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1.0 Bakgrunn for veilederen
Denne veilederen er en videreføring av ”Verktøy for boligsosial innovasjon” som Velferdsetaten og Pure
Consulting utarbeidet i mars 2015. Formålet med den første utgaven av veilederen var å utvikle en prosessguide
for gjennomføring av workshops for boligsosial innovasjon. Erfaringene fra disse avdekket et behov for en mer
omfattende veileder - med en grunnleggende innføring i hva sosial innovasjon kan være, forankret i Oslo
kommunes strategier. Veilederen er en introduksjon til det omfattende temaet innovasjon, og vil forhåpentligvis
inspirere til eget arbeid med innovasjonsprosesser.

Målgruppen for veilederen er først og fremst virksomheter under Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale
tjenester(EHS). Veilederen foreligger både i en trykt versjon, og på Velferdsetatens intranett. Intranettversjonen vil
bli jevnlig oppdatert med gode eksempler og linker til ressurser som kan brukes.

Lykke til med innovasjonsarbeidet!

Lilleba Fauske, Direktør Velferdsetaten
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Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune
Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

6

1.1 Nye tider skaper nye behov

- og nye behov krever nye løsninger
Samfunnet vårt er i forandring og vi trenger å finne

Sosialt entreprenørskap omfatter i denne strategien

nye løsninger på en rekke samfunnsutfordringer. Vi

både aktiviteten ”å drive sosial innovasjon” og

har behov for løsninger som går på tvers av offentlig,

”sosialt entreprenørskap” som forretningsmetode.

privat og frivillig sektor. Offentlige tjenester kan bli

Strategien definerer sosial innovasjon på følgende

bedre og mer brukerorientert gjennom innovasjon.

måte:

Bystyret vedtok i sak 48/15 å utarbeide en strategi for

”Å finne nye ideer som fungerer som løsning på

hvordan Oslo kommune skal bli en

uløste behov i samfunnet – og som bidrar til å gjøre

foregangskommune ved å legge til rette for og

folks liv bedre. Sosial Innovasjon oppstår ofte i

benytte seg av tjenester fra sosiale entreprenører

skjæringsfeltet mellom ulike sektorer, nettopp fordi

som supplement til kommunale tjenester. Oslo

flere sektorer ofte er berørt av et problem og derfor

kommunes strategi for sosialt entreprenørskap ble

også ønsker å bidra til å finne nye løsninger på den

vedtatt i sak 1083/15.

aktuelle samfunnsutfordringen.”
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Hovedproblemet for kommunene er ikke
arbeidsbyrden i seg selv, men at vi tror at
oppgavene ikke kan løses på noen annen
måte enn vi gjør i dag
Professor Rolf Rønning, Høgskolen på Lillehammer

Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

1.2 Innovasjon i EHS- sektoren
Skal vi lykkes må vi bore hull i siloene!
Guri Bergo, Regiondirektør i Husbanken Øst

Oslo kommune må produsere bedre tjenester uten at

I offentlig sektor har vi mer tradisjon og kultur for

vi kan påregne økte økonomiske rammer for vår drift.

feilfri produksjon, enn for innovasjon. Dette preger

Vår sektor preges av mer krevende og kompetente

både strategisk ledelse og ansatte. Vi trenger mer

brukere, som sammen med pårørende har store

risikovilje, sterkere innovasjons-kompetanse og

forventninger til hva vi skal yte av tjenester. Fremtiden

gode felles støttefunksjoner for å drive vellykkede

vil utfordre oss på gjennomføring og implementering

innovasjoner. Dagens innovasjons-initiativ er

av tjenesteinnovasjoner.

fragmenterte og for lite basert på analyse,
kompetent gjennomføring, risikostyring og bevisst

Vi trenger å tenke utenfor ”siloene” og i større grad

gevinst-realisering.

involvere de som skal ta våre tjenester i bruk. Vi må
jobbe mer tverr-sektorielt og være åpne for gode
ideer fra innbyggerne, sosiale entreprenører og
frivillige som kan hjelpe oss og samfunnet med å

forbedre eller utvikle helt nye tjenester.
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1.3 Byrådsavdeling for eldre, helse og
sosiale tjenesters innovasjonsstrategi
I 2014 vedtok EHS en strategi for innovasjon som er

Det er utpekt ”innovasjonsagenter” i alle EHS sine

revidert i 2015. Her sies det blant annet at ”EHS satser

virksomheter, og det er satt i gang et nettverk for

på radikal innovasjon for nyskapende forandringer

innovatører som møtes jevnlig for å utveksle

og på hverdagsinnovasjon for nye og gradvis smarte

erfaringer og utvikle praksis.

løsninger på arbeidsplassen”.
EHS har en dynamisk og bred tilnærming til
Strategien vektlegger lederens ansvar og at

innovasjon slik at innhold og forståelse vil endres

innovasjon også fordrer riktig organisering og styring

over tid. EHS sin definisjon av innovasjoner er : «En ny

internt i virksomhetene. EHS har pekt ut følgende

eller forbedret tjeneste, produkt, prosess eller

hovedområder for innovasjon i sin strategi:

organisering som tas i bruk og gir økt verdi.»

1
2
3
4
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Tjenesteinnovasjon
Velferdsteknologi
Botilbud
Arbeidstidsordninger

Vår utfordring nå er å skape en kultur for
samarbeid. En dele- og innovasjonskultur.
Endre Sandvik, kommunaldirektør
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1.4 Sosiale entreprenører og
intraprenørskap
Sosialt entreprenørskap er et forretningskonsept som

Kommunens egne ansatte er en viktig drivkraft i

har som mål å finne og implementere økonomisk

innovasjonsarbeidet. En del av Oslo kommunes

bærekraftige løsninger på sosiale og miljømessige

strategi for sosialt entreprenørskap omhandler

utfordringer.

derfor Intraprenørskap. En intraprenør er i henhold til
byrådets definisjon ”en intern medarbeider som

Det finnes allerede gode eksempler i Oslo Kommune
på samarbeid med sosiale entreprenører som
supplerer kommunale tjenester. Byrådet ønsker
fremover å etablere flere møteplasser for sosiale

tenker og agerer som en entreprenør og som
kommer med forslag til løsninger i den hensikt å
forbedre organisasjonens leveranse av og kvalitet
på tjenester”.

entreprenører samt tilby støtteordninger som
oppmuntrer til entreprenørskap.

