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Detta nummer av ”Management of Innovation 
and Technology” skiljer sig från de vanliga ge-
nom att det fokuserar på ett enda ämne – inno-
vationsledning och kreativitet i svenska företag. 
IMIT har i nära samarbete med VINNOVA sam-
manställt en bok på detta tema med Anders 
Richtnér och Johan Frishammar som redaktö-
rer. Avsikten är att samla ny kunskap från olika 
projekt inom Vinnovas genomförda LEKA-utlys-
ning och se till att insikterna från projekten når 
en bred publik i svensk industri. Med anledning 
av detta utgörs artiklarna i detta nummer av 
korta versioner av fem utvalda bidrag ur boken.

I artikeln av Martin Blom behandlas ledarskap 
i kunskapsintensiva organisationer. Han pekar 
på att detta tycks vara väldigt annorlunda och 
mer mångfaldigt än vad vi vanligen kan se i den 
generaliserade bilden av gott ledarskap. Vad 
som också betonas är att det ofta är medarbe-
tarna som avgör när de behöver stöd i form av 
utövat ledarskap. Istället för att aktivt tvinga på 
omgivningen ett aktivt ledarskap verkar det i 
denna typ av organisationer mer framgångsrikt 
att ha ett mer reaktivt förhållningssätt, där man 
som ledare låter medarbetare efterfråga olika 
typer av ledarskapsinsatser. Av stor vikt är också 
att synen på vad som är rätt omfattning och 
typ av ledarskap inte skiljer sig åt alltför mycket 
mellan ledare och medarbetare, utan att man 
har tydliga gemensamma förväntningar. 

Markus Jahnke och Ulla Johansson presen-
terar i sin artikel vad som händer i företag när 
dessa för in en mer designmässig ansats till 
innovationsarbetet. Vi ser för tillfället ett stort 
intresse för att använda kunskap och meto-
der från designområdet i innovationsarbete, 
men hur detta kan göras på ett fruktbart sätt 
är fortfarande relativt oklart. Genom en experi-
mentell studie i fem företag, där man använt en 
workshopbaserad process ledd av designers, 
har förbättrade arbetssätt för att skapa nya och 
innovativa produkter utvecklats. Några resultat 
för de deltagande företagen har varit ökad re-
flektion, förbättrad kundförståelse och nya in-
sikter om produkternas egentliga mening. Helt 
klart är att designmetoder och designtänkande 
kan tillföra innovation och produktutveckling 
värdefulla bidrag, genom att t ex skapa mer in-
kluderande arbetssätt där man utnyttjar intui-
tion på ett mer fördelaktigt sätt.

Svante Schriber och Jan Löwstedt har stude-
rat dynamiska förmågor och dessas betydelse 
för företags konkurrenskraft. Väletablerade stra-
tegiska framgångsfaktorer i termer av en stark 
marknadsposition och unika kompetenser är 
givetvis fundamentala för företags konkurrens-
kraft, men i en alltmer föränderlig affärsmiljö 
krävs utöver detta även så kallade dynamiska 
förmågor som ser till att företagets produkter 

och tjänster kontinu-
erligt matchar nya 
behov. En effekt av 
detta är att konflikten 
mellan å ena sidan 
fokus och effektivitet 
och å andra sidan 
flexibilitet och ett 
sökande efter nya 
möjligheter blir allt-
mer uttalad. Detta 

ställer ökade krav på företag att på kunna kom-
binera teknisk och affärsmässig kompetens och 
att kunna hantera förändringar på ett skickligt 
sätt.

I sitt bidrag tar Sofia Börjesson och Maria 
Elmquist upp ett antal viktiga lärdomar från ett 
projekt på Volvo Personvagnar syftande till ut-
veckling av innovationsförmåga. Det framkom-
mer tydligt att ett sådant arbete är en komplex 
och långsiktig uppgift, men också att det finns 
ett antal nycklar för att lyckas. I synnerhet lyfts 
vikten av kommunikation och nätverkande 
fram, likväl som behovet att driva utvecklingen 
av nya förmågor både på ledningsnivå och i 
den operativa verksamheten, då detta berör så-
väl arbetssätt och rutiner som grundläggande 
kultur och värderingar.

I den avslutande artikeln av Hans Andersson 
och Christian Berggren belyses innovativa indi-
viders betydelse i storföretag. Även om individer 
sällan lyfts fram i dagens managementlitteratur 
visar författarnas studie att enskilda innovativa 
individer exempelvis står för en betydande an-
del av storföretagens patent. De understryker 
även att kreativitet är en social process som byg-
ger på samspelet mellan kreativa individer och 
organisatoriska förutsättningar. Det är inte till-
räckligt att kunna skapa nya idéer, utan det krävs 
också förmåga att välja ut rätt idéer samt se till 
att olika typer av nyskapande kan hanteras. För 
att möjliggöra detta måste ledningen ge med-
arbetare möjlighet att arbeta med kreativitet 
på bred front, genom att stödja både expertis, 
kreativitet och motivation hos medarbetarna.

Som framgår av de enskilda artiklarna finns 
det en rad utmaningar för att skapa förutsätt-
ningar för kreativitet och innovation i dagens 
resurseffektiva företag, både på operativ nivå i 
form av nya arbetssätt och metoder och på stra-
tegisk nivå, där det krävs nya förmågor för konti-
nuerlig förändring. Den mest betydande utma-
ningen är dock hur olika insatser för att främja 
innovation ska koordineras med den löpande 
verksamheten, speciellt som aktiviteterna i viss 
mån syftar till att uppnå motstridiga mål.

För en mer fördjupad läsning vill jag natur-
ligtvis rekommendera den nya boken, som 
kan laddas ned fritt från www.imit.se. Där finns 
även en länk till att beställa boken i tryckt form 
från VINNOVA, principen först-till-kvarn gäller.
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Ledarskap antas inte sällan spela en avgörande 
roll för hur organisationer fungerar och 
presterar. Denna artikel syftar till att beskriva 
vilken typ av ledarskap kvalificerade FoU-
ingenjörer i några av landets ledande hög-
teknologiska företag själva efterfrågar samt 
vilken typ av ledarskap de erbjuds av sina chefer. 
En viktig slutsats är att den traditionella, 
aktiva ledarrollen som ofta hyllas i den 
bästsäljande managementlitteraturen här 
problematiseras till förmån för andra, mer 
otippade och ofta baktalade ledarroller. 

