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Læringspunkter til framtidige innovasjoner
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«Motefenomener» og «magiske begreper» kan 
svekke den kritiske evnen og 

stilne de kritiske røstene
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REALISERIMPLEMENTERVELGSØK

Innovasjonsstrategi

En innovativ organisasjonskultur

Innovasjon i teorien

Behov og ideer Evaluering og 
testing av ideer

Ta i bruk Gevinst-
realisering

Kilde: Tidd, J. & Bessant, J. (2013). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change



Innovasjon i praksis
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Redselen for å dumme seg ut er farlig for 
organisasjonen



Psykologisk trygghet

- eller trygghet for å ikke bli latterliggjort eller straffet for å stille 
spørsmål, feile eller gjøre nye ting

Lav faglig 
standard

Høy faglig 
standard

Høy psykologisk 
trygghet Komfortabelt Læring og høye 

prestasjoner

Lav psykologisk 
trygghet Apati Angst

Kilde: Amy C. Edmondsen (2019): «the fearless organization»



Det er forskjell på feil og feil
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Rutinefeil Feiling ved innovasjon

Opplæring Feiring av feil

Forbedre rutiner Analyse av feil

Forbedre systemet Brainstorming for å finne bedre 
løsninger

Sanksjoner hvis nødvendig Design av neste steg

Kilde: Amy C. Edmondsen (2019): «the fearless organization»



Hvordan lære av feil?

Tradisjonell org. Lærende org.
Holdning til feil Feiling er ikke 

akseptert
Feiling er en 
naturlig konsekvens 
av eksperimentering

Holdning til 
profesjonalitet

Profesjonelle feiler 
ikke

Profesjonelle lærer 
av og deler sine feil

Mål Hindre feil Legge til rette for 
rask læring

Konsekvens Folke skjuler feil for 
å beskytte seg selv

Åpen diskusjon,
rask læring og 
innovasjon



The «blamegame» 
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Motstand kan være en positiv kraft





Vi lærer ikke av feilslåtte innovasjoner
-

Går det galt er det ikke innovasjon



Feiltrinnskonferansen



Å dele feil 



Innovasjon og nyskaping i praksis

24

• Innovasjon er vanskelig
• Innovasjon er risikosport
• Innovasjon koster
• Innovasjon er tidkrevende
• Innovasjon vil feile

Hvordan skal revisor forholde seg til dette?



Aktør/interessent Type risiko

Individ Direkte risiko som 

tjenestemottaker

Kommunen som 

organisasjon og 

medarbeidere/ledere i 

organisasjonen

Tap av profesjonell eller 

organisatorisk omdømme 

og/eller legitimitet

(Lokal)samfunnet Risiko for interessentene i en 

tjeneste og/eller fellesskapet 

som helhet

Klassifisering av risiko

Kilde: “Risk and innovation. Towards a framework for risk governance in public services.” av
Brown, L. and Osborn, S. (2013)



Risikostyring

1) Identifisere type innovasjon og ha en risikostyring som er 
tilpasset denne innovasjonen

2) Risikoanalyse; identifisere risiko(er) og for hvilke aktører 
risikoen er relevant 

3) Gevinstanalyse: vurdere risikoen opp mot potensielle gevinster 
ved innovasjonen

4) Etablere en felles forståelse av akseptabelt nivå på risiko hos 
aktørene

5) Ansvarliggjøring av aktørene i forhold til hva som er akseptabelt 
nivå på risiko og hvordan denne kan styres
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Sentralt spørsmål i alle innovasjonsprosesser: 
Hva har vi lært?

https://www.coi.dk/det-g%C3%B8r-vi/evaluer-innovation/�
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