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I N NOVATIONER , N YA LÖ SN I N GAR omsatta i praktik, finns överallt. 
Läsaren kanske rynkar på pannan åt det. Vadå överallt? Detta är en 
typisk reaktion, eftersom vi är vana att se innovationer som något stort 
och avgränsat (där står en innovation!). Vi ser ångmaskinen, vi ser 
mobiltelefonen, kanske rentav den mekaniska vävstolen. Vi gör en 
koppling mellan teknik och innovation. Vi förutsätter att innovatio
ner är tekniska. 

Vi gör helt enkelt en lång rad med antaganden om vad som är, 
och vad som ska räknas som, "riktiga" innovationer. Tidningen Fokus 
publicerade i ett hästnummer 2008 en lång artikel om innovationer 
och hur man bäst får fram dem. Artikeln, i vilken man säger sig ha 
intervjuat de "skarpaste hjärnorna", är ett praktexempel på en vanlig 
bild av vad som är en "riktig" innovation genom att beskriva de opti
mala förutsättn ingarna för att få fram dem. 

Artikeln beskriver ett amerikanskt företag som vill fungera som 
en idefarm, ett löpande band-lab för innovationer. I artikeln beskrivs 
hur företaget varje vecka sammanför uppfinnare, ingenjörer, hjärn
kirurger, programmerare och matematiker för gränsöverskridande 
idemöten. Man beskriver värdet av den intilliggande välutrustade 
verkstaden för att omedelbart kunna testa nya ideer och betydelsen av 
patent-advokaterna för att skydda ideerna. 

Bilden av vad som är en r iktig innovatio n skapas och återskapas 
ständigt, bland annat i artiklar i tidningar. Det här kapitlet tittar på 
innovationer som in te syns när vi använder begränsande glasögon för 
det som kallas riktiga innovationer. Jag vill visa varför det är viktigt att 
synliggöra osynliga innovationer, såsom de som görs med garn och 
stickor, och deras betydelse. Syftet med kapitlet är att problematisera 
vår användning av ordet innovation och det sätt på vilket det osynlig
gör vissa kategorier av innovationer. 
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Figur 1. Förändringar, Innovationer och patenterade uppfinningar. Källa: eget upphov. 

Men vad är då en innovation? En van lig definition av innovation är 
den som ges i Oxford handboo//. ofinnovation. 

U/1/1fmni11g iirforsla gången en ide for en ny f1rodukt eller process kommer 
fram, 111edan en innovation iirförsta gängen man försöker göra det i /Hak
til,en. (Fagerberg 2005:4) 

Tittar vi på definitionen ovan ser vi att den skiljer på två saker. För 
det första ska en innovation vara något nytt. För det andra ska d e t 
ha kommersialiserats. Den första utsagan brukar vara lätt att förstå. 
Möjligtvis diskuteras hur nytt, och för vem det ska vara nytt. Den andra 
utsagan ä r känsligare. Den försöker ta fasta på att innova tionen måste 
ha kommit ti ll nytta. Det räcker inte att göra en bra uppfinning. För 
att uppfinningen ska bli en innovation måste den också användas. En 
patenterad produkt är en uppfinning, men om den inte produceras 
och används är den inte en innovation. Ibland diskuteras hur mycket 
en uppfinning ska komma till nytta för a tt den ska vara en innovation. 
Ska den ha sålts och på så sätt inbringat pengar för sin uppfinnare? 
Eller räcker det med att den ska ha kommit ti ll nytta? 

Figur 1 visar att begreppet innovation inte täcker alla förändringar. 
Det måste vara förändringar som har betydelse och kommit till nytta. 
Å andra sidan är det inte alla uppfinningar som blir innovationer, 
utan bara de som kommer till nytta. Det finns inget i definitio nen 
ovan av innovationer som säger att innovationer bara är tekniska inn
ovationer, ändå hamnar vi ofta där. Vi måste handskas varligt med 
innovationsbegreppet för att inte exkludera det viktiga. Min poäng är 
att vår föreställning om vad som är en innovation skiljer sig påtagligt 
från vad som ryms inom begreppet innovation. 