Intraprenøren er en viktig aktør og bidragsyter til
nytenking og omstilling i kommunen. Byrådet har

Kommunens virksomheter oppfordres også til
samarbeid med eksterne som har kompetanse på å
hjelpe fram sosiale entreprenører, og til synliggjøring
av kommunen i såkalte inkubatorer hvor sosiale
entreprenører møtes.

derfor fått i oppgave å jobbe for økt

intraprenørskap i kommunens egen
tjenesteproduksjon. Gjennom dette skal man
fremme en kultur for innovasjon, opplæring og
aktiviteter blant kommunens ansatte.
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2.0 Innovasjon, kultur og
kreativitet
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2.1 Ulike grader av innovasjon
Innovasjon foregår i ulike grader og på mange nivå.

Små endringer eller forbedringer på en eksisterende
tjeneste kalles inkrementelle endringer og foregår
fortløpende uten at vi nødvendigvis gir dem en
innovasjonsmerkelapp. Store systemendringer eller
løsninger som utvikles på en helt nye måte eller
tilbys av helt nye aktører kaller vi for radikale
innovasjoner.

Det er også forskjell på innovasjoner som skjer

Et langsiktig og systematisk innovasjonsarbeid
støtter utvikling av nye tjenester og innovasjoner,
og skaper et eierskap til forandring i hele
organisasjonen.
Petra Nilsson Andersen, ansvarlig for innovasjon i EHS

mellom byrådsavdelinger eller på tvers av bydeler
eller etater, og de endringene som skjer internt i en
bydel eller etat. De fleste innovasjoner er
”hverdagsinnovasjoner”. Det er viktig at også
”hverdagsinnovasjonene” i større grad spres og
gjøres kjent på tvers av virksomhetene i Oslo
Kommune.
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Kreativitet er å skape noe nytt. Innovasjon er å
gjøre noe med det.
Innovasjon Norge

Foto: Studio A/Velferdsetaten, Oslo kommune

2.2 Eksempler på sosial innovasjon
Sosial innovasjon handler om å komme opp med nye ideer som fungerer som løsning på uløste utfordringer i

samfunnet. Slike innovasjoner kan være en ny tjeneste, bruk av teknologi som forbedrer kvaliteten for
kommunenes brukere eller et tiltak som løser en sosial utfordring på en ny måte. Sosial innovasjon kan også
være tjenester levert av sosiale entreprenører eller tiltak som borgere selv tar ansvar for å løse.

Sosial innovasjon
gjennom
teknologiske
innovasjoner

Nye måter å utføre
tjenester på

Nye tjenester

• En app på mobilen, kommunikasjon på nettet og chat-løsninger kan gi brukerne raskere tilgang til kommunen og gi økt grad av
to-veis kommunikasjon. Andre former for velferdsteknologi som en bedre rullator, et gripeverktøy, høreapparat eller en rullestol
med større rekkevidde kan gi store sosiale forbedringer for brukere som ellers ville blitt passivisert. En tilpasset bolig kan også ses på
som en slik innovasjon.

• Vi kan invitere brukerne med i samskaping av tjenester. Hverdagsrehabilitering er et slikt eksempel: Gjennom å utnytte
hverdagssituasjoner i brukernes eget hjem er det mulig å trene effektivt på å bli boende hjemme lenger. Som helhet gir dette
høyere kvalitet i tilbudet, selv om kommunens ressursinnsats tilsynelatende kortes av.

• Kanskje opprettholder vi tjenester som ville sett helt annerledes ut om borgerne i dag fikk være med og designe tilbudet fra
bunnen av. Hvis vi frigjorde oss helt fra de kjente rammene: hva er det grunnleggende i denne tjenesten? Hva kan vi avvikle? Kan
det viktigste leveres på helt nye måter med bedre kvalitet, uten at vi trenger større ressurser enn i dag?

En sosial
entreprenør kan
ha løsningen

• Det offentlige kan støtte og samarbeide med en sosial entreprenør og sørge for at dennes tiltak får bedre rammebetingelser og at
de rette brukerne nås. Eksempel på dette er Epleslang, som gjennom sin forretningside har realisert en virksomhet som tar vare på
uhøstede epler i byen, aktiviserer ansatte med ulike former for funksjonsnedsettelse, skaper møteplasser og nettverk og gir en liten
avkastning.

Aktiviteter drevet
av ”de
vanskeligstilte” selv

• Det er en økende bevissthet blant de som står utenfor i samfunnet om at de selv kan ta initiativet og være med på å skape nye
løsninger. Ofte mangler bare en tilrettelegger som kan være hjelper i starten og gi gode råd eller organisere nettverk. Et eksempel
på dett er «Sager der samler» i Århus i Danmark. Dette er et nettverk hvor deltakerne kaller seg selv for «hverdagsaktivister» som kan
ta ansvar og sette i gang noe på egen hånd.
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2.3 Innovasjonskultur i det offentlige
Til grunn for enhver innovasjon ligger elementer av kreativitet. Ikke alle kreative ideer bør eller må føre til
innovasjon, men ingen innovasjon skjer uten en kreativ ide. Miljøer der man samarbeider på tvers, vil oftere finne
nye innfallsvinkler og kreative løsninger vil derfor dukke opp. Dette forutsetter en åpen og likeverdig dialog.
Mange av de kreative teknikkene som brukes handler om å innta nye og uvante roller og dermed åpne seg selv
for å få ny innsikt. Hvis vi låner andres innfallsvinkler kan vi få ny innsikt i egne prosjekter.

Det er vanskelig å legge opp til flate strukturer i det offentlige. Ansvarslinjene er satt og systemet krever en
forutsigbarhet og ansvarsfordeling som det er vanskelig å komme bort fra. Kulturen behøver ikke følge den
samme strukturen. En «flat» kultur der diskusjon og meningsutveksling går på tvers, gjør at ulik erfaring og
kompetanse brytes mot hverandre og fremmer kreativ tankegang. En viktig forutsetning for dette er anerkjennelse
av hverandres kompetanse. Realkompetanse, akademikere og praktikere - alle gir verdifulle innfallsvinkler.
Profesjonskamp kan være ødeleggende for et innovasjonsklima. Det sementerer rollene og oppfatningene og
gjør de involverte lite lydhøre overfor hverandre.

Størstedelen av innovasjoner har sitt utspring nedenfra i organisasjonen. Ledelsen har et ansvar for å skape en

organisasjon som tar imot og bringer frem ideene. Dette er enklere i en flat organisasjon med nærhet til
beslutningstagerne. I en mer hierarkisk modell blir bevisstheten om potensialet nede i organisasjonen desto
viktigere. Ved å fremme eksempler om «nedenfra-drevet» innovasjon kan man ved eksemplets makt gi flere troen
på egen kompetanse og bidrag inn mot innovasjon.

