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SYFTE
Syftet med projektet var  att ta fram ett koncept och organisatorisk modell för ett Innovationslabb för 
Avfallstjänster.  Ett sådant labb syftar till att utveckla nya tjänster för förebyggande av avfall samt främja 
organisatoriskt lärande kring nya arbetsmetoder, t.ex. medborgarinvolvering och samverkan. 
Arbetet har ledsagats av tre underfrågor:

Vilka utmaningar finns idag i utveckling 
av nya tjänster?

Hur kan organisationen jobba med 
utveckling?

Vilka resurser krävs och hur ska arbetet 
organiseras?

Varför använder vi begreppet ‘labb’ och på vilket sätt 
skiljer sig ett s.k. ‘levande laboratorium’ från traditionell 
verksamhetsutveckling? En vanlig förklaring är att 
för innovationsutveckling behövs ett experimentellt 
angreppssätt, ett laborerande (Ernits, Andersson, 
& Stoltz-Ehn, 2018). I jämförelse med traditionella 
laboratorier kännetecknas inte dessa labb av en 
artificiellt skapad, stängd miljö och experiment under 
starkt kontrollerade förhållanden. Istället präglas dessa 
nya typer av labb av experimenterande byggt på 
samverkan mellan flera aktörer, delande av kunskap 
och resurser samt brukarinvolvering (ibid., Schöll et al. 
2017; Bulkeley et al., 2016). Ett levande laboratorium 
är alltså inte en avgränsad och kontrollerad miljö; utan 
en öppen och verksam miljö som ständigt förändras. 
Ett levande laboratorium kan sägas vara mer lämplig 
för studier av objekt som inte kan eller bör lyftas ur sin 
naturliga miljö: vare sig det är människor, teknologi 
eller organisationer som avses. 

Labbet handlar om ett förhållnings- och arbetssätt. 
Det är således även ett arbetssätt som väl lämpar sig 
beteendepåveran och för att kunna jobba med sociala 
processer.

För varje år växer Malmö stad med ca 7 000 invånare. 
I avfallsmängder innebär det att 500 kg extra avfall 
per invånare genereras. På EU- och nationell nivå 
ställs krav på att minska avfallsmängderna, öka 
återbruket och förverkliga den cirkulära ekonomin. I 
WWFs rapport Living planet (2016) visas att Sverige 
tillsammans med länder som USA, Kuwait och 
Australien har störst ekologiskt fotavtryck per capita. 
Från att 2014 års rapport behöva 3,7 jordklot om alla 
på jorden skulle ta efter vår konsumtion, så motsvarar 
det svenska fotavtrycket nu 4,2 planeter. Det är tydligt 
att något måste göras här och nu. Enligt Corvellec och 
Czarniawska (2014) krävs det nya angreppssätt och 
metoder, men också nya sätt att organisera sig för att 
ta sig uppåt i avfallshierarkin mot avfallsminimering, 
och därmed ökad resurseffektivitet. Detta innebär en 
stor utmaning för avfallsorganisationer,  som måste 
gå från ett fokus på avfallshantering till ett fokus på 
cirkulär ekonomi och avfallsminimering (Svingstedt 
& Corvellec 2018.). För att uppnå den nödvändiga 
organisatoriska utvecklingen krävs ett fokus på 
organisationsfrågor, såsom organisatoriskt lärande, 
samverkan, samordning, problemlösning, innovativt 
ledarskap och innovationsprocesser.  

BAKGRUND
Utmaningar med avfallsmininering Lab för innovation inom offentlig sektor
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UTMANINGAR

I workshop med medarbetare och chefer har fyra huvudsakliga och viktiga problem- och fokusområden 
identifierats för utvecklingsprocessen. Dessa utmaningar är inte unika för VA SYD, utan återfinnas ofta i offentliga 
organisationer som försöker jobba med innovation och utveckling. 

Innovationskultur och ledning   

Samverkan och 
kundinvolvering  

TJÄNSTUTVECKLINGSPROCESS

Hantering av 
intern/extern 
idé/behov  

Implementering/
drift  

ST
Ö

D
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Ö

D
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Ö

D
Hantering av intern/extern ide/behov

Varifrån kommer inspel för utvecklingsarbete? Hur kan 
man bli bättre att fånga olika typ av inspel som kommer 
utifrån och/eller inifrån?