Vår snäva bild av vad som är en innovation påverkar inte bara hur vi 
ser på innovationsbegreppet u tan hindrar oss också från att se andra 
fenomen som innovationer. Hur många av oss har någonsin tänkt tan
ken på sti ckkonsten som e n viktig innovation (fast Finn ( 1964) skriver 
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artiklar om stigbygeln?), elle r charter-resan (fast det ä r en ekonomiskt 
mycket viktig del av turismbranschen) eller flourtanten (fast de t var 
en grundbult i den offentliga sektorns förbättring av tandhälsan). 
Men varför ä r de t så? Varför begränsas bilden av vad en innovation är 
och vilka konsekvenser får det? 

För att svara på den frågan kommer jag först att beskriva hur inno
vationspolitiken har förändrats och hur den är kopplad till näringsli
vet. Sedan kommerjag att introducera begreppen forskningsnära och 
vardagsnära innovationer för att peka på vilka typer av innovationer vi 
vanligtvis tänker på som innovationer. Därnäst diskuteras om innova
tioner är begränsade till den betalda ekonomin eller om innovationer 
även kan uppstå inom den obetalda ekonomin. 

Innovationer som grundbultar i 
näringslive ts förändring 

Det akademiska studie t av innovationer är nära förknippat med 
näringslivspolitiken. Därför är en viktig fråga inte bara vad innova
tioner är, u tan också vilka effekter de har, hur det offentliga systemet 
kan stödja dem och kanske rentav hur företaget och samhället kan dra 
nytta av dem. Innovationsforskningen är därför inte enbart teoretiskt 
driven, utan även driven av den betydelse so.m innovationer tillskrivs i 

d aRens ekonomi. 

grundforskning -+ 
tillämpad 

forskning 
-+ utveckling -+ produktion -+ spridning 

Figur 2. Den linjära modellen. Källa: återgiven i Kline & Rosenberg (1986) 

Innovationsforskningen lever i samspel med näringslivspolitikens 
syn på innovationer. Inom näringslivspoli tiken kan vi tydligt skönj a 
h ur synen på innovationer, och hur innovationer kan stödj as, har för

ändrats över tid. 
På EU-nivå har tre olika innovationsvågor (European Commission 

200 2) iden tifierats. I den första vågen låg fokus på tekniska innova
tioner och den linjära modellen användes som utgångspunkt. Den 
linjära modellen, som avbildas i figur 2, visar hur man tänkte sig att 
innovationer var en konsekvens av grundforskning, som i sin tur 
ledde till tillämpad forskning och produktutveckling . Trots att den 
linjära modellen gång på gång avfärdats (bland annat av Kline och 
Rosenberg 1986) är den fortfarande mycket viktig. 
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I den linjära modellen blev det självklart att forskning, såväl grund
forskning som tillämpad forskning, skulle stödjas för alt det skulle bli 
mer innovationer som i sin tur skulle skapa välfärd. 

Den andra innovationsvågen utgick från ett helt annat tänkande 
där innovationsprocessen istället sågs som ett system där många olika 
komponenter blev viktiga för att stöqja och förstå hur innovationer 
skapades. Samarbete mellan olika delar i samhället blev viktiga. I teo
rin om innovationssystem (Edquist 1997) pekade man exempelvis på 
hur lärande, institutionella spelregler (såsom patentsystemet) och 
organisationer (såsom utbildningsanstalter) är viktiga faktorer för att 
innovationer ska uppstå. En närbesläktad teori framhöll betydelsen 
av så kallade triple helix (Etzkowitz & Leydesdorff 1997). Där poäng
teras samspelet mellan akademi, offentlig sektor och privata företag 
som en viktig grogrund för innovationer. 

