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kan Man lära sig  
att Bli innoVatiV? 
organisatoriska  
förutsättningar  

för innoVation

Anna Fogelberg Eriksson

Innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den enskilda 
människan. Därför tar denna strategi sin utgångspunkt i människor som 
kan och vill skapa förbättring, var och en för sig eller tillsammans. För att 
idéer ska bli innovationer behövs flera olika roller: visionärer, uppfin-
nare eller kreatörer som kommer med idéer, användare och kunder som 
efterfrågar nya varor, tjänster och processer, entreprenörer som driver 
och organiserar förverkligandet av idéer, säljare som kommunicerar idé-
er samt finansiärer som tror på det potentiella värdet av idéer och skjuter 
till kapital samt ofta även affärskompetens. (Regeringen, 2012, s. 9–10)

citatet från den nationella innovationsstrategin indikerar att 
det är vissa människor som är innovativa. Egenskapen kreativitet samt 
initiativförmåga krävs för att kunna anta de roller som behövs för inno-
vation: visionären, uppfinnaren, kreatören, användaren, kunden, entre-
prenören, säljaren och finansiären. Skulle vi välja att anta att det är en 
individs egenskaper som är avgörande för innovativitet svarar vi troli-
gen nekande på kapitelrubrikens fråga. Men kan man inte lära sig att bli 
en människa ”som kan och vill skapa förbättring var och en för sig eller 
tillsammans”, som citatet anger?

För att få svar på den frågan, och den i kapitelrubriken, får vi gå från 
ett individualistiskt egenskapsperspektiv till organisationsperspektiv 
på innovation. Individperspektivet är inte oviktigt, men inte minst Per-
Erik Ellströms forskning har visat att det behöver kompletteras med 
organisationsperspektiv där arbetsplatsen blir synlig som en arena 
för lärande och innovation (se t.ex. Ellström, 2001; 2010). Organisa-
tionsperspektiv kan ge svar på rubrikfrågan som blir mer relevanta och 
användbara för såväl alla de organisationer som idag förväntas bedriva 
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innovativ verksamhet, som för innovationsforskningsfältet. Organi-
sationsperspektiv ger möjlighet att beskriva och analysera under vilka 
organisatoriska förutsättningar man kan lära sig att bli mer innovativ.

Syftet med kapitlet är att belysa organisatoriska förutsättningar för 
innovation. För att göra det introduceras inledningsvis innovationsbe-
greppet och vad som avses med organisatoriska förutsättningar för inn-
ovation. Därefter beskrivs två empiriska fall som på olika sätt illustrerar 
hur man kan lära sig bli innovativ genom gynnsamma organisatoriska 
förutsättningar. De empiriska exemplen är hämtade från forskning 
i anslutning till HELIX VINN Excellence Centre (Helix), ett forsk-
nings- och innovationspartnerskap på arbetslivsområdet (www.liu.se/
helix). Kapitlet avslutas med en reflektion kring organisatoriska förut-
sättningar för lärande och innovation.

innovation
Intresset för innovation är stort, såväl bland beslutsfattare på policynivå 
som forskare. På EU-nivå slås fast att EU-ländernas framtid hänger på 
deras kapacitet till innovation (http://ec.europa.eu/research/innova-
tion-union/index_en.cfm). Den svenska regeringen lägger samma vikt 
vid innovation för att möta globala samhällsutmaningar, skapa konkur-
renskraft och jobb i en global kunskapsekonomi, samt för att kunna 
leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet (Reger-
ingen, 2012, s. 7). 

Det stora intresset för innovation inom forskningen visar sig exem-
pelvis genom att området är multidisciplinärt. Forskningsintresset 
inom ett område mäts dessutom ofta i antalet publikationer och inno-
vationsforskning är ett sådant område som uppvisar en kraftig ökning 
av antalet publikationer1, från 1960-talet och framåt (Fagerberg, 2005). 