Samverkan och kundinvolvering

Vem ska involveras i processen? Vem ska man 
samarbeta med?  När ska de involveras? När ska man 
samverka? Vilken nivå av inflytande ska ges? Hur tät 
ska samverkan vara? 

Implementering och drift

Hur tas lösningen vidare till drift? Hur kan man undvika 
gapet mellan utveckling och drift? 

Innovationskultur och ledning

Hur stödjer organisation arbetet med innovation 
och utveckling? Vilka processer och vertyg behövs? 
Vilken organisationskultur främjar innovations- och 
utvecklingsarbete? 
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STÖD

LÄRANDELÄRANDELÄRANDE

INLYSSNANDE INITIERING EXPERIMENTERANDE IMPLEMENTERING

PROCESSFÖRSLAG

Ett iterativ process som består av fyra faser som överlappar och går in i varandra. 
Dessa faser stöds av kontinuerligt lärande och organisatoriska stödprocesser. 

STÖDINLYSSNANDE

Fånga och ta hand om inspel till förbättring och/eller 
utvecklandet av nya tjänster. Input kan vara interna 
eller externa. 

INITIERING

Sortering av inspel, formulering av frågeställningar 
och möjliga lösningar som ska testas.

EXPERIMENTERANDE

Driva både utforskande-experiment och pilot-
experiment i samspel med kontinuerligt lärande. 
Förandringar och justeringar kan behövas under 
vägen.  

IMPLEMENTERING

Skapa en strategi och plan för implementering och sen 
testa den i liten skala.

GRINDBESLUT

Det finns fyra grindbeslut (de gula kryssen på figuren). 
Dessa beslutspunker hjälper chefer, medarbetare och 
samarbetsaktörer att komma till beslut och göra strategiska 
avvägningar.

Resurser för att driva de olika faser och dedikerat stöd 
och mandat från cheferna, kontakt med linjen.

LÄRANDE

Olika former av pågående utvärdering och reflektion. 
Lärandet hjälper till att formulera och identifiera 
strategiska och taktiska vägval i processen.



6

INLYSSNANDE

INLYSSNANDE INITIERING EXPERIMENTERANDE IMPLEMENTERING

1. Fånga interna och externa inspel

Inspel kan komma från olika håll 
Intern medarbetare, andra VA SYD 

avdelningar, kundkontakt, mm
Extern Entrepenör, Malmö stad, invånare, 

fastighetsägare, m.m.

2.Formulera och lämna in förslag

Problembild Vad är det för problem, idé, hinder, 
behov eller utvecklingsmöjlighet detta 
handlar om?

Intern relevans Varför och hur är detta relevant för VA 
SYD?

Behovsägare Vem är berörd eller kommer bli berörd 
av detta problem, idé, hinder, behov 
eller utvecklingsmöjlighet (VA SYD,andra 
aktörer, kunder, invånare m.m).

Involvering Vem eller vilka kommer bidra med 
behov/kunskap och vem ska ta hand om 
resultatet/driftsättningen? Vem eller vilka 
kommer lösningen påverka?

Kunskap Finns något underlag eller existerande 
utredning kring detta problem, idé, 
hinder, behov eller utvecklingsmöjlighet?

Handling Har organisationen någon preliminär 
idé på hur detta skulle kunna hanteras/
vidareutvecklas? (kanske kan detta lösas 
direkt).

- Alla medarbetare bidrar till inlyssnande. 
- Chefer hjälper med att prioritera och resurssätta 
nödvändiga kompetenser och kontakter över 
organisationsgränser.
 - Administrativa stödfunktioner för hantera/
dokumentera det som kommer in i processen.

Att bli bättre på:
-  att fånga inspel, förslag och synpunkter och goda 
idéer 
-  att identifiera behov eller problem i tidigt skede. 

LÄRANDE STÖD

Fånga och ta hand om inspel till förbättring och/eller utveckling av nya tjänster. Inspel kan 
komma utifrån och/eller innifrån.

Det är viktigt att man skapar en inlyssnande kultur bland 
medarbetare. Det handlar om att fånga dessa inspel, 
även när idèer/förslag är inte helt färdigformulerade. 
Ofta handlar det om att kunna se en möjlighet för 
förbättring/utveckling snarare än att få färdiga eller 
fullständiga lösningar.