”Øvelse” – gjør en kort refleksjon over kulturen der du jobber, les deretter dette avsnittet på nytt.

17

Sosial innovasjon handler om ulike måter vi kan
finne nye og mer effektive svar på de sosiale
utfordringene som samfunnet står overfor
Kia Luise Klavenes, rådgiver sosial innovasjon
Pure Consulting
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2.4 Gjenbruk av andres innovasjoner
- med lisens til å låne

I en stor kommune som Oslo vil mange forskjellige aktører utføre like oppgaver. Eksempelvis har hver bydel sin
egen organisasjon som skal tilby tjenester til sine innbyggere. Med femten bydeler er det potensielt femten
forskjellige måter å organisere dette på.
Innovasjonslitteraturen forteller om hvordan andres praksis kan belyse vår egen og at man kan finne mye
inspirasjon i å se hvordan andre velger å løse oppgaver man selv har. Det vektlegges at man må lete fram best
practice - måtene som pr nå virker som den beste løsningen på en oppgave/utfordring. Og det oppfordres til å
låne. Å låne andres idéer, såkalt replikasjonsstrategi, er vel så innovativt som å finne opp noe selv. Det handler om
å gjenkjenne en metode som er overførbar til egen situasjon. Legg til en liten dose lokale tilpasninger, og vips så
har man en egen løsning og en innovasjon.
Det er fristende å dra langt for å finne inspirasjon og for å se hvordan lignende utfordringer løses i andre
kommuner eller andre land. Det er viktig å tolke løsningene i konteksten den befinner seg i, og faren er at
forskjellen i forutsetninger og kontekst er større jo lenger bort man beveger seg. I en kommune på Oslos størrelse er

potensialet stort for at mange har gjort noe lurt som man både kan lære av og dele.
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2.5 En kreativ organisasjon
Kreativitet handler om evnen til å skape nye ideer. Innovasjon derimot handler om å sette ideene ut i livet. Hver

organisasjon har sin kultur som igjen avgjør hvor mye kreativiteten får blomstre. Göran Ekwall, professor i
organisasjonspsykologi fra Universitetet i Lund i Sverige, fant ved å undersøke organisasjoner over en lang
årrekke ti dimensjoner som påvirker innovasjonsklima og kreativitet i organisasjoner:

Utfordring

• Hvor utfordret, følelsesmessig involvert og forpliktet er de ansatte til arbeidet sitt?

Frihet

• Hvor stor frihet har de ansatte til å ta egne beslutninger om jobben sin?

Idetid

• Får ansatte tid til å tenke og dele ideer før de trenger å handle?

Dynamikk

• Hvor dynamisk og livlig er organisasjonen?

Idestøtte

• Er det ressurser og vilje til å teste ut nye ideer?

Tillit og åpenhet
Humor og lek
Konflikter
Debatt
Risiko

• Er det rom for å si sin mening og komme med ulike synspunkter?

• Hvor uformell er arbeidsplassen og er det greit å ha det gøy?
• I hvilken grad engasjerer folk seg i mellommenneskelige konflikter eller ”krigføring”?
• I hvilken grad engasjerer folk seg i livlige debatter om problemene?
• Er det lov å feile?

21
”Refleksjon” – Hvilke muligheter ligger det for å dyrke kreativitet i din organisasjon? Hva kan dere
gjøre for å skape et mer kreativt miljø?
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Kreativ problemløsning
Hver eneste dag trenger vi å komme opp med ideer som løser utfordringer vi står overfor. Det er ofte slik at vi i

de aller fleste tilfeller kjenner svaret og derfor ikke har behov for å ta i bruk kreative metoder for å løse
problemet.

For å løse problemene vi ikke kjenner svaret på, trenger vi å utvikle nye og annerledes ideer. Det er nå vi snakker
om kreativ problemløsning. Det å ha fokus på utfordringen og finne frem til ideer som løser problemet hjelper
deg med å utvikle din kreativitet. En utfordring vi alle møter når vi prøver å være kreative, handler om at vi ofte
er veldig raske til å dømme nye ideer. Derfor er det lurt å slå av ”dømmeknappen” når vi skal generere nye
ideer. Når man senere i prosessen skal velge ut de beste ideene, må vi slå på ”dømmeknappen” igjen.

Vi har også en tendens til å gå for raskt til løsning i stedet for å se på problemet fra nye vinkler. Alex Faickney
Osborn fant opp prosessen for kreativ problemløsning og brainstorming som metode på 50-tallet. Erfaringer
gjennom mange år viser at å følge Osborn sine fire enkle regler i kreative prosesser, har stor innvirkning på
utbyttet av en idegenererings-prosess. De fire reglene er:

1. Ikke døm ideene med en gang
2. Se etter «ville» og uvanlige ideer
3. Kom opp med så mange ideer som mulig
4. Bygg videre på andre ideer
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3.0 Modell og prosess for sosial innovasjon
– om ”Sneglen”

For å komme opp med nye ideer har vi behov for å
stimulere vår kreativitet ved å initiere små og store
2 Ideer

innovasjonsforløp når vi utvikler noe nytt.
6 Systemendring

3 Pilotering og
prototyper

Innovasjonsprosessen som er beskrevet i denne
veilederen går under navnet ”Sneglen”, fordi den

1 Problem/
utfordring

grafisk fremstilt likner på et sneglehus. Den viser en
vei som slynger seg ut fra de første forsøkene på å
beskrive en sosial utfordring, komme opp med nye
ideer til hvordan utfordringen kan løses ved å ta i

4 Bærekraftighet

5 Skalering

bruk kreative teknikker, involvere på tvers og teste

de beste ideene i praksis gjennom å utvikle en pilot.

Innovasjon handler om å prøve, og noen ganger
feile. Derfor er det lurt å teste en innovasjon i liten
skala før man i neste omgang ser om den kan

24

gjøres bærekraftig og gi de resultatene vi ønsker. Er
ideen god nok, kan den skaleres opp og prøves ut
flere steder i kommunen.