I Sverige lämnade den andra innovationsvågen också tydliga spår 
när det gamla NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) döptes om 
till VINNOVA (verket för innovationsstudier). Det syns också i hur 
EU och OECD lade upp riktlinjerna för hur innovationsstatistik skulle 
samlas in. När de uppdaterade den så kallade Oslo-manualen valde 
de att även inkludera samarbete i den nya, tredje, upplagan (Bloch 
2007). 

Den tredje innovationsvågen lanserades kort efter den andra vågen. 
Återigen ändrades politiken: innovation skulle nu ligga i hjärtat av 
va1je politikområde istället för som ett eget politikområde. 

Jag kan konstatera att ordet innovation har genomgått lite samma 
resa som begrepp som genderoch miljö, smn har gått från att vara egna 
områden till att anses vara dimensioner som är så viktiga att de inte 
kan hanteras separat. Därigenom blir innovation något vardagligt. 
Den tredje vågens innovationspolitik har lett till diskussioner om en 
ny version av Oslo-manualen, och i så fall hur den ska se ut (Salazar & 
Holbrook 2004). 

Denna bild av hur synen på innovationer på EU-nivå har förändrats 
under det gångna halvseklet, visar att hur vi väljer att se på innova
tioner får konsekvenser för vad vi uppfattar som innovationer. Idag 
pågår exempelvis forskning om innovationer inom offentlig sektor: 
offentlig sektor har gått från att huvudsakligen ha setts som en instans 
som skapar spelregler och förutsättningar för innovationer till att ses 
som en organisation som har förmåga att vara innovativ. 

Förstår vi samspelet mellan innovationsforskning och näringslivs-
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politik har vi också bättre förulsättningar att förstå varför innovations
forskningen, och den allmänn a debatten om innovationer, tenderar 
att fokusera på vissa typer av innovalioner. Vi kan konslatera att de t är 
de innovationer som vi stödj er (genom olika typer av innovationspoli
tiska åtgärder) som främst ses som innovalioner. 

De innovationer blir intressantast som har en koppling till indu
strin , som stärker och speglar näringslivet. Så länge tillverkningsin
dustrin ses som motorn i näringslivet, och innovationer ses som en 
angelägenhet för näringslivet, tenderar också innovationer främst 
inriktade på tillverkningsindustrin att dominera vår bild av vad inno
vationer är. Denna inställning kan vi också ana i den forna socialde
mokratiska regeringens politiska riktlinjer för innovationer, där forsk
ning sågs som ett sätt ( de t viktigaste sättet?) att främja innovationer. 

Den socialdemokratiska regeringens inställning framgår av en 
departementsskrift (Ds 2004:36 Innovativa Sverige). I skriften identi
fieras fyra utmaningar det svenska näringslivet måste möta och man 
konstaterar bland annat: 

För att lägga gru11den till en god jömu°tga till in11oval ion i näringsliv 
och offentligverlmw1het behövs en siar!< och /Jrofilerad lmnslwjJsbas (DS 
2004:36 s. 13) 

Orden forskning och utveckling nämns inte, men det är med hög san
nolikhet de t man menar. Vi är alltså åter nära den linjära modellen 
och de t sätte t att se på hur innovationer kommer till och utvecklas. 

Att säga att forskning och utveckling in te är ett nödvändigt villkor 
för att nya innovationer ska komma till stånd är att slå in öppna dör
rar. Men glasdörren finns kvar: vi ser ofta, beter oss ofta, som om forsk
ning och utveckling är kungsporten till innovation, utveckling och 
välfärd. Och vi viftar bort de andra vägarna ti ll innovatione r. I nästa 
avsnitt kommer vi att diskutera andra vägar till innovation. 

Vardagen som källa till innovationer 

Alla innovationer är in te resultatet av det vi tänker på som forskning 
och utveckling. Tvärtom kan vi peka på viktiga innovationer som kom
mit till utan att vi först förs tått hur principerna fungerar. Medeltidens 
katedraler, exempelvis, byggdes med hjälp av mallar, inte med uträk
ningar, som bas (Sundin 1991). 
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Vi kan ställa vardagsinnova tion er som en motpol till de forsknings
nära innovationerna. 