Att leda innovatörer
– fyra metaforer för ledarskapsbeteende i innovativa miljöer

av Martin Blom

Syftet med det forskningsprojekt som ligger till grund för 
denna artikel var att bättre förstå vilken roll ledarskap spe-
lar (och kan spela) i kunskapsintensiva organisationer, vars 

arbete förväntas resultera i innovationer i någon mening (må det 
vara nya, kommersiellt framgångsrika produkter och/eller tjänster, 
lösningar på komplexa problem, nya arbetssätt, nya affärsmodel-
ler, etc). Vilken relevans, funktion, skepnad och innebörd har ledar-
skap i dessa sammanhang? Ett centralt begrepp i denna studie är 
således ledarskap. Hyllmetrar på hyllmetrar har under det senaste 
århundradet fyllts med litteratur om ämnet. Åtskilliga studier har 
bedrivits av fenomenet i de mest skiftande sammanhang och det 
finns nära nog lika många definitioner på begreppet som det finns 
ledarskapsforskare. I föreliggande studie1 lät vi de intervjuade per-
sonerna själva till betydande del definiera vad de menade med le-
darskap utan att aktivt försöka styra dem i riktning mot någon av 
våra egna favoritdefinitioner.

Fyra metaforer för ledarskapsbeteende i innovativa miljöer
Till vår förvåning tycktes aktörerna i de studerade teknikutveck-
lingsenheterna vara relativt överens om vilket typ av ledarskap som 
både behövs och faktiskt erbjuds. Kanske mest intressant är det 
mönster som framträder där ”ledarskap” är allt annat än ledarens 
(vanligen chefens) eget privilegium, vilket de kan utöva helt efter 
eget godtycke. De underlydande var noga med att påpeka att det 
är de som initierar ”ledarskap” när de anser sig vara i behov av det 
(vilket dessutom verkar vara relativt ovanligt, med tanke på att de 
anser sig till stor del ”ledas” av de institutionaliserade regler som 
återfinns i rutiner, deadlines, manualer och metoder som reglerar 
stora delar av deras arbete). I deras utsagor framkommer tydligt bil-
den av att i normalfallet är det de som går och knackar på chefens 
dörr och mer eller mindre ”ber” om lite ledarskap när de upplever 
behov av det. Denna bild delades även till stor del av deras över-
ordnade.

Naturligtvis innehåller våra intervjuer en hel del nyanser och 
variationer, men baserat på intervjumaterialet som helhet har vi 

med hjälp av fyra tillämpbara metaforer försökt sammanställa lika 
många ”positioner” som tycks äga sin relevans när vi försöker förstå 
ledarskap i innovationsarbete (se figur 1 nedan). 

Hejarklack

Skyddsombud

Guru

Helpdesk

Låg grad av funktionell 
kunskap i förhållande 
till medarbetarna

Hög grad av funktionell 
kunskap i förhållande 
till medarbetarna

Låg grad av proaktiv intervention i medarbetarnas arbetsuppgifter

Hög grad av proaktiv intervention i medarbetarnas arbetsuppgifter

Figur 1 – Fyra positioner för ledning av innovationsarbete

Guru
En position där ledaren proaktivt leder innovationsarbetarna inom 
ramen för deras särskilda sakkunskap(er). Här fyller ledaren funktio-
nen av en ”superingenjör” som helt och hållet pratar utvecklarnas 
språk (kanske till och med över deras egen nivå) och bokstavligen 
driver utvecklingen framåt med ”ledartröjan” på. Positionen tycks 
inte särskilt efterfrågad vare sig av ledare eller ledda i vår studie. 
Sannolikt en ovanlig position om inte teknikområdet eller motsva-
rande som man ansvarar för är så snävt att det faktiskt går att vara 
”expert” inom samtliga delområden. 

Helpdesk 
Även här är ledaren så funktionellt kunnig att han/hon sakkunnigt 
kan guida innovationsarbetarna inom deras egna expertisområ-
den. Den stora skillnaden är att ledaren inte ”lägger sig i” deras ar-
bete mer än absolut nödvändigt. Initiativet till ledarskap kommer 
således vanligen från de ledda. Denna position förekommer i ma-
terialet, men då oftast enbart inom ramen för ett snävt delområde. 
Viss efterfrågan av denna position tycks finnas även om innova-
tionsarbetarna främst söker denna form av stöd bland kollegor el-
ler i sitt eget globala professionella nätverk.

Hejarklack
Denna position innebär att även om ledaren inte tillnärmelsevis 
når upp till innovationsarbetarnas funktionella kompetens hindrar 
det inte honom/henne från att aktivt försöka leda deras dagliga ar-
bete genom att vandra runt i korridorerna, ställa frågor och aktivt 
försöka uppmuntra kreativitet och lösningar. Detta på eget initiativ 
och utan att vara ombedd. Viss efterfrågan (åtminstone tolerans) 
tycks finnas av denna form av ledarskap. 

Skyddsombud
Även denna position kännetecknas av att ledaren inte besitter 
den typ av kompetens och kunskap som de underlydande inno-
vationsarbetarna har. Men till skillnad från fallet ovan, lämnar man 
(tacksamt nog?) större delen av den tekniska utvecklingen till inno-
vationsarbetarna och fokuserar istället desto mer på det man anser 
att de behöver hjälp/ledning med, nämligen att skydda dem från 
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Forskningsstudien

 Slutsatserna i artikeln grundar sig på en longitudinell fallstudie 
av ett av Sveriges mest innovationstäta företag (mätt i antalet 
ansökta patent under år 2008), med verksamhet över hela 
världen. Särskilt fokuserades företagets enligt egen utsago 
mest innovationstäta del – de organisationsenheter som 
sysslar med ”tidig” mjukvaruutveckling (teknikutveckling som 
huvudsakligen äger rum före själva tekniken ifråga tillämpas 
inom ett eller flera produktutvecklingsprojekt). Studien var 
uppdelad i tre olika faser, och datainsamlingen pågick i 
drygt två år. Den första fasen bestod av intervjuer med cirka 
20 högre chefer i organisationen om deras erfarenheter av 
innovationsarbete och ledarskap. Den andra fasen bestod av 
att (med hjälp av observationer och intervjuer) på nära håll 
följa två teknikutvecklingsenheter, deras arbete, ledning och 
samarbete med andra (interna och externa) organisationer. 
Den tredje och sista fasen bestod av en ”referensstudie” 
utanför själva fallföretaget, där vi har intervjuat 37 chefer 
och mjukvaruutvecklare i två branschmässigt näraliggande 
företag för att minska risken att det vi kunnat observera i vårt 
fallföretag endast äger sin relevans där. Om vi räknar bort dessa 
referensstudier har vi sammanlagt genomfört 35 intervjuer och 
15 observationer i fallföretaget i fråga.

oönskade påbud “utifrån” samt att navigera i den egna, komplexa 
organisationen i syfte att bevaka den egna organisationens intresse. 
Det handlar om att känna till den formella och informella strukturen, 
kulturen, politiken och hur man får ”saker att hända”. Vilka trådar skall 
man dra i och vilka knappar kan man trycka på? Vad händer ute i 
organisationen som kan påverka den egna gruppen? Notera att 
denna position endast är reaktiv i förhållande till innovationsarbetar-
nas dagliga möda med att skapa tekniska lösningar. I övriga dimen-
sioner är den allt annat än passiv och reaktiv. Denna position tycks 
starkt efterfrågad och praktiserad i de studerade organisationerna. 

