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Innovation är ett  
uppdrag för alla

Insikten om att innovation kan skapa lön-
samhet i alla delar av ett företags verksamhet 
gör att ledningen i allt större utsträckning 
försöker engagera så många av sina anställda 
som möjligt i att identifiera och realisera nya 
idéer. En utmaning som följer är att förstå om 
och i så fall hur arbetsrutiner och styrning 
kan utvecklas för att göra innovation till ett 
uppdrag för alla. Detta har gjorts till föremål 
för studier i två högteknologiska företag och 
som resulterat i en ny avhandling vid KTH.

Företag är pressade att både leverera kortsiktiga vinster och 
säkerställa framtida vinster från innovation. Detta medför ett 
ökat fokus på att förstå vilka arbetssätt som behöver föränd-

ras för att bättre stödja anställda att förverkliga både idéer som 
förbättrar existerande produkter och processer, och de idéer som 
väsentligt avviker från nuvarande erbjudanden. Tidigare forskning 
visar att det krävs olika styrning för att stödja anställda som tar ini-
tiativ för att realisera idéer som ligger i linje med företagets strate-
gier jämfört med initiativ som avviker från det etablerade. Därför 
blir det viktigt att förstå vilka styrmedel och vilka rutiner som be-
höver utvecklas för att kunna stödja båda typerna av innovationsi-
nitiativ. 

Att skapa förutsättningar till innovationsinitiativ 
Nyskapande innovationsinitiativ uppstår oftast när en anställd el-
ler grupp av anställda får insikt om angelägna kundbehov eller om 
möjligheterna med en helt ny teknik. Genom att kombinera dessa 
insikter med kunskap och erfarenhet om företagets produktsys-
tem kan helt nya lösningar utvecklas som inte är i linje med före-
tagets existerande strategi. Dessa initiativ har visat sig vara viktiga 
för ett företags långsiktiga överlevnad eftersom de förutom att 
kunna leda till radikala innovationer också bygger upp nya och 
unika kompetenser som gör att företaget lättare kan förändra och 
anpassa sig. Innovationsinitiativ som leder till förbättringar av exis-
terande erbjudanden och processer är viktiga ur ett mer kortsiktigt 
lönsamhetsperspektiv. De har till skillnad från de mer nyskapande 
initiativen mer interna drivkrafter och är oftast ett resultat av pla-
nering. 

Att utveckla rutiner som gynnar båda innovationsinitiativen är 
inte trivialt. De mer nyskapande initiativen karaktäriseras av högre 
grad av osäkerhet, behöver hanteras mer iterativt och få mer stöd 
av ledning eller andra aktörer som tror på idén jämfört med de 
initiativ som handlar om förbättringar som är enklare att utvärdera 
och förstå värdet av eftersom de är starkt kopplade till ett företags 
visioner och mål. Kunskapen om mer nyskapande idéer ökar över 
tiden och att tidigt välja vilka initiativ som ska ägnas mer tid och 

resurser åt blir därför svårt. Forskningen är inte heller entydig när 
det gäller huruvida det går att skaffa sig rutiner för innovation eller 
inte med hänsyn till hur komplex och dynamisk en innovations-
process är. De studier som genomförts kring hur rutiner skapas 
och utvecklas över tiden bygger framförallt på studier av adminis-
trativa rutiner det vill säga betydligt mer förutsägbara och repeti-
tiva processer.

På samma sätt som för rutiner är forskningen inte heller över-
ens om styrning av innovationsprocessen är möjlig eller av godo. 
En del studier som gjorts när det gäller användningen av mer di-
rekt styrning som mål- och mätning av innovation visar på faran 
med styrning eftersom den hämmar den frihet och flexibilitet som 
innovation kräver. Andra studier visar på nödvändigheten av direkt 
styrning för att kunna ge den stabilitet eller det ramverk som be-
hövs i en situation som utmärks av stor osäkerhet. 

Riskerna med att involvera ”alla” anställda
Vad karaktäriserar då de rutiner som företag med en strategi att in-
volvera så många av sina anställda som möjligt att driva olika typer 
av innovationsinitiativ bestämmer sig för att utveckla? Och vad blir 
konsekvenserna när mål-och mätning används som styrmedel? I 
fyra kvalitativa studier undersöktes hur en planerad insats för att 
medvetet engagera en stor del av de anställda i innovation utförs 
och upplevs av aktörer som representerar olika hierarkiska nivåer 
och funktioner i två globala och världsledande högteknologiska 
företag. Företagen verkar i två olika industrier, medicinteknisk res-
pektive telekommunikation, som båda utmärks av kraftigt ökade 
krav på innovation samtidigt som utvecklingskostnader behöver 
hållas ner. I båda företagen pågår ett aktivt arbete med att skapa 
förutsättningar för att involvera så många som möjligt av de an-
ställda att driva innovationsinitiativ. 

