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Innovasjonsbegrepets anvendelse

• Utgangspunkt i næringsliv og økonomisk utviklingsteori

• Har det noe med offentlig sektor å gjøre?
• Evt: Hvilke deler av offentlig sektor er det vi snakker om?

• Hvorfor skal vi ha innovasjon i offentlig sektor?
• Hva er det konkrete innholdet i dette?

• Innovasjon – endring??
• Er innovasjon noe annet enn fortsatt endring og forbedring?

• Økonomisk organisering? 
• Er det viktigere enn hva vi normalt forstår som ”innovasjoner”



Verdien av innovasjoner?

• Dyrt og risikabelt å utvikle innovasjoner 

• De som lykkes kommer som regel ut av anstrengelser for å løse krevende 

problemer i kombinasjon med nødvendige økonomiske potensialer

• Idealistiske prosjekter er oftest svært kostbare med små eller direkte 

perverse resultater (Verdens beste skole)

• Den største verdien ligger som regel i deres anvendelse

• Ta innovasjoner i bruk er viktigere enn å utvikle dem selv

• Det er krevende å ta radikale innovasjoner i bruk.

• Elementene sitter fast i deres konkrete koblinger til hverandre.

• Førstetrekksfordelen er ikke alltid tilstede

• De som kommer etter slipper å være snøplog



”Innovasjonsøkonomi”

• Prosess-perspektivet på økonomi: Innovasjonsprosesser 

driver økonomien

• Likevektspriser er overflatefenomener relativt til det virkelige innholdet i 

økonomisk teori:  Selve markedsprosessene

• To klassiske hovedmodeller i innovasjonslitteraturen:

• 1) Joseph Schumpeter: Kreative destruksjonsprosesser

• (The Economics of Development, 1934)

• Innovasjoner erstatter eksisterende produksjonsmetoder

• 2) Isreal Kirzner: Likevektsutviklende markedsprosesser

• (Competition and Entrepreneurship, 1973)

• Innovasjoner – i stort – forbedrer produksjonsformåen og økonomiske 

resultater. 
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Den økonomiske utviklingen?

• Kraftig ekspansjon av globale markeder
• Økt konkurransetrykk – brattere læringskurver 

• Internett: Kommunikasjonsrevolusjon
• Voldsom økning i interaktivitet – voldsom vekst i kreativ forretningsutvikling

• Nye infrastrukturer for nye forretningsaktiviteter, ny arbeidsdeling og nye 

produksjonssystemer

• Fallende enhetskostander ved vareproduksjon

• Skift fra stabile til fallende priser for standardiserbare tjenester

• Internasjonalisering også av komplekse tjenester (inkl. offentlige 

tjenester?)



Noen utfall av denne prosessen:

• Vareøkonomiens andel av økonomien faller videre
• Vi blir mye rikere målt i evne til å kjøpe varer

• Det offentlige kjøper primært innenlandske tjenester (blir relativt fattigere)

• Økonomisk vekst avhenger i større grad av at læringskurvene i 
tjenesteproduksjoner blir brattere

• Vi blir gradvis rikere også målt i vår evne til å kjøpe tjenester

• Offentlig økonomi avhenger i enda større grad av dette

• Økt intensitet for effektivisering av tjenester:
• Tradisjonelle tjenester blir nye innovative produkter

• Tjenestene internasjonaliseres

• Nye organisasjonsformer tilpasset tjenestenes produksjonsbetingelser

• Økt intensitet for effektivisering av øvrige deler av offentlig 
sektor??

• Eller blir dette arenaer for økt forbruk?



Økonomisk organisering 

Verdikonfigurasjoner

• Vedvarende revolusjon i globale infrastrukturer driver fram 

omfattende samfunns- og produksjonsorganisatorisk 

omkalfatring

• Kommunikasjon (IKT), betalingssystemer og transport

• Verdikjeder  (rasjonaliseres, outsourcing)

• Verdinettverk  (ekspanderer kraftig)

• Verdiverksted  (voldsom vekst i antall og mangfold)

• (Stabel og Fjeldstad)

• Hvilken produksjonslogikk har disse konfigurasjonene?



Innovasjon og endring. 

Hva er forskjellen?

• Innovasjonsprosess: Fra nytt og ustabilt til stabilt og 

realisert

• Fra investeringsprosjekt til økonomiske resultater

• Økonomiske resultater forutsetter stabilitet/predikerbarhet i produksjons- og 

leveransessystemet

• Endring: Fra etablert og stabilt til ustabilt  - og derfra til re-

stabilisering

• Fra svekkede resultater til økte kostnader til forsøk på forbedrede resultater

• Kollektive endringsprosesser kan medføre massive kostnader utenat 

resultatet blir bedre (for eksempel i skolen)

• Hvordan kan offentlig sektor ”innovere” utenat kostnadene 

blir massive og resultatene dårligere?



Et lite eksempel

• Barne og ungdomsskole
• Skolen som produksjonsbedrift (verdikjede)?

• Ressurallokeringsproblemet i offentlig sektor

• Organisasjonslogikk og lederstruktur (Plassjef med produksjonsledere)

• Produksjonsledelse (rektor pluss ”lederkapasitet” (inspektører))

• Skolen som problemløserorganisasjon (verdiverksted)?

• Nedleggelse av spesialinstitusjoner

• Integrasjonspolitikken (økt mangfold av komplekse problemer)

• Desentralisering av problemer til laveste organisasjonsnivå

• Spesialistorganisering utenfor enhetene og intern mini-spesialisering

• Hva slags organisasjons-, og ledelsessystem trenger en distribuert problem-
løser institusjon som det skolen nå er blitt?

• Utgangspunkt: Kvalifisert diagnose og mobilisering av spesialiserte 
ressurser som kan løse komplekse problemer



Eksempel forts.

• Dagens inspektørfunksjoner bør bli administrative støttefunksjoner 
for skolen som produksjonsorganisasjon

• ”Inspektørene” bør bli faglige ledere for 
problemløserorganisasjonen (faglige teamledere for alle problemer)

• Senior lærere, dyktige problemløsere, personlig autoritet, kontaktnett til spesialiserte 
tjenester opparbeidet gjennom lærergjerningen (erfarne generalister), åremål?

• Leder for overskuelig team av lærere (for eksempel inntil 8 klasser med klasselærere 
og spesiallærere)

• Ansvar for førstelinje diagnose av problemer, for å mobilisere løsninger og for å 
koordinere ressursbruk

• Ansvar for koordinering av og interaksjon med spesialistressurser som mobiliseres for å 
løse komplekse problemer

• Kompetanseutvikling: Junior ressurser brukes primært i problemløsningsarbeidet – ikke 
i diagnose arbeidet (læring i praksis over lang tid)

• Problemløserteamets effektivitet faller med størrelsen

• Delegasjon av komplekse problemer til laveste enhet (klassene) 
medfører massive kollektive omkostninger i form av feildiagnoser, 
manglende problemløsning med påfølgende sammenbrudd i 
sosiale systemers funksjonalitet.



Hva kan vi lære av dette?

• Stort forbedringspotensial ved bedre forståelse for forholdet 

mellom produksjonsaktivitet og organisasjon/ 

styringssystem

• Å ta andres kunnskap i bruk (inkl. innovasjoner) er viktigere 

enn å forsøke å skape unike innovasjoner

• Forbedringer kommer primært ut av faktiske anstrengelser 

for å skape forbedringer 

• De kommer sjeldent ut av idealistiske ambisjoner 

• Der avstand mellom ideale forestillinger og realiteter tar motet fra de fleste 


