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Innledning
Det er flere grunner til at innovasjon nå står høyt på agendaen hos mange 
ledergrupper. Med det grønne skiftet kommer nye reguleringer og endret etterspørsel. 
Med rask digital utvikling kan spillereglene i bransjen endres omtrent over natten. Vi 
er altså i en tid med mange trusler, og like mange muligheter. 

Samtidig er ikke innovasjon noe HR tradisjonelt sett har viet mye oppmerksomhet. Det 
finnes få bøker om hvordan HR bør støtte dette arbeidet, og det er heller ikke belyst 
særlig godt i HR-utdanninger. 

Dette burde endre seg, for mange av forutsetningene for å lykkes med innovasjon har 
HR ansvar for. Det er fokuset i denne rapporten. Du vil få innblikk i hvordan HR i 
norske virksomheter jobber, og inspirasjon og anbefalinger til hva dere selv kan gjøre. 

God lesning!
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Innovasjon er et satsingsområde 
i min virksomhet

82%

Kjenner til hvordan virksomheten 
jobber med innovasjon

38%

Opplever at HR blir involvert i 
hvordan legge til rette for innovasjon

10%

HR bør involveres mer 
i innovasjonsarbeidet
I 2020 gjennomførte Evidente en undersøkelse som viste at svært få HR-
avdelinger blir involvert i arbeidet med å legge til rette for innovasjon. 

Totalt svarte 280 HR-ledere og rådgivere på undersøkelsen. 82% svarte at 
innovasjon er et satsingsområde, 38% vet hvordan virksomheten jobber 
med innovasjon, mens bare 10% opplever at HR blir involvert i å bygge en 
innovativ organisasjon. 

Dette er et paradoks, ettersom mange av forutsetningene for å lykkes med 
innovasjon ligger innenfor HR sine områder. Dette er noe ledergrupper 
også virker å anerkjenne. I Innovasjonsmeldingen fra 2019 * ble 256 ledere 
bedt om å beskrive sine fremtidige fokusområder, og det som aller oftest 
ble trukket frem var forbedring av selskapets innovasjonskultur. 

Tiden bør være moden for at HR tar en mer aktiv rolle i 
innovasjonsarbeidet. 

Innovasjonsmeldingen 2019 ble levert av Fueled og Shifter
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Hva HR ønsker 
å lære mer om
Da vi i undersøkelsen ba HR-lederne og –rådgiverne om å 
evaluere sin egen kompetanse på innovasjon, var det 30% 
som opplevde at den var god eller svært god. 

Noen virker altså ha kommet ganske langt, mens mange 
andre godt kan ha nytte av kompetansepåfyll. 

Vi ba de videre om å oppgi hva de mente deres egen HR-
avdeling kunne ha nytte av å lære mer om, og svarene ser 
dere til høyre. 

Vi vil løfte frem hvordan det jobbes med disse fagområdene i 
dag, og komme med noen forslag til gode tiltak, perspektiver 
og lettleste artikler for å komme i gang med arbeidet.

Hva hadde det vært nyttig for HR i din 
virksomhet å lære mer om?

Hvordan utvikle ledere som 
stimulerer til innovasjon

Hva HR kan gjøre for å 
bygge en innovativ 

organisasjon

Hvordan kartlegge og utvikle 
innovasjonskultur

69%

Innsikt i de vanligste 
verktøyene som brukes 

innen innovasjon

Metoder for å involvere 
medarbeidere i 

innovasjonsarbeidet

Ulike måter å organisere 
innovasjonsarbeidet

69%

69%62%

69%51%

69%45%

69%42%

69%38%
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Strategi 

Kultur 

Ledelse Struktur 

Ressurser 

Innovasjons-
prosess

Systematisk arbeid 
med innovasjon
For å kunne bygge en innovativ organisasjon er det flere ting 
som må henge sammen. For å hjelpe virksomheter å legge en 
plan for dette har Tinkr utviklet innovasjonssystemet til høyre. 

Dette systemet hjelper organisasjoner å få en helhetlig 
struktur på innovasjonsarbeidet sitt, og skal feks sikre at 
kulturtiltak og lederutvikling er godt synkronisert. 

På de neste sidene presenterer vi innholdet mer i detalj, og 
supplerer med eksempler på tiltak som HR-ledere anbefalte 
eller beskrev i undersøkelsen. 
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En virksomhets innovasjonsstrategi beskriver:

• Selskapets ambisjoner for innovasjon
• Hvor selskapet ønsker å innovere
• Hvordan eksisterende ressurser skal benyttes
• Hvilke taktikker som skal brukes
• Hvilken kompetanse som kreves
• Hvordan strategien skal styres og følges opp

HR deltar som regel ikke i å utvikle denne strategien, 
men har en rolle i å legge til rette for at den kan 
gjennomføres. 