Kilde: Utarbeidet av The Young Foundation & NESTA

Prosessen for sosial innovasjon som er forklart i

Selve ”Sneglen” – de ulike stadiene – er utviklet av

denne veilederen inneholder seks stadier som tar

Social Innovator*. Social Innovator søker å bringe

ideer fra tanke til resultat. Stadiene følger ikke alltid

sammen mennesker, erfaringer og problemstillinger

naturlig etter hverandre, da noen innovasjoner

som handler om å utforme, utvikle og dyrke nye

hopper direkte til praksis eller til og med skalering. I

ideer som løser udekkede behov i samfunnet .

prosjekter man jobber med over tid er det også å

Modellen kan veilede og støtte alle som vil bidra til

anbefale å bevege seg fram og tilbake i modellen.

resultater gjennom sosial innovasjon: politikere med

Spørsmålene man stiller seg i arbeidet gjennom

tilrettelegging, stiftelser og filantroper med

Sneglen ligner også metodikken i ”Lean

finansiering og støtte, offentlige etater som prøver å

Management”. Dette er en tilnærming med mål

møte sosiale behov mer effektivt og selvfølgelig

om kontinuerlig forbedring gjennom systematisk jakt

gründere og sosiale entreprenører.

på små, inkrementelle endringer for å oppnå økt

effektivitet og forbedret kvalitet.

Det er laget et arbeidsark i stort format som kan

De seks stadiene skaper gode rammer for å vurdere

brukes når det skal arrangeres workshops som

ulike typer støtte som innovatører og innovasjoner

benytter «Sneglen». Arbeidsarket ”Sneglen” kan fås

trenger for å kunne vokse.

ved henvendelse til Velferdsetaten per e-post;
boligvirkemidler@vel.oslo.kommune.no

*Social Innovator er et samarbeidsprosjekt i Storbritannina mellom The Young
Foundation, det fremste miljøet på sosial innovasjon i Europa, og NESTA –
National Endowment for Science, Technology and the Arts
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PROSESS FOR SOSIAL INNOVASJON
- ARBEIDSARK
2 IDEGENERERING
A) HVILKE IDEER VIL LØSE PROBLEMET?
B) HVILKEN IDE VIL VI UTVIKLE EN
LØSNING FOR?
6 SYSTEMENDRING
KAN IDEEN BIDRA TIL Å ENDRE SYSTEMET I POSITIV RETNING?

3 PILOTERING OG PROTOTYPER
HVILKE AKTIVITETER MÅ VI
GJENNOMFØRE FOR Å TESTE IDEEN?
1 PROBLEM/UTFORDRING
HVILKET PROBLEM, BEHOV
ELLER UTFORDRING ØNSKER Vi Å LØSE?

4 BÆREKRAFTIGHET
HVORDAN KAN IDEEN BLI BÆREKRAFTIG/LEVEDYKTIG?

5 SKALERING
HVORDAN KAN IDEEN SKALERES ELLER DUPLISERES?
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3.1 Om modellen og hvordan man
bruker den
Modellen ”Sneglen” kan være en støtte i alle

Valg av utfordring/prosjekt

prosjekter og arbeid i hverdagen hvor man skal

Verktøyet kan brukes på reelle utfordringer eller

inkludere innovasjon, videreutvikling og

prosjekter man jobber med for å “dra” disse

forbedring. Den kan følges fra steg til steg eller

gjennom innovasjonsprosessen. Som et ledd i

man kan bruke den mens man beveger seg fram

arbeidet kan man gå i gang med pilotering,

og tilbake mellom ulike faser.

testing og dialog med aktuelle

samarbeidspartnere. Når verktøyet benyttes i en
I alt utviklingsarbeid vil man ha nytte av å jobbe

workshop kan man også benytte fiktive case.

med de ulike fasene i «sneglen» :

Utfordringen/prosjektet som velges kan være på

punkt 1. Forstå problem/behovet man ønsker å

idé-stadiet, det kan være i oppstartsfasen, i

løse,

løpende drift eller ferdigstilt. For avsluttede

punkt 2. – Idé-generering,

prosjekter kan man ønske å se nærmere på

punkt 3. – Pilotering/prototyper og deretter
punkt 4. – Bærekraftighet. På denne måten
arbeider man i en loop for å kontinuerlig forbedre

muligheten for å spre eller kopiere ideen, etter å
ha gjort en innovativ prosess for å forbedre
prosjektet.

prosjektet man jobber med.
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Illustrasjonsside

Programskisse
Hvis du ønsker å gjennomføre en
workshop er god planlegging viktig for å
få mest mulig ut av prosessen. Et
workshop-program kan inneholde
følgende elementer:
•

Innledning til tema (kanskje med ekstern
foredragsholder)

•

Presentasjon av program og mål for
dagen

•

Gjennomgang av verktøy (gjerne ved
bruk av eksempel-case i veilederen)

Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

•

Gruppearbeid

•

Pauser, evt. spisepause

•

Oppsummering og avslutning

3.2 Workshop – forberedelser
Gruppesammensetning

Praktisk gjennomføring

Når du planlegger og inviterer inn til workshop er det



før dere møtes.

nyttig å ha med deltagere som kan fylle ulike roller i
prosessen. Noen er dyktige til å komme opp med nye

Send ut noe informasjon om workshop 1-2 dager



Dagen kan gjerne innledes med et kort foredrag.

ideer, noen tar en mer analytisk rolle, mens andre fyller

Du kan invitere en sosial entreprenør, en bedrift

rollen med å skape et godt klima i gruppen og støtter

eller andre for å belyse utfordringer og muligheter i
et konkret prosjekt.

andre deltakeres initiativ og bidrag. Alle disse rollene
er viktige i en idé-prosess. Vurder å invitere inn ansatte



gruppebord, nok luft og plass.

som ikke er en del av det konkrete prosjektet eller
avdelingen. Det kan også være hensiktsmessig å



Hvert gruppebord trenger post-it lapper, penner til
alle og plass til å jobbe på arbeidsarket.

invitere inn brukere og/eller organisasjoner med
erfaringer fra utfordringen det skal jobbes med. Hvis

Book et passende lokale med muligheter for



Bestill gjerne noe drikke og snacks.

det er andre i kommunen som har gjort noe
tilsvarende bør man ta med deres erfaringer inn i
arbeidet.

Markedsfør workshopen som inspirerende, annerledes
og positiv slik at deltakerne gleder seg og er stolte
over å få delta.
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Hvordan være en god fasilitator:


Du skal styre og drive prosessen
framover.



Sørg for å bruke god nok tid på
problemfasen



Hjelp deltakerne i gang med å lage
gode ideer – som er konkrete, originale
og involverer nye samarbeidspartnere.



Pass på tiden og ta pause underveis.



Sørg for en god oppsummering av
arbeidet.