Det måste finnas regelbunda tillfällen där man får 
lämna in förslag och synpunkter.  Viktigt att man kan 
göra det på olika sätt (t.ex. skriftligt mall, pitch, m.m.)
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INITIERING

1.Sortering och prioritering 

Man sorterar och prioriterar förslag som lämnats in.
Relevans Är inspelet relevant för VA SYD? 

Intern 
bedömning

Krävs det experiment och/eller 
fördjupat samarbete för att lösas?

Extern 
bedömning

Om/hur är detta relevant för andra 
aktörer och/eller invånare? 

Vilka inspel ska tas vidare? Och vem ska jobba med 
dem (dvs definiera en  processgrupp)?

2.Formulera frågeställning och experiment 

Efter prioriteringsfasen ska frågeställningar formuleras 
och på vilket sätt möjliga lösningar/experiment kan ge 
svar på frågorna. Det kan handlar generellt om två 
olika typ av frågor och följande lösningar/experiment:
Öppna 
frågeställning 
och 
utforskande- 
experiment

Det saknas tillräckligt underlag kring behov 
och kontext för att kunna formulera en 
frågeställning. Experiment handlar om att 
skapa ett bättre underlag för frågeställning.

Definierad 
frågeställning 
och pilot- 
experiment

Det finns tillräckligt underlag kring behov 
och kontext för att kunna formulera en 
fråga. Frågan kan svaras med en eller flera 
lösningar som kan testas.

Både utforskande-experiment och pilot-experiment 
behöver planeras och resurssättas. 
Viktiga aspekter för planering:

3.Planering av experiment

innovationsgrad
SMALL LARGESMALL MEDIUM

samarbetsgrad
SMALL LARGESMALL MEDIUM

delaktighetsnivå
SMALL LARGESMALL MEDIUM

tekniska resurser
SMALL LARGESMALL MEDIUM

kompetenser
SMALL LARGESMALL MEDIUM

Alla experimenten ska ha en lärandeplan: 
- Vad ska vill lära oss? (dvs. vad är mål med exp.?) 
- Hur ska vi lära oss? (dvs. vilka specifika aktivitet och 
format används för lärande?)
- Vem ska lära sig? (dvs. vem är involverad i 
experiment? Vem kommer att påverkas av den 
framtida lösningen?)

- Externa resurser (finansiering, koppling till 
universitet/andra förvaltingar /invånare m.m.)
- Chefer: Att tillsätta resurser för att få loss rätt 
kompetens (ex. konsulter, forskare, invånare, 
entrepenör m.m.)
- Chefer: prioritera tid för utforskande och 
problemformulering  (inbegriper flera chefer)

Grindbeslut

Att bli bättre på: 
- att sortera och prioritera inspel som lämnas in. 
- att formulera frågeställning/lösningar.
- att planera experiment och lärandeplan.
- att resursätta experiment och lärandeplan.

LÄRANDE STÖD

Vilka experiment ska tas vidare? Är de resursätta på 
ett rymligt sätt? Finns en lärandeplan?

Grindbeslut

Sortering av inspel, formulering av frågeställningar och möjliga lösningar som ska testas.

INLYSSNANDE INITIERING EXPERIMENTERANDE IMPLEMENTERING
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EXPERIMENTERANDE

ARGE

ARGE

ARGE

ARGE

ARGE

INLYSSNANDE INITIERING EXPERIMENTERANDE IMPLEMENTERING

1. Att driva ett utforskande-experiment

 Ett utforskande experiment är en form av förstadium 
till det stora experimentet (pilot-experiment). Det kan 
hända att problemet måste formuleras bättre, eller att 
det krävs mer kunskapsunderlag osv. 

Utforskande experiment kräver pågående lärande och 
reflektion bland  interna och externa parter som är 
involverade i experimentet. Det är viktigt att lärande 
kopplas regelbundet mot chefer och andra relevanta 
delar av organisation.    

Resultatet av det s.k. utforskande-experiment, blir ett 
underlag (den återkopplas) till initiering. Arbetet startar 
alltså om, fast denna gång finns det bättre underlag 
och kunskap, som gör att frågan eller problemet som 
söker en lösning är tydligare (tydliga orsakssamband, 
hinder, behov osv.).