HR sine to oppgaver knyttet til dette er: 

1. Å lage en plan for hvordan bygge organisasjonen 
som kreves for å lykkes

2. Å kommunisere ambisjoner, fremdrift og hvordan 
det er ønskelig at medarbeiderne skal bidra

Tips og triks

For å kunne jobbe med dette må HR ha
en viss kompetanse på innovasjon, så les 
gjerne denne artikkelen i Shifter om hva 
en innovasjonsstrategi bør inneholde. 

Vi kommuniserer 
hensikt, mål og 
fremdrift i prosesser, 
slik at alle forstår 
hvor vi skal og 
hvordan vi ligger an.

HR-leder, 
bygg og anlegg

Strategi

Gå til 
lenken

https://shifter.no/kommentar/dette-bor-innovasjonsstrategien-inneholde/200419
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Struktur

Siden virksomheter søker ulike typer av 
innovasjoner og har ulike ressurser tilgjengelig, 
velges ulike måter å organisere innovasjonsarbeidet 
på. Valgene som gjøres her har betydning for hva HR 
bør bidra med. For eksempel:  

1. Dersom en etablerer en egen enhet som skal 
jobbe med innovasjon vil HR ha en rolle i å 
bemanne denne

2. Ønsker en at egne medarbeidere bruker deler 
av tiden sin på innovasjonsprosjekter må en 
sørge for at incentivsystemene gjør dette både 
interessant og mulig

3. Ønsker en å jobbe med innovasjon på tvers av 
divisjoner eller avdelinger, vil HR kunne bidra 
til å skape arenaer for kunnskapsutveksling og 
samarbeid

Tips og triks

Se Dr. John Kotter sitt forslag til 
hvordan organisere en virksomhet, 
slik at den klarer å være god på 
både effektiv drift og innovasjon. 

Gå til 
lenken

Det HR bidrar med, 
utover å ha 
innovasjons-
agenter, er å legge 
til rette for større 
samhandling på 
tvers og en god 
feedbackkultur

HR-leder,
eiendomsbransjen

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pc7EVXnF2aI
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Prosesser

HR er en verdifull ressurs særlig når en skal  
implementere prosesser for å la medarbeidere fange 
opp utfordringer hos kundene, nye behov som kan 
løses og å spille inn ideer til nye konsepter.

I tillegg til de praktiske verktøyene handler dette i 
stor grad om ledelse og kultur, og det er naturlig at 
HR fletter dette inn i arbeidet de allerede gjør 
innenfor disse områdene. 

Videre har en gjerne prosesser knyttet til hvordan 
jobbe med ulike typer av konseptutvikling, og her vil 
HR kunne ha en rolle i å tilby opplæring.  

Vi sørger for at med-
arbeidere har tilgang 
til trening på 
hvordan jobbe 
systematisk med 
innovasjon.

HR-leder, 
mediebransje

Tips og triks

Ta en prat med den som har ansvar for 
innovasjon hos dere, få oversikt over 
innovasjonsprosessene og diskuter 
hvordan HR kan legge til rette for at 
de brukes slik som det er ønskelig. 

Der finnes mange typer prosesser, 
men ønsker du å lære kan du starte 
med Lean Startup. 

Gå til 
lenken

https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything
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Resursser

HR bidrar med tilgang på kompetanse innen tre områder:

• Kompetansen en trenger i fremtiden: Kartlegge hvilken 
kompetanse en vil trenge mer av i fremtiden, og jobbe 
for å knytte til seg denne. Dette kan være gjennom å 
forbedre omdømme, drive målrettet rekruttering, kjøpe 
opp selskap, leie inn kompetanse eller bygge 
kompetanse internt. 

• Medarbeidere som ønsker å bidra: Noe som ofte står i 
veien er incentivsystemer. Når en medarbeider 
belønnes på bakgrunn av fakturerte timer fokuserer 
hen gjerne på det, og når en leder belønnes på bakgrunn 
av resultatene avdelingen oppnår vil en gjerne ikke la 
sin mest produktive ansatt jobbe på et 
innovasjonsprosjekt i tre måneder. Så slike systemer 
bør justeres. 

• Etablere innovasjonsteam: En rolle i å bemanne team 
som skal jobbe på innovasjonsprosjekter, og sørge for at 
disse har riktig sammensetning, ressurser og fungerer 
godt. 