Det är viktigt att notera att dessa positioner inte är huggna i sten 
samt att en individ heller inte ”är” en Guru, Hejarklack, etc. Dessa utgör 
metaforer för positioner som en ledare kan inta och röra sig mellan 
över tiden. Skulle vi ha skuggat någon av cheferna oavbrutet under en 
veckas tid skulle vi sannolikt sett exempel på hur han/hon växlat mel-
lan samtliga positioner. Icke desto mindre är det sannolikt att en eller 
flera positioner dominerar i förhållande till övriga under en given tids-
period, vilket gör metaforerna meningsfulla då vi försöker förstå och 
beskriva olika sätt att förhålla sig till ledarrollen i innovationsarbete.

Mindre är mer?
Från ett praktiskt perspektiv finns det åtminstone två viktiga lär-
domar att dra. För det första att det kanske inte alltid är fel att som 
chef/ledare våga ”slappna av” något och låta medarbetarna själva 
ta initiativet till (och delvis definiera) eventuellt ledarskap. Istäl-
let för att kategoriskt döma ut ett sådant förfarande som tecken 
på ointresse, oförmåga eller abdikation från ansvaret som ledare 
(inte sällan brännmärkt i termer av laissez faire-ledarskap) kanske 
vi hellre bör se det som ledarskap på ”jour” eller ”On demand”? 
Som chef för en verksamhet sysselsatt med innovationsarbete kan 
det således vara klokt att försöka stå emot de så vanligt förekom-
mande förväntningarna (inte minst från de högre hierarkierna) på 
ett ”aktivt” eller ”tydligt” ledarskap, då detta ofta förväxlas med att 
göra ett aktivt arbete som chef. Chefsarbete i den typ av organisa-
tioner som vi har studerat är så mycket mer än att bara aktivt visa 
ledarskap (i den mening som ofta förespråkas i den bästsäljande 
management-litteraturen). Studien indikerar vidare att ett bra re-
sultat (i detta fall grovt mätt i antalet patent) går att uppnå utan att 
utsätta organisationen för ideliga ledarskapsförsök. Mot bakgrund 
av detta bör man som chef istället ställa sig frågan när medarbe-
tarna verkar efterfråga mitt ledarskap? Detta resonemang leder 
oss raskt till den andra lärdomen som kan dras av studien, nämli-
gen att gemensamma förväntningar på hur mycket och vilken typ 
av ledarskap som skall utövas kan vara minst lika viktigt som vilken 
typ av ledarskap som de facto utövas. Genom att som chef/ledare 
moderera och anpassa sitt ledarskap (både i termer av mängd och 
typ) efter medarbetarnas preferenser kan man undvika hämmande 
konflikter som riskerar att försvaga organisationens förmåga till inno-
vationsarbete. Alternativen, att antingen försöka övertyga medarbe-
tarna om det förträffliga med chefens ledarskap/ledarskapsstil eller 
helt och hållet ignorera obalansen i förhållande till medarbetarnas 
efterfrågan på ledarskap, ter sig mer tidsödande och/eller riskfyllt. 

Rekommenderad läsning: 

1.  Metaphors we lead by – Understanding leadership in the 
real world. Alvesson M & Spicer A (red) (2011).  
Routledge: London.

2.  Ledarskapsstilar i innovativa miljöer – En studie av hejar-
klacksledare, gurus, skyddsombud och helpdeskare.  
Blom M (2012) I Frishammar J & Richtnér A (red) 
Innovations ledning och kreativitet i svenska företag.  
Vinnova: Stockholm.

3.  The Sage Handbook of Leadership. Bryman A, Collinson D, 
Grint K, Jackson B & Uhl-Bien M (red) (2011)  
Sage: London.

4.  A very short, fairly interesting and reasonably cheap book 
about studying leadership. Jackson B & Parry K (2008)  
Sage: London.

”Gemensamma förväntningar på hur 
mycket och vilken typ av ledarskap som 
skall utövas kan vara minst lika viktigt 

som vilken typ av ledarskap som de 
facto utövas”
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Designers förmåga att åstadkomma 
nytänkande uppmärksammas allt 
oftare. Bara de senaste åren har 

det till exempel skrivits otaliga böcker om 
”Design Thinking” som en innovationsan-
sats. Det handlar om att låta innovations-
arbetet inspireras av en yrkespraktik som 
är van vid att utgå ifrån ”mjuka faktorer” 
– svårmätbara faktorer som till exempel 
”upplevelser”, ”känslor”, ”normer” och ”vär-
deringar”. Precis som konst handlar design 
om att skapa meningsfulla helheter – dvs 
produkter och tjänster som fungerar väl 
rent praktiskt, men som också är känslo-
mässigt tilltalande. 

För att skapa sådana resultat krävs en 
förmåga att ”ringa in" det betydelsefulla 
i ett givet sammanhang. Det handlar om 
att arbeta med ett aktivt ”meningsskapan-
de” – eller förmågan att gå på djupet och 
vara beredd att utmana rådande föreställ-
ningar och problemdefinitioner. Istället för 
att först formulera problemet och därefter 
lösa det, söker designern efter en lösning 
sammanflätat med skapandeprocessen. 
Arbetet karakteriseras av snabba iteratio-
ner mellan olika lösningsförslag i konstant 
pendling mellan del och helhet. Typexem-
plet på en sådan process i koncentrat är 
designerns skissande. 

Designerns arbetsätt utmanar därmed 
det rådande paradigmet att innovation 
handlar om tekniskt orienterad problem-
lösning. En mer designmässig process krä-
ver i stället en förmåga att hålla problem-
bilden öppen så länge som möjligt – stick 
i stäv med typiska ”stage-gate” principer. 
Det handlar också om frågande och ifrå-
gasättande – något som inte alltid är po-
pulärt. Man kan säga att designern arbe-
tar med och synliggör den process som 
föregår ideerna, och som ofta glömts bort 

Design och innovation
– ett möte med många möjligheter

Design förekommer allt oftare i innovationssammanhang. Men 
det handlar inte i första hand om ”färg och form”, utan om att 
låta sig inspireras av designerns förmåga att utveckla 
nytänkande produkter och tjänster, ofta sådana som utgår ifrån 
”mjuka faktorer”. I artikeln ges glimtar från en studie av vad 
som händer när en mer ”designmässig” innovationsansats 
integreras i tre företag.

Mindre problemfokusering och mer 
reflektion på Alfa Laval
I Alfa Laval har designern bidragit genom 
att (tillsammans med företagets projekt-
ledare) vidareutveckla en intern process 
för innovation i tidiga skeden – COIN-
processen (Customer Oriented IdeatioN). 
Processen bygger på intensiva två- eller 
tredagars workshops. Designern Patrik 
Westerlund har bidragit med flera design-
metoder och designperspektiv. Ett exem-
pel är hur han lyfte brukarperspektivet 
genom kreativitetsmetoden Synectics. 
Metoden handlar om att skapa associa-
tionskedjor av metaforer och analogier 
för att lösa problem. Patrik använde den 
för att ”ringa in” och utrycka eftersträvans-
värda kundupplevelser.

Man använde också ”ställföreträdande 
skissare” för att visualisera idéer i arbets-
grupperna. Visualiserandet visade sig snart 

av Marcus Jahnke och Ulla Johansson

Den "ställföreträdande skissaren" Adam Henriksson försöker förstå en idé presenterad av enhetschefen.

i innovationssammanhang. Det som ofta 
kallas för ”the fuzzy front end” är allt annat 
än ”fuzzy” för en designer. 

För att förstå vad som händer när man 
integrerar en designorienterad innova-
tionsansats i företag har vi i samverkan 
med SVID (Stiftelsen Svensk Industride-
sign) genomfört en experimentell studie i 

fem företag. Målet har varit att genom en 
designerledd workshopbaserad process 
i respektive företag låta en projektgrupp 
per företag få uppleva design som en 
handgriplig innovationspraktik under ut-
vecklingen av ett konkret produktkoncept. 
Processerna, som har letts av en extern de-
signer per företag, har pågått under ca ett 
år och har fullföljts i tre av företagen (de 
övriga två avslutade projekten i ett tidigt 
skede i samband med finanskrisen). Nedan 
presenteras några glimtar ifrån studien:

bidra till något mer – till ett gemensamt 
reflekterande mellan skissaren och arbets-
grupperna. Eftersom skissaren Adam Hen-
riksson inte alltid förstod vad han skulle 
visualisera uppstod ett behov av förtydli-
gande förklaringar – något som avslöjade 
både brister och möjligheter med ideerna. 
När visualiseringen sedan visades upp i 
arbetsgruppen kom ytterligare nya ideer 
upp som togs tillbaka till Adam – det upp-
stod en oväntad och spännande dynamik 
genom ett "kollektivt skissande".
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COIN-processen utvecklades så att två 
logiker i möttes – det traditionella pro-
blemlösandet och det aktiva meningsska-
pandet. Designerns brukarperspektiv och 
ingenjörernas problemlösningsförmåga 
gick ”hand i hand”. 

Brukaren ”in på bara skinnet” på 
Tranemo Workwear
Alla involverade designers betonade be-
hovet av att förstå brukaren ”in på bara 
skinnet”. På Tranemo Workwear, tillverkare 
av arbetskläder för tung industri, insistera-
de designern Charlotta Schill på ett besök 
hos en av företagets viktigaste kunder - 
SSABs stålverk i Luleå. Utvecklingsgruppen 
fick uppleva brukarnas vardag och miljö på 
”första parkett”: hettan från den rinnande 
gösen i smältverket, det tjocka lagret av 
stoft på alla ytor. Besöket innehöll också 
en workshop (arrangerad i samarbete med 
Luleå Tekniska Universitet) med yrkesarbe-
tare, som gav nya uppslag som kunde ka-
naliseras direkt in i utvecklingsarbetet.

Kulturella och estetiska 
dimensioner integreras i Macros 
utvecklingsprocess 
Designern har ett omvärldsperspektiv där 
kulturella och estetiska dimensioner har 
en stor betydelse; ”inspiration” är lika viktig 
som ”information”. Hur detta bidrar till en 
”plattform” för innovationsarbetet blev tyd-

ligt för Macro, som tillverkar duschlösningar. 
Designern Cecilia Nilsson märkte snart att 
företaget saknade en utvecklad förståelse 
av den egna produkten, som "svävade fritt 
i förhållande till omvärlden". Hon initierade 
olika aktiviteter, som att åka till en inred-
ningsmässa i Italien och en utställning om 
framtidens arkitektur i Danmark. Genom 
intryck utanför de normala sammanhangen 
kunde man gemensamt omdefiniera inne-
börden i Macros produkter. Metaforen ”din 
stund” blev ett sätt att utgå ifrån duschupp-
levelsen snarare än duschen som en teknisk 
konstruktion, vilket dittills hade varit den rå-
dande förståelsen. Detta öppnade ett nytt 
”innovationsrum”. Man arbetade också med 
skissande och modellbyggande – som 
gruppen först upplevde ”dagisaktikt”, som 
en av konstruktörerna utryckte det. Det var 
emellertid en upplevelse som förbyttes i en 
aha-upplevelse när man insåg hur mycket 
man kan lära sig av snabba skissmodeller.

Några slutsatser
Processerna har inte varit lätta, vare sig 
för designern i rollen som ”coach” eller 
för företagen. Rådande föreställningar har 
utmanats. Tendenser att snabbt definiera 
problem har motverkats. Att ibland arbeta 
”skissande” och intuitivt har utmanat tidi-
gare vana vid exakthet. Trots detta arbe-
tar företagen vidare med designers även 
efter projektet. Den initiala osäkerheten 
har förbytts i erfarenhet och insikt. Man 
har erövrat ett nytt arbetssätt som om-
fattar mjuka faktorer, men som, eftersom 
det betonar och tillåter meningsskapande, 
också gynnar teknisk problemlösning och 
uppfinningsrikedom. Designern har också 
”aktiverat” ett socialt innovationsarbete 
där allas bidrag och perspektiv är lika vik-
tiga - ideerna uppstår ”mellan” individerna. 
För oss som forskare har ett stort gap i fö-
retagens innovationsarbete synliggjorts, 
och därmed en stor förbättringspotential 
också i andra företag. 

”Vi har jobbat med idégenerering för att lösa problem rätt länge på Alfa Laval, 
men vi har ju inte jobbat så mycket med att ifrågasätta grunden till det vi löser.”

Tranemo Workwears utvecklingsgrupp som 
"besökare i verkligheten". 

Skissande som utmanar på Macro.

En mer utförlig rapport om projektet finns på http://issuu.com/
business_design_lab/docs/fran_fraga_till_fardig_produkt

Den kan också beställas kostnadsfritt här:  
http://www.bdl.gu.se/Students+%26+Researchers/business-
--design-lab-publications/
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Marknadens krav har gjort allt fler 
organisationer tekniskt skickliga i att skapa 
innovationer. När konkurrensen höjs behöver 
även organisationen som helhet anpassas för 
att generera innovationer. Då blir synsätt från 
strategiforskningen relevanta även ur ett 
innovationsperspektiv. 

Världsledande
– med dynamiska förmågor

av Svante Schriber och Jan Löwstedt

En organisatorisk utmaning för det innovativa företaget är att 
vara effektiv men ändå flexibel att kunna hantera återkom-
mande krav på förändring. Det medför krav på avvägningar 

mellan kort och lång sikt: att göra nödvändiga investeringar som 
möjliggör tekniksprång i produktutvecklingen; specialbyggda la-
boratorier, testanläggningar och högt specialiserad arbetskraft. 
Men investeringar i specialiserade resurser minskar samtidigt flexi-
biliteten. 

Företag måste hantera dessa motstridiga krav, inte endast tek-
niskt, utan även genom organisatoriska åtgärder. Detta har varit 
fokus under flera år i projektet ”Innoverande organisation” finan-
sierat av VINNOVA, där vi följt hur ett antal företag arbetar med att 
utveckla nya produkter. I denna artikel lyfter vi fram några exempel 
från ett av företagen; Metso Paper Karlstad AB. 

Dynamiska förmågor
Teorin om dynamiska förmågor belyser organisationers förmåga 
att anpassa sig. Teorin utvecklar därmed tidigare synsätt som fram-
hävt vikten av specifika organisatoriska kompetenser. 

Produktutvecklingsförmåga kan i detta sammanhang ses som 
en organisatorisk kompetens. Medan denna under vissa omstän-
digheter kan göra företag framgångsrika kommer förändringar i 
omgivningen att ställa krav på dynamiska förmågor för att också 
förändra kompetensen, annars riskeras minskad konkurrenskraft. 
Teorin om dynamiska förmågor belyser och förklarar på så vis 
framgång i produktutvecklingsarbete på föränderliga marknader.

Från vår studie vill vi peka på fyra exempel på hur olika dyna-
miska förmågor bidrar till företagets möjligheter att förändras och 
förverkliga nya innovationer

Att följa med plötsliga förändringar i omgivningen
Historiskt har Metso Paper sålt pappersmaskiner till en handfull 
stora kunder som själva tidigare tillverkare av mjukpapper. Genom 
att de behållit sin utvecklingskompetens ställde de hårda – och 
skilda – krav som tvingade Metso att skräddarsy varje maskin, med 
höga kostnader som följd. Av en slump presenterades en av Metso 
Papers produkter på en mässa i Kina med ett internt modellnamn 
kopplat till maskinens produktivitet. Genom att snabbt systema-
tisera och benämna sina produkter kunde Metso Paper skapa in-
trycket att de var ’off the shelf’. Det i sin tur bäddade för ett mer 

standardiserat sortiment samt  modultillverkning som gav både 
flexibilitet och lägre utvecklingskostnader. Att uppfatta signalen, 
sovra bland annan information, vidarebefordra den, uppfatta dess 
värde, och att omsätta den i hur produktutvecklingsarbetet orga-
niseras är ett exempel på dynamiska förmågor.

Att leda förändringar av omgivningen
Metso Paper är aktivt i att påverka sin lokala omgivning. Det har 
gett resultat: EU har framhävt regionen kring Karlstad som ett klus-
ter inom pappersindustrin; The Paper Province, vilket organiserar 
närmare 230 företag inom eller med intressen i branschen. En an-
nan av Metso Papers dynamiska förmågor är alltså att odla samar-
beten med externa aktörer, dra nytta av och påverka de relationer 
och långvariga investeringar som finns lokalt och på så vis öka den 
egna kompetensen att utveckla produkter, hålla kostnaderna be-
gränsade, och därmed behålla flexibiliteten. 

Att leda formaliserad produktutveckling
Arbetet med att hantera produktutvecklingen bedrivs på flera sätt. 
Efter analyser av marknaden insåg man 2005 att det behövdes ett 
nytt, energisnålare sätt att tillverka papper. Genom ett arbete som 
ställde förgivettagna uppfattningar på ända lyckades man lansera 
ett sätt att producera mjukare papper samtidigt som energiför-
brukningen kunde sänkas. Att para en formaliserad projektledning 
med möjlighet att ifrågasätta tidigare lösningar banade vägen för 
Metso Papers nya maskinkoncept NTT, som nu betraktas som tek-
niskt marknadsledande med de förhållanden som råder på mark-
naden. 

Att dra nytta av det interna entreprenörskapet
Parallellt med en formaliserad teknikutveckling förekommer även 
idéer som växer fram organiskt och delvis vid sidan av de for-
mella strukturerna. Krav på snabbare produktutveckling behöver 
vägas mot behovet av kreativitet. Genom en kultur som betonar 
problemlösning och formella strukturer som ger enskilda ingen-
jörer utrymme att driva egna projekt har revolutionerande tek-
niska lösningar lanserats. Som exempel kan nämnas en följsam 
konstruktion (Visconip) för att pressa ut vatten ur pappersmassan 
med högre papperskvalitet som följd. Inledningsvis accepterades 
projektet vid sidan om det formaliserade arbetet för att sedan få 
ökade resurser när idén utkristalliserats. Den är nu en patentsäkrad 
lösning som finns i nya maskiner, men även säljs separat vid upp-
graderingar. 

Lyhörd

Drivande

Spontan

Styrande

Reaktiv

Proaktiv

Affärsmässig kompetens Teknisk kompetens
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Företagens dynamiska förmågor
Vi har sammanfattat företagets agerande från de fyra exemplen i 
figur 1 i två dimensioner: hur organisationen förhåller sig till för-
ändring (reaktivt eller proaktivt) och som uttryck för två organisa-
toriska kompetenser (affärsmässig respektive teknisk kompetens). 

Företaget agerade lyhört när det snabbt drog nytta av att företa-
gets produkt presenterades med modellnamn, snarare än som en 
mjukpappersmaskin. Detta exemplifierar en affärsmässig kompe-
tens; att lyssna av och anpassa sig efter vad marknaden vill ha. Det 
är på så vis också ett exempel på en förmåga att vara reaktiv, el-
ler en positiv följsamhet att uppfatta och tolka signaler, snarare än 
som ordet ibland används, för att beteckna passivitet eller tröghet. 

Istället för att ta verksamhetens omgivande förutsättningar för 
givna visade vårt andra exempel på förmågan att långsiktigt på-
verka och därmed vara drivande i skapandet av förändring. Arbetet 
med att aktivt skapa nätverk och göra Karlstad attraktivt för orga-
nisationer i samma eller angränsande branscher är ett exempel på 
en affärsmässig kompetens och ett förhållningssätt till dynamik. 
Positiva förutsättningar kan skapas genom aktivt arbete. 

Vårt tredje exempel illustrerar hur man genom planering och 
styrning satte upp mål för utvecklingsarbetet. Chefen för mjuk-
papperssegmentet stakade ut djärva riktlinjer för NTT-maskinen. 
Genom en strukturerad och formaliserad process arbetades ett 
nytt produktkoncept systematiskt fram vilket presenterades i en 
internationell lansering. 

Detta kan jämföras med utvecklingen av Visconipen. Här fram-
träder hur organisationen förhåller sig öppen och reaktiv till en 
organiskt framväxande idé, mycket driven av en enskild persons 

kreativitet och engagemang. Organisationen tog spontant tillvara 
en produktidé som vuxit fram vid sidan om de formella struktu-
rerna och sköt därefter till resurser. 

Att alla dessa är framgångsexempel som uppstod delvis samti-
digt, delvis förskjutet i tiden, visar att företaget har förmågan att 
samtidigt hantera och växla mellan dessa olika situationer och på 
så vis leda utvecklingen i en bransch hårt ansatt av finanskriser, 
svängningar i energipriser, och en knivskarp konkurrens, inte minst 
från låglöneländer med bristande respekt för patent. 

Det observerade förändringsmönstret kan kontrasteras mot fö-
retag som utvecklar en eller ett fåtal kompetenser, men inte förmår 

”Dynamiska förmågor belyser och 
förklarar framgång i  

produktutvecklingsarbete på 
föränderliga marknader”

En extremt hård 
konkurrens situation och 
radikala förändringar i 
preferenser från både 
kunder och lag  stiftare, 
tvingar bilföretagen att bli 
mer innovativa.  
Volvo Personvagnar har 
genom sitt projekt Vision 
2020 strategiskt arbetat 
med att utveckla sin 
innovationsförmåga och 
vårt forskningsprojekt har 
följt deras resa. Många 
företag står inför liknande 
utmaningar och kan lära av 
deras erfarenheter. 

av Sofia Börjesson och Maria Elmquist

Utveckling av innovations förmåga 
– på Volvo Personvagnar

följa med när förändringar inträffar i omgivningen. Ett mer stelbent 
företag hade inte förmått anpassa sig till de nya förutsättningarna. 
Skillnaden och förklaringen till Metso Papers framgångar är organi-
sationens dynamiska förmågor. 

Fortfarande gäller de gamla reglerna för att nå framgång: före-
tag måste söka sig en attraktiv position på en lönsam marknad 
och utveckla enskilda kompetenser i projektledning, kreativitet, 
lyssna på marknaden och korta ledtiderna för utveckling av nya 
produkter och tjänster. Men när allt fler företag behärskar detta är 
det ett långsiktigt arbete med att utveckla dynamiska förmågor 
som kommer att skilja ut vinnarna på föränderliga marknader. 
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Innovation handlar om att skapa nytt 
värde för en kund eller för ett produ-
cerande företag. I forskningen talas det 

ofta om företags förmågor när man syftar 
på hur väl företaget utnyttjar sina tillgäng-
liga resurser. För oss är innovationsförmåga 
ett företags förmåga att skapa nya produk-
ter, tjänster, processer och affärer, baserat 
på hur det organiserar sin verksamhet och 
använder sina resurser. En viktig kompo-
nent är beslutsfattande och ”mindset” hos 
dem som fattar beslut. Innovationsförmå-
ga är kopplat till företagets strategiska vilja 
och avsikt att skapa bra förutsättningar för 
innovation i företaget eller dess beredskap 
för innovation. 

För att innovera och göra annorlunda, 
är det nödvändigt med förändring. Fö-
retag behöver värdera och utveckla sina 
förmågor för att förhindra att de fastnar i 
gamla banor och tankesätt. Men föränd-
ring är aldrig enkelt. Företag och indivi-
der som tidigare varit framgångsrika har 
till exempel svårt att se möjligheter i nya 
kunskapsområden och det är svårt för 
innovationer att överleva i processer som 
är utformade i sina tidigare sammanhang 
med dåvarande spelregler.

Vision 2020-projektet – vad de gjorde
Det starka behovet av innovation och för-
ändring var den främsta drivkraften bakom 
Volvos satsning på Vision 2020 i december 
2006. Projektet syftade till att bygga orga-
nisatorisk förmåga för mer radikal innova-
tion – to ”innovate differently”. Projektet 
initierades och drevs underifrån, dock med 
stöd från delar av ledningen, och byggde 
på ett antal tidigare genomförda satsningar 
kring utveckling av innovationsförmåga 
runt Volvos kärnvärden - säkerhet och miljö.

Ett viktigt syfte var att successivt för-
ankra och involvera hela ledningsgruppen 
i innovationsinitiativet. I termer av per-
sonella resurser så var projektet anmärk-
ningsvärt litet, kärngruppen bestod av 
två-tre personer, även om många fler var 
involverade i olika aktiviteter. Det fanns två 
uttalade syften med Vision 2020-projek-
tet: (1) att utforska nya metoder och ansat-
ser för innovation; och (2) att systematiskt 
utveckla ett nytt ”mindset” hos organi-
sationens beslutsfattare – på alla nivåer. 
Vad gäller det andra syftet identifierade 
projektet ett tydligt behov, men utan att 
från början riktigt veta hur detta skulle ske 
i praktiken. I efterhand stod det dock klart 
att denna del av projektet blev både do-

minerande och tidskrävande. 
Relaterat till att utforska nya metoder 

och ansatser arbetade projektet bland 
annat med idégenerering och koncept-
utveckling i form av en rad workshops. 
Arbetet engagerade intressenter från olika 
funktioner och med olika kunskapsbak-
grund, vilka arbetade tillsammans i tempo-
rära grupperingar. Idégenereringsövningar 

kring miljövänliga koncept var en del i ar-
betet bakom den kommersiella lansering-
en av konceptet DRIVe. Projektet kopplade 
också upp sig mot andra redan existerande 
arbeten och initiativ inom Volvo för att där-
igenom arbeta med sina syften, t ex. sats-
ningar kring ”premium brand”. Vidare sam-
arbetade projektet med externa parter, bl 
a med universitet, rörande olika områden 
såsom kundbeteende och energistudier, 
där Volvo hade bristande kunskaper. 

Relaterat till att påverka ”mindset” valde 
projektet att konsekvent använda nog-
grant valda ord och fraser för att skapa ett 
gemensamt språk runt innovationsförmå-
ga och vad som bygger upp innovations-
förmåga. Begrepp som ”common good”, 
”private good” och ”willingness to pay”, an-
vändes för att skapa en medvetenhet hos 
medarbetarna. En andra central aktivitet 
var att ge en mängd presentationer om 
det nödvändiga behovet av förändring 
och utveckling av innovationsförmågan, 
detta för att utveckla och förändra inställ-
ningen och medvetenheten i organisatio-
nen. Den underliggande ambitionen var 
både att engagera så många som möjligt 
och att successivt förankra idéerna i före-
tagsledningen. Projektgruppen arbetade 
också mycket med att försäkra sig om att 
de hade ”vänner” på strategiska positio-
ner i företaget och byggde broar internt 
och kortslöt olika grupper för att facilitera 
mer samarbete, något företaget hade haft 
en del problem med historiskt. Man lade 

av Sofia Börjesson och Maria Elmquist

Utveckling av innovations förmåga 
– på Volvo Personvagnar

”Företag behöver 
värdera och utveckla 
sina förmågor för att 

förhindra att de fastnar  
i gamla banor och 

tankesätt.”

också mycket tid på den organisatoriska 
politiken för att förankra sina ambitioner 
på alla nivåer i organisationen.  



10 | management of innovation and technology nr 1 februari 2012

Många svenska storföretag grundades en gång av framstå-
ende uppfinnare som förverkligade sina tekniska idéer, 
dvs blev innovatörer. Finns det fortfarande utrymme för 

innovativa individer i dagens storföretag där effektiva processer 
och resurssnåla strukturer står i fokus? Svaret är tveklöst ja. Det vi-
sar data över patentansökningar från tre av Sveriges mest patent-
intensiva företag – Scania (lastbilar, bussar, dieselmotorer), Sandvik 
Tooling (verktyg för skärande metallbearbetning) och SCA Perso-
nal Care (blöjor, inkontinensskydd, mensskydd). 

Ett fåtal individer i respektive organisation är påtagligt mer produk-
tiva, mätt i antal sökta patent, än sina kollegor. Många av dessa uppfin-
nare visar sig dessutom vara delaktiga i förverkligandet av sina idéer. 
Diagrammet visar antal sökta patent för de 25 mest aktiva uppfinnarna 
inom de tre organisationerna under de senaste fem åren före studien.

Denna bild av de individuella uppfinnarnas betydelse i dagens 
storföretag skiljer sig påtagligt från litteraturen om produktutveck-
ling där obefolkade processer och strukturer dominerar. Iakttagel-
sen att uppslagsrika individer, i vårt fall patenterande uppfinnare, 
är mycket aktiva också i dagens teknikbaserade företag, gör det 
angeläget att utforska vilka praktiker och aktiviteter som bidrar till 
dessa individers kreativa förmågor.

Kreativitet och patentering i storföretag
– om de innovativa individernas betydelse

Idérika uppfinnare som kunde föra idéer 
från utkast till färdiga innovationer gav 
upphov till Sveriges teknikföretag. En aktuell 
studie visar att kreativa uppfinnare är viktiga 
även i dagens lean-inriktade Forsknings och 
Utvecklings (FoU)-organisationer, men också 
att kreativitet i företag kräver betydligt mer 
än att enbart skapa nya idéer. Urval och 
bedömning av nya idéer är också en central 
förmåga, liksom att utveckla kreativitet både 
i långsiktigt nytänkande och i den stegvisa 
finslipningen av befintliga produkter och 
processer.

Kreativitet – individuell förmåga och organisatoriska 
förutsättningar
För att ett företag ska lämna in en patentansökan krävs att uppfin-
ningen bedömts ”skilja sig väsentligt från allt vad som är känt sedan 
tidigare”, dvs kravet på uppfinningshöjd, och att uppfinningen är 
av värde för företaget. Detta överensstämmer väl med de kriterier 
som är relevanta för kreativitet i företag – nyhet och värde. Men den 
gängse synen att kreativitet handlar om förmåga att generera nya 
idéer är inte tillräcklig. Ytterligare två dimensioner – selektion eller ur-
val av idéer, samt typ av kreativt bidrag – bör beaktas i diskussionen 
om kreativitet i relation till individuella förmågor och organisation.

•	 Alstring av idéer. Enligt Amabiles välkända tre-komponentmodell 
förutsätter kreativitet hos individer eller små grupper expertis, 
kreativa färdigheter samt motivation. Alla tre sakerna är 
nödvändiga. Aldrig så mycket expertis räcker exempelvis inte om en 
av de andra komponenterna saknas.

•	 Selektion. Nya idéer utgör enbart det första steget av det kreativa 
arbetet. Det behövs också en mottagar- och utmanarsida, någon 
eller några som kan avgöra om ett bidrag är nytt och värdefullt i 
relation till verksamhetens behov, företagets inriktning, projektets 
mål etc., och hur det eventuellt behöver utvecklas vidare. Kreativitet 
är en social process där innovativa individer kan spela olika roller.

•	 Typ av bidrag. Kreativitet förknippas ofta med det radikalt nya, 
men i praktiken är det så att mycket av verksamheten inom en 
FoU-avdelning handlar om att förfina produkter baserade på kända 
tekniker och endast en mindre del är inriktad på att studera och 
utveckla helt nya tekniker. Men även förfinandet kräver kreativitet. 

Kreativa färdigheter och kreativa möjligheter
Vi har intervjuat totalt drygt 50 personer i de tre företagen. 35 ak-
tiva, patenterande uppfinnare samt FoU-chefer på olika nivåer, 
varav flera med egna uppfinnarerfarenheter. Ur intervjuerna har vi 
identifierat ett antal praktiker som på olika sätt nyttiggör eller bi-
drar till uppfinnarnas kreativa förmågor. 

Uppfinnarnas mest uppenbara bidrag är att generera idéer som 
kan utvecklas till uppfinningar. Det är de konkreta resultat där upp-
finnarna utifrån sin motivation för uppgiften förenar expertkun-
skaper och förmåga till kreativitet och åstadkommer något som är 
nytt och värdefullt för företaget. Även för patenterade uppfinningar 
finns dock ett stort spann avseende uppfinningshöjd och nyhets-
värde. Vår studie visar att även om många av uppfinnarna anger att 
de drivs av ett intresse för teknisk problemlösning, betyder inte det 
att de betraktar processen att driva uppfinning till produkt och inno-
vation som mindre viktig. Åtskilliga deltog i olika grad i både lång-
siktig teknikutveckling och snabba produktprojekt och såg de olika 
utmaningarna i dessa projekt som positiva både för sina egna och 
företagets intressen. ”Kreativitet både behövs och förväntas i alla fa-
ser” av produktutveckling som en av cheferna på SCA uttryckte det.

En del uppfinnare tar, och förväntas ta, patent tidigt i karriären, 
men det tar lång tid att bli expert inom ett område. Tid är i sig 
dock inte tillräckligt, den måste även utnyttjas väl. Att studera pa-
tent är ett sätt att utveckla den egna kunskapen, som flera uppfin-
nare lyfte fram. Att läsa patent bidrar också till förmågan att förstå 
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Kreativitet och patentering i storföretag
– om de innovativa individernas betydelse

problemställningar, och till att precisera sitt sätt att uttrycka idéer 
och lösningar. Detta ökar förmågan att formulera en potentiellt 
patenterbar uppfinning och att få en kvalificerad bedömning av 
andra. Vi ser detta som en viktig aspekt av de generella kreativa 
färdigheterna. 

Patentexperter ingår tillsammans med chefer i mottagarsidan 
för idéer. Att arbeta tillsammans med sådana experter och att delta 
i utvecklingen av patentansökningar är andra aktiviteter som stöd-
jer de företagsmässigt relevanta kreativa förmågorna. Erfarna upp-
finnare är ofta involverade i bedömning och selektion av förslag 
och idéer. Detta är ett sätt att utveckla selektionsprocessen genom 
att dra nytta av deras expertis och omdömesförmåga. Vi menar att 
det kräver kreativ förmåga att vara ”domare”, att denna förmåga 
kan utvecklas och att det är viktigt att företagen gör detta.

Ett sätt att för chefer att motivera och stimulera särskilt yngre 
uppfinnare är att direkt koppla samman individer med olika typer av 
kunnande och erfarenheter. Det handlar inte bara om att de ska ta 
del av mer erfarna uppfinnares större områdeskunskap, utan också 
om att lära av ”mästarnas” sätt att se på avvikelser, oväntade prov-
resultat och liknande. Ett annat uttryck för informella samarbeten 
är så kallat ”skunkarbete”, dvs arbeten utanför de formella projek-
ten. Såväl chefer som uppfinnare på Scania och Sandvik beskrev 
detta som viktigt för att ge utrymme åt motiverade medarbetare 
att engagera sig i något de uppfattar som långsiktigt viktigt för 
företaget och där de finner möjligheter till informell prövning. En 
restriktiv formalistisk hållning skulle både vara demotiverande och 
minska flödet av idéer som redan är kollegialt prövade.

Berika och konkretisera diskussionen om kreativitet
Figuren nedan sammanfattar diskussionen utifrån Amabiles modell. 
Genom att koppla praktikerna till de olika komponenterna och inte 
till kreativitet i allmänhet, visar vi hur företag kan stödja (pil inåt) 
respektive dra nytta av (pil utåt) uppfinnares kreativitet på olika sätt.

Såväl produkt- som processinnovation, inkrementella förbätt-
ringar såväl som radikalt nyskapande kan vara kreativt, nytt och 
värdefullt för företaget. Det är inte fråga om att göra antingen eller, 
utan om att hantera både och, och det är viktigt att de kreativa 

(uppfinnarna) kan vara delaktiga i alla dessa sammanhang. Konkret 
kan detta handla om:

•	 att både beakta utveckling av idéer och selektion av idéer som en del 
i det kreativa systemet. 

•	 att individer kopplas samman i olika samarbeten inte ”bara” utifrån 
funktionella kompetenser och färdigheter, utan också utifrån 
intressen, förmågor och personligheter..

•	 att kreativa individer får utrymme och uppmuntran att delta i 
olika typer av projekt, inklusive att vara med i processen från idé/
uppfinning till färdig produkt och kundprov. 

Såväl stora som små företag är beroende av kreativa individer. Ut-
maningen är att ge dem utrymme, möjligheter att inspirera andra 
och att utveckla sin kreativitet i en mångfald av former och sam-
manhang. 

”Kreativitet är en social process där innovativa individer kan spela olika roller.”

Bedömning och selektion av idéer och förslag bygger på 
expertis och urskillningsförmåga. I detta nyttjas med 
fördel erfarna uppfinnare.

”Skunkarbete“ erkänns då
-  det handlar om en mindre grupp 

motiverade personer
-  en alltför restriktiv hållning riskerar 

att vara demotiverande.

Att läsa patent och att jobba nära
patentexperter utvecklar expertis
och förmåga att förstå, fånga och
hantera problemställningar.

Att vara med i utvecklingen av  
patentansökan bidrar till förmåga 
att precisera och presentera problem
och lösningar.

Att koppla samman individer och inte enbart 
funktionell expertis stimulerar och utmanar. 
Inte minst viktigt när det gäller yngre 
uppfinnare.

Möjlighet att
-  växla mellan olika typer av projekt,
-  vara med från idé till produkt,
Verkar vara motiverande.

Expertis

Motivation

Kreativitet

Kreativa
färdigheter
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