Vardagsinnovatione r fokuserar på andra aspekter än de forsknings
baserade innovationerna. Vardagsinnovationer är egen tligen inte 
ett akademiskt begrepp, utan ett begrepp som samlar forskare från 
o lika d iscipliner intresserade av innovatio ner som har människor, 
medarbetare, som ursprung. När vi pratar om vardagsinnovationer 
(employee-driven innovation eller practise-based innovation) vi ll vi 
sätta fokus på innovationer som kommer fram som en konsekvens av 
kunskapsutveckling och lä rande som sker i arbetsprocessen . En var
dagsnära innovation tar avstamp i medarbetarens kunskap och i e tt 
upplevt behov av en lösning (jämför internetreferens #1). 

Under ett seminarium talade Kaj sa Ellegård om sitt intryck av a rbe
tarna vid en bilfabrik. Arbetarna var kunniga - de kunde bygga som
marstugor på helgerna! - men inom fabrikens fyra väggar användes 
de, sågs de, bara som kapabla att göra e tt enskilt moment i produk
tionsprocessen . Ett sådant arbetssätt och synsätt främjar inte kun
skapsu tveckling och tar he ller inte vara på det lärande som sker i 
arbetsprocessen. Kajsa Ellegård pekade på att ledningen inte såg den 
po tential och fö rmåga de anställda hade att göra vardagsinnovatio
ner. I förlängningen av vardagsinnovationsforskningen har vi också 
en annan syn på människan. 

När vardag _och forskning möter 
varor och tjänster 

Ett annat motsatspar är varor och tjänster. Ofta utgår vi från att inno
vationer är varor: kon kreta föremål som kan transporteras och lagras. 
Många innovationer innehåller tjänstekomponenter (som mjukvaran 
till en GPS eller mobil telefon) medan andra är "rena" tjänster, som 
exempelvis matvaruleverantören Hemfrid (som levererar ingredien
ser och mat till hushåll) , Sjukvårdsrådgivningen e ller Spotify. 

Innovationer som är varor är mer synliga än innovationer som är 
tjänster. Ibland hävdas att det beror på att vi använder en varudomi
nant logik - vi tenderar att se till prylen som möjliggör tjänsten än till 
tjänsten som sådan. För att genomföra ett spinningpass beh över vi 
förvisso en vara (spinningcykeln ) men innovationerna - olika typer 
av spinningpass - har ett värde i sig som man ofta missar med en varu
dominerad logik. Tjänsteinnovatione r skiljer sig på många sätt från 
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varuinnovationer: bland annat är de svårare a tt skydda och har kor
tare livslängd (Nählinder 2005). De kan också vara svårare att urskilja: 
en förändring i en bilmodell är lättare att dokumentera än en fö r
ändring i handläggning eller i en tjänst. Kombinerar vi d imensionen 
forskningsnära - vardagsnära med dimensio nen varor - tjänster får 
vi en matris med fyra olika typer av innovatio ner som är mycket lika 
synliga. 

varo r 

forskningsn ära 

tj :i ns ter 

Figur 3. Vardagsnära och forskningsnära varor och tjänster. Källa: egot upphov 

När vi nu har presenterat de två axlarna i figur 3 kan vi betrakta matri
sen som helhet och ge exempel på innovationer ti ll matrisens olika 
celler. En mobiltelefon är en forskningsnära varuinnovation . Kateter
byxan är ett exempel på en vardagsnära varuinnovation, som jag träf
fat på i min forskning. Katerbyxan är ett par underbyxor med ett för
längt fickförsett byxben med plats för urinkateter. Även 
tjänsteinnovationer kan vara såväl forskningsnära som vardagsnära: 
fluorsköljsystemet är baserat på forskning, medan andra tjänsteinno
vationer har sitt ursprung i vardagens problem, såsom att använda 
spelkonsollen Wii för att aktivera äldre. 