Men vad är då innovation? Innovation kan handla om produkter, 
processer, tjänster eller sätt att organisera som är nya eller avsevärt för-
bättrade och som dessutom implementeras (Fagerberg, 2005; OECD, 
2005; Schumpeter, 1934). Inom forskning och praktik finns olika upp-
fattningar om och definitioner av hur ny en innovation ska vara för 
att kunna betecknas som just en innovation. En mer restriktiv uppfatt-
ning är att innovationer är radikala, handlar om något banbrytande, 

1 Ökning av antalet publikationer på ett område är dock i sig ingen tydlig indikator på att just det 
aktuella området skulle ökat mer än andra områden eftersom de flesta forskningsområden kan 
uppvisa en ökning i antalet publikationer (Olesen Larsen & von Ins, 2010). 

anna fogelberg eriksson
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i det närmaste världsomvälvande, vilket en sådan här boktitel indike-
rar: Innovation – How innovators think, act and change our world (McDo-
nald, 2013). En mer utvidgad uppfattning om innovationsbegreppet är 
att innovationen kan vara ny för en viss kontext, även om den inte är 
utvecklad i just denna kontext (Johannessen, Olsen & Lumpkin, 2001). 

Innovationsforskningen har av tradition framför allt fokuserat 
på teknologi och produktinnovation. Ännu är kunskapsläget mindre 
utvecklat gällande andra typer av inno vationer, exempelvis organisa-
tions- eller tjänsteinnovation (Crossan & Apaydin, 2010; Gal louj & 
Savona, 2009). Det gäller även analyserna av var innovation äger rum, 
och av vilka som deltar i innovationsaktiviteter (Fagerberg, Mowery 
& Nelson, red., 2005). Fokus på industrins produkter medför bland 
annat att den offentliga sektorns förutsättningar för inno vation inte är 
belysta i större omfattning (Albury, 2005; Consi dine et al., 2009). I den 
traditionella innovationsforskningens (och tidigare policy på området) 
fokus på tekniska lösningar beskrevs innovationsprocessen som en lin-
jär process, från grundforskning, till tillämpad forskning, produktut-
veckling och spridning (Kline & Rosenberg, 1986), dvs. innovation som 
en fråga för separata FoU-enheter. Idag har synen på innovationer och 
innovationsprocesser vidgats, till att exempelvis omfatta medarbetar-
driven innovation (Aasen, Møller & Fogelberg Eriksson, 2013; Høyrup, 
2010), praktikbaserad innovation (Ellström, 2010), social innovation 
(Moulaert m.fl., 2013) och vardagsinnovationer (Nählinder, 2011a). 

Trots utvidgningen av forskningsfältet dominerar alltjämt den tradi-
tionella synen på innovation. Normkritiska genusanalyser och dekon-
struktioner av innovationsbegreppet, innovationsstrategier och policy 
visar på behovet av att problematisera användningen av begreppet 
(Alsos, Ljunggren & Hytti, 2013). Genusanalyser inom entreprenör-
skapsforskningen har visat hur entreprenören implicit förutsätts vara 
en man och hur kvinnor som entreprenörer därmed osynliggörs (Eriks-
son-Zetterquist & Sundin, 2012). Eftersom det finns tydliga kopplingar 
mellan entreprenören och innovation har genusanalyserna även bäring 
på innovationsforskningsfältet. Analyserna visar också på behovet av 
att bredda innovationsbegreppet till att innefatta organi satoriska inno-
vationer (Andersson, et al., 2012). Organisatoriska innovationer kan 
behövas för att skapa organisatoriska förutsättningar som stödjer inno-
vation. Organisatoriska förutsättningar för innovation handlar i kapit-
let om strukturer och processer i organisationer – exempelvis organi-
sering, ledning, styrning – som möjliggör och utvecklar medarbetares 
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innovationer genom lärande (jfr Høyrup, 2010). Lärande kan här för-
stås som sammanlänkat med det dagliga arbetet (Gustavsson, 2009) 
och som informella processer som äger rum i och genom samverkan, 
relationer och det som görs i det dagliga arbetet (Ellström, 2001). Orga-
nisatoriska innovationer är därmed viktiga för att möjliggöra lärande 
för innovativitet.

