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produkter och tjänster kommer ut på marknaden i ett rasande tempo, samtidigt 
som produktcykler och utvecklingstider kapas dramatiskt. 

I denna uppvarvade tid hamnar innovation självklart i fokus, liksom  
utmaningen att få till stånd fungerande innovationsprocesser. 

Alla måste delta
För att skapa en bra innovationskultur i ett företag, så krävs det en medveten 
ledning och en organisation, där innovation är inbyggt i företaget. 

Det handlar om att engagera så många som möjligt, såväl internt som externt. 
Men också om individernas vilja att förändras och utvecklas, både personligt och 
som tillgång för företaget och organisationen. Att våga dela kunskap för att få 
kunskap av andra. 

Bemyndiga de anställda
Ny kunskap uppstår i gränslandet mellan vad du kan själv och vad andra kan.  
I ett öppet innovationsklimat bjuds anställda, kunder och utomstående experter  
in, samtidigt som externa lösningar, idéer och kunskap används tillsammans  
med interna kompetenser. 

Särskilt viktigt blir det att bejaka och bemyndiga företagets egna  
medarbetare, våga lita på dem och ge dem ökad frihet och mandat.  
I dessa nya sammanhang fungerar inte längre hierarkier. 

Ett viktigt försprång
Sverige har ett stort försprång som utvecklingsland i  
form av det samarbete, som redan finns väl utvecklat 
mellan företag och mellan företag och akademi. Vår  
stora fördel är att vi har en värdegrund, som säger  
att det är bra att jobba tillsammans. 

En ökad samverkan, så som sker inom SSG, är helt  
avgörande för att vi ska hitta nya innovationer och  
nya lösningar och få olika perspektiv och kunskaper  
att brytas mot varandra. SSG är i sig en helt unik 
innovationsplattform med ett enda fokus - att via 
gemensamma erfarenheter och kunskaper skapa 
nya värden. 
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»Nyfikenheten är en ärftlig belastning«, 
säger Kaj Mickos och välkomnar att  
innovation är en fråga, som blir allt mer 
aktuell. »Det är bra att fler funderar och 
verkligen gör något. För det är ett område, 
som har varit styvmoderligt behandlat. 
Detta är konstigt med tanke på att hur 
förnyelse skapas är otroligt viktigt. Det är 
innovation som får oss att överleva och 
lösa de problem vi står inför. Men rent 
generellt är dessvärre kunskapen tunn.

Det behövs ingredienser i form av 
pengar, kunskap, affärsidéer, metoder och 
tjänster. Men alla delarna måste samlas 
och bli till något nytt. Tricket är att  
klara det. Där brister det mycket idag.  
För det blir ingen soppa bara för att du  
har ingredienserna i kylskåpet.«

Vi gör fortfarande som förr
En annan förklaring till att innovation  
är ett så hett ämne är den starka och  
snabba förändringstakt som präglar världen.

»Visserligen har man alltid sagt att det 
snurrar fortare och fortare. Nu tror jag att 
jag med fog kan säga att vi aldrig har sett 
så stora förändringar. Världen är inne i en 
enorm förvandling. Det beror naturligtvis 
till stor del på kommunikationsteknologin. 
Utvecklingstiderna för produkter har 

kapats dramatiskt. Därför går det inte att 
ha samma kunderbjudande hur länge som 
helst. Nya produkter kommer hela tiden. 
Automatiskt blir kravet på innovation 
mycket högre. Det i sin tur innebär att det 
behövs helt andra insikter om vad som 
måste åstadkommas. Just här ligger det 
stora problemet, att vi inte riktigt förstår 
att det inte är som förr. Vi gör i alla fall 
som för 30-40 år sedan. Resultatet blir att 
vi halkar efter.«

»Vi kan bättre«
Kaj Mickos skrattar och säger att det finns 
anledning att citera nationalsångens andra 
vers om att Sverige tronar på minnen från 
fornstora dar.

»Vi skulle kunna vara oerhört mycket 
bättre. Vi tror fortfarande att vi är ett 
högteknologiskt samhälle och att det är 
där vi ska satsa. Men den självbilden är 
inte sann. Det största bolaget på börsen är 
Hennes & Mauritz och det bolag som har 
flest anställda är tjänstebolaget Securitas. 
Vi måste ta till oss att det är så verklig-
heten ser ut och inte enbart drömma om 
hightech och gamla tider.«

Sverige måste bli  
ett utvecklingsland igen
Kaj Mickos säger att exemplen är nära  
och uppenbara, men att vi ändå inte inser 
vidden av att vi lever i en ny och föränder-
lig verklighet.

»Ta Ericsson, som grundades av Lars 
Magnas Ericsson 1876 och var världs- 
ledande med sina telekomsystem.  
Kinesiska HUAWEI startades på 1980- 
talet och är nu större än Ericsson. Eller  
ta finska Nokia, som nyligen passerades  
av sydkoreanska Samsung.«

Det Charles Darwin sade om evolutio-
nen stämmer också på företagande.  
Det är inte den starkaste som överlever.  
Det är inte heller den mest intelligenta. 
Den som överlever är den som har lättast 
att anpassa sig till förändringar.

Innovation är ett lagarbete
»Ja, och nu går det undan. Se bara på  
Brasilien, Indien och Kina. Dessutom 
kommer länderna i Afrika allt mer.  
Länder vi lite överlägset har kallat för  
utvecklingsländer, men det är bara det 
att de nu utvecklar sig förbi oss med en 
rasande fart. De är mycket snabbare än 
vad vi är. Därför måste vi på nytt bli ett 
utvecklingsland och det gäller inte bara 
nationen Sverige, utan också våra företag.«

 
 

utvecklingsland
t e x t  P E R  A R O N S S O N

» Vi går alltid direkt på marknaden. 
Det finns bara ett ställe där du får  

betalt och dit måste du så snabbt 
som möjligt.«

»Innovation är en överraskande nyhet som har nått marknaden«, säger Kaj Mickos, 
professor emeritus i innovationsteknik vid Mälardalens högskola. Han är dessutom 

uppfinnare, rådgivare, föreläsare och forskare i ett ämne som har fascinerat 
honom genom hela livet.

sverige
bli ett

måste på nytt »Vi måste på nytt bli ett utvecklingsland och det gäller 
inte bara nationen Sverige, utan också våra företag«, 
säger innovationsprofessor Kaj Mickos, Mälardalens högskola.
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Även om det händer saker och ting runt 
omkring oss som är oroväckande, så säger  
Kaj Mickos att de svenska möjligheterna 
är fantastiska. Större och bättre än vi 
kanske tror.

»Innoverandet är inte en individuell 
sportgren. Det är ett lagarbete, där många 
måste samarbeta. Kunskapsmassan är så 
stor att några få inblandade inte klarar av 
allt som ska göras. Det måste vara team, 
som skapar det nya. Vår stora fördel i 
Skandinavien är att vi har en värdegrund, 
som vi bär med oss. En grund som säger 

                         att det är bra att jobba   
                           tillsammans. Det finns 
                           i oss ända sedan 

byalagens tid, att gå ihop och göra saker 
tillsammans. Jag menar att det är lätt  
för oss att göra i Sverige, eftersom vi har  
gjort det i årtusenden. Andra länder kan 
ha det svårt med sina hierarkiska system.«

Allt på en gång!
Själva innovationsprocessen, hur den 
fungerar, är en storhet som Kaj Mickos 
tycker att fler företag ska se över. Hur allt 
är organiserat kan vara helt avgörande för 
graden av framgång.

»Väldigt vanligt är linjära processer. Det 
vill säga att börja med att hitta en bra idé 
och sedan gå vidare steg för steg. Först 
göra det ena och sedan det andra. Men det 
är ett sätt som fungerar dåligt och som tar 
för lång tid.

Det är bättre med en cirkulär process, 
där allt görs på en gång. För det är nämli-
gen så att alla delarna i innovations- 
processen påverkar varandra. Vi letar inte 
alls efter idéer, utan efter problem. För-
delen med intressanta problem är att det 
oftast går att hitta en bra lösning. Mycket  
smartare än att sitta och vänta på den där 
idén, som oftast inte dyker upp.

Jag brukar säga att börja med idén är 
att som att klura ut en medicin och sedan 
hitta på sjukdomen den ska hjälpa. Vi 
börjar i stället med var det gör ont.«

Hur saker och ting ska göras är det som 
alltid ska vara i fokus. Kaj Mickos åter-
kommer gång på gång till att innovation 
varken kan tänkas eller pratas fram.

»Jag avskyr brainstorming. Det blir bara 
en massa gula fula post-it-lappar. Vi går 
alltid direkt på ”how to do it”. Det finns 
bara ett ställe där du får betalt och det är 
på marknaden och du måste dit så snabbt 
som möjligt.«

Producera innovation  
är vad det handlar om
Men för komma dit snabbt, så måste 
företaget systematisera hur innovationer 
tas fram. Kaj Mickos eget företags namn 
Innovation Plant indikerar vad det handlar 
om. Produktion och fabrikation av  
lösningar på problem.

»Vi väntar aldrig. Eller hoppas att något 
ska hända. Vi börjar varje morgon med att 
innovera. Det man måste vara skicklig på 
är att sammanföra de ingredienser, som 
jag tidigare nämnde. Duktiga människor, 
teknik, ekonomi, design, marknadsföring 
och distribution – allting behövs. För en 
produkt är inte klar förrän allt är gjort. 
Det är först när den produceras och är på 
marknaden, som det är en innovation.« 

Startade 72-timmarsrace
För att handfast bevisa att innovation 
verkligen är något som kan produceras, så 
drog Kaj Mickos igång något han kallar 
för 72-timmarsrace. 

»Det var meningen att vi skulle göra  
det en gång, men det gick så bra att vi nu 
har genomfört 26 sådana övningar. Fler är 
på gång. Idén är att under 72 timmar  
behandla och lösa problem. Att på tre 
dygn gå från problemformulering till 
färdig produkt. Vi har fått fram mängder 
med bra idéer och patenterade produkter, 
som nu finns på marknaden. Vi har bevisat 
i praktiken att det går.

En vanlig kommentar från inblandade 
företagare är att de gjort mer på tre dygn 
än på tio år. Nu går det givetvis inte att 
göra allt så snabbt, men vi har bevisat att 
det går att göra otroligt mycket på kort 
tid. Allt handlar om inställning och att 
organisera det rätt. Det vi tydligt ser är 
att företag, som genomfört racen efteråt 
ändrar på hur de arbetar med förnyelse.«

Innovation är ett  
förstadium till företagande
Kaj Mickos säger att det krävs tre saker 
för att skapa en bra innovationskultur i 
ett företag.

»För det första måste det finnas en 
filosofi. Hur betraktar vi det här med 
förnyelse? För det andra måste det finnas 
en metod. Alltså ett antal verktyg för att 
genomföra saker. För det tredje behövs  
det en medveten organisation som  
genomför det. 

Initiativet måste komma från ledningen 
och hela innovationsprocessen måste 
byggas in i bolaget. Mycket handlar om 
inställning. Det klassiska är att ’pick the 
winner’, men jag tycker att filosofin snarare 
ska vara ’make the winner’.«

Kaj Mickos är på många sätt Mr Inno-
vation. Han får folk att lyssna och framför 
allt att agera och förnya. Ändå säger han 
bestämt att nummer ett är något annat.
»Vi får aldrig glömma att det är företagande 
som är viktigt. Innovation är bara ett 
förstadium till företagande.« 

»Vår stora fördel i 
Skandinavien är att 
vi har en värdegrund, 
som säger att det är 
bra att jobba 
tillsammans.«

72  h

1 8  h54 h

3 6  h
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Ett 72-timmarsrace är ett koncept för att visa att 

med rätt uppbackning, processledning och kompetenser, 

så går det även att på mycket kort tid producera inno-

vationer som når marknaden och leder till affärer. 

Det handlar om att ett team på 72 timmar ska gå 

från problemformulering till produkter eller tjänster. 

Allt inleds med att samla in »goda problem« inom det 

aktuella företagets verksamhetsområde. Här kan det 

bli allt från några få till hundratals problem som listas.

Därefter består arbetet av att hitta kreativa 

lösningar, renodla och utveckla, kontrollera av mot 

patent, jämföra med konkurrenter och så vidare. 

Så ser det yttre ramverket ut. Det riktigt  

spännande är givetvis processen att gå från problem 

till lösning. 

Genom åren har detta lett till ett antal produkter 

och tjänster. Det har gällt allt från ett bokningssystem 

till ett stort rederi till IT-tjänster för processindustrin  

och till stöldskyddade containrar.

så fungerar ett 
72-timmarsrace
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På SCA Ortviken har tryckpapper varit 
den dominerande produkten sedan 1958 
och idag har pappersbrukets fyra pappers-
maskiner en total produktion på 880 000 
ton. Det gör Ortviken till ett av de största 
pappersbruken i Europa. 

Under senare år har dock efterfrågan på 
papper till dagstidningar sakta minskat. 

 »Även om tryckpapperstillverkningen 
kommer att finnas kvar på Ortviken under 
lång tid – Ortvikens särskilda kvaliteter 

har många nöjda kunder – så är det nöd-
vändigt för oss att se över vårt långsiktiga 
produktutbud«, säger Hans Pettersson, 
chef för den nya avdelningen Nya produk-
ter på SCA Ortviken.

Nya utmaningar
I dagsläget finns inga beslut om vilka pro-
dukter, som kan bli aktuella som ersättning 
eller komplement till tryckpapper. Idéerna 
är dock många. Just nu pågår ett intensivt 

utvecklingsarbete på Ortviken och på SCA 
R&D Centre i Sundsvall.

»Vi har under flera års tid samlat på 
oss en rad idéer om eventuella framtida 
produkter«, säger Hans Pettersson. 

SCA R&D Centre har under några års 
tid arbetat med att utveckla ett antal så 
kallade transformationsprojekt. Parallellt 
har Ortviken startat projektet Innova-
tion Plant, där ett stort antal innovationer 
tagits fram. 

På SCA Ortviken pågår stora och omtumlande förändringar. 
En omfattande satsning har påbörjats för att utveckla nya produkter, 

som på sikt kan komplettera tillverkningen av tryckpapper.

TIMMARSRACET 
BAR FRUKT

72

t e x t  C A R L  J O H A R D    f O t O  S C A
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Vad är en  
INNOVATION?
En innovation är en ny idé, till exempel en  

produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk  

formel, matematisk metodik eller teknologi, 

som visar sig lovande eller fungerar och  

som är ny. Den har inte tänkts ut tidigare av 

någon annan officiellt. Innovation kommer  

av latinets innovare, förnyelse. En innovation  

är resultatet av en utvecklingsprocess.

Att använda ett existerande föremål på ett 

nytt sätt kan vara en innovation. Att tillverka 

en existerande produkt i ett annat material  

än tidigare kan räknas som en innovation.  

För att kunna patentera en idé, krävs att  

idén är nyskapande. Ikeas sätt att förpacka 

monteringsfärdiga möbler i platta paket är  

ett exempel på en framgångsrik innovation.

Enligt innovationsforskaren Everett Rogers kan 

användarna av en ny innovation kategoriseras 

enligt följande:

»Innovators« (2,5 % av en population)  

Först att ta till sig en ny innovation. De är ofta 

benägna att ta risker, de är välutbildade och 

har intresse av att följa utvecklingen.

»Early adopters« (13,5 %)  

Andra gruppen att ta till sig en ny innovation. 

Ofta välutbildande och sociala ledare.

»Early majority« (34 %)

»Late majority« (34 %)  

Skeptiska, traditionalistiska.

»Laggards« (16 %)  

De som sist tar till sig en ny innovation.

HUr SPrIdS  
INNOVATIONER?

Just nu pågår ett intensivt utvecklings-
samarbete på SCA R&D Centre i Sundsvall.
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72-timmars racet
Som en del av detta genomfördes i  
september förra året ett 72-timmars race,  
då ett trettiotal olika experter från SCA 
och ett antal externa kompetenser samlades 
för att gemensamt ta fram intressanta och 
bärkraftiga utvecklingsidéer.

»Under tre dygn generades ett par 
hundra idéer. Av alla dessa vaskade vi  
fram ett 40-tal, som vi sedan sovrade till  
19 projekt. Under närmare två månaders 
tid har vi nu mer praktiskt arbetat vidare  
med en handfull av dessa idéer«, säger 
Hans Pettersson.

För några genomförs redan kundtester. 

Skapar en ny innovationsprocess
Satsningarna på innovation är ingen 
tillfällig företeelse, utan ett långsiktigt 
strategiskt nytt fokus för hela SCA 
Forest Products. 

»Innovationssystem är inte bara  
begränsade till att ta fram nya produkter,  
utan i det här arbetet ser vi över hela 
processen, inklusive organisation och 
marknad. Det absolut viktigaste är att  

vi hittar lösningar, som tillfredsställer 
kundernas behov.

Det innebär att alla delar i företaget, 
inklusive ledningen, måste involveras  
i innovationsarbetet, liksom samarbetande 
partners«, säger Hans Pettersson  
och fortsätter:

»Även om vi inte kommer att skapa  
affärer kring alla nya produkter, är det 
viktigt att vi relativt snart kommer igång 
med de enklaste produkterna.«

Förpackningar och  
konstruktionsmaterial
Till att börja med är det framför allt tre 
områden som Ortviken fokuserar på – 
förpackningar, konstruktionsmaterial  
och kemikalier. 

Förpackningar är kanske det mest 
självklara alternativet, eftersom satsningar 
här kan genomföras utan alltför stora nya 
investeringar. När det gäller konstruktions-
material är kompositmaterial sammansatt 
av trä och papper av intresse.

Fokus på kemikalier
Eventuella kemikaliesatsningar befinner 
sig fortfarande på idéstadiet, även om  
Ortviken sedan många år tillbaka är en 
viktig leverantör av sulfatfri terpentin. 

»Jag tror att vi är den enda skogs- 
industriella tillverkare i världen, som  
tillverkar terpentin av så hög kvalitet i  
ett mekaniskt massabruk«, säger Örjan  
Petterson, VD på SCA R&D.

Utvecklingen av terpentinproduktionen 
bedrivs i samarbete med Number One 
Forest Industry Network, Åkroken Science 
Parks skogliga verksamhetsområde. Målet 
är dels att utveckla nya affärsmodeller,  
dels att ta fram och marknadsföra morgon- 
dagens produkter tillverkade av gröna 
kemikalier baserade på skogsråvara.

Många forskare har redan pekat på den 
mängd av gröna kemikalier och läkemedel, 
som är möjlig att utvinna ur vedråvaran.

»Tillverkning av kemikalier kräver  
en helt ny produktions- och marknads-
process och helt andra insatser och  
investeringar – det är en stor utmaning«, 
säger Hans Pettersson. 

SCA R&D Centre har sedan lång tid 
tillbaka ett nära samarbete med Mittuni-
versitetet och FSCN, som inlett forskning 
kring bioraffinaderier. 

»Att bygga ett bioraffinaderi i anslut-
ning till Ortviken är ingen omöjlig tanke, 
även om vi här har mekanisk massa-
tillverkning. Jag tror på idén. Det finns 
pågående forskningsprojekt på Mitt- 
universitet, som berör detta område. Det 
finns många ämnen vi kan ta tillvara från 
såväl veden som avloppsvattnet. Det här är 
ett framtida område, som successivt kommer 
att växa fram«, säger Örjan Petterson. 

Mikrofibrillär cellulosa
Nano- eller mikrofibrillär cellulosa är  

ett annat forskningsområde, som bidrar  
till starkare fibrer och material. Denna  
cellulosa är framför allt intressant för 
konstruktions- och kompositmaterial. 

»Kompositmaterial är extra intressant 
för oss, särskilt om det går att tillverka i 
större skala på existerande pappersma-
skiner. Mycket av de pappersprodukter vi 
redan tillverkar är ju en form av komposit-
material, som består av såväl fibrer, som 
pigment och olika ytskikt. Det ligger några 
år framåt i tiden, men jag tror att komposit- 

Under tre dygn gnererades ett par hundra idéer, varav SCA Forest Products nu arbetar vidare med en handfull av dessa. För några genomförs redan kundtester.

Utvecklingen av terpentinproduktionen har blivit ett viktigt 
projekt inom Number One Forest Industry Network i Sundsvall.
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produkterna har en stor framtid för de  
här traditionella skogsindustriplatserna«, 
säger Örjan Petterson och avslutar:

»Min bedömning är att det redan inom 
de närmaste tre till fem åren kommer  
att tillverkas komplementära produkter  
på Ortviken vid sidan av tryckpapper.  
På längre sikt kommer tryckpapper  
sannolikt att fasas ut till förmån för andra 
mer efterfrågade fiberprodukter.«
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Hur ser du på livskraften i sca forest 
products industrianläggningar?
»Vi har en stark industriinfrastruktur och 
vi har tillgång till en fantastiskt bra råvara. 
Genom investeringar har vi byggt upp en 
kostnadseffektiv energiförsörjning, som 
väsentligt har bidragit till fabrikernas  
konkurrenskraft. Bruken i Sverige ligger 
där de ligger med de för- och nackdelar 
det för med sig. Den största nackdelen är de 
långa avstånden till marknad och kunder.«

ändå väljer ni att satsa på innovationer?
»Ja, oavsett var vi finns någonstans, så 
måste vi utveckla morgondagens produkter 
och affärer för att säkerställa lönsamhet 
och utvecklingsmöjligheter.  Vi har till 
exempel strukturella förändringar när det 
gäller efterfrågan på tryckpapper och  
vi har därför fokus på detta område i  
vår innovationsprocess.«

vad är en innovation?
»Inom SCA definierar vi innovationer  
i tre olika kategorier:

1. Uppgraderingar (Upgrade), som är 
modifieringar av ett befintligt utbud.

2. Ny generation (New generation),  

som är ett för bolaget nytt utbud, som 
lanseras mot ett befintligt kund- eller 
konsumentsegment.

3. Genombrott (Breakthrough), som är 
nya tillväxtplattformar, som förändrar hela 
branschen och skapar nya kund- eller  
konsumentsegment eller ett för marknaden 
helt nytt utbud till befintliga kundsegment.

Det viktiga är att vi har ett tydligt inno-
vativt sätt att se på våra affärer, som vi hela 
tiden omprövar för att bli effektivare och 
lönsammare. Innovation innebär alltid ett 
långsiktigt och hårt arbete. Ett framgångs-
rikt innovationsarbete leder till differentie-
ring och ökat mervärde för SCAs kunder, 
vilket i sin tur bidrar till starka, marknads-
ledande och värdeskapande produkter och 
varumärken.«

kan du peka på några goda exempel?
»Innovationsarbetet inom SCA Timber, 
som under en tioårsperiod tagit rejäla kliv 
och genomfört stora förändringar, är en 
mycket positiv historia och ett gott exem-
pel.  Här utvecklar och vidareförädlar vi 
ändamålsanpassade produkter för interiör 
och snickeri och för byggvaruhandeln. Ut-
vecklingsarbetet har inte enbart begränsats 

till produkten, utan har även involverat 
utveckling av affärsmodeller, service och 
distributionslösningar – mestadels  
tillsammans med kunderna.

Det finns ett politiskt stöd i Europa 
idag för att jobba med trä i byggandet 
och trä tar marknadsandelar från andra 
byggmaterial.« 

Hur ser innovationsprocessen ut för  
scas tidningspappersbruk?
»De stora industriplatserna har tidigare 
haft fantastiskt fina marginaler. De har 
fokuserat på att öka produktionen och där-
med tjäna mer pengar. Med de strukturella 
förändringar som nu sker, måste vi se över 
huvudprocesserna och titta på möjligheten 
att skapa intäkter från kompletterande 
produktflöden. Syftet är att säkerställa  
att våra anläggningar är livskraftiga även  
i framtiden. 

Vi jobbar på såväl kort som medellång 
och lång sikt i vårt utvecklingsarbete. Just 
nu måste vi inledningsvis gå ut lite bredare 
och samla in så många goda idéer som 
möjligt. Svårigheten är sedan att tratta ned 
från ett stort antal idéer och hypoteser 
till några få kommersialiserbara och det 

är något vi måste bli bättre på. Det är en 
stor utmaning att göra den processen mer 
effektiv. Här har vi har försökt att träna ett 
antal nyckelpersoner inom organisationen 
till att bli skickliga i att jobba i den typen 
av process. 

Vi har kompetenta och duktiga  
människor, som kan våra processer och 
affärer, och det är viktigt att fånga upp alla 
goda idéer och bejaka de krafter som  
redan finns internt.« 

vilka är dina erfarenheter från  
72-timmarsracet?
»Tanken med 72-timmarsracet var inte i 
första hand att finna nya produkter, utan 
att träna ett antal nyckelpersoner och få till 
en ökad medvetenhet i organisationen om 
att vi behöver jobba på andra sätt fram-
över. Vi har velat skapa ett mer systematiskt 
sätt att ta oss an det dagliga arbetet med 
forskning och produktutveckling.«  

vad händer nu med alla idéer som  
tagits fram?
»Några av de nya idéer vi har valt att gå 
vidare med kommer vi att utveckla i egen 
regi, medan andra – som terpentin -  
kommer att utvecklas och kommersialiseras 
via Åkroken Science Park. 

När det gäller inkubatorverksamheten 
tror jag att vi som ett stort företag bör 
engagera oss mer, det är bra för regionen 
och det är bra för SCA.«

får vi se fortsatta satsningar inom  
energiområdet?
»Ja, absolut. Vi har skärpt vårt strategiska 
fokus kring energi. Efterfrågan på för-
nybar energi kommer med all säkerhet att 
öka och viljan att övergå till miljövänlig 
teknik förväntas förbli stark. Vi har för 
detta skapat den nya affärsenheten SCA 
Energy för att driva och utveckla våra  
affärer inom förnybar energi. Vi planerar  
ett stort antal vindkraftverk tillsammans 
med partners och i egen regi. Vi kommer 
också titta på en del andra processer 
utifrån den fördel vi har, som en stor 
europeisk ägare av  skog och produktions-
anläggningar med överskottsvärme.« 

»Tanken med 72-timmarracet har främst varit att träna ett antal nyckelpersoner i 
andra sätt att tänka och arbeta. Vi vill skapa ett mer systematiskt arbetssätt när det 

gäller produkt- och affärsutveckling och forskning«, säger SCA Forest Products 
VD Ulf Larsson i denna intervju.  

vilka andra områden är aktuella?
»Vi arbetar nu förutsättningslöst för att 
hitta nya, framtida produkter. Vår utgångs-
punkt är de relativa styrkor vi har jämfört 
med konkurrenter. Förpackningsmaterial 
är givetvis ett intressant område. Vi har 
konkurrenskraftig råvarustruktur, 
vi har befintliga produktionsprocesser  
och vi har en färdig organisation och  
kompetens inom forskning och marknad 
med inriktning mot förpackningar.«

kommer någon av era anläggningar att 
utvecklas till att bli ett bioraffinaderi?
»Det har gått lite inflation i vad som  
menas med begreppet bioraffinaderi.  
I framtiden tror jag definitivt på ökad 
flexibilitet i produktionen, men huvud-
flödet och den huvudsakliga omsättningen 
kommer fortfarande att vila på fiber- 
baserade produkter. Därutöver kan vi nyttja 
den infrastruktur vi har på anläggningarna 
och i samarbete med olika partners  
kommersialisera biflödena, exempelvis 
genom att utvinna kemikalier eller  
högvärdiga energiprodukter.«

Hur ser er tidshorisont ut – när byter  
Ortviken produktionsstrategi?
»De strukturella problemen är stora och 
alla de tryckpappersbruk, som finns i 
Sverige idag, lär inte finnas kvar framöver. 
De som blir kvar är de som har den bästa 
kapaciteten med de bästa förutsättningar 
och som har genomfört de nödvändiga 
investeringarna. 

På Ortviken fortsätter vi att genomföra 
massiva och strategiska investeringar i 
verksamheten i syfte att ytterligare stärka 
vår marknadsposition. Jag är övertygad om 
att tryckpapper kommer att finnas kvar en 
bra tid framöver på bruket. 

Inom mer högkvalitativt tryckpapper 
har vi varit framgångsrika med att utveckla 
efterfrågade produkter även på en svag 
marknad och det arbetet kommer att 
fortsätta. Vi kommer också att fortsätta 
övergången mot fler mervärdesprodukter. 
Ingenting brukar vanligtvis vare sig  
tvärdö eller tvärväxa, utan för  
Ortvikens del kommer det att handla  
om en successiv förändring.«

innOvatiOner 
i fokus inom hela SCA

t e x t  C A R L  J O H A R D   f O t O  S C A

Ulf Larsson, VD SCA Forest Products.
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»Min definition av öppen innovation är 
att det är ett sätt att använda externa 
lösningar, idéer och kunskap ihop med 
interna kompetenser för att skapa nya 
och insiktsfulla lösningar samt att ta dem 
till marknaden. Det är kärnan i ett öppet 
innovationsklimat. Att man inte är rädd 
för att andra utanför bolaget kan mer  
och bättre.«

Det märks direkt att Bengt Järrehult 
är otroligt engagerad i innovationsfrågor. 
Exemplen och historierna kommer i en 
rasande fart. Han har varit med om såväl 
stora framgångar som totala floppar. 

»Ja, det är därför jag säger att det inte 
alltid är bra att få stora summor till ett 
projekt. För ju mer pengar du får, desto 
fortare vill investerarna ha pengarna 
tillbaka. Därför råder jag folk ofta att börja 
med en liten budget. Då har du råd med 
att misslyckas. Men lyckas du, så kan du 
efter ett tag skala upp.«

Att vara öppen är att få mer
Bengt Järrehult säger att ny kunskap  
uppstår i gränslandet mellan vad du kan 
själv och vad andra kan. Just därför är 
öppen innovation ett suveränt sätt att 
utveckla ett företag. 

»Det är rätt självklart egentligen. Lär  
man sig att använda kunskap från många 
olika håll, så blir det bättre. Antagandet  
att man kan bäst själv är ett säkert  
steg till olönsamma affärer. Tvärtom är  
det nödvändigt att söka sig utåt för att  
förbättra genpoolen.«

Bengt Järrehult exemplifierar med nya 
projekt, som är på gång inom SCA, där 
kunskap utifrån är nyckeln till framgång.
»Vi samarbetar bland annat med ett litet 
amerikanskt bolag som heter InnoCentive. 
De har bara 35 anställda men över 225 000 
människor, så kallade ’problemlösare’, i sitt 
nätverk. Det är människor på forsknings-
laboratorier, frilansare och gamla profes-
sorer, som har tröttnat på sudoku och vill 
ha riktiga problem att lösa.

Det vi gör är att vi skickar ut problem 
till nätverket, som ligger utanför vår egen 
kärnkompetens, men kompletterar det vi 
själva kan. Av de cirka 30 utmaningar vi 

t e x t  P E R  A R O N S S O N

Bengt Järrehult har arbetat i många år och på många olika sätt med innovationsfrågor. Idag står 

det »Fellow Scientist Innovation« på hans visitkort från SCA. Dessutom är han adjungerad  

professor vid Lunds Universitet. Det Bengt Järrehult och hans kollegor på SCA fokuserar allt mer 

på är »Open Innovation«.  Men vad är det?

Blöjan. Allt började med ett bolag 
som gjorde sytråd. Någon funderade 
och kom fram till konceptet rund-
stickning och fylla det med något. 
Det blev cellstoff, som sedan blev 
blöjor och dambindor.

Bengt Järrehult är innovationsrådgivare 
inom SCA och tillika adjungerad professor 
vid Lunds Universitet.

hittills delat ut, har vi helt eller delvis fått 
lösningar på två tredjedelar av dem. Det är 
en svindlande respons. 150 till 650 grupper 
arbetade med varje utmaning för att hitta 
lösningar för oss. Det fina i kråksången är 
att vi bara behöver betala för de som kom-
mer med en lösning, som passar in på våra 
specifikationer. Med andra ord är det en 
jättebra affärsmodell.«

Ju fler, desto bättre
Sekretessen är inte heller något problem, 
förklarar Bengt Järrehult.

»Nästan alla som jobbar på InnoCentive 
har god patentgrund. De agerar som  
ett membran mellan oss och de som är 
problemlösare. De går ut med frågan  
helt anonymt till nätverket. När vi får  
inkommande svar, så går folket på  
InnoCentive igenom allting. Sedan är det 
upp till oss att utvärdera och bestämma 
hur många av lösningarna vi betalar för. 

Problemlösarna får betalt och vi äger  
det immateriella rättigheterna. 

Så det här är en riktig succésaga. Att 
kunna själv är bra, men att bygga på vad 
andra redan gjort är ännu bättre. Det är 
lite som med IKEA. De gör en viss del,  
vi kunder gör resten.«

Bengt Järrehult är noga med att under-
stryka att utan de egna medarbetarna så 
skulle det inte fungera. Det är mixen av 
internt och externt kunnande, som  
är grundbulten för att lyckas med  
öppen innovation. 

»Allt det här har mycket med kulturen  
i företaget att göra. Tankarna om att  
hämta kunskap från andra har vi med i 
utvecklingssamtalen med våra forskare.  
Att det är bra för alla, individerna och 
företaget. Det gäller att få individen att 
känna att hans eller hennes kompetens 
ökar tack vare inspirationen och kunskaps-
tillskottet utifrån.«

Den goda naiviteten
Bengt Järrehult säger att det är en stor  
fördel i sammanhanget att vi svenskar 
anses vara smått naiva.

»Ja, så är det. Vi svenskar tror gott om 
varandra. Internationella undersökningar 
visar detta klart och tydligt. I USA litar 
25 procent av de vuxna på varandra. I 
Sydamerika bara 13 procent och i England 
numera bara 40 procent. I Skandinavien 
ligger vi mycket högre, kring 65-70  
procent. Just denna godtrogenhet gör att  
vi har ett försprång gentemot andra och 
det ger oss extra bra förutsättningar att 
lyckas i den typ av samarbete, som kräver 
förtroende mellan deltagarna.«

kUNSkAP
ny

UPPSTÅR I

GRäNSLANDET
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Vem gör vad och varför? Pussel-
bitarna är många och stundtals 
förvirrande, men rätt hoppusslade 
kan de svenska forskningsinsatser-
na hjälpa landets företag att ta sig 
mot helt nya innovationshöjder.

Innovation har blivit ett flitigt använt 
trendord i internationell affärsutveckling. 
Generellt kan sägas att de starkaste 
traditionerna och det mesta riskkapitalet 
finns i USA, men att de mest massiva 
satsningarna kring innovationer just nu 
görs i Sydostasien.  

Trots det tillhör Sverige världstoppen 
när det gäller innovationer. I analysen  
Global Innovation Scoreboard 2008  
placerade sig Sverige som etta och i  
European Innovation Scoreboard  
2010 var Sverige tvåa. En del i dessa  
framgångar förklaras av flera tjänste- 
innovationer, som till exempel Spotify  
och Skype.

EUs ambitiösa FoU-mål
År 2010 antog EU en strategi med namnet 
”Innovation Union”. Med den är förhopp-
ningen att 3,7 miljoner jobb ska kunna  
skapas och att den samlade BNP per år  
ska kunna öka med upp till 795 miljarder 
euro till 2025. 

För att detta ska bli möjligt behövs 
FoU-investeringarna öka till tre procent 
av BNP, samt att ytterligare en miljon 
forskare anställs i EU. Offentlig innova-
tionsupphandling, EU-gränsöverskridande 
riskkapitalfonder och ambitiösa satsningar 
på universitet är viktiga medel.

Sveriges tiotusenkronorsfråga
År 2013 ska Sverige få sin första inno- 
vationsstrategi. Arbetet med att ta fram 
den leds av Näringsdepartementet, som 
just nu har en dialog med berörda aktörer 
från näringslivet och från det offentliga. 
Dessa har en viktig fråga att besvara:  
Vad kan bidra till att Sverige får fram  
ännu fler innovationer?

Tillväxtverket fördelar regionalt
Tillväxtverket är en nationell myndighet 
med cirka 350 medarbetare på nio orter. 
Insatser för företag delas in i fyra områden: 
Affärsutveckling, kapitalförsörjning, 
enklare företagande och utvalda områden. 
Budget för 2012 är 3,7 miljarder kronor.

Vinnova miljardinvesterar
Vinnova, som är Sveriges innovations-
myndighet, ska öka konkurrenskraften hos 
forskare och företag i Sverige. Detta görs 
genom finansiering av behovsmotiverad 
forskning och utveckling av effektiva 
innovationssystem. 

Varje år investeras två miljarder kronor 
i nya och pågående projekt. Med krav 
på samfinansiering dubbleras de årliga 
investeringarna till motsvarande cirka fyra 
miljarder kronor.

Innovationsbron för företag i tidig fas
Innovationsbron ägs av staten och Industri- 
fonden och finns representerad i hela 
Sverige med regionala kontor på sju orter. 
Sedan 1994 har Innovationsbron investerat 
i tidig fas i cirka 300 företag, med en årlig 
investeringstakt på cirka 30-40 nya företag. 

SISP  vakar över 62 kuvöser
Swedish Incubators & Science Parks är 
den medlemsbaserade branschföreningen 
för Sveriges inkubatorer och science parks. 
SISP har 62 medlemmar över hela Sverige, 
som tillsammans har över 5000 företag 
med cirka 70 000 sysselsatta. De flesta av 
inkubatorerna och forskningsparkerna är 
länkade till universitet och högskolor.
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Charlotte Brogren är sedan 2009 generaldirektör för Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet. 
Hennes viktigaste uppgifter är att driva på utvecklingen av effektiva innovationssystem och 

att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år hanteras närmare 3 000 projekt och 
det investeras totalt cirka två miljarder kronor, som i praktiken blir det dubbla eftersom 

projekten i regel är samfinansierade.

kluster i 13 områden
I Sverige finns både formella och  
informella kluster, där forskning och 
utveckling är en självklar del för att 
skapa innovationer. Exempel på formella 
klusterbildningar är de 13 områden, som 
skapats inom ramen för Vinnovas tävling 
Vinnväxt, bland annat Triple Steelix 
(stålindustri i Bergslagen), Smart Textiles 
(textilindustri kring Borås) och Robot-
dalen (robotindustri i Mälardalen). 

Totalt finns cirka 40 klusterinitiativ, 
som hör samman med regionala inno-
vationsstrategier. Två av dessa är SSG:s nära 
samarbetspartners Number One Forest 
Industry Network och Paper Province.

Några övriga aktörer och faktorer
Länsstyrelser

Almi

Riskkapitalbolag

Affärsänglar

En miljon svenska företag

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Nyföretagarcentrum

Ung Företagsamhet

Svenskt Näringsliv

Företagarna

Forskningsinstitut

Teknikförordningen

Stiftelser

Fonder

SVERIGE
BEHÖVER

VäxLA UPP
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Innovationsprocessen är den process, som börjar med  

en idé och slutar med en innovation. En modern  

innovationsprocess är numera interaktiv och de flesta 

innovationer uppstår genom lärande, där en  

mängd olika aktörer, individer såväl som organisationer,  

på olika sätt är inblandade. Avgörande genombrott sker 

inte alltid nödvändigtvis vid forskningsinstitutioner eller

    i företags utvecklingsavdelningar - de kan lika  

        gärna uppkomma i produktions- eller brukarleden.

detta är en  
innovationsprocess

Idag är det i princip omöjligt för ett enskilt företag att  

upparbeta och rymma alla för innovationsprocessen  

nödvändiga kompetenser inom organisationen.  

Istället är de hänvisade till olika former av samarbeten  

med utomstående aktörer, såväl företag som andra  

typer av organisationer (exempelvis universitet) och  

enskilda individer. Av detta skäl har allt mer intresse  

under de senaste decennierna riktats mot det som i  

litteraturen benämns innovationssystem.

 

Triple helix
Ett innovationssystem består av en uppsättning aktörer,  

nätverk och institutioner, som är ömsesidigt involverade  

i en komplex väv av formella och informella beroenden. 

Aktörerna i ett så kallat triple helix brukar indelas i  

tre undergrupper:
 

Produktionsstrukturen (företag).

Kunskapsinfrastrukturen (högskolor och universitet).

Den stödjande strukturen (offentlig sektor).

Ökat intresse för 
innovationssystem

> > Universitet och högskolor för  
grundforskning
I Sverige finns det 34 statliga universitet 
och högskolor. Staten har ansvaret för 
grundforskningen och forskarutbild-
ningen. Målet med forskningspolitiken 
är att Sverige ska vara ett av världens 
mest forsknings- och utvecklingsintensiva 
länder och forskningen ska vara både bred 
och specialiserad. 

Den största delen av den statligt finansie-
rade forskningen utförs vid universitet och 
högskolor och nästan fyra procent av BNP 
går till forsknings- och utvecklingsarbete.

2

1

3
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Charlotte Brogrens definition av innovation 
är att det är en process som skapar värde 
för någon annan.

»Forskning är att omsätta pengar för att 
ta fram kunskap. Medan innovation är att 
omsätta kunskap till något som ger pengar. 
En uppfinning är inte en innovation. Det 
är först när det finns människor, som vill 
köpa och använda det som har hittats på, 
som det blir en innovation. Men det är 
inte bara produkter som är innovationer. 
Det kan vara allt från tjänster till något 
som förbättrar en intern process. Poängen 
är att det ska vara något som någon vill 
utnyttja i positiv bemärkelse.«

Innovation kan vara så mycket
Just den här breda betydelsen är något som 
Charlotte Brogren återkommer till flera 
gånger. Allt för att skapa en insikt om att 
innovation kan vara mer än vad vi kanske 
tror.

»Väldigt mycket händer i gränsytan 
mellan gamla kunskaper och nya appli-
kationer. Idag har vi ett samhälle, som till 
stor del är ’silo’-orienterat. Forsknings-
världen jobbar i sina silos, branscher  
jobbar i sina silos. Ofta har de varken tid 
eller lust att se vad de kan lära sig från 
andra områden.« 

Efterlyser mer branschsamarbeten
Här menar Charlotte Brogren att det 
finns mycket att göra. Hon delar närings-
minister Annie Lööfs uppfattning att det 
behövs mycket mer av branschöverskri-
dande samarbeten. 

»Jag är helt övertygad om att vi bara 
har sett början på utvecklingen. Ett 
aktuellt och bra exempel är det här med 
smarta elnät. Idén är att ta teknologi från 
telekombranschen och föra in idéerna och 
lösningarna på elsidan. 

Det handlar om att köra ström i båda 
riktningarna och i realtid mäta när man 
vill använda energin. Då kommer du som 
konsument att kunna välja att sätta på 
tvättmaskinen klockan tre på natten när 
elpriset är som lägst. Du styr på ett helt 
annat sätt din energianvändning och kan 
jämna ut topparna.«

konsten att vara smartare
Smartare el är ett exempel, där sporren och 
växandet är att föra över kunskap från en 
bransch till en annan. Förena två världar 
och på så sätt göra något nytt.

»Vi kan göra motsvarande sak på våra 
vägar. Med ett annat beteende, så kan vi 
slippa dagens besvärliga trafikköer. Forsk-
ning visar att en förändring på omkring tio 
procent är vad som behövs. Det är inte så 
att vi behöver halvera trafiken. Men kan 
bara några ändra sina vanor, så kan det bli 
en helt annorlunda trafiksituation. Här 
gäller det att ta fram nya produkter och 
tjänster, som hjälper människor att resa 
klokare. Alltså behöver vi inte bara bygga 
ut infrastrukturen, vi kan istället använda 
den på ett smartare sätt.«

Högskolorna måste 
jobba närmare närings-
livet för att förstå vilken 
kompetens studenterna 
ska ha. För mig är det 
en win-win situation.«

»

Behöver lägga in en högre växel
Charlotte Brogren tycker att vi har ett bra 
innovationsklimat i Sverige. Vi skulle  
annars inte vara så konkurrenskraftiga  
som vi är, påpekar hon.

»Men samtidigt händer det så mycket 
runt om i världen att vi måste utveckla 
oss för morgondagen. Just därför måste vi 
också utveckla våra innovationsfrämjande 
insatser. Även om du är världsmästare, så 
kan du inte slå dig till ro. Det finns alltid 
någon annan som vill erövra förstaplatsen. 
Den stora utmaningen för oss i Sverige är 
att vi måste lägga i en högre växel för att 
även fortsatt vara ledande.«

Charlotte Brogren understryker att 
samarbetet mellan akademin och närings-
livet är något som blir allt viktigare.
»Universiteten och högskolorna måste 
jobba närmare näringslivet för att förstå 
vilken kompetens studenterna ska ha.  
För mig är det en win-win situation.  
Det handlar om att lärosätena och  
företagen ska berika varandra. Det är  
ingen slump att majoriteten av våra  
projekt går ut på att att få ihop akademin 
med näringslivet.«

Projekt för skogsindustrin?
I praktiken betyder det att Charlotte  
Brogren och hennes 200 kolleger på  
Vinnova ser fram mot att få ansökningar, 
där företag eller branschorganisationer 