J ag vi ll argumentera för att de innovationer som vi har lättast att 
se är de forskningsn ära varu-innovationerna och det är de vi också är 
bäst på att stödja. Det är svårare att se, hitta och stödja innovationer i 
de andra tre kvadranterna. Innovationsstöd ä r oftast utvecklat för att 
möta de problem som forskningsnära varuinnovationer möter. Det är 
en utmaning a tt identifiera de hinder som finns för innovationer i de 
andra kvadranterna och hitta stödåtgärder som passar dem. 

Vilka typer av problem stöter innovationer i de andra kvadranterna 
på? Ett exempel kan jag ge från min egen forskning där j ag följt sjuk
vårdspersonal i deras vardagsnära innovationsarbete. Det som främst 
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hindrar dem från att ulveckla och ta till vara på sina innovativa ideer 
är bristande självförtroende, motiva tion , tidsbrist och en oförmåga 
att se hur man går till väga (Nählinder 2010). Detta är en annan typ 
av problem som kräver andra stödåtgärder än de som utvecklats för 
forskningsnära innovationer. Det får konsekvenser för vad som är syn
liga innova tioner. Att se och att stödja hänger ihop. Men innebär det 
automatiskt att de är viktigare innovationer? 

Det krävs andra resurser än forskning och utveckl ing för att se 
och stödja de stora och små vardagsinnovationer som sker baserat på 
lärande i arbetsprocessen. Det är inte lätt att se och stödja vardags
innovationer, varken om vi gör det utifrån företagets horisont eller 
från samhällets sida. Vardagsinnovationer ändrar mycket av våra före
ställningar om innovationer: vem det är som gör dem, vad som behövs 
för att de ska komma till stånd, vilka konsekvenser de leder til l. Våra 
stödstrukturer är anpassade för att stödja tekniska innovationer och 
innovationer som behöver mycket finansiell t stöd. De t lämnar frågan 
öppen om vad som krävs för att stödja vardagsinnovaLioner. 

Innovationer utanför näringslivet- finns de? 

I det här kapitle t har j ag talat om skillnaden mellan vardagsinnovatio
ner och forskningsnära innovationer, vad ski llnaden beror på, vad det 
får för konsekvenser att skilja på dem. Att se och inkludera vardags
innovationer är ett steg på vägen, men det är inte nog. Vi ser andra 
problem och utmaningar (hur sprider vi vardagsinnovationer från en 
arbetsplats till en annan, är e tt problem som vi inte alls berört) men 
vi är fortfarande inom näringslivssfären , där innovationer på e tt e ller 
annat sätt är kopplat till företagens skapande och överlevnad. De t rik
tigt intressanta är att gå ut genom bakdörren och våga närma oss de 
innovationer som inte är direkt kopplade till kommersialisering och 
ekonomiska aspekter. 

Ovan har jag argumentera t för a tt vi har lättare att se och stödja e n 
viss typ av innovation. J ag har vidare argumenterat för att dessa två: 
att se och att stödja, är iterativa. De innovationer som är synliga är 
de innovationer som får mest stöd. Jag ha r argumenterat för att den 
linjära modellen for tfarande är viktig för vilka innovationer vi ser och 
stödjer, och a tt det kan vara svårt att se och adekvat stödja innovatio
ner som inte är forskningsbase rade varuinnovationer. 

I de tta avsnitt vill j ag ta med läsaren ytterligare ett steg bort från 
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den forskningsbaserade varuinnovationen genom att diskutera de 
innovationer som finns utanför näringslivet. Innovationsbegreppet 
ligger nära den nyttiga innovationen, och den nyttiga innovationen 
ligger av tradition nära den del av näringslivet som uppfattats som 
motor, nämligen tillverkningssektorn. 

Finns det innovationer utanför näringslivet? Definitionen av inno
vation som är utgångspunkt i den här artikeln poängterar att en inno
vation (till skillnad från en uppfinning) måste komma till nytta, men 
den säger inte att uppfinningen måste kunna kommersialiseras. 