att lära sig bli innovativ
Två empiriska exempel på organisatoriska förutsättningar för innova-
tion beskrivs i det här avsnittet. Exemplen utgörs av två projekt där 
Helix-forskare fungerat som följeforskare. Studierna av projekten, dess 
metoder och resultat, har beskrivits och rapporterats i andra samman-
hang och för en fullödig beskrivning hänvisas till dessa publikationer. I 
kapitlet görs nu en re-analys av projekten med särskilt fokus på organi-
satoriska förutsättningar för innovation.

En innovativ metod som stöd för innovation

PIMM2 var ett projekt som under närmare fyra år, 2006–2010, drevs för 
att tillvarata anställdas idéer om hur offentlig vård och omsorg kunde 
förbättras. ALMI Östergötland, Norrköpings och Motala kommun 
samt Östergötlands landsting deltog i projektet. Enkelt uttryckt använ-
des en metod som gick ut på att informera anställda om möjligheterna 
att utveckla sina idéer och ge dem stöd för att göra det. Den forskare 
som följde projektet konstaterade att PIMM på flera sätt var ett annor-
lunda innovationsprojekt. Det riktade sig för det första till personal-
grupper som vanligtvis inte förknippas med att vara innovativa, exem-
pelvis undersköterskor och vårdbiträden. För det andra uppsöktes dessa 
personalgrupper aktivt i sin egen arbetsmiljö av idélotsar från den egna 
personalkategorin som blivit introducerade till innovationer och inno-
vationsprocesser. För det tredje lades fokus på enklare och vardagsnära 
innovationer, även tjänsteinnovationer. (Nählinder, 2011b, s. 1–2). 

En av idélotsarna inom PIMM har i flera sammanhang berättat om 
hur personalen inledningsvis i projektet deklarerade att ”här har vi inga 
idéer” eller ”här är vi inte innovativa”. Under projektets gång visade 

2 PIMM, Produktförnyelse inom vård och omsorg, följdes av fil.dr. Johanna Nählinder inom ramen 
för Helix-projektet ’Vardagsinnovationer och arbetsplatsens innovationssystem’. Nählinder har 
publicerat flera texter i anslutning till PIMM, men här hänvisas till två av dessa (Nählinder, 2010; 
2011b).
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det sig dock att det visst fanns idéer som också utvecklades till innova-
tioner. Alla grupper av anställda löste problem och skapade innovatio-
ner. Exempelvis utvecklades en kateterbyxa som nu används. PIMM 
gav möjlighet för de anställda att få lära sig vad en innovation i den egna 
verksamheten kunde vara, samt att få stöd för att formulera idén och 
ta den vidare till en innovation. Innovationsprocessen innebar därmed 
samtidigt en lärprocess.

Projektets arbetssätt, med idélotsar som informerar och vägleder idébä-
rarna, har varit en framgångsfaktor och motverkar jantelag och dåligt 
självförtroende, enligt följeforskaren (Nählinder, 2010).

Projektet kan alltså sägas ha utvecklat en innovativ metod för att främja 
innovativitet bland medarbetare. Genom att projektet skapade vissa 
organisatoriska förutsättningar kunde de anställda både visa att de 
redan var innovativa – de visste bara inte att det var just innovativa 
de var – och att de också kunde utveckla sin innovativa förmåga. De 
betydelsebärande organisatoriska förutsättningarna var i det här fallet 
att 1) de anställda fick stöd av en person med inblick i just den aktuella 
verksamheten, 2) att stödet omfattade hela innovationsprocessen; idé-
generering, formulering av idén, idéutveckling, genomförande och rea-
lisering. Särskilda projektmedel möjliggjorde satsningen och utgjorde 
därför också en viktig förutsättning för att bedriva arbetet under perio-
den.