Emilie Olderskog, rådgiver sosial innovasjon
Pure Consulting

Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

3.3 Din oppgave som fasilitator
Ved hjelp av dette verktøyet kan dere teste en

Start hvert punkt med å forklare oppgaven og sjekk

utfordring dere jobber med gjennom stegene i en

at alle har forstått før dere begynner å diskutere.

prosess for sosial innovasjon. Du som fasiliterer

Gruppens besvarelse kan med fordel føres inn på

arbeidet har i oppgave å starte diskusjonen og

arbeidsarket ved slutten av hver oppgave.

holde den i gang. Det er fint om du kan motivere

Kladding underveis kan gjøres på post it-lapper. Hvis

alle i gruppen til å delta aktivt. Vi er alle ulike;

dere ikke får nok plass på arbeidsarket kan dere

– ”X-er” snakker mye før de tenker og ”Y-ene”

også skrive på post it-lappene og feste dem i

tenker mye før de snakker. Du skal derfor invitere ”Y-

nærheten av riktig oppgavenummer.

ene” inn og dempe ”X-ene”.

Under noen av oppgavene finnes noen gode
spørsmål som kan stilles underveis i diskusjonen. Ved
bruk av verktøyet i workshops med mange grupper
bør det være en fasilitator i hver gruppe.
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Illustrasjonsside/case
Å stille de riktige spørsmålene, er første
steg til å finne det riktige svaret. Nullstill

deg, se på problemet/behovet med nye
øyne og ikke gå direkte til
svaret/løsningen.

Foto: Studio A/Velferdsetaten, Oslo kommune

3.4 Problem/Utfordring
Dette er første fase i prosessen, og her skal vi bli

Dette kan gjøres ved å skaffe til veie data som

enige om hvilket problem eller behov det er vi skal

understøtter problemet eller snakke med brukere

løse i de neste stegene i prosessen. Vi skal forsikre oss

eller kollegaer som har ytterligere kjennskap til

om at vi i det videre arbeidet er oppmerksomme på

problemet. Har man planer om å bruke verktøyet i

de bakenforliggende årsakene til problemet og ikke

forbindelse med en workshop, kan man invitere

bare symptomer på problemet. Det er veldig viktig å

eksterne innledere til å belyse problemet man

bruke tid på denne fasen! Slik skaper man ideer og

ønsker å jobbe med. Eller be en ”problemeier” om

utvikler løsninger som adresserer riktig problem.

å gi ytterligere innsikt i problemet/utfordringen.

En måte å skape en økt forståelse av problemet

Det finnes flere konkrete øvelser som kan

handler om å artikulere en rekke potensielle

gjennomføres sammen med andre i din

problemer som er relatert til ditt problem. Innen

organisasjon i forbindelse med en workshop for å

prosessteorien om kreativ problemløsning kaller man

forstå problemet eller utfordringen ytterligere.

denne fasen for ”diverging” som handler om å åpne
opp og få større innsikt i problemet. I mange sosiale
utfordringer må vi forholde oss til et komplekst
samspill. Vi må derfor stoppe opp og forsikre oss om
at vi er bevisste på dette.

Husk at tverrfaglighet og folk som tenker forskjellig
kan øke forståelsen og hjelpe dere med å ”tenke
utenfor boksen”.
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Eksempler på metoder for å få større innsikt i problemet:
1. Ekspertinnlegg etterfulgt av gruppediskusjoner
2. Aktiv treveis-lytting
Ekspertinnlegg etterfulgt av gruppediskusjoner
En måte å skaffe seg bedre forståelse for problemet
kan være å invitere en bruker, en kollega eller en
med faglig innsikt i problemet til å komme på en
workshop for å holde et innlegg. Under innlegget
skal man aktivt lytte til hva som blir sagt og etterpå i
grupper på minimum tre personer skrive opp alle
problemer som ble nevnt. Man kan starte med å
formulere problemene hver for seg og deretter
diskutere i gruppen.

Det er en god ide å formulere problemene som
spørsmål ved å begynne setningen med
”hvordan…” eller ”hvordan kan vi…” eller ”på
hvilken måte kunne vi…”. Det gjør prosessen effektiv
og problemene lettere å jobbe med senere i
prosessen.
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Aktiv treveis-lytting

Dette er en annen veldig enkel og effektiv metode
som vil bidra til å komme opp med mange
underliggende problemstillinger på kort tid. Øvelsen
krever grupper på tre personer. Person 1 får i
oppgave å snakke om hva som er problemet i fem
minutter uten at noen avbryter. Person 2 skal lytte
aktivt til den som snakker om problemet uten å si
noe, og person 3 skriver ned alle problemer han
hører mens person 1 snakker. Hvert problem skrives
ned på hver sin post-it lapp.

Her gjelder det igjen å formulere problemene som
spørsmål ved å begynne setningen med
”hvordan…” eller ”hvordan kan vi…” eller ”på
hvilken måte kunne vi…”

Etter fem minutter bytter man roller, totalt tre
ganger slik at alle får snakket om problemet. Det er
nå produsert mange problemer på post-it lapper
som brukes videre i prosessen med å forstå
hovedproblemet.
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Etter at vi har utforsket problemet og fått en større

NB! Ofte har vi en tendens til å velge ut et problem

forståelse av utfordringen og dens tilhørende

som vi allerede kjenner løsningen på – eller de

komponenter skal vi nå snevre inn og fokusere på

problemene vi vet ligger innenfor våre rammer. En

hva som er det mest spennende eller fruktbare

prosess for kreativ problemløsning handler om å

problemet å løse. Denne fasen kalles innenfor

legge fra seg fordommer og forutinntatte

prosessteori om kreativ problemløsning for

holdninger. Dette kan være vanskelig – men prøv

”converging” - innsnevring.

likevel. Du vil oppleve at problemene du ikke
kjenner svaret på, hjelper deg med å utvikle mer

En god metode for å starte innsnevringen handler

innovative og annerledes ideer.

om å ”klustre”/samle ideene for å se om det oppstår

noen naturlige emne-overskrifter. Har dere formulert

Problemet dere skal jobbe videre med skriver dere

problemene på post-it lapper kan de gjerne henges

inn på arket under A og går videre til idefasen.

opp på veggen i det lokalet hvor dere jobber, det
hjelper dere med å få et overblikk. Dere velger selv
om dere vil jobbe videre med ett eller flere
problemer. Dette avhenger av hvor mange
deltakere dere har samlet.
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Viktig i kreative prosesser:

Illustrasjonsside/case
•

•

Stopp idé-ødeleggerne. De som sier at dette
har vi prøvd før eller sånn jobber vi ikke her.
Men lytt til erfaringer som har blitt høstet
tidligere og ta dem med i prosessen.
Møt ideer med en positiv holdning og bygg
videre på dem. La det være lov å tenke
kreativt.