2.Att driva ett pilot-experiment

- Mobilisering av kunskap, resurser eller nätverk bland 
chefer och medarbetare
- Chefer stödjer vid oväntade händelser
- Chefer deltar i lärande (t.ex. genom att lägga 
lärande som en viktig punkt i avstämningsmöte med 
projektägare).
- Olika finansieringslösningar för att underlätta 
experimenterande (innovationsfond, flexibel budget).

- Varje experiment har sin egen lärandeplan kopplat 
till experimentsmål och -process. 

Att bli bättre på:
-  att utföra olika typer av experiment
- att samarbeta, samverka och involvera andra 
aktörer (ink. medborgare) 
-  att driva lärande 

LÄRANDE STÖD

Driva både utforskande-experiment och pilot-experiment i samspel med kontinuerlig lärande. 
Förandringar och justeringar kan behövas under vägen.  

Med ett pilot-experiment testar man möjliga nya 
lösningar eller delar av den. Det är ofta en större  
insats som kräver involvering av olika parter. Extern 
finansiering kan behövas. 

Det är viktigt att planera in aktiviteter för gemensam 
reflektion och lärande. Lärandet måste även 
involvera chefer för att kunna möjliggöra reflektion 
kring strategier, vägval och resultat. Det kan 
hända att projektdeltagarna upptäcker behov av 
anpassning, vilket kan innebära omtag, ändring av 
gruppsammansättning eller nya initiativ. Poängen är 
att det alltid ska finnas möjlighet att ställa om och 
anpassa sig utifrån de händelser och lärdomar som 
sker i utvecklingsprocessen.

Det kan vara att ett experiment måste avbrytas. Då är 
det viktigt att beslut förankras och disktueras i förväg 
bland de olika involverade parter.

Har experiment skapat ett bra underlag för att kunna 
formulera en frågeställning? Finns behov av undersöka 
vidare kontexten?

Grindbeslut

Har experimentet bidragit med ny kunskap och/eller 
bidragit till eftersökta effekter?  Är lösningen vard att 
jobba vidare med? Behövs omformulering (ev. tillbaka 
till initiering)?

Grindbeslut
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IMPLEMENTERING

Analys av värde 
och nyttor

Vilka värde och nyttor skapar den nya 
lösningen för VA SYD, kunder, Malmö 
stad, invånare i Malmö m.m? 

Organisatorisk- 
och affärsmodell

Vilka tekniska resurser och 
kompetenser krävs för drift av den nya 
lösningen? 
Hur kan de anskaffas (t.ex. skaffa 
ny personal eller nya roller , nya 
samarbeten med andra aktörer, 
upphandling)? 

Kostnadsanalys Vad finns det för kostnander som är 
kopplade till implementeringen av den 
nya lösningen(tänk på också behov att 
avskaffa existerande lösningar)? 

Politisk strategi Kräver den nya lösningen politisk 
förankring eller kommunikation? Hur 
ska man jobba kring det? 

Problem eller 
utmaningar

Vad inser man vara möjliga problem 
eller utmaningar kring implementering 
av den nya lösningen?

ARGE

ARGE

ARGE

ARGE

ARGE

Om ett pilot-experiment anses som lyckad, då går man 
vidare till implementeringsfas. Det är viktigt att testa 
implementering i liten skala. Pilot-experiment testar 
lösningar men inte på vilket sätt de ska implementeras 
eller driftsättas. Om lösningen präglas av hög 
innovationsgrad kan implementeringen försvåras 
beroende på hur främmande lösingen uppfattas av de 
aktörer som ska jobba med eller driftsätta lösningen. 

Att testa implementering ger möjlighet  att ta ställning 
till eventuella hinder eller problem som skulle kunna 
uppstå i implementeringsfasen. Dessa identifierade 
problem kan innebära att man behöver omformulera 
strategi eller nödvändigheten av att, t.ex., gå tillbaks 
till experimenterande eller t.o.m. till initieringsfasen. 

Implementering och experimenterade måste överlappa 
så att man undviker ett glapp mellan test av en lösning 
och implementering. 

Kommunikationsaspeketen blir väldigt viktig gentemot 
slutanvändare eller problemägare.

Det kan också vara klokt att göra lansering stegvis, 
och för varje lansering fånga upp viktiga problem och 
utmaningar.