Vi riskerar att tappa bort viktiga innovationer när vi ser innovatio
ner som del av den offentliga sektorns eller privata näringslivets pro
duktion av varor och tjänster. Den mesta av vår tid tillbringar vi in te på 
jobbet. Arbetar vi heltid arbetar vi fortfarande mindre än en fjärdedel 
av veckans timmar. Räknar vi bort helgdagar och semester minskar 
den tid vi tillbringar på jobbet ytterligare. Varför tror vi att inget hän
der då? Kan innovationer uppstå utanför arbetstid? 

Jag skulle här vqja introducera begreppet fritidens innovationer 
för att sätta na1nn på de innovationer som sker utanför det betalda 
arbetets ram. Ett sätt att stöqja fritidens innovationer är att synliggöra 
dem, tänka på dem, som innovationer. Ta dem på allvar. 

Stickning som teknik, en metod för att omvandla lång tråd till ett 
elastiskt material, är svår att spåra. Stickade plagg har sällan bevarats 
men det finns säkra bevis på att stickkonsten redan var utvecklad på 
1200-talet e.Kr. De första föremål som stickades vara strumpor, kan
ske för att stickningens elastiska egenskaper passar bra för strumpor 
som formar sig kring foten. Dokumentationen av stickningstekniken 
är mer fyllig först i samband med renässansen då speciella stickgillen 
uppstod (Bonnier 1991). 

Stickningen som innovation är (kan vara) tämligen ny, trots att de 
nödvändiga artefakterna, pinnar och spunna fibrer, varit kända sen 
mycket lång tid tillbaka. Det tog med andra ord lång tid att komma på 
stickningstekniken, som i sig ~jälv är så enkel att det framgångsrikt går 
att lära sexåringar at sticka. Stickning är idag en stor industri, där det 
idag nästan är 01nöjligt att tänka sig en dag när man inte skulle nyttja 
ett industristickat material (trikå). 

Även om stickningen nästintill förutsätter en kommersiell industri 
( det går att köpa stickbeskrivningar, garn och stickor) drivs den av 
intressen utanför den kommersiella sfären. Stickning är en fritidsakti
vitet som är viktig för många - Kajsa Ellegård har i sina tidsdagböcker 
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funnit att stickning är en vanlig aktivitet i svenska hem som ofta utförs 
parallellt med en annan aktivitet såsom tevetittande. Nyliga trender 
(innovationer) som stick-kafeer och actio n knitting har också lyft och 
fört ut stickningen i det offentliga rummet. 

Andra exempel på nyliga fritidsinnovationer är bokcirklar, köp
stoppsröre lsen, timell-renoveringar och fredagsmys. Gemensamt för 
dessa är att de ofta beskrivs som trender och inte som de innovationer 
de faktiskt är. 

Gränsen mellan betalt och obetalt arbete varierar över tid och mel
lan länder. Barnomsorg är ett bra exempel på att det som i e tt land 
är betalt arbete i ett annat är oavlönat. Det innebär också att vad vi 
betraktar som en fri tidsinnovation är en konsekvens av vad som inklu
deras i det betalda arbetet. När välfärdssamhället stöter på nya utma
ningar blir utrymmet (kravet) på fritiden och fritidens innovationer 
större. Hur skulle en fritidens innovation, som underlättar för äldre 
att vara friska längre (och därmed bli mindre vårdkrävande), se ut? 

Exemplet ovan använder begreppet fritidens innovation för att 
lyfta diskussionen och se hur till exempel samhällsförändringar leder 
till och förutsätter, fri tidsinnovationer. Begreppet får oss också att se 
exempelvis hur synen på livskvalitet har förändrats och lett till ett nytt 
beteende som har fått stora konsekvenser. 

Slutdiskussion 

Förändringar har betydelse och det är inte bara de innovationer som 
sker på arbetstid som bör räknas. Kruxet ä1- hur vi ska synliggöra friti
dens innovationer utan att urholka begreppet innovatio n. Och hur 
vi kan nyttja synliggörandet för att bättre stödja något vi inte tidigare 
sett? 

Varför missar vi så ofta innovationer som är kopplade till våra mer 
basala behov, såsom stickningen eller iden om hållbar utveckling? Att 
beskriva även dessa fenomen i termer av innovationer hjälper oss att 
se utöver rådande ekonomiska paradigm och tankestrukturer. 

Det här kapitlet har utmanat dig som läsare att se utöver den gängse 
bilden av innovationer, att förstå något om varför retoriken, praktiken 
och forskningen kring innovationer ser ut som den gör. Det har pre
senterat tre begrepp, Jorslmingsnära innovatione1~ vardagsinnovationer 

och fritidens innovatione1~ för att reda ut och visa på vad som finns, men 
inte synligt. Och varför det är viktigt. 

96 



IN NOVAT I ON t; R FRÅN VARDAGEN 

REH: RENS E R 

Bloch, Cartc r, Asscssing reccnt dcvclopmcnts in innovation mcasure mcnt, Scienre and Jmblic policy, 
2007, 34, 23-34. 

Bo1111itrs stora bok om slickning, Bonnier fäkta : Stockholm, 199 1. 
Edquisl, Charles, lntroduclion, I Redaktör Edquist, Charles, 5)'slems of ln11ovatio11. llllmologit..s, imtilu· 

tiom c,ml orga11iu,t fo11s, Pin ter: London, 1997, 1-36. 
ELZkowitz, Henry, & Leydesdorff, Loet, Univtl'silieJ mttl lhe global lmowledge economy, Pin ter: Londo n, 

1997· 
Europcan commission , bmovntion tomorrow, European Commission: Luxemburg, 2002. 

Fagcrberg,Jan, Innovation: Guide to the literaturc, I Redaktörer Fagcrberg,Jan; Mowery, Da\•icl, & 
Nclson, Richard, 71,e Oxford Handbooh o/ hwovalion, Oxford Univcrsily Press: Oxford, 2005, 4. 

Finn,J, The Franks had the right idea, NEJ\journa/, 196,1, 53, 24- 27. 
bmovaliva StH!,;g, (els 2004:36), Fritzes: Stockholm, 200,1. 
Kline, S1cphan, & Rosenberg, Nathan, An O\'Crvicw of innovation, I Redak1ör Landau, Ralph & 

Rosenberg, Nathan, The po.sitive.sum slmttg;)': lt<1rntssi11g ltdmoloro•foreco110mic growlh, The national 
Academies Press: Washington D.C., 1986, 275-306. 

Linköpings uni\'c rsiu:t, Helix, Vardagsinnovationer och arbetsplatsens innovationssystcm, 2010-0~8, 
hup://www.liu.se/helix/varclagsinnovationcr-0ch-arbetsplatsens-inno\oationssys1e m?l: sv 

Nåhlindcr,Johanna, /Jrnovnlion 1111d Employmenl in Servicts, Linköpings uni\'crsilct: Linkö ping, 2005. 
Nählindcr,J ohanna, \Vhcrc are all thc fcmale innovators, jounw/ o/TeclwoloJD' A1lmu,gement tmd hwoua

liou, 2010, 5, l4-29. 
Salazar, M & Holbrook, Adam, A debate on innovation surveys, Sciente a11d Public policy, 2004, 31, 

254-266. 
Sund in, Bosse, Den kupnde hmulen, Car lsson: Stockholm, 1991 . 
\.Visten, Em, EII hemför stora ln11/u,r, Fokus, 2008, 44. 
www.liu.se/helix/vardagsinnovationer-och•arbetsplatscns-inno\'alionssystcm?l=s\• 

X 
lC 

• X -----~ 4 '+--~ ---_., 
lC 
XJlXJlXXX» 

.. ... . . 

X X X l X X 

2 

' • I 
I 
I 
I 
I 
I 

• I 
t 
I 
I 
I 
t 
I 
I 


	fil1
	fil2
	fil3
	fil4
	fil5