Ett genusperspektiv som hävstång för innovation 

Nästa projekt som redovisas handlar om en gymnasieskola som introdu-
cerade ett genusperspektiv i sin verksamhet, vilket ledde till innovatio-
ner som rörde produkter, processer och organisering av verksamheten 
på skolan3. Den aktuella skolan bedrev under 2010 ett utvecklingsar-
bete för att öka genussmedvetenheten och att jämställdhetsintegrera 
verksamheten. För arbetet fick de extra stöd i form av pengar för pro-
jektledning från SKLs program för Hållbar Jämställdhet. 

I koncentrat, och med en något förenklad bild av systematiken, inne-
bar utvecklingsarbetet att skolan i ett första steg satsade på kunskaps-
höjning om genusperspektiv bland personalen genom att ge tid för 
utbildning och att utveckla lokal kunskap om vad ett genusperspektiv 

3 Studien är ett av delprojekten inom ramen för Helix-projektet ’The mobility of gender – gendering 
mobility for learning, health and innovation’, projektledare professor Elisabeth Sundin. Studien 
genomfördes av kapitelförfattaren och presenteras i Fogelberg Eriksson (2014), se även Fogelberg 
Eriksson och Sundin (2013).
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är och hur det kunde vara relevant för verksamheten. Nästa utveck-
lingssteg var att identifiera behov, dvs. identifiera nödvändiga förbätt-
ringar som skolan behövde göra. Skolan identifierade tre behov, eller 
utvecklingsområden, som de genom sina nya kunskaper kunde kunde 
relatera till kön: stress (att framförallt flickor rapporterade hög stress), 
processen att sätta relevanta lärandemål och interaktionen mellan elev 
och mentor (både flickor och pojkar rapporterade problem med detta), 
samt betygen (framförallt pojkars prestationer). Tredje steget var att 
organisera utvecklingsarbetet genom att formellt knyta det till ett led-
ningsuppdrag samt genom att ge ansvar till och skapa delaktighet för 
utvecklingsarbetet i skolans arbetslag. I den sista fasen utvecklades 
genussensitiva innovationer i arbetslagen: ett nytt arbetsmaterial för 
mentorskap, en Studentbok som följer eleven genom hela gymnasiet 
med bland annat lärandemål, en stresshanteringskurs samt ett nytt sys-
tem för examination och ett webbaserat examinationsschema för hela 
skolan. Dessutom implementerades en för skolan ny pedagogisk metod 
kallad Learning studies inom ramen för projektet. Metoden var inte 
utvecklad på skolan, men innebar en processinnovation i skolan. Dessa 
innovationer utgjorde tillsammans nya produkter, samt nya sätt att 
organisera och bedriva kärnprocesser i skolan. Innovationerna desig-
nades för att hantera de olika villkor och upplevelser flickor och pojkar 
hade i skolan, samtidigt som man siktade mot att motverka skillna-
derna. Därav benämningen ”genussensitiva” innovationer.

Införandet av ett för skolan nytt perspektiv gav möjlighet att iden-
tifiera utvecklingsbehov och lösningar på ett nytt sätt. Perspektivet i 
sig kan dock inte generera innovationer. De organisatoriska förutsätt-
ningar som var centrala för att utvecklingsarbetet kunde bedrivas fram-
gångsrikt var 1) skapandet av gemensam kunskapsbas om genus inom 
verksamheten, 2) tid för att lära sig mer om genus och att utveckla inno-
vationerna, 3) medveten organisering av utvecklingsarbetet, 4) uttalat 
ledningsstöd samt 5) extra resurser för arbetet. (Fogelberg Eriksson, 
2014). 

organisatoriska förutsättningar  
för innovation

Centralt för diskussioner om medarbetardrivna och praktikbaserade 
innovationer är att de rör alla (grupper av) medarbetare, de handlar 
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ofta om vardagsaktiviteter, och de involverar arbetsplatslärande. De två 
utvecklingsprojekten som beskrevs ovan innehåller just sådana kompo-
nenter i innovationsprocesserna. Medarbetarna i båda projekten förny-
ande den egna verksamheten, bland annat utvecklades eller användes 
nya arbetsmetoder, rutiner, produkter eller tjänster. De praktikbase-
rade innovationerna baserades på lärande i och genom arbetsproces-
serna inom de berörda verksamheterna, vilket utgjorde en fundamental 
mekanism bakom innovationerna (Ellström, 2010).