Foto: Oslo kommune

3.5 Idé-generering
Denne fasen handler om å generere mange ideer

1. Brain storming

og velge ut den ideen man ønsker å utvikle videre

Dette er den enkleste metoden for å komme opp

som løsning på problemet vi har definert. Det kan

med nye ideer, og trenger ikke mye forklaring. Sett

være lurt å kombinere flere kreative verktøy, da det

av rundt 10 minutter til at alle deltakere i en gruppe

ofte kreves flere runder og modning før nye og

skriver ned så mange forslag til ideer som mulig.

spennende ideer kommer opp. Idegenering består,
som problemfasen, av en ”diverging-fase” og en
”converging-fase”. I ”diverging”-fasen handler det
om å komme opp med flest mulige ideer og i
”converging”-fasen handler det om å finne den ene
spennende ideen som kan utvikle en løsning som
svar på problemet.

NB! Fortvil ikke dersom det i starten genereres ideer
som har blitt testet ut tidligere. Vær positiv, åpen og
legg bort fordommene.

Et forslag til godt idé-genereringsarbeid er å gå
gjennom følgende tre faser;
1. Brain storming, 2. Brain writing og 3. Tvungen
kobling

Når man har generert mange ideer, er det på tide
å velge ut ideene man ønsker å jobbe videre med ”converging-fasen”. Start med å clustre ideene som
hører til under samme overskrift eller som naturlig
hører sammen. Bruk litt tid på å finne en god
formulering av ideene.

Sett gjerne opp noen kriterier; ideen skal;
 være original
 inkludere samarbeid med nye partnere
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Foto: Kia Luise Klavenes

2. Brain writing
Idéene som ble valgt ut etter brain stormingen kan

Velg deretter idéen du ønsker å videreutvikle og

man jobbe videre med gjennom såkalt brain writing.

kom opp med nye forslag på hvordan idéen kan

For å gjennomføre dette trenger du et A4-ark og fire

forbedres, ved å bruke egenskapene til

post-it lapper som plasseres i hvert sitt hjørne av

gjenstanden som inspirasjon. F.eks hvis gjenstanden

papiret. På post-it lappen øverst til venstre skrives en

er brille er en egenskap til brillen at den skal hjelpe

ide (som et spørsmål) før arket sendes videre til en

oss med å se bedre. Ideen kan derfor videreutvikles

annen i gruppen som utvikler ideen videre, ved å

i retning av en virtuell brukerkanal som gjør at

skrive en ny ide som bygger på den foregående på

brukeren lettere blir sett.

neste post-it lapp på arket. Slik forsetter gruppen og

skriver videre på hverandres ideer slik at alle post-it
lapper blir utfylt. Dette er en øvelse som krever litt
hjernegymnastikk – men ingen har sagt at det skal
være enkelt å komme opp med nye og geniale
ideer.

Når en ide er valgt, er det viktig å teste dens
robustheten, og om den har forbedringspotensial.
Dette kan gjøres i en workshop hvor man jobber
med flere ideer. Gruppene gir da innspill til
hverandres ideer, eller man kan få innspill utenfra
før man dykker ned i å utvikle en løsning i

3. Tvungen kobling

piloteringsfasen.

Utvikling av de virkelig gode idéene kommer først
når man har brukt flere verktøy for idé-generering. I

Gode spørsmål å få tilbakemelding på, kan være

denne øvelsen er målet å ta ideene fra øvelse 1 og

følgende:

2 enda lengre ved å koble dem til ulike gjenstanders

a) Hva er det gode ved ideen? Hva liker du ved ideen?

egenskaper. En gjenstand kan være en brille, en

(plusser)

penn, en flaske, en stein osv. Velg én gjenstand, og

b) Hvordan kan denne ideen videreutvikles? (potensiale)

list opp minimum 10 egenskaper, funksjoner eller

c) Få avklart om det er noen bekymringer knyttet til ideen,

annet som beskriver denne.

ved å bruke spørsmål som ”Hvordan...” Hvordan kan
du…”
d) Få forslag til hvordan bekymringene kan overvinnes.
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SWOT-analyse
En øvelse som kan være nyttig å gjennomføre flere
ganger i utviklingen og testing av ideen er en SWOT-

SWOT-analyse

analyse (Strengths, weaknesses, opportunities and
threats). Ved en SWOT-analyse undersøker man
styrker og svakheter ved ideen som ofte handler om

Styrker

Svakheter

Muligheter

Trusler

interne forhold og muligheter og trusler som gir et
bilde av eksterne forhold som påvirker ideen eller
prosjektet.

En SWOT egner seg godt å gjennomføre på en
workshop hvor man inviterer potensielle interessenter
til å gi sine synspunkter til ideen/prosjektet.
Potensielle interessenter kan være andre bydeler og
etater i kommunen, representanter fra
brukerorganisasjoner, sosiale entreprenører, frivillige
organisasjoner eller private bedrifter man har et
ønske om å samarbeide med.
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3.6 Pilotering/prototyper
Når en lovende idé er på bordet trenger den å

Prosessen med å foredle og teste ideer er spesielt

testes i praksis. Ideer utvikler seg gjennom prøving

viktig i offentlig sektor ettersom det er gjennom

og feiling, og gjennom kontinuerlig foredling. Det

prøving og feiling at samarbeidene øker i styrke og

finnes mange metoder for å teste og foredle ideer,

konflikter blir løst. Det er også her man blir enige om

for eksempel gjennom undersøkelser, intervjuer,

hva som er riktige måleparametere for suksess.

pilotprosjekter og eksperimenter.

Det kan være en god ide å starte med å beskrive
ideen mer inngående. Hva handler den om?,
Hvordan ser den praktiske løsningen eventuelt ut?
Tegn eller bygg en prototype.

1. Diskuter hvordan dere ville gått fram for å testet
ideen. Skriv ned alle aktivitetene som må
gjennomføres for å teste ideen.

Det er veldig sjelden at en idé kommer ferdig formet,

perfekt for formålet. Test og forbedre ideen din
gjennom:
•

Brukerundersøkelser

•

Intervjuer

•

Fokusgrupper

•

Interessentdialoger

•

Et mindre pilotprosjekt

•

Et partnerskapsprosjekt for å se

om man kan oppnå gode resultater i fellesskap

2. Lag en plan for hvordan testingen skal
gjennomføres. Utarbeid en tidsplan med oversikt
over oppgaver som må gjennomføres, av hvem
og når.
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3.7 Bærekraftighet
En viktig del av å sikre at ideen blir realitet handler om

Modellen består av 9 byggeklosser. Den hjelper med

å sørge for at modellen blir ressursmessig og

å kartlegge kunde-/brukersegmenter, verdiløfte,

økonomisk bærekraftig. Å sikre bærekraftighet for

kanaler, relasjoner med målgrupper, inntektsstrøm,

prosjekter i offentlig sektor kan være annerledes enn i

ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader. Slik

privat sektor, fordi det er mange aspekter innen det

avdekker du styrker og svakheter i modellen din, og

offentlige som ikke verdsettes i en tradisjonell kost-

får et bedre grunnlag for å skape et bærekraftig

nytteanalyse (ROI – return on investment-modell.)

prosjekt.