De två första studierna analyserade rutiner varav en involverade 
mål-och mätning, som implementerades i ett av företagen i syfte 
att stödja anställda att driva innovationsinitiativ. Genom att följa 
hur rutinerna utvecklades över tid skapades insikter om vad det 
innebär att designa rutiner och använda mål- och mätning som 

”  Studierna pekar på att  
när företag vill involvera  

så många anställda som möjligt  
i innovation finns det en risk i att  

det enbart resulterar i förbättringar  
av interna arbetssätt.”
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styrmedel för innovation. Studierna lade grunden för de två efter-
följande studierna i det andra företaget där skillnader i användning 
av rutiner och styrning för att stödja innovation mellan olika av-
delningar undersöktes. Sammanlagt genomfördes 80 intervjuer i 
kombination med observationsstudier och analys av interna doku-
ment i de båda företagen. 

Studierna visar att i båda företagen finns ett starkt fokus på att 
utveckla rutiner för att generera nya idéer. Betydligt mindre tid äg-
nas åt att utveckla rutiner för val och utvärdering av innovationsi-
nitiativ. Vidare visar studien att få anställda kommer i direkt kontakt 
med kundproblem och att de flesta avdelningar skapar rutiner 
som inte involverar anställda utanför den egna avdelningen. Re-
sultatet från företagens ansträngningar är på de flesta avdelningar 
mindre förbättringar av interna arbetssätt och processer och få 
nya erbjudanden eller mer radikala förändringar. På de avdelningar 
där rutiner för val och utvärdering av innovationsinitiativ används 
frekvent i kombination med ett större involverande av chefer och 
kunder, upplevs fler anställda driva mer nyskapande innovationsi-
nitiativ. Studierna pekar på att när företag vill involvera så många 
anställda som möjligt i innovation finns det en risk i att det enbart 
resulterar i förbättringar av interna arbetssätt. 

Mål och mätning av innovation
Resultaten från studierna visar också att vilka rutiner som utvecklas 
och vilken styrning som används beror till stor del på den syn på 
innovation som den chef eller de anställda som har fått uppdraget 
att skapa förutsättningar för innovation har. Externa faktorer eller 
vilket uppdrag och produktsystem en avdelning har eller arbetar 
med är av mindre betydelse. Undersökningarna avslöjar hur olika 
synsätt på hur innovation bäst ska styras kan leda till konflikter 
som hämmar eller som gynnar anställda att driva innovationsinitia-
tiv. Färre initiativ tas på avdelningar där stödet för innovation styrs 
till särskilda dagar eller till vissa tillfällen under organiserade former. 
Intressant nog så blir resultatet detsamma på avdelningar där det 
enda stöd som erbjuds är att ledningen kommunicerar att tid ska 
avsättas för innovation. Ett större engagemang och fler nyska-
pande initiativ återfinns på avdelningar där konflikterande synsätt 
accepteras och uppmuntras i jämförelse med de avdelningar där 
dessa synsätt ställs mot varandra och görs till föremål för person-
liga konflikter. 

Slutligen framkommer att införande och användning av mål 
och mätetal kan upplevas som att ledningen i företaget signalerar 
att innovation är viktigt. Att nedlagd tid på innovationsaktiviteter 
sätts mål på och följs upp upplevs av många anställda ge legitimi-
tet åt att sätta av tid för innovation. När tid för innovation inte mäts 
och följs upp i medarbetarsamtal eller slås ihop med rapportering 
av tid nedlagd på förbättringsarbete upplevs det som en signal 
om att ledningen inte uppmuntrar till innovation. Mätning av antal 
nya idéer upplevs däremot vara mindre motiverande. Speciellt om 
feedback på hur dessa idéer tas om hand inte ges till idégivaren el-
ler om utveckling av idéerna inte följs upp. För chefer kan mål och 
mätning av innovation utgöra en trigger att genomföra aktiviteter 

för att stödja innovation om visualisering av resultatet genomförs 
regelbundet och analysen sker i ledningsgrupper där det ges ut-
rymme för diskussioner. Resultaten visar tydligt på värdet av att 
öka förståelsen för hur mål och mätning kan designas och använ-
das för att stödja olika aktörer och olika faser i en innovationspro-
cess. Här finns en spännande och outnyttjad potential för företag 
som vill göra innovation till ett uppdrag för alla i sin organisation 
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