Det innebär att medarbetarna var de, som med stöd, bedrev inno-
vationsarbetet. Genom deras idéer, kreativitet, kompetens och pro-
blemlösningsförmåga kunde innovationer utvecklas. Lärande stödde 
utvecklingen av kunskaper och erfarenheter som låg till grund för inno-
vationerna. I det ena fallet baserades innovationerna på tidigare erfa-
renheter i jobbet (PIMM) och informellt lärande i det dagliga arbetet. 
I det andra fallet fanns det också inslag av formella utbildningsinsatser 
och organiserat samarbete i arbetslag.

Innovationsarbetet uppstod både spontant och informellt och som 
ett resultat av medveten organisering och ledning. Exempelvis visade 
PIMM-projektet att några av innovationsprocesserna inom PIMM 
redan hade initierats informellt men inte synliggjorts som innova-
tionsprocesser ännu. I andra delar av PIMM och inom gymnasieskolan 
skedde innovationsprocesserna som en del av medveten organisering 
och ledning. I PIMM-projektet var det uppenbart att flera innovationer 
hade uppstått i en bottom-up-process, medan skolprojektet karaktäri-
serades av att ledningen bjöd in medarbetarna till aktivt deltagande. 
Organiseringen av innovationsprocesserna i de två projekten skedde 
alltså i vissa avseenden top-down. Vissa av innovationsaktiviteterna i 
projekten ägde rum parallellt med ordinarie arbete, exempelvis i form 
av utbildningsinsatser, medan merparten lyftes in i den ordinarie orga-
nisationsstrukturen och som en del i medarbetarnas dagliga aktiviteter 
i arbetet. (jfr. Høyrup, 2010). Båda exemplen visar också hur genus på 
olika sätt aktualiserades i innovationsprocesserna, genom att kvinnor 
synliggjordes som innovatörer, och genom att ett genusperspektiv som 
var nytt i verksamheten introducerades och bidrog till identifiering av 
utvecklingsbehov, idégenerering och utveckling av innovationer. 

I anslutning till beskrivningen av de två projekten beskrevs de orga-
nisatoriska förutsättningar som var viktiga för att innovationer kunde 
åstadkommas i just de fallen. Eftersom det var två tidsbegränsade pro-
jekt, finns anledning att vidga analysen av vilka organisatoriska för-
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utsättningar som framstår som centrala för ett kontinuerligt innova-
tionsarbete i organisationer. De Jong och Kemp (2003) nämner sex 
förutsättningar som framstår som viktiga för medarbetardriva innova-
tioner i kunskapsintensiva verksamheter i tjänstesektorn: att arbetet 
innebär utmaningar, att medarbetarna har autonomi i lösningen av 
arbetsuppgifter, att medarbetarna upplever ett stöttande klimat, ett 
strategiskt fokus på innovation i verksamheten, många externa relatio-
ner och att medarbetarna har insikt i förhållanden som rör marknad 
och efterfrågan. Till denna uppräkning lägger Amundsen m.fl. (2011) 
samarbetsförhållanden mellan medarbetare, mellan medarbetare och 
ledning, samt ledningens tillgänglighet och synlighet.