Derfor har man utviklet SROI* –(social return on

På neste side finner dere en videreutviklet modell av

Investment) - et analytisk verktøy som måler en

Osterwalder-modellen som er tilpasset kommunale

bredere verdiskaping og tar hensyn til sosiale og

prosjekter. Etter at man har gjort et godt arbeid med å

miljømessige faktorer i tillegg til økonomiske. *Søk mer

fylle i modellen, kan denne fungere både som

informasjon om SROI hos NEF (New Economics Foundation).

dokumentasjon og som en dynamisk plan som justeres
i takt med ny kunnskap. Vurder, revider og oppdater

Dersom målsetningen er at prosjektet skal bli

modellen når det skjer endringer.

selvdrevet og gå inn i ordinær drift kan det være lurt å
lage en modell for bærekraftig drift. En modell som

ofte brukes i næringslivet, men som ofte er testet i
offentlig sektor er Alex Osterwalder sin ”Business Model
Canvas”, også kalt Osterwalder-modellen.
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3.8 Skalering
På dette punktet skal man se på muligheten for

Fordelene med å utvikle et godt prosjekt som

at innovasjonen kan vokse seg større, spres

enkelt kan kopieres til andre bydeler og

og/eller brukes på flere målgrupper. Spredning,

kommuner er mange. Vurder hvorvidt akkurat

eller diffusjon av innovasjoner betinger en

dette prosjektet har potensiale og mulighet til

gjennomgang og forståelse av konteksten

dette. Gå nøye gjennom prosjektet/ideen ved

innovasjonen skal virke i.

hjelp av følgende spørsmål:

Historien er full av gode ideer som ikke tas i bruk

1. Hvilke deler er enkle å duplisere?

fordi det har blitt presentert på feil sted til feil tid

(allmenngyldighet)

på feil måte. Allerede i 1975 hadde Kodak

2. Hvilke deler er mer tilpassede og spesifikke?

ingeniører utviklet en prototype på digitalt

3. Hva vil være den beste måten å spre

kamera men selskapet valgte ikke å satse på det
fordi det ville undergrave deres svært lønnsomme

prosjektet på?

kjemibaserte filmvirksomhet. I 2012 søkte Kodak
om konkursbeskyttelse. Diffusjonsbegrepet
handler om hvordan innovasjoner spres og er et
sentralt begrep innen innovasjonslitteraturen.
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Det er forskjeller på spredning av innovasjoner i
offentlig sektor kontra privat sektor.

Illustrasjonsside/case
•

Legg inn logo Oslo Kommune nederst her.

Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

3.9 Systemendring
Dette er det ultimate målet for sosial innovasjon.

Kan ideen slik den står i dag bidra til å endre

Systemendring involverer ofte mange elementer

systemet? Og hva må til for at dette skal skje?

som lover og reguleringer, infrastruktur, sosial
bevegelse og helt nye måter å tenke og gjøre
ting på. Endringene kan skape nye rammeverk
eller oppbygninger som er satt sammen av

mange mindre innovasjoner.

Noe som er unikt med offentlig sektor er at det
fins en mulighet for at en løsning fra et prosjekt
kan bli en mal eller reguleres til å bli obligatorisk

innen et område – og dermed skaleres i stor skala
i løpet av relativt kort tid.
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4.0 Eksempler:
- Choice Hotels og NAV Grünerløkka
- Homes for good

Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

Eksempel-case 2 – Choice Hotels og
Introduksjonsprogrammet, NAV Grünerløkka
Prosjekteier: Nordic Choice Hotels i samarbeid med NAV Grünerløkka.
Målsetning: Gjøre inkludering av nyankomne flyktninger i arbeidslivet til en del av
rekrutteringsstrategien for Nordic Choice sine norske hoteller. Få flere spor 1-deltakere fra
Introduksjonsprogrammet ut i varig jobb.
Bakgrunn:
Choice Hotels ble kontaktet av Introduksjonsprogrammet ved NAV Grünerløkka med spørsmål om
samarbeid for å sysselsette deltakere i avsluttende fase av Introduksjonsprogrammet. I møtet fikk
Choice økt kunnskap om motivert arbeidskraft som finnes via denne kanalen. NAV opplevde
utfordringer med å få kandidatene over i varig arbeid etter introduksjonsprogrammet – spesielt
spor 1-deltakere med lite arbeidserfaring, utdanning og svake språkkunnskaper. Choice hadde
behov for stabil og motivert arbeidskraft til flere funksjoner på sine hoteller. Partene ble enige om å
inngå et samarbeid og starte opp et pilotprosjekt med infomøter, speed-intervjuer og rekruttering
av praktikanter i tre måneder. Mål om ordinær jobb etter praksisperiode.
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EKSEMPEL PÅ BESVARELSE V/BRUK AV
MODELLEN – NAV og Choice Hotels
1. PROBLEM/BEHOV

4. BÆREKRAFTIGHET

A. Mange introdeltakere sliter med å komme ut i
ordinær jobb.

Viktig å spisse formen på prosjektet

B. Hotellpraksis skal føre til ordinær jobb for deltakere
i Introduksjonsprogrammet (67% over i ordinær
jobb etter praksis)

2. IDÉ-GENERERING
A. NAV/Intro må få god opplæring i å finne de riktige
kandidatene – Energi, mot og begeistring.

•

Krav til ÉN kontaktperson fra Intro til hvert hotell
(uansett bydeler)

•

Tilgjengelighet og form på møter/oppfølging

•

Bygge stolthet internt rundt de gode historiene 
skaper ambassadører som vil at dette skal lykkes.

5. SKALERING

C. Forankring og opplæring internt. Hotelldirektør er
ansvarlig, velger egne kandidater og øker
forståelse for systemet.

Målsetning om at alle 170 Choice-hoteller skulle gjøre
noe av sin rekruttering i samarbeid med lokalt
Introprogram. Kartlegging av systemet i Sverige. Hva
vil være likt for alle og hva vil måtte tilpasses? Størrelse,
behov for arb. kraft, stillingstypene som ”funker” fins
på alle hoteller. De fleste har turn-over. Prosjektmaler
finnes.