2.Ett strategi/plan för implementering

- Mobilisering av kunskap, resurser eller nätverk från 
relevanta avdelingar men speciell från driftenheten. 
- Chefer stödjer vid oväntade händelser
- Chefer planerar och förhandlar kring budgetprocess 
och verksamhetsplanering

Att bli bättre på:
- att förflytta lösningar från experimenterande till 
implementering
- att formulera en strategi/plan för implementering
- att ha en konstruktiv dialog mellan utvecklingsenhet 
och driftenhet

LÄRANDE STÖD

Skapa strategi och plan för implementering som sen testas i liten skala.

Varje implementering börjar med formulering av ett 
strategi/plan som tar hänsyn till: 

Är det värt att gå vidare? Behövs strategin 
omformuleras/justeras? Finns behov av att testa 
vidare? Eller omformulera frågan?

Grindbeslut

1. Att testa implementering 

INLYSSNANDE INITIERING EXPERIMENTERANDE IMPLEMENTERING



10

ORGANISERING 

- De involveras/kopplas in i lärandeprocesser för de 
olika faserna t.ex. genom veckoavstämning (vissa 
organisationer har ‘pulsmöten’); 
-De  involveras/kopplas in när grindbeslut ska tas;    
- De stödjer arbetet med att lösa problem och 
överkomma hinder.

CHEFERNA

STÖD

LÄRANDE

INLYSSNANDE INITIERING EXPERIMENTERANDE IMPLEMENTERING

INNOVATIONSGRUPP
PROCESSGRUPP

DRIFT

CHEFERNA

INNOVATIONSGRUPP

Innovationsgruppen tar ansvar för helheten.

- En permanent grupp med roterande deltagare från olika 
enheter (inklusiv t.ex. FOU och verksamhetsutveckling); 
- De tar ansvar för hela tjänsteutvecklingsprocessen; 
- De tar ansvar för att initiera processer och stödjer 
implementering (ta hand om ev. hinder/problem) i 
samarbete med chefer; 
- De skapar och sätter samman processgrupper och 
stämmer av med ledningen;
- De tar ansvar för information och återkoppling till 
ledning.

PROCESSGRUPP

Processgrupp tar ansvar för enskilda processer.

- Ad-hoc grupp (“rätt” personer och expertis) 
4-6 personer: en från varje enhet, en person från 
kommunikationsavdelning och eventuellt extern 
expertis (t.ex. forskare, konsult, eller invånare); 
- De tar ansvar för enskilda processer: från initiering till 
att lämna över till drift;
-De tar ansvar för lärandeprocess och återkoppling till 
chefer.

DRIFTSENHETEN

- De kan ha representant in i processgrupp;
- De kopplas tätt till processgrupp när det börjar bli 
dags för implementering 
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LABintern-
 yta 

extern-
 yta 

avfallsavdelningen

verksamhetsutveckling

VA
FOU

invånare 

föreningar företag

fastighetsägare Malmö stad 

RESURSER 

LABYTOR

Externyta Plattform för experimenterande, involvering 
och samverkan. Varje experiment kommer att 
behöva identifiera och definiera det externa 
labbet. 

Dessa externa ytor kan vara 
existerande tjänster (t.ex. ReTuren) eller 
kommunikationsinsatser (t.ex Kretseum, 
webbsida m.m.) samt rum/platser som drivs/
ägs av andra aktörer (t.ex. bibliotek, soprum, 
torg, folket huset m.m.) 

Internyta Används av innovationsgruppen och 
processgruppen för att jobba och för att hålla 
möten. Denna interna yta kan med fördel 
kompletteras med ett fysiskt rum (s.k. studio) 
där man träffas och dokumenterar projekt/
experiment som pågår eller har pågått. 

INNOVATIONSLEDNINGSYSTEM

Innovationsledningssystem bör vara flexibel, lättanvänd och 
anpassningsbar. Den ska stödja innovationsarbete, och får 
därför inte vara för linjär eller för stelbent. Provisoriska och/
eller modulära lösningar fungerar ofta bättre i praktiken när det 
handlar om utvecklingsprocesser (“what works”).

- Ta vara på existerande kunskap och nätverk bland 
medarbetare;
- Avsätta tid i tjänst för att kunna jobba med labbet på en 
övergripande sätt;
- Skapa rutiner, verktyg och mallar som kan användas i de olika 
faser;
- Skapa en repertoar av metoder och lösningar för att driva 
experimenterande och lärande;
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