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Vad skapar 
förutsättningar för 
innovation i en 
organisation?
Frihet att agera, blir utmanad, 
har tillit… 

Göran Ekvall har under 40 år lyckats 
identifierat 10 dimensioner som skapar 
förutsättningar för- ändring och 
innovation 

Alla dessa dimensioner ligger på det 
mellanmänskliga planet. Min forskning 
har visat på att dessa faktorer varierar 
mycket över tid och påverkas av en 
mängd olika saker



Tid att reflektera, positiv feedback, kul på 
jobbet… 

Dimensioner som påverkar välmående är 
ganska lika de saker som gör oss 
innovativa. Utifrån positiv psykologi är 
positiv feedback mycket välgörande, att 
man har kul på jobbet anses också leda till 
välmående 

Det är alltid medarbetarens upplevda 
känsla som är det som påverkar vilka 
förutsättningar man har för välmående

Vad skapar en 
organisation med 
välmående medarbetare?



”Lagom” arbetsbelastning, låg 
fragmentering, tydliga mål… 

Det handlar om många olika dimensioner 
där arbetsbelastning, fragmentering och 
måltydlighet är några av de viktigaste 

Det är alltså helt andra saker mot vad 
man traditionellt mäter kopplat till 
produktivitet. Dessutom är det 
dimensioner som påverkar dig och ditt 
team direkt och du och ditt team själva 
även kan påverka

Vad skapar 
förutsättningar för 
hög produktivitet?
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Men vad krävs då? 
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Vi ville förstå 
om och på vilka sätt ett digitalt verktyg kan användas för att stärka 

förutsättningarna för innovation, välmående och produktivitet



Insiktsdriven 
sanning!

Verklig 
sanning!

Upplevd 
sanning!



Sanning?

Vi får inte ut  
önskad effekt av vår 

idétid! 

Vad gör vi för fel?

Utmaning

Frihet

Idétid



Sanning?

Jag känner 
att det är dålig stämning på 

några av våra kontor och 
behöver göra nåt! 

Vad ska jag göra?

Stämning

Tydliga 
förväntningar

Stöd
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Sanning?

Tar vi vara 
på potentialen från vår 

R&D-avdelning?
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Prediktion!

Kommer 
vi leverera 

i tid?

Kvalitet på 
leverabler

StödArbetsbelastning
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i tid

Tydliga 
förväntningar



”FIT FOR PURPOSE”
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Framgångsfaktorer 
för leveransläge 
innebär att:

• Du upplever att du har hög 
kvalitet på det du gör 

• Du har ett starkt stöd från 
dina kollegor 

• Du upplever att de krav 
och de förväntningar som 
ställs på dig är tydliga

Leverans Innovativ Välmående
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Framgångsfaktorer 
för återhämtning 
innebär att:

• Du reflekterar systematiskt 
över dina arbetsuppgifter och 
vad du kan göra annorlunda 

• Du skrattar och har roligt 
tillsammans med dina kollegor 

• Du ger och tar positiv 
feedback ofta och mycket

Återhämtning
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Framgångsfaktorer 
för lärande 
innebär att:

• Du experimenterar och testar 
dig fram när du inte vet säkert 

• Du debatterar gärna 
sakfrågor med dina kollegor 
och respekterar era olikheter  

• Du har frihet att agera, och 
planera ditt arbete 
självständigt
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Leverans LärandeÅterhämtning
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Hur optimerar ni 
er organisation 
för innovation, 
välmående och 
produktivitet?  

Tack för mig!
www.prindit.com