Vi bruker egne 
ansatte i utviklingen 
og de deltar i 
prosjekter. På den 
måten utvikler vi 
kompetanse og 
åpner for nye 
muligheter på tvers 
av fagområder.

HR-leder,
shippingselskap

Tips og triks

1. Kartlegg fremtidig kompetanse-
behov, og lag en plan for hvordan 
få tilgang til kompetanse dere 
mangler

2. Lag en plan for hvordan 
kommunisere ambisjonene med 
innovasjonsarbeidet, 
suksesshistorier og hvordan dere 
ønsker at medarbeidere skal 
bidra

3. Juster eventuelle 
incentivsystemer som hindrer 
ledere og medarbeidere i å delta, 
og lag systemer for å anerkjenne 
de som bidrar
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Ledelse

Ledelse er en av de viktigste innsatsfaktorene for å klare 
å engasjere medarbeidere i innovasjonsarbeidet. 

Dette handler om å peke ut en retning, stimulere en 
interesse for å bidra, bygge nysgjerrighet og psykologisk 
trygghet og sørge for at ansatte bruker riktige 
innovasjonsverktøy.

HR bør iverksette tiltak på to nivåer:

• Individnivå: Sørge for at dere rekrutterer og utvikler 
ledere som stimulerer til nysgjerrighet og psykologisk 
trygghet

• Gruppenivå: Jobb med samspill i ledergrupper, for 
eksempel team der ledere med ulike interesser skal 
samarbeide om å prioritere og følge opp 
innovasjonsprosjekter

Innovasjon er et tema i 
lederutviklingsprogram 
hos oss. Vi jobber med å 
bli mer visjonære, se 
verdien av ulike 
perspektiver og å trene 
ledere i å stimulere 
ansatte til se etter og 
foreslå nye løsninger. 

HR-leder,
industrikonsern

Tips og triks

1. Juster lederkravene slik at dere 
fremover rekrutterer lederne 
dere trenger for å gjennomføre 
innovasjons-strategien

2. Sørg for å inkludere 
innovasjonsledelse som et fokus 
i det neste lederutviklings-
programmet

Klikk og les 
artikkel

https://hbr.org/2008/10/creativity-and-the-role-of-the-leader
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Kultur

I Innovasjonsmeldingen 2019 spurte Fueled og Shifter 
rundt 250 innovasjonsledere om hva de kom til å 
fokusere på de kommende årene. Flest svarte da 
innovasjonskultur. At HR er såpass lite involvert i 
arbeidet med innovasjon er derfor litt rart. 

Innovasjonskultur handler om i hvilken grad 
virksomheten preges av fokus på innovasjon, intern 
debatt, involvering av ansatte, samarbeid på tvers, 
åpenhet for nye ideer, psykologisk trygghet, med mer. 

For HR sin del kan det handle om å etablere dette på 
organisasjonsnivå, eller i deler av virksomheten. Og 
for å bygge kultur må en både jobbe med strategi, 
struktur, tilgang til ressurser og ledelse. 

En sterk innovasjonskultur får en derfor gjennom å 
lykkes med mye av det vi har vært innom tidligere. 

Vi jobber med å 
bygge en kultur som 
underbygger 
innovasjon. Dette 
handler om mindset, 
lederskap, feedback, 
ny metodikk, stå i 
motstand, ressurs-
prioritering…

HR-leder,
elektrobransjen

Tips og triks

En oversikt over hva forskning finner 
kjennetegner en sterk innovasjons-
kultur finner dere i boken til Amanta
Imber, mens Geir Kaufmann har 
skrevet en nyttig bok om hvordan 
stimulere til kreativitet i på avdelings-
nivå. Klikk på bildene for å lese mer om 
disse bøkene.

Klikk og les 
artikkel

Klikk og les 
artikkel

https://psykologisk.no/2014/05/arbeidsmilj%C3%B8et-avgj%C3%B8r-kreativiteten-din/
https://www.wiley.com/en-us/The+Innovation+Formula%3A+The+14+Science+Based+Keys+for+Creating+a+Culture+Where+Innovation+Thrives-p-9780730326663
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Lurer du på 
hvor dere 

kan starte? 
Ta kontakt 

med oss for 
en prat! Arve Kvalsvik

Evidente hjelper HR å legge 
planer for hvordan bygge 
innovative organisasjoner, og å 
måle og utvikle ledelse og kultur.

Evidente

Kristian Wengen

Tinkr hjelper virksomheter å 
organisere innovasjonsarbeidet, 
bygge kultur, utvikle ledere og trene 
medarbeidere i metodikk.

Tinkr

478 59 114   
arve.kvalsvik@evidente.no

416 78 142
kristian@tinkr.no



Et samarbeid mellom