Möjligen kan det framstå som paradoxalt att ledningen har stor bety-
delse för medarbetardriven innovation, men ledningen kan bidra till 
att skapa gynnsamma förutsättningar. Som ett exempel på ledningens 
betydelse vill jag lyfta fram några av de organisatoriska förutsättningar 
för framgångsrika utvecklingsarbeten och projekt som framförs av Ell-
ström (2009). Förutsättningar som ledningen kan skapa, och därmed 
bidra till innovationsarbetet, benämns nedan i termer av ”projekt”, 
men mot bakgrund av de två empiriska exemplen och exemplen från 
litteraturen finns det anledning att anta att ”projekt” i listan nedanför 
kan bytas ut mot ”innovationsarbete”. Ledningen kan ge stöd genom:

att på olika sätt uppmärksamma projektet  
och medverka i olika projektaktiviteter

att offentligt stödja och prioritera projektet genom olika typer av 
uttalanden för att signalera projektet betydelse och legitimitet 

att ställa krav på projektet och klargöra för  
deltagarna vad som förväntas av dem

att tillförsäkra projektet nödvändiga  
materiella och personella resurser

att skapa tidsmässiga och andra resurser  
för lärande och kompetensutveckling

att visa uthållighet, det tar ofta avsevärd tid  
innan förändringar får genomslag.

                                              (Ellström, 2009, s. 125)
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För att fånga in några av de förutsättningar som är viktiga för inno-
vationsarbete i organisationer finns det även mycket kunskap att 
hämta från texter om förutsättningar för arbetsplatslärande, expansiva 
och restriktiva lärmiljöer samt anpassnings- och utvecklingsinriktat 
lärande. Genom att återvända till Ellströms (1992) forskningsöversikt 
över principer för att utforma en lärande organisation ges flera ingångar 
till hur innovativitet kan främjas. De anställdas involvering i målformu-
leringsprocessen i en organisation ger dem större möjligheter att bidra 
till måluppfyllelse och att utveckla verksamheten. Genom arbetsupp-
gifter med hög lärandepotential, exempelvis möjligheter till samarbete 
med andra samt handlingsutrymme gällande mål, medel och tid, ges 
möjligheter till lärande och utveckling. En organisationskultur som 
stödjer och uppmuntrar handling, initiativ, risktagande, reflektion och 
kritisk prövning av den egna verksamheten samt en tolerans för olikhe-
ter utgör komponenter i ett klimat gynnsamt för lärande. En integra-
tion mellan informellt lärande i arbetet och planerad utbildning möjlig-
gör utvecklingsinriktat lärande. En verksamhet behöver avslutningsvis 
organiseras för både produktion och lärande för att skapa gynnsamma 
utvecklingsmöjligheter. Dessa förutsättningar som Ellström (1992) 
redogör för kan antas vara lika viktiga för innovationsarbete. Samtliga 
förutsättningar kunde identifieras i de två projekten som presenterades 
tidigare i kapitlet. 

Vi har nu tagit del av en rad faktorer som lyfts fram som gynnsamma 
organisatoriska förutsättningar för innovation. Det lokala samman-
hanget spelar dock alltid roll för vilken betydelse de organisatoriska 
förutsättningarna i realiteten kommer att ha. För det första kan inno-
vationsarbete genomföras på olika sätt, vilket även visades i beskriv-
ningen av de två projekten. Detta medför att olika organisatoriska för-
utsättningar är olika betydelsefulla i olika sammanhang. För det andra 
kan samma organisatoriska förutsättningar, t.ex. ledningens stöd, inom 
ramen för olika organisationer i realiteten innebära väldigt olika förut-
sättningar. Exempelvis kan ledningens stöd innebära allt från att chefen 
säger att innovationsarbete är viktigt, till att chefen i hög utsträckning 
involveras i detta arbete. För det tredje kan det till och med vara så att 
en och samma arbetsplats’ organisatoriska förutsättningar utgör olika 
lärmiljöer för anställda, trots att de innehar samma befattning. Exem-
pelvis visar en studie av chefer att olika lärmiljöer skapades för kvinnor 
respektive män i deras chefsarbete inom samma organisation (Gustavs-
son & Fogelberg Eriksson, 2010).
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För att återknyta till rubrikfrågan går det dock att konstatera att det 
går att lära sig bli innovativ, särskilt om de organisatoriska förutsätt-
ningarna är gynnsamma. Lärande är till och med en del av, och en förut-
sättning för, innovation.
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