3. PILOTERING/TESTING

6. SYSTEMENDRING

•

Gjennomførte pilotprosjekt med NAV Grünerløkka
og to hoteller i Oslo – et lite B/B i sentrum og et
fullservice konferansehotell på Økern.

Har bidratt til å endre en del av rekrutteringsstrategien
i hotellkjeden.

•

Nyttige erfaringer – ikke ta inn praktikanter for å
”være snill”.

B. Definere målgruppe stillingstyper  Spor 1deltakere og stillinger som krever lite
opplæring/erfaring/språkkunnskap.
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Eksempel-case 3 – Homes for good
Prosjekteier: Homes for good – sosial entreprenør basert i Glasgow, Skottland.
Målsetning: Tilby trygge boliger med god standard til utsatte leietakere. En sosialarbeider er
kontaktpersonen til leietakerne og gir tilbud om rådgivning rundt forsikring og lån, om hvordan
komme i jobb og å lære seg til å leve selvstendig. Alt overskudd reinvesteres i prosjektet og
målsetningen er å stadig tilby flere og bedre boliger til utsatte befolkningsgrupper.
Bakgrunn:
•
•
•

•

I Skottland er ca 30% av alle leietakere i det private markedet mottakere av bostøtte. Blant
Homes for good sine leietakere er tallet 49%. Ventetiden for kommunal bolig er mellom 2-12 år.
Det finnes 200 000 private utleiere og over 1000 byråer som formidler utleieboliger.
Homes for good leier ut til ulike typer leietakere, men av de 108 leietakerne med familier som de
hjelper i dag er 84% enten økonomisk inaktive på grunn av arbeidsledighet, sykdom,
flyktningestatus eller i en lavinntekts deltidsstilling.
Homes for good leier både ut egne boliger og har bygget opp et profesjonelt byrå som leier ut
leiligheter på oppdrag for andre gårdeiere.

Les mer på www.homesforgood.org.uk
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EKSEMPEL PÅ BESVARELSE V/BRUK AV
MODELLEN – HOMES FOR GOOD
1. PROBLEM/BEHOV

4. BÆREKRAFTIGHET

A. 24% av Skottlands innbyggere leier sosiale boliger
og det er 2-12 år ventetid. Majoriteten av boligene
holder dårlig standard.

I tillegg til inntekter fra leievirksomheten har de
etablert en finansieringsmodell i et partnerskap med
Impact Ventures (UK). Gjennom oppkjøp av rimelige
boliger i stor-Glasgow skal man sikre flere gode
utleieboliger til utsatte grupper samtidig som man
skaper en portefølje med eiendommer med god
avkastning.

B. Tilby trygge boliger med god standard til særlig
utsatte grupper.

2. IDÉ-GENERERING
A. Tilby god kundeoppfølging for både leietakere og
private utleiere.
B. Sosiale entreprenører engasjeres til oppussing og
tilgang til materialer.
C. Eiendomsmegler har sosialfaglig utdanning og
tilbyr rådgivning for leietakerne.

3. PILOTERING/TESTING (C.)
•

Innhente og bruke erfaringer fra tidligere prosjekter
og arbeid med hjemløse i Skottland.

•

Pilotprosjekt på modellen for leietakerstøtte.
Kontinuerlig forbedring.

•

Møter med leietakere hver 3. måned for å sjekke
hvilke behov de har og for å måle fremgang.
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5. SKALERING
Prosjektet har en klar målsetning om skalering. Lager
nå en modell for å kunne starte opp franchiseavdelinger av utleievirksomheten i andre byer. Ønsker
å vokse til 500 boliger i løpet av 3 år.

6. SYSTEMENDRING
Kan bidra til å heve standarden på utleieboliger i
Skottland. Myndighetene er interessert i modellen. Den
viser at det er mulig å tjene penger på ”low income”
samtidig som man behandler folk bedre og tilbyr en
bedre standard på rimelige boliger.
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Kilder
•

Social Innovator, www.socialinnovator.info/process-social-innovation

•

New Economics Foundation (NEF) http://www.neweconomics.org

•

Osterwalder-modellen, http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc

•

Homes for Good, www.homesforgood.org.uk

•

Creative Problem Solving Process, http://knowinnovation.com

•

Alex Faickney Osborn, https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn

•

Göran Ekwall, http://www.cpsb.com/research/fellows/ekvallG.html

Ressurser
 Strategi for innovasjonsarbeidet i EST – nye muligheter for morgendagens velferdstjenester
 Oslo Kommunes strategi for Sosialt Entreprenørskap, sak 1083/15
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Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

Stikkordsregister for veilederen
Innovasjon
Her følger vi EST (Byrådsavdelingen for eldre og
sosiale tjenester) sin definisjon og den er som følger:
En ny eller forbedret tjeneste, produkt, prosess eller
organisasjonsform
som tas i bruk og gir økt verdi

Velferdsteknologi
Tekniske løsninger som underletter eller erstatter
dagens løsninger.

Sosial innovasjon
Å finne nye ideer som fungerer som løsning på uløste
behov i samfunnet – og som bidrar til å gjøre folks liv
bedre.

Sosial entreprenør
Her låner vi Oslo kommunes definisjon:
Sosialt entreprenørskap må forstås som både som
aktiviteten «drive sosial innovasjon», og som
forretningskonsept som har som formål å finne og
implementere økonomisk bærekraftige løsninger på
sosiale og miljømessige utfordringer

Inkrementell innovasjon
Små forbedringer eller justeringer. Ofte et påbygg på
det bestående.

Intraprenør (i kommunen)
kommunalt ansatt som bruker kommunens apparat
for å oppnå nye og forbedrede løsninger.

Radikal innovasjon
Store endringer. Helt ny vinkling/innfallsvinkel. Kan
føre til systemendring.

Positiv turbulens
Handler om å skape et klima der alle involverte
skjønner at endring er nødvendig og har en felles
følelse av ansvar for disse.

Diffusjon
Kan oversettes med å spre seg. Ofte brukt i
innovasjonslitteraturen for å belyse hvordan
innovasjoner kan spre seg/tas i bruk andre steder.
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Foto: Velferdsetaten, Oslo kommune

Faglig innhold og grafisk design: Utarbeidet av Kia Luise Klavenes og Emilie Olderskog i Pure
Consulting i samarbeid med Øyvind Brådalen og Mikal Råheim i Velferdsetaten, Oslo Kommune
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