulik forståelse av og tilnærming til metode. Aktørene i prosjektene har 
ulik forståelse av tjenestedesign og er i varierende grad vant til å jobbe 
innovativt.  

Muligheter  • Designmetodikk tilrettelegger for større kartlegging av behov og 
problemstilling. Dette bidrar til å avlive myter og skaper felles 
virkelighetsforståelse. Det er også en optimisme ved at det skaper bedre 
løsninger. 

Utfordringer  • Utfordrende balansegang med brukerinvolvering, i tillegg til 
forventningsstyring, tillitsbasert ledelse og det å la brukerinnsikt prege 
hele prosjektprosessen. 

Tabell 6. Oppsummering case 2.   
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5.0 Diskusjon  

I dette kapittelet vil resultatene fra datamaterialet bli diskutert og drøftet i lys av relevant teori. 

Formålet med kapittelet er å svare på problemstillingen «Hvordan blir designdrevet innovasjon 

påvirket av organisatoriske faktorer i helsesektoren?» For å svare på problemstillingen vil vi 

diskutere ulike organisatoriske faktorers påvirkning på designdrevet innovasjon i helsesektoren. 

Herunder vil det diskuteres faktorer knyttet til både struktur, kultur og omgivelser. Kapittelet 

starter med en redegjørelse av teknologi sin rolle i prosjektene, for så å gå videre til 

organisasjonsstrukturens påvirkning. Deretter vil vi gå inn på organisasjonskulturens og 

omgivelsenes påvirkning, før vi avslutter med å belyse argumenter som kan tale for og imot å 

benytte designdrevet innovasjon i helsevesenet. 

5.1 Teknologi sin rolle i designdrevet innovasjon  

I studiens innledning gjorde vi rede for at det var et økende behov for produktivitet gjennom 

utnyttelse av velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon i helsevesenet. Det at tjenestedesign har 

blitt anbefalt av regjeringen som en metode knyttet til digitalisering og brukerrettede tjenester, 

førte til at vi stilte spørsmål i intervjuene om teknologi sin rolle i prosjektene. Vi hadde en 

antakelse om at dette ville være en større del av studien, og ser det som overraskende at 

teknologi har vært mindre sentralt i begge casene enn forventet.  

  

Det kan tenkes at grunnen til at teknologi ikke var et fokus i casene er at tjenestedesign og 

designmetodikk ikke tar utgangspunkt i teknologi i sine metoder. Dette kan også være noe av 

grunnen til at informantene nevner at designmetodikk egner seg godt til forprosjekter, og som en 

metode som passer på et idéstadium. I tillegg var informantene tydelig på at de ikke hadde fokus 

på teknologiske løsninger. I brystkreftprosjektet var ikke dette et fokus, da det var 

organisatoriske prosesser man ønsket å endre. I kolsprosjektet har ikke teknologi vært tema i den 

første prosjektfasen, men dette vil trolig være mer sentralt i fase 2. Basert på dette har vi valgt å 

ikke problematisere teknologi videre i diskusjonen. 

5.2 Organisasjonsstrukturens påvirkning på prosjektene 

Organisasjonsstrukturen til sykehus har flere trekk av det Mintzberg (1981) omtaler som det 

profesjonelle byråkratiet. I en slik organisasjon er det de ansattes ferdigheter som i størst grad er 
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med på å skape effektivitet. OUS som har blitt studert i dette tilfellet kan også betegnes som et 

profesjonelt byråkrati. Strukturelt sett har HSØ både trekk fra det som i litteraturen omtales som 

byråkrati og profesjonelt byråkrati. I tillegg har både OUS, HSØ og OK visse trekk som kan 

ligne en divisjonalisert organisasjonsstruktur med både sykehus og avdelinger som er økonomisk 

selvstendig. Klinikkene på sykehuset har egne budsjetter, noe som trolig kan bidra til å skape 

siloer hvor det er vanskelig å få til samarbeidsprosjekter på tvers og det kan være uklart hvem 

som skal ta regningen. I intervjuene har ikke organisasjonsstrukturen i OK vært problematisert 

knyttet til designdrevet innovasjon. Grunnen til dette kan være at OK oppleves som mer 

innovativ. Dette kan skyldes at Oslo Origo var involvert i prosjektet og at de hadde et ønske om 

å bruke designmetodikk.  

 

Som nevnt tidligere er det basert på våre funn lite snakk om og fokus på innovasjon blant 

helsepersonell. Selv om dette kan skyldes kultur, så kan det også være en følge av strukturen, da 

struktur kan påvirke ansattes tanker og handlinger (Kjekshus, 2016, s. 147). En hierarkisk 

organisasjonsform kan være med på å fremme ansvarlighet, men fremmer ikke nødvendigvis at 

ansatte skal prøve seg frem og tenke utenfor boksen. Dette kan være med på å hindre innovasjon 

og eventuelt en innovasjonskultur, noe som vil bli tatt opp i en egen gjennomgang. 

 

I datamaterialet kommer det frem at helsesektoren er driftsorientert og at særlig de ansatte som 

jobber klinisk først og fremst er opptatt av å bistå i pasientbehandling. Aasbrenn (2010, s. 108) 

påpeker at personorienterte tjenester som tilbys i offentlig sektor er mer bistandsorienterte enn 

opplevelsesorienterte, noe som er med på å forklare driftsfokuset i helsevesenet. På den andre 

siden er det gjort strukturelle grep for å fremme innovasjon i de ulike virksomhetene som studien 

omfatter. OUS har eksempelvis opprettet en egen innovasjonsavdeling som «fremmer 

innovasjonskultur med forankring i sykehusets innovasjonsstrategi» (OUS, 2019). Oslo Origo er 

også et eksempel på dette og skal være driveren i Oslos digitale transformasjon (Oslo kommune, 

2019). Det virker likevel som at organisasjonsstrukturen på OUS og i HSØ er med på å begrense 

designdrevet innovasjon.   
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5.2.1 Siloorganisering - en utfordring for innovasjon? 

I begge prosjektene blir organiseringen innenfor helse trukket frem som en utfordring for 

innovasjon. For det første er det en kompleks struktur med ulike forvaltningsnivåer. 

Organisasjonsstrukturen er ofte preget av hierarkiske modeller og stor avstand mellom blant 

annet ledelsen og ansatte som jobber klinisk. I tillegg er bransjen i sin helhet svært sammensatt 

og inneholder komplekse organisasjons- og silostrukturer. En slik siloorganisering som 

informantene beskriver kan gå på bekostning av innovasjonspotensialet innenfor helse. 

Willumsen og Ødegård (2015) forklarer at innovasjonspotensial blant annet knytter seg til økt 

samarbeid, koordinering og motvirkning av fragmentering. Organisasjonsstrukturen slik 

informantene belyser den er fremdeles svært oppdelt og det virker utfordrende å få tjenester og 

innovasjon til å gå på tvers av dette. Det er i tillegg flere nivåer og mange som skal involveres i 

beslutningsprosessene.  

 

Mintzberg poengterte i 1981 at profesjonelle byråkratier er mest effektiv i stabile og komplekse 

omgivelser. Han trekker også frem at standardisering som er et viktig kjennetegn ved slike 

organisasjoner kan gå på bekostning av tilpasningsdyktighet som er viktig ved innovasjon. 

Funnene våre tilsier i lys av teorien til Mintzberg at organisasjonsstrukturen i virksomhetene 

tilknyttet til prosjektene er med på å påvirke innovasjon, derav også prosjektprosessene. I tillegg 

er det en antydning til at den nåværende strukturen ikke oppleves å fremme innovasjon, men 

heller fremstår som en barriere. I den sammenheng kan man stille spørsmål om hvorfor ikke 

helsesektoren blir omstrukturert, dersom innovasjon skal prioriteres. Det kan tenkes at 

alternativer kan være å implementere en flatere struktur, som er mer dynamisk og 

tilpasningsdyktig, eksempelvis med trekk fra det som omtales som post-byråkratiske 

organisasjonsformer eller det Mintzberg kaller «Adhocracy». Et ad-hoc-krati er en flytende 

struktur som alltid er i endring og som baserer seg på gjensidig tilpasning. En slik 

organisasjonsstruktur er spesielt god for innovasjon (Mintzberg, 1981, s. 247-249). Det er 

imidlertid ikke så enkelt at det å innføre en flatere struktur uten kontrollmekanismer vil løse alle 

utfordringer. 

 

Halvorsen et al. (2005, s. 8-10) diskuterer hvorvidt det finnes en beste måte å organisere offentlig 

sektor på strukturelt sett. De understreker at hva som er den beste modellen for organisering kan 
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endre seg basert på demokratisk vilje og at det i praksis ikke er så lett å implementere det man 

rasjonelt sett vurderer som den beste modellen (Halvorsen et al., 2005). Selv om teorien til 

Mintzberg i lys av våre funn kan tilsi at en byråkratisk organisasjonsstruktur påvirker og 

begrenser innovasjon, har også en slik struktur flere viktige og nødvendige funksjoner som 

kontroll og ansvarlighet. Ikke minst sikrer det profesjonelle byråkratiet nødvendig spesialisering 

som også bidrar til effektivisering (Mintzberg, 1981). Utfordringen virker således å være 

hvordan man kan ivareta dette, men samtidig sikre en organisasjon som er noe mer 

tilpasningsdyktig enn byråkratier.  

5.2.2 Balansen mellom forankring, styring og autonomi 

Selv om det på OUS var et ønske om å få løftet prosjektet opp til å bli forankret i ledelsen, var 

det et annet fokus i kolsprosjektet, der det har vært ønskelig med mer myndighet delegert 

nedover til prosjektgruppen. I tillegg burde prosjektene vært mindre styrt og fått friere tøyler. 

Dette kan imidlertid virke utfordrende for ledere som ønsker kontroll og ansvarlighet, noe som er 

viktig i offentlige og byråkratiske organisasjoner. Kolko (2015, s. 71) mener at ledere er nødt til 

å legge til rette for at det er greit å ta sjanser uten fullstendig oversikt over utfallet. Dette ble også 

nevnt i kolsprosjektet hvor det ble etterspurt mer tillitt fra ledelsen. Bayley (2012, s. 10) sine 

funn tilsier dessuten at prøving og feiling er viktig for å lykkes med utvikling av tjenestedesign i 

en organisasjon. Dette kan være en utfordring i helsesektoren, hvor feil kan få store 

konsekvenser.  

 

Det kan diskuteres hvorvidt designdrevet innovasjon og generelt smidig metodikk kan utfordre 

etablert beslutningsstruktur for ledere. I smidige prosjekter som eksempelvis 

tjenestedesignprosjekter, kan det være utydelig hva som er målsatt som sluttprodukt. I 

kolsprosjektet var det eksempelvis ikke klart hva prosjektet skulle resultere i da det startet. Og da 

kan det være uklart hva man trenger midler til. Det er imidlertid ikke gitt at det er nok for 

ledelsen og beslutningstakere at en prosjektgruppe vil prøve seg frem og se om de kan få til noe 

innovativt. Kolko (2015, s. 71) forklarer at det er utfordrende å lage estimater knyttet til design 

og å kalkulere fortjeneste på investeringer i design thinking. Funnene våre tilsier også at dette 

kan være en utfordring, blant annet fordi strukturen helsevesenet legger opp til baserer seg på 

ansvarlighet og styring, noe som kan gjøre det vanskelig for ledelsen å gi slipp på kontroll. 
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Samtidig ble det i kolsprosjektet satt i gang en slik prosess nettopp for å se hva et samarbeid 

kunne føre til, noe som tyder på en åpenhet og vilje til å lykkes med innovative 

samarbeidsprosjekter.  Basert på de studerte prosjektene virker det utfordrende å ivareta en god 

balanse mellom nok forankring og nødvendig kontroll, samtidig som at prosjektene ikke skal 

detaljstyres, men heller gis autonomi for å muliggjøre innovasjon. 

 

Kjekshus (2016) diskuterer også hvordan sykehus blir utsatt for ulike styringskrav og logikker 

blant annet som følge av at det skal være både et forvaltningsorgan og en servicebedrift til 

samme tid. Dette ser ut til å ha vært tilfellet i de to prosjektene i denne studien. Det kan 

diskuteres om de mer innovative metodikkene som blant annet skal fremme mer 

individtilpassede, fleksible og effektive løsninger, er forenlig med byråkratiske virksomheter 

som er rigide og mer lik det vi kan omtale som et forvaltningsorgan, heller enn en servicebedrift. 

På den andre siden påpeker Kjekshus (2016) at begge regimene er nødvendig i dag for at 

sykehusene skal kunne håndtere alle sine oppgaver. Funnene våre indikerer likevel at det ikke er 

nok bevissthet om hvordan man kan ivareta begge deler. En følge av dette kan være at 

prosjektene ender opp med å bli påvirket og begrenset av organisatoriske faktorer, noe funnene 

våre tyder på. Samtidig virker det å være nødvendig med en avveining mellom hvilken fordeler 

innovasjon kan gi versus hvilke ulemper mindre kontroll og mer risiko kan medføre.  

  

Jung (2008) påpeker at forholdet mellom ledelse og innovasjon virker å være sterkest i 

organisasjoner med en støttende kultur for innovasjon og der organisasjonsstrukturen er 

formalisert og desentralisert. Team som jobber med komplekse oppgaver trenger støttende og 

ikke-kontrollerende ledelse, der de blir inkludert i beslutningstaking (Denti og Hamlin, 2012, s 

11). Dette virker det ikke å ha vært tilstrekkelig av i de studerte prosjektene, og er derfor å anse 

som forbedringspunkter. Basert på den foregående diskusjonen er det innen et instrumentelt 

perspektiv særlig den byråkratiske organisasjonsstrukturen og ledelsens involvering som 

organisatoriske faktorer som har påvirket prosjektene i studien. De nevnte faktorene har i denne 

sammenheng virket begrensende på prosjektene, foruten om at forankring har vært en 

suksessfaktor.   



 68 

5.3 Organisasjonskulturens påvirkning på prosjektene  

I denne delen av diskusjonen vil faktorer som samarbeid, kulturelle profesjoner, 

organisasjonskultur og innovasjonskultur bli diskutert opp imot teori knyttet til institusjonelt 

perspektiv. 

5.3.1 Betydningen av tverrfaglighet og samarbeid i prosjektene  

Informantene har hatt en positiv opplevelse av å jobbe tverrfaglig og mener at dette er med på å 

styrke teamarbeidet, og at det fører til bedre resultater. Polaine et al. (2013) og Schneider et al. 

(2011) mener det er avgjørende med et godt tverrfaglig samarbeid for å få til gode 

tjenestedesignprosjekter. Aasen og Amundsen (2011, s.18) understreker også at samarbeid 

mellom kunnskapsrike mennesker på tvers av formelle organisatoriske grenser er en forutsetning 

for å lykkes med innovasjon. Det blir i teorien redegjort for at det er vanlig å benytte metoder fra 

forskjellige fagfelt som er relevante for utviklingen av tjenestene og at det ligger i tjenestedesign 

sin natur å ha åpne prosjekter som inkluderer flere profesjoner og arbeidsmåter. At prosjektene 

allerede er vant til å samarbeide og jobbe tverrfaglig kan basert på teori og funn påvirke 

designdrevet innovasjon på en positiv måte.  

 

På den andre siden har det også vært utfordrende å jobbe tverrfaglig. Informantene forklarer at 

det har det vært et krevende møte mellom forskjellige kulturer og ulik forståelse. Gjennom 

funnene våre kommer det frem at det ble brukt mye tid på å jobbe med kulturforskjeller og det å 

bli kjent med hverandre. Gressgård et al. (2017, s. 29) hevder at samarbeid og integrasjon 

mellom ulike fagområder eller kunnskapsregimer kan være svært utfordrende for organisasjoner. 

Det kan være både ressurs- og tidkrevende, og kan på denne måten påvirke organisasjoner til å 

unngå å inkludere andre fagområder. Dette kan anses som en organisatorisk faktor som kan 

påvirke designdrevet innovasjon 

 

Det er også en oppfatning blant informantene at det kan være utfordrende å inkludere brukere i 

innovasjonsprosjekter. Likevel er informantene opptatt av brukermedvirkning og å inkludere 

brukere der det lar seg gjøre. Aasbrenn (2010, s. 144) mener at jakten på kvalitet og 

brukermedvirkning er blitt svært viktig for offentlige virksomheter, og at de fleste organisasjoner 

ser seg nødt til å inkludere brukere. Det er imidlertid en oppfatning av at det er krevende å 
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inkludere pasienter som brukere fordi de ofte har dårlig helse, noe som kan gjøre det vanskelig å 

realisere reell brukermedvirkning i helsesektoren. I teorien til Schneider et al. (2011) blir det 

hevdet at tjenestedesignprosjekter er nødt til å basere seg på samskaping og reelle brukerbehov. 

Dette betyr at brukere, kunder og interessenter skal inkluderes i selve prosjektprosessen. I casene 

har det vært ønskelig med brukermedvirkning, men i praksis har det vært utfordrende å involvere 

pasienter som brukergruppe. Vi ser dessuten at begge prosjektene ikke har inkludert like mange 

brukere som de ønsket. Det kan dermed diskuteres om prosjektene ofte profilerer seg som mer 

brukerorienterte enn det de er for å øke legitimiteten i omgivelsene. Dette kan ses i sammenheng 

med Røvik (2010) sin teori om organisasjonstrender som vi kommer tilbake til senere i 

kapittelet.  

5.3.2 Innovasjonskultur versus driftsfokus 

Som nevnt handler innovasjon om at noe nytt blir til, enten det er gjennom helt nye produkter og 

tjenester, eller sammensatt av nye måter å gjøre eksisterende aktiviteter på. I senere tid har det 

blitt et stort fokus på hvorvidt organisasjoner er innovative eller ikke, og i den sammenheng 

benyttes begrepet innovasjonskultur. Hillestad og Yttri (2016, s. 43) forklarer i sin artikkel at 

typiske egenskaper ved innovative kulturer er: «evne og vilje til å ta risiko, eksperimentere og 

akseptere perioder med tvetydighet, usikkerhet og redusert forutsigbarhet».  

 

Tilbakemeldinger fra informantene i både case 1 og 2 viser at det er utfordrende å etablere en 

innovasjonskultur i helsevesenet. Helsepersonell blir ofte karakterisert som yrkesstolte, 

spesialiserte og driftsfokuserte, noe som fører til at innovative løsninger og ideer sjeldent blir 

diskutert på bakkeplan. Mangel på tid og ressurser oppfattes som en årsak til en manglende 

innovativ tankegang. Hillestad og Yttri (2016, s. 44) hevder at offentlig helsesektor er preget av 

en naturlig kulturell rigiditet som følge av institusjonalisert praksis og høy grad av 

profesjonsbasert og historisk kulturell gjennomtrenging. I helsevesenet er dette svært synlig og 

organisasjonene er ofte preget av hierarkiske strukturer og sterke profesjonaliserte roller. Disse 

rollene har fått lov til å utvikle seg over tid, og er ikke vant til å ta innover seg innovative måter å 

jobbe på. Hillestad & Yttri (2016, s. 43) forklarer at designtankegang ofte strider mot 

virksomheters organisasjonskultur, herunder adferd, identitet og maktstrukturer. Dette er noe 
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som kan anses som etablerte institusjoner i en organisasjon, og er med på påvirke designdrevet 

innovasjon i helsevesenet.  

 

Informantene mener at det ikke er lagt opp til å tenke innovativt fra organisasjonen sin side, blant 

annet fordi man ikke får anerkjennelse for å prøve og feile. I helsevesenet står profesjonsverdier 

som omsorg svært sterkt, og feil kan gi dramatiske konsekvenser. Dette har ført til en 

nulltoleranse for feiltakelser som igjen har skapt sterke regelorienteringer på flere områder 

(Hillestad og Yttri, s. 50). Dette kan ses på som dype kulturelle begrensninger som kan hemme 

ambisjoner og målsetninger for innovasjon og endring. I innovative kulturer er det ønskelig med 

stor frihet og tillit blant de ansatte. Dette kan for mange organisasjoner i helsevesenet ses på som 

en utfordring. Hillestad og Yttri (2016, s. 50) forklarer at nye innovative strategier, som for 

eksempel tjenestedesign, krever kulturelle egenskaper som er i konflikt med og som konkurrerer 

med den allerede etablerte praksisen. Forskerne mener videre at dette betinger en fundamentalt 

endret organisasjonslogikk, virkelighetsforståelse og praksis. Nye innovative strategier medfører 

imidlertid ofte store kostnader som blant annet mindre kontroll og mer usikkerhet, og det kan ses 

på som utfordrende for organisasjoner å gi slipp på trygghet, kontroll og stabilitet til fordel for 

innovasjon (Kolko, 2015, s. 71; Hillestad og Yttri, 2016, s. 43).  

 

Hillestad og Yttri (2016, s. 34) hevder videre at organisasjoner som ønsker å bli mer innovative 

må være villige til å akseptere kostnadene dette medfører. Organisasjoner må derfor se seg nødt 

til å balansere og kombinere to konkurrerende og motstridende behov, nemlig nyskaping og drift. 

Dette kan være utfordrende og Kurtmollaiev et al. (2018, s. 60) hevder at når virksomheter 

introduserer nye praksiser som avviker fra de etablerte referanserammene vil ansatte ofte bli dratt 

mellom å opprettholde etablerte vaner og skape nye, noe som potensielt kan skape intern konflikt 

i organisasjonen.  

 

Helsevesenet kan med dette oppfattes som motstridende hva gjelder forholdet mellom nyskaping 

og drift. Det kan virke som at helsevesenet fortsatt har et større fokus på drift, og at dette er med 

på å påvirke designdrevet innovasjon og hemme utfoldingen av innovative prosjekter. Kjekshus 

(2016) og Hillestad og Yttri (2016) forklarer begge i sine teorier at man er nødt til å balansere 

motstridende regimer, som begge er nødvendig. Det virker imidlertid som en utfordring å gjøre 
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dette i praksis. Kjekshus understreker også at det kreves en bevisstgjøring blant de ansatte om de 

motstridende forholdene og at bevisstgjøringen kan være med på å redusere tilfeldigheter, 

minske frustrasjon og føre til et mer effektivt helsevesen (Kjekshus, 2016, s. 153). Hillestad og 

Yttri (2016, s. 43) mener i tillegg at hovedargumentet bør være: «at tankesettet må̊ få en sentral 

forankring i organisasjonens kultur for å kunne bidra til atferdsendring og dermed ha potensiell 

effekt på̊ innovasjon og omstilling på̊ organisasjonsnivå̊». Det kan dermed tolkes som at det ikke 

er nok med endring på et strukturelt nivå, men at det krever en innovativ forankring og endring i 

organisasjonskulturen for å oppnå ønsket innovativ effekt. I likhet med dette understreker 

Selznick (1957) sin teori at ikke-rasjonelle dimensjoner har stor betydning på 

organisasjonsatferd.  

 

I lys av oppgavens problemstilling kan det se ut som helsevesenets institusjonaliserte praksis og 

høy grad av profesjonsbasert kultur påvirker designdrevet innovasjon. Det finnes en kulturell 

gjennomtrenging av sterke vaner og roller som det kan være vanskelig å bryte ut av. Det ligger 

ikke i helsepersonell sin natur å tenke innovativt i hverdagen. Dette påvirker designdrevet 

innovasjon ved at de ansatte er skeptiske allerede før prosjektstart, og at prosjektene kan bli 

nedprioritert til fordel for mer tradisjonell prosjektmetodikk. Samtidig ser vi at helsevesenet har 

et stort potensial i å øke graden av innovativ kultur, og at dette kan være med på å skape større 

rom og aksept for designdrevne metodikker.  

5.3.3 Designdrevet innovasjon - en organisasjonstrend?  

På samme måte som moteindustrien følger trender på klær, følger organisasjoner trender og 

oppskrifter for blant annet prosjektmetodikk og hvordan virksomheter bør organisere seg. For 

organisasjoner er det viktig å tilegne seg legitimitet i omgivelsene og ifølge Røvik (2010) kan det 

å følge en spesifikk organisasjonstrend føre til en konkurransemessig fordel.  

 

Det er trolig mange grunner til at prosjektene valgte å benytte designdrevet innovasjon. I denne 

studien har vi valgt å se på organisasjonstrender som en av årsakene til hvorfor designmetodikk 

har blitt valgt. Bakgrunnen for dette er at det virker som at organisasjonene ikke nødvendigvis 

hadde benyttet designdrevet innovasjon hvis det ikke hadde vært en organisasjonstrend. I studien 

til Carlgren et al. (2014, s. 412) forklares det at design thinking bidrar til å styrke virksomheters 
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merkevare og å utvikle et image om å være en attraktiv arbeidsgiver, blant annet ved at man 

tillater eksperimentering og er åpen for forslag i innovasjonsprosessene. Videre blir det hevdet at 

det ga positive konsekvenser som blant annet økt ekstern interesse (Carlgren et al., 2014, s. 413).  

 

Ut i fra studiens empiri og teori har vi valgt å se på tjenestedesign og designdrevne 

innovasjonsmetoder som organisasjonstrender. Basert på funn og teori antar vi at prosjektene i 

studien bruker metodene til tross for at de ikke er fullstendig kjent med dens effekt, blant annet 

for å fremstå nytenkende og innovative overfor omgivelsene. Røvik (2010, s. 70) forklarer at de 

fleste virksomheter ser etter organisasjonstrender og inspirasjon i andre bransjer enn sin egen. I 

empirien fremkommer det blant annet at prosjektgruppen i case 2 har sett til andre offentlige 

etater som har benyttet designdrevet innovasjon, slik som NAV og Lånekassen. Røvik (2010, s. 

70) hevder at ulike organisasjoner som identifiserer seg etter det samme er med på å skape like 

mentale infrastrukturer, og at dette er med på å skape spredning av de samme ideene. En 

konsekvens av dette er at organisasjoner vil bli likere hverandre, også uavhengig av bransje.  

 

Brystkreftprosjektet blir ofte fremstilt som et eksempel på et vellykket tjenestedesignprosjekt. 

Dette ser vi blant annet ved at informanter og media forklarer at flere virksomheter har tatt 

inspirasjon fra prosjektet. I praksis betyr dette at andre virksomheter har tilegnet seg samme 

metoder på bakgrunn av prosjektet fremstilling i omgivelsene, uvitende om prosjektets faktiske 

verdi. Det vil si at organisasjoner ofte kan ta inspirasjon fra hverandre uten å være klar over 

effektene til metodene man blir påvirket av. Røvik (2010) kaller dette et selvoppfyllende profeti, 

som betyr at noe blir normen fordi det har blitt anerkjent og benyttet, ikke fordi det nødvendigvis 

er knyttet til virkeligheten.  

5.3.4 Designdrevet innovasjon i lys av institusjonelle myter 

Som nevnt tidligere ser vi eksempler på at prosjektene i studien, særlig case 2, tilpasset 

designmetodikk slik at de passet inn med organisasjonens måte å gjøre ting på. Tendensen til å si 

eller presentere en ting, selv om virkeligheten er en annen kan ses i lys av teorien til  

Meyer og Rowan (1977) og Brunsson (2003), som diskuterer forholdet mellom formelle 

organisasjonsstrukturer og hvordan organisasjoner faktisk virker. Disse teoriene eksemplifiserer 

at organisasjoner ikke alltid er like rasjonelle som de er lagt opp til å være, og at de i praksis 
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fungerer på en annen måte. I teoriene fremkommer det at formelle strukturer er løst koblet til 

hverandre, noe som vil si at organisasjonen og medarbeiderne ofte bryter med egne regler og 

metoder (Meyer og Rowan, 1977, s. 340-341). Et eksempel er at man kan få inntrykk av at det 

har vært mange brukere som har medvirket i prosjektene, men så er det i praksis faser der det 

ikke har vært pasienter involvert i det hele tatt, som i sprintdagene i kolsprosjektet. 

 

Basert på diskusjonen så langt, kan det virke som at designmetodikk egentlig ikke passet inn i 

virksomhetenes organisasjonsstruktur og kultur, men at virksomhetene likevel ønsket å benytte 

metodene. Ifølge Meyer og Rowan (1977) og Brunsson (2003) er normen for rasjonalitet en 

svært viktig verdi i samfunnet, og at organisasjoner er nødt til å legge rasjonelle valg til grunn for 

å oppnå legitimitet. Informantene forklarer at de på mange måter ikke opplevde at metodene 

tilførte noe nytt, og det ble diskutert om man egentlig gjorde det samme som tidligere, bare med 

nytt navn. Det kan være vanskelig å måle den faktiske effekten av designmetodikk, og derfor har 

det blitt diskutert om designdrevne innovasjonsmetoder skaper reell verdi eller om det er en 

hype. Dette har også andre forskere diskutert, da særlig når det gjelder design thinking (Carlgren 

et al., 2014, 405). Ifølge teorien om institusjonelle myter og studiens datamaterialet kan det 

tenkes at designdrevet innovasjon kan anses som en hype. Samtidig ser vi, slik Brunsson (2003) 

redegjør for, at det kan være verdifullt å skape legitimitet i omgivelsene, og at designmetodikk 

derfor kan ha en positiv effekt på organisasjonene.  

5.4 Hvilke argumenter kan tale for og imot å anbefale designdrevet 

innovasjon i helsevesenet? 

Basert på at konteksten virker å påvirke designdrevet innovasjon, vil vi diskutere om slike 

prosjekter kan anbefales i helsevesenet. I denne delen tar vi derfor for oss muligheter og 

utfordringer ved designmetodikk for å belyse argumenter som kan tale for og imot å anbefale 

designdrevet innovasjon i helsevesenet.  

5.4.1 Muligheter med designdrevet innovasjon 

Det virker som at designdrevet innovasjon kan skape mange muligheter i helsevesenet, basert på 

hvilke positive effekter det har gitt i de studerte prosjektene. Sett i lys av 

tjenestedesignprinsippene til Schneider et al. (2011) virker det å være en overensstemmelse 
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mellom teori og våre funn. Gjennom intervjuene mange informanter at designdrevet innovasjon 

har vært positivt for å forstå hverandres arbeidsoppgaver, noe som har ført til et enda bedre 

tverrfaglig samarbeid. Noen informanter mener det gir aha-opplevelser å samles og faktisk forstå 

hva andre gjør, i tillegg til at det avliver myter og misforståelser. Dette er også et mål med 

tjenestedesign da det innebærer at man vanligvis kartlegger alle steg av en tjeneste, slik at man 

får oversikt over hvordan de henger sammen (Schneider et al., 2011, s. 41).  

 

Ifølge Schneider et al. (2011, s. 39) vil deltakerne generere kreative og brukersentrerte løsninger 

gjennom forskjellige metoder og verktøy som for eksempel: workshops, visualisering, rollespill 

og prototyping. I begge prosjektene ble workshops og visualisering benyttet, i tillegg til at begge 

prosjektene laget prototyper som ble validert av brukere. Dette har bidratt til å skape en felles 

forståelse og bedre samarbeid, blant annet fordi man fikk samlet ulike aktører i et rom til gode 

diskusjoner. I begge prosjektene ble disse aktivitetene oppfattet som engasjerende, gøy og nyttig. 

I studien til Carlgren et al. (2014, s. 414) kom det også frem at bruken av prototyping og visuelle 

verktøy, som er vanlig ved bruk av design thinking, var med på å skape et felles språk som bidro 

til bedre teamarbeid og samarbeid på tvers. Dette virker å være viktig i helsesektoren for å 

motvirke fragmentering. I intervjuene har det dessuten blitt påpekt at mange aktører har ansvar i 

et pasientforløp og derfor virker det viktig å skape en mer helhetlig forståelse og samarbeid på 

tvers av etater og profesjoner.  

 

At prosjektene har hatt et større pasientfokus enn vanlig har også vært positivt. Prosessen har 

bidratt til å ta vekk misforståelser og til å kartlegge og forstå behov og problemstillinger, noe 

som har vært med på å skape en felles virkelighetsforståelse. Dette gjør det enklere for alle 

involverte å forstå hverandre, noe Schneider et al. (2011, s. 37) i likhet påpeker. Hillestad og 

Yttri (2016) diskuterer hvordan kulturutvikling kan bidra til innovasjon og påpeker at det er 

grunn til å tro at kultur også spiller en viktig rolle. De påpeker også at kultur kan virke både 

begrensende og stimulerende når det gjelder utvikling og implementering av nye modeller. I slik 

sammenheng er det viktig å endre virkelighetsoppfatning og atferd, som er kulturelt betinget, for 

å muliggjøre og utfordre etablerte oppfatninger. Dette kan være med på å underbygge hvorfor det 

å utvikle ny og lik virkelighetsforståelse kulturelt sett kan være viktig i prosjektene sett opp mot 

innovasjon, noe som derfor også er å betrakte som en fordel.  
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Et mål med designdrevet innovasjon som også ser ut til å ha vært et mål i prosjektene er å 

kartlegge de faktiske behov og problemstillinger. Flere av informantene mener at designdrevet 

innovasjon egner seg spesielt godt i en oppstartsfase i prosjektarbeid når man jobber med å 

identifisere problemområder. Det er en tendens til at man vanligvis tenker på løsninger, heller 

enn å gå dypt ned i å forstå behov og problem. I denne prosessen har det imidlertid vært større 

fokus på å gå dypere i behov og problemstillinger. Dette blir også nevnt i Carlgren et al. sin 

studie fra 2014 (s. 413). I deres studie ble design thinking beskrevet som spesielt passende i 

arbeid med komplekse problemer. Tankesettet sikret teamene en bedre forståelse av problemet 

og hindret dem fra å bestemme seg raskt for en løsning.  

 

Det kan også diskuteres om designdrevet innovasjon bidrar til endringer i tankesett og 

handlinger, noe som kan bidra til mer innovasjon på sikt og positive konsekvenser utover det 

enkelte prosjekt. Dette omtales av Carlgren et al. (2014) som innovasjonskapabilitet. Selv om det 

ofte blir fremhevet fordeler med design thinking på kort sikt, så understreker Carlgren et al. 

(2014) at det også finnes fordeler på lang sikt, som at organisasjonen, team og individer utvikler 

seg. Hvis det er en strategisk intensjon å bli mer innovativ, så konkluderer Carlgren et al. (2014) 

med at design thinking kan bidra til langsiktig innovasjon. Kurtmollaiev et al. (2018) antyder 

også i sin studie at tjenestedesign har vidtgående konsekvenser for organisasjoner og fremmer 

signifikante endringer i organisatoriske tankesett og rutiner.  

5.4.2 Utfordringer med designdrevet innovasjon  

Tjenestedesign og designdrevet innovasjon som begreper og metode møter større motstand enn 

hva en mer tradisjonell prosjektgjennomførelse ville ha gjort, spesielt i de virksomhetene der det 

er nytt og ukjent. Det var særlig stor skepsis til metoden i Brystkreftprosjektet som pågikk på en 

tid der tjenestedesign var ganske nytt og trolig fremmed for de fleste. Det var da få eksempler og 

tidligere resultater å vise til. Å jobbe med innovativ metodikk virker også ganske fremmed for 

HSØ hvor det påpekes at det i hovedsak jobbes med tradisjonell prosjektmetodikk. Stor skepsis 

og manglende forståelse av metodikken og tankesettet kan tenkes å gå på bekostning av ansattes 

motivasjon og eventuelt skape et hinder for å bruke metodikken. I tillegg har informantene 

påpekt at tjenestedesignerne i brystkreftprosjektet manglet troverdighet, noe som også kan 
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påvirke metodikkens virkninger og de ansattes opplevelse av prosjektet. Dette kan være en 

utfordring med designdrevet innovasjon i helsesektoren.  

 

Skepsisen til designdrevet innovasjon kan skyldes at profesjonene i helsevesenet har en ulik 

tilnærming til metode og innhenting av data enn hvordan det ideelt gjøres i designdrevne 

metoder. I helsevesenet er forskningen knyttet til en positivistisk vitenskapelig tilnærming, som 

kvantitativ metode. I de fleste designdrevne metoder benytter man imidlertid kvalitativ 

forskningsmetodikk og man tar ofte utgangspunkt i færre informanter, enn i kvantitativ metode. 

Skepsisen ble langt mindre etter hvert i prosjektprosessen på OUS. Til tross for dette har de 

klinisk ansatte i prosjektet ikke brukt tjenestedesign i ettertid. Dette kan forklares i lys av Bayley 

(2012) sin forskning hvor han understreker at ledelsen har en svært viktig rolle for at ansatte skal 

fortsette å benytte designmetodikk. Hvis ansatte ikke blir oppfordret til å anvende designmetoder 

og blir belønnet for dette, er det lett for dem å gå tilbake til tidligere atferdsmønstre (Bayley 

2012, s. 5). Det kan også problematiseres hvorvidt ledelsen oppfordrer til dette, når det ikke 

finnes designkompetanse internt på sykehuset og om dette prioriteres når det er 

pasientbehandling som står i hovedfokus.  

 

Videre virker det som at prosjektgruppene i studien ikke fikk en tilstrekkelig introduksjon til 

metodikken og heller ikke en tilhørende forklaring til hvorfor det skulle brukes og hvordan det 

ble ansett å være nyttig. Bayley (2012, s. 7) påpeker at vokabular kan være med på å påvirke om 

en organisasjon egentlig er klar for å integrere design. Det er ikke tilstrekkelig å introdusere 

verktøy og metoder for design uten å utstyre menneskene med et felles vokabular slik at de kan 

forstå og kommunisere når det gjelder bruk av, prosessene og resultatene av slike nye verktøy. 

Dette var manglende i begge prosjektene og kan ha påvirket prosjektene negativt.  

 

Kurtmollaiev et al. (2018, s. 71) påpeker at det å gjøre tjenestedesign til en del av organisasjonen 

er avhengig av de ansattes forståelse av prinsippene og verktøyene. Forståelsen til de ansatte er 

ikke nødvendigvis et resultat av deres erfaring med anvendelse av tjenestedesign. Det knytter seg 

heller til institusjoner som typisk favoriserer prestasjonsorientering og formelle, lineære 

prosesser som hindrer slik anvendelse.  
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Kurtmollaiev et al. (2018) har studert organisatoriske transformasjoner gjennom tjenestedesign. 

Deres studie forklarer blant annet hvorfor mange viste motstand mot designernes aktiviteter, selv 

om bedriftens toppledelse støttet tjenestedesign. Dette skyldes avvik mellom organisatoriske 

institusjoner og tjenestedesignpraksiser (Kurtmollaiev et al., 2018, s. 70). For å overkomme slike 

hindringer, må toppledelsen blant annet oppfordre til et bedriftsspråk som også involverer 

tjenestedesign, omstille «key performance indicators» (hovedindikatorer for ytelse) til 

tjenestedesignprinsipper og objektiver, i tillegg til å skape rom for eksperimentering. Dette virker 

det ikke som at organisasjonene tilknyttet prosjektene har hatt tilstrekkelig fokus på, blant annet 

fordi styring begrenser rommet for eksperimentering. Bortsett fra at Origo digi har et fokus på 

eksperimentelle metoder, virker det ikke som at designdrevet innovasjon hittil har blitt en del av 

organisasjonenes institusjoner.   

5.5 Avsluttende kommentarer 

Innenfor de tre organisatoriske perspektivene (instrumentell, institusjonell og ny-institusjonell) 

ser vi at det er ulike faktorer som påvirker designdrevet innovasjon. Nedenfor oppsummerer vi 

faktorer som påvirker og hvordan, knyttet til de tre perspektivene. Avslutningsvis oppsummerer 

vi også argumenter for og imot å benytte designdrevet innovasjon.  

 

Instrumentelt perspektiv  

Både funn og teori (Mintzberg, 1981) tilsier at byråkratisk organisasjonsstruktur legger opp til 

for mye styring, noe som hemmer frittenkende prosjekter. Siloorganisering er videre med på å 

hemme tverrfaglige prosjekter på tvers i virksomheten(e). 

 

Institusjonelt perspektiv  

Funnene til Hillestad og Yttri (2016) tilsier i likhet med våre at organisasjonskultur er med på å 

påvirke designdrevet innovasjon. I den sammenheng ser vi at de sterke profesjonene i 

prosjektene fremmer fokus på drift og begrenser innovasjon. Forskningskulturen i helsevesenet 

gjør det også vanskelig for designdrevne metoder å oppnå troverdighet blant ansatte. På den 

andre siden er det en eksisterende kultur for tverrfaglige samarbeid hos både HSØ, OUS og OK. 

Funnene våre tilsier at dette kan bidra til å skape større aksept og åpenhet for designdrevet 

innovasjon i helsevesenet.  
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Ny-institusjonelt perspektiv  

I lys av teorien til Røvik (2010) og Moritz (2009) konkluderer vi med at tjenestedesign og 

designdrevet innovasjon blir påvirket av trender i omgivelsene og at dette kan være en av 

grunnene til at man benytter seg av designmetodikk. Funnene våre indikerer at man i prosjektene 

har søkt etter legitimitet og ønsket å bygge sin merkevare. Dette kan føre til at man blir mindre 

opptatt av metodikkens effekt og at man markedsfører prosjektene utad, på en annen måte enn 

slik ansatte internt har opplevd dem.  

 

Sammenhengen mellom designdrevet innovasjon og omgivelsene  

Gjennom argumentene i diskusjonen ser vi at konteksten har en innvirkning på 

prosjektprosessene. Nedenfor er dette visualisert i en modell basert på en publikasjon av Moritz 

(2009, s. 150-151) som viser sammenhengen mellom tjenestedesign, organisasjon, bruker og 

omgivelsene. Vi har tilpasset modellen med funn fra studien, og viktige begreper og punkter som 

er relevant for denne forskningen har blitt uthevet. Vi har også valgt å se på designdrevet 

innovasjon istedenfor kun tjenestedesign.  

Figur 7. Designdrevet innovasjon som ledd mellom organisasjon og bruker. Basert på Moritz 

(2009, s. 153). 
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Den oransje sirkelen i midten illustrerer designdrevet innovasjon. Til venstre viser de grå pilene 

at organisasjoners kontekst, i tillegg til interne ressurser og begrensninger er med på å påvirke 

designdrevet innovasjon. Den oransje pilen viser hvordan designmetodikk påvirker 

organisasjonen gjennom innovasjonskapabilitet, brukersentrering, helhetlige tjenester, konsepter 

og løsninger. Dette baserer seg på funn fra studiens datamateriale. Til høyre ser vi at 

designmetodikk blir påvirket av og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov. På den samme siden 

ser vi at prosjektene også lar seg påvirke av markedet, samfunnet, politikk, økonomi og trender. 

Den oransje pilen viser at designdrevet innovasjon er med på å øke brukertilfredsheten gjennom 

kontaktpunkter, brukeropplevelse, kundelojalitet og tilbakemeldinger.  

 

I denne studien har fokuset vært på retningen de grå pilene viser og hvordan omgivelsene (ny-

institusjonelt) og organisasjonen (instrumentelt og institusjonelt perspektiv) påvirker prosjektene. 

Flere studier som vi refererer til i diskusjonen (Kurtmollaiev et al., 2018; Carlgren et al. 2014; 

Kolko, 2015) fokuserer i motsetning på hvordan designdrevet innovasjon påvirker 

organisasjonene. Disse forskningsbidragene hevder blant annet at designmetodikk har potensiale 

til å endre institusjoner og organisasjonskulturer, og at det kan være et verktøy for organisasjoner 

som vil bli mer innovative. Dette ser vi blant annet eksempler på gjennom de oransje pilene i 

modellen som viser hvordan designdrevet innovasjon påvirker organisasjonen og 

brukere/kunder.  

 

I denne forskningen ser vi også at dette er tilfellet, og at designdrevet innovasjon gir positive 

konsekvenser til organisasjonene. Likevel ser vi at dette kan være ekstra utfordrende for 

organisasjoner innen helsesektoren, da disse ofte er preget av dype kulturelle institusjoner som er 

vanskelige og tidkrevende å endre. Vi ser også at institusjonene og konteksten påvirker 

designmetodikk ved at organisasjonene tilpasser metodene etter allerede etablerte vaner og 

praksiser. Prosjektene kan derfor risikere å ikke oppnå ønsket resultat ved bruk av 

designmetodikk fordi metodene blir tilpasset og moderert. Hvis organisasjonene skal oppnå 

ønsket effekt ved bruk av designmetodikk, er virksomhetene nødt til å tilpasse seg nye måter å 

jobbe på og endre organisasjonskultur. Hvis organisasjoner ikke ønsker å tilpasse seg nye 

arbeidsmåter og tankesett som medfører større endringer, men kun benytter metodene for å 

oppnå legitimitet i omgivelsene vil ikke dette gi ønsket effekt. Slik vi ser det, vil det derfor ikke 
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alltid være nok å innføre designmetodikk for å lykkes med innovasjon eller 

organisasjonsendring. Dette gjelder særlig dersom man ikke har en organisasjon som er klar for å 

integrere design som en del av organisasjonskulturen og dens strategi.   

 

Dette er også illustrert i figurene under. Figuren 8 viser forenklet hvordan designdrevet 

innovasjon kan påvirke en organisasjon og omvendt. Figur 9 er gjeldende for denne studien da 

designdrevet innovasjon sin påvirkning på organisasjonene blir begrenset som følge av 

konteksten i helsesektoren og de organisatoriske faktorene som påvirker metodikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenter for og imot bruk av designdrevet innovasjon i helsevesenet  

Når vi vurderer våre funn opp mot den diskuterte teorien vil vi konkludere med at 

langtidsvirkende og store effekter først kan forventes av designdrevet innovasjon når det 

integreres i en organisasjons strategi, vokabular og kultur. Det vil derfor kunne medføre arbeid 

med å endre eksisterende institusjoner i organisasjonen. I dag er det flere hindringer for å lykkes 

med designdrevet innovasjon i helsesektoren, samtidig finnes det også et stort uutnyttet 

potensial. Organisasjonstrender er med på å forklare hvorfor det er så mye snakk om 

designmetodikk i dag. Selv om det kan skape legitimitet og bidra til positiv markedsføring utad, 

er det ikke nødvendigvis slik at effekten er den samme innad. Likevel har man i prosjektene 

opplevd mange positive sider med designdrevet innovasjon, men samtidig virker det utfordrende 

å lykkes med slike prosjekter i helsevesenet. Totalt sett finnes det argumenter som kan tale både 

Figur 9. Organisasjon og designdrevet 

innovasjon i kontekst av helsesektoren   

  
   

Kontekst – helsesektoren  

Organisasjon  Designdrevet 
innovasjon  

Organisasjon  Designdrevet 
innovasjon  

Figur 8. Organisasjon og designdrevet  
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for og imot å anbefale designmetodikk i helsevesenet. I lys av funnene våre er det fremdeles en 

vei å gå for at virksomheter i helsevesenet kan oppnå alle fordelene ved designdrevet innovasjon. 

 

Basert på diskusjonen har vi kommet frem til følgende punkter som kan tale for og imot å 

anbefale designdrevet innovasjon i helsevesenet:  

 

Argumenter for designdrevet innovasjon  Argumenter mot designdrevet innovasjon  

Designdrevet innovasjon kan bidra til å øke 

innovasjonskapabiliteten.  

Det er vanskelig å estimere effekten av 

tjenestedesign og designdrevet innovasjon.  

Legitimitet og branding er med på å skape 

positivt omdømme. Det er likevel uklart om 

dette skaper positive effekter internt 

Organisasjonene ønsker å benytte designdrevne 

metoder for å oppnå legitimitet, men tilpasser 

metodene etter behov, noe som kan føre til at 

man ikke får full utnyttelse av metodene. 

Designpregede verktøy som prototyping og 

visualisering bidrar til å skape en felles 

virkelighetsforståelse. Dette bidrar til bedre 

samarbeid på tvers av fagområder og 

motvirker silotankegang.  

Organisasjonskultur og institusjonelle 

profesjoner er vanskelige å endre, og det kan ta 

lang tid før man klarer å omstille organisasjonen 

til å bli mer innovativ. 

Tabell 7. Oppsummering argumenter for og imot designdrevet innovasjon    

6.0 Konklusjon  

Denne studien har sett på hvordan organisatoriske faktorer i lys av instrumentelt, institusjonelt og 

ny-institusjonelt perspektiv påvirker designdrevne innovasjonsprosjekter i helsesektoren. 

Gjennom et instrumentelt perspektiv ser vi at byråkratisk organisasjonsstruktur som fremmer 

kontroll og styring kan hemme effekten av designdrevet innovasjon. I tillegg hindrer 

helsevesenets siloorganisering at tverrfaglige prosjekter kan gå på tvers av organisasjonen. Dette 

er med på å begrense fritenkning som er viktig i arbeid med innovasjon.  

 

Gjennom et institusjonelt perspektiv ser vi at sterke etablerte profesjoner og en driftskultur 

begrenser de ansattes fokus på innovasjon. Den faglige forskningskulturen gjør det dessuten 
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vanskelig for designmetodikk å virke troverdig i helsevesenet. På den andre siden er det allerede 

en kultur for tverrfaglige samarbeidsprosjekter, som også er et viktig prinsipp innen designdrevet 

innovasjon. Dette bidrar til å øke potensialet for mer bruk av designdrevet innovasjon.  

I lys av ny-institusjonell teori kan designdrevet innovasjon anses som en organisasjonstrend, noe 

som kan være en årsak til at metodikken har blitt tatt i bruk. Designmetodikk kan bidra til positiv 

markedsføring og legitimitet i omgivelsene. På den andre siden kan dette ta fokuset bort fra 

metodikkens egentlige effekt og føre til at ansattes opplevelse av prosjektene ikke er forenlig 

med hvordan de har blitt markedsført utad.  

 

Å lykkes med innovasjon ved bruk av designinspirert metodikk er krevende i konteksten vi har 

studert. For at metodene skal få reell innvirkning på organisasjonen, må man erkjenne 

kontekstens påvirkning og jobbe aktivt med kultur og institusjoner som kan hindre designdrevet 

innovasjon. Ved designdrevet innovasjon må det legges opp til en struktur og kultur som støtter 

innovasjon, med tilstrekkelig autonomi for prosjektgruppene. Ifølge innovasjonsteorien må 

organisasjoner akseptere risiko og begrense kontroll for å fremme innovasjon. Imidlertid har det 

blitt diskutert at dette kan være utfordrende i helsevesenet, da man er vant til og avhengig av 

styring og kontroll, samt har nulltoleranse for feil. Det blir derfor anbefalt å balansere 

motstridende regimer som nytenking og drift, og sykehusene som servicebedrift og 

forvaltningsorgan. Ikke minst er det viktig å anerkjenne eksisterende institusjoners påvirkning på 

pågående prosjekter, og bevisst jobbe med disse dersom man ønsker en organisasjon der 

designdrevet innovasjon skal få reell innvirkning på organisasjonen(e). 

 

Gjennom studien ser vi at designdrevet innovasjon på mange måter ikke passer inn i kulturen 

eller strukturen til organisasjonene vi har studert. Likevel ser vi et ønske og en optimisme til at 

dette er metoder som kan hjelpe helsevesenet om å nå målene om flere gode og brukerrettede 

tjenester. I tillegg ser vi at med de rette forutsetningene og vilje til å endre kulturen, kan 

man legge til rette for designdrevet innovasjon i helsevesenet. Hvis organisasjonene er kjent med 

hvilke organisatoriske faktorer som hindrer prosjektene i å lykkes med designmetodikk, tror vi 

det vil være lettere for organisasjonene å gjennomføre vellykkede innovasjonsprosjekter basert 

på designmetodikk.  



  83 

6.1 Studiens begrensninger  

I løpet av forskningsprosessen har vi reflektert over faktorer som kan ha en begrensende virkning 

på oppgavens resultater. Blant annet har valget av case gitt oss flere utfordringer enn først antatt. 

Det at case 1 ble gjennomført for seks år siden kan ha hatt en noe begrensende effekt på 

reliabiliteten til datamaterialet. Det må derfor tas med i betraktningen at noen informanter 

ubevisst kan ha gjengitt feil informasjon da det er lenge siden prosjektet ble gjennomført. Dette 

har også ført til at informantene til tider har snakket om fortid og nåtid om hverandre, og at det i 

analysesammenheng har vært utfordrende å skille om informantenes forklaringer er basert på 

nåværende situasjon eller situasjonen da prosjektet pågikk. 

  

I de respektive casene har det også vært utfordringer hva gjelder begrepsbruk. Begrepet 

tjenestedesign har ikke vært dekkende for begge casene, og case 2 karakteriseres ikke som et 

tjenestedesignprosjekt. I utarbeidelsen av studiens tema og intervjuguide hadde vi imidlertid en 

forståelse av at begge casene kunne karakteriseres som tjenestedesignprosjekter. Studiens 

intervjuguide er derfor preget av den oppfattelsen, og benytter tjenestedesign som begrep. Dette 

er en begrensning ved studien da det kan tenkes at informantene har svart på spørsmål angående 

tjenestedesign, men kan ha hatt andre designmetoder i tankene som for eksempel Google 

designsprint, design thinking, og smidige metoder. Vi har også vært oppmerksomme på at noen 

av informantene har hatt en begrenset forståelse av tjenestedesign og designmetodikk generelt, 

noe som også kan ha påvirket svarene.  

 

Det at prosjektene benytter ulike metoder har derfor gjort det utfordrende å sammenligne casene 

og utelukkende bruke tjenestedesign som begrep. Vi har derfor valgt å bruke designdrevet 

innovasjon som en samlebetegnelse for metodene benyttet i begge casene. Det kan tenkes at 

forskjellig begrepsbruk har hatt en begrensende effekt på studien.  

 

Det kan også være en begrensning for studien at det finnes relativt lite litteratur om designdrevet 

innovasjon. Vi har diskutert enkeltstudier innen tjenestedesign og design thinking, noe som kan 

være en svakhet. Selv om vi har diskutert muligheter og begrensninger ved metodikken som er 

brukt i prosjektene, kan vi ikke kontrollere årsakssammenheng i denne studien. Dette medfører 
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en risiko for at eksterne faktorer også har påvirket prosjektene og kan således være med på å 

forklare hvorfor prosjektprosessenes utfall. Dette har også informanter påpekt.    

6.2 Praktiske implikasjoner  

Hvis organisasjoner innen helsevesenet ønsker å bruke designdrevet innovasjon bør man aktivt 

jobbe for å skape et felles vokabular slik at de ansatte har en forståelse av effektene 

designmetodikk kan ha. Dette kan ledelsen være med på å påvirke ved å skape rom for 

eksperimentering og legge til rette for bevisstgjøring. I tillegg fremkommer det i studien at både 

strukturelle og kulturelle faktorer påvirker designdrevet innovasjon. Ledelsen kan derfor gjøre en 

viktig jobb ved å legge til rette for strukturelle endringer som arbeid på tvers av siloer. Samtidig 

må det jobbes aktivt med kulturell endring hvor organisasjonene også må forsøke å tilrettelegge 

for prosjekter som er mer tillitsbasert. Det kreves også en endring hva gjelder institusjonelle 

profesjoner. Det kan derfor tenkes at rollene helsevesenet består av i dag bør utvikles slik at det å 

tenke innovativt blir en mer naturlig del av arbeidshverdagen. Dette kan være med på å utnytte 

potensialet som ligger i å implementere designdrevne innovasjonsmetoder og på denne måten 

hjelpe helsevesenet til å oppnå målene om et mer effektivt helsevesen. Denne studien kan være 

med på å skape en forståelse av hvordan dette påvirker designmetodikk noe som kan være 

interessant for organisasjoner som ønsker å ta i bruk designdrevet innovasjon i fremtiden. 

6.3 Videre forskning 

Selv om tjenestedesign og designdrevet innovasjon har blitt mer populært de senere årene, 

mangler det fortsatt en god del forskning på feltet. Vi ser at feltet er stort, og at vår studie kun 

dekker en liten del. Vi har derfor blitt oppmerksomme på flere områder det kunne vært 

hensiktsmessig å se nærmere på. 

 

Tillitsbasert ledelse er et tema som stadig har dukket opp i løpet av studien, og vi ser derfor at det 

ville vært svært interessant å se nærmere på designmetodikk fra et ledelsesperspektiv og å se på 

sammenhengen mellom designdrevet innovasjon og tillitsbasert ledelse. Det vil også være 

interessant å studere tillitsbasert ledelse i helsesektoren. Det har blitt klart for oss at det er svært 

utfordrende å måle effekten designdrevet innovasjon medfører. I denne studien har vi hatt et 

prosessfokus, og derfor ikke tatt for oss selve løsningene og hvilken verdi løsningen faktisk har 
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medført. Dette har vi imidlertid sett har vært etterspurt i andre studier angående tjenestedesign og 

designmetodikk. Det vil også være interessant å studere nærmere hvilken verdi og effekt 

designdrevet innovasjon får i byråkratiske organisasjoner i komplekse omgivelser. Særlig 

interessant er det å vurdere nytten av designmetodikk i offentlig sektor, basert på regjeringens 

oppfordring til flere forsøk med metoden.  
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Vedlegg 1 - Informasjonsskriv til informanter  

 

Vil du delta i forskningsprosjektet «Hvordan lykkes med bruk av 

tjenestedesign i helsesektoren»? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å belyse hvordan 

man kan lykkes med bruk av tjenestedesign i helsesektoren. I dette skrivet gir vi deg informasjon 

om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 
Formål 
Dette prosjektet er en masteroppgave ved studiet organisasjon, ledelse og arbeid på Universitetet 

i Oslo. Oppgaven tilsvarer 30 studiepoeng og skal være på ca. 25 000 ord. Forskningsspørsmålet 

som skal besvares er følgende:  

 

Hvordan gjennomføre en vellykket tjenestedesignprosess i helsesektoren? 

 

Offentlig sektor og velferdssamfunnet er spådd å stå overfor store utfordringer i tiårene 

framover. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) fastslo i 2016 at «for å møte 

fremtidens utfordringer må vi fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor». I den sammenheng 

ble digitalisering diskutert som en bidragende faktor til økt verdiskapning og innovasjon. En 

hovedmålsetning knyttet bruk utnyttelse av IKT for samfunnets beste er å sikre en «brukerrettet 

og effektiv offentlig forvaltning» (KMD, 2016). En hovedprioritering i IKT-politikken skal 

basert på dette være å sette brukeren i sentrum, noe som innebærer at «brukerens behov skal 

være det sentrale utgangspunktet ved digitalisering i offentlig sektor». Tjenestedesign har i denne 

sammenheng blitt en anbefalt metode. 

 

For å avgrense studien har vi valgt å fokusere på helsesektoren. Vi ønsker å studere to 

helseprosjekter som har brukt tjenestedesign som metode og vil gjennomgå eksisterende 

litteratur samt empiri. Gjennom dette er målet å identifisere suksesskriterier slik at også flere 

helseprosjekter kan lykkes med tjenestedesign i fremtiden.  

 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.  

 

Veileder: Bendik Bygstad 

Studenter: Marthea Walle & Ida Marie Hjelmeland  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
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På bakgrunn av din tilknytning til et av helseprosjektene vi ønsker å studere får du spørsmål om 

å delta. Utvalget er ikke tilfeldig og vi har valgt ut nøkkelpersoner tilknyttet til prosjektet.  

Vi har ønsket å få til et bredt utvalg for å kartlegge prosjektet på best mulig måte og har derfor 

kontaktet personer i ulike roller, blant annet designere, helsepersonell og helseledere. Vi har i 

dette prosjektet et mål om et utvalg på 10-15 personer.  

Hva innebærer det for deg å delta? 
I denne studien har vi en kvalitativ tilnærming og vil gjennomføre et dybdeintervju på omtrent en 

time. Vi vil stille spørsmål knyttet til prosjektet og din erfaring med tjenestedesign som metode. 

Spørsmål om sensitive opplysninger vil ikke være inkludert. 

 

Vi ønsker å benytte oss av lydopptak og muligens notere noe for hånd underveis i intervjuet. 

Opplysningene vil deretter bli transkribert og lagret elektronisk. Disse opplysningene vil bli 

anonymisert og slettet etter prosjektets avslutning i juni.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke 

tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke 

ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Det er kun veileder og studentene tilknyttet masteroppgaven som vil ha tilgang til 

innhentet data.  

• I transkribering og analyse vil personopplysninger som navn byttes ut med tallkoder, slik 

at andre ikke har mulighet til å identifisere informantene. Navnet og 

kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen navneliste 

adskilt fra øvrige data.  

 

Alle deltakere vil bli anonymisert og vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjon.   

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Masteroppgaven vil bli levert 27.mai og prosjektet vil senest bli avsluttet ved utgangen av juni. 

Personopplysninger og opptak vil bli slettet ved prosjektslutt.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo ved Bendik Bygstad. Mobil: 9765806, mail: bendikby@ifi.uio.no 

Studenter: 

Marthea Walle. Mobil: 45915310, mail: marthea.walle@gmail.com 

Ida Marie Hjelmeland. Mobil. 99428078, mail: idahjelmeland@yahoo.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Prosjektansvarlig   

 Studenter 

Bendik Bygstad                                             Marthea Walle & Ida Marie Hjelmeland  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Hvordan lykkes med bruk av 

tjenestedesign i helsesektoren», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i dybdeintervju  

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 30. juni 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bendikby@ifi.uio.no
mailto:marthea.walle@gmail.com
mailto:personvernombudet@nsd.no
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Vedlegg 2 – Intervjuguide  

 
Bakgrunnsinformasjon  

• Hvor lenge har du jobbet i virksomheten og hvilken faglig bakgrunn har du?  

• Hvilken rolle hadde du i prosjektet? 

• Vi deler ofte inn tjenestedesignprosesser i fire steg: innsiktsfasen, idéfasen, utforming og 

utprøving, og sist men ikke minst implementeringsfasen. På hvilket stadium ble du involvert i 

prosjektet?  

(Var det før disse stegene, etter, eller i et av stegene?) 

Innovasjon i helsesektoren  
• Hvilken erfaring har du med innovasjonsarbeid i helsesektoren?  

o Kan du kort gi oss et eksempel der det har vært utfordrende å jobbe med innovasjon og et 

eksempel der det har vært mindre utfordrende?  

o Har noe av dette vært gjentakende i flere prosjekter?  

Tjenestedesign 
• Hva legger du i begrepet tjenestedesign? 

• Hvilken erfaring har du med tjenestedesign fra tidligere?  

• Hvordan kom dere frem til å bruke tjenestedesign i prosjektet?  

o Var det enighet i prosjektgruppen om valg av metode og satsningsområdet? 

o Hvor mye har dere sett til andre prosjekter for inspirasjon for eget prosjekt? 

• Hvilke forventninger hadde du til tjenestedesign? 

• I hvilken grad opplevde du at tjenestedesign skapte verdi i prosjektprosessen? 

• Basert på din erfaring; hva er de største utfordringene og mulighetene med å bruke tjenestedesign 

som en metode?  

o Opplever du at dette er spesielt for helsesektoren?  

• Hva opplevde du at var spesielt med prosessen som bidro til at dere lykkes?  

o Har du noen eksempler på aktiviteter som var spesielt verdifulle?  

• I arbeid med innovasjon og digitale prosjekter i deres virksomhet, er det andre metodikker som 

også blir brukt?  

o Hvilke metodikk(er) har du opplevd som mest effektiv og hvorfor?  

Prosjektspesifikke spørsmål  
• Kan du forklare hendelsesforløpet i prosjektet? Når var start/slutt, og hvilke milepæler som var 

viktig i løpet av prosjektet.  

• Kan du beskrive din opplevelse av prosjektet med tre nøkkelord?  

• Kan du gi eksempler på hva som fungerte godt i prosjektet? 

o Hva kunne vært gjort annerledes?  

• Har det vært noen konflikter eller uenigheter mellom ulike parter i prosjektet? 

• Hvordan var det å jobbe tverrfaglig i prosjektet?  

• Hvordan påvirket det arbeidet å inkludere brukerne i prosessen? (Gikk det ut over samarbeidet, 
beslutningsprosesser etc?)  

o Burde man hatt mer/ mindre direkte involvering av brukerne? 

• Hvilken rolle hadde tjenestedesignerne/designbyrået i prosjektet?  

Tilleggsspørsmål 
• Er det noe du ønsker å legge til som vi ikke har spurt om?  
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Vedlegg 3 – NSD Søknad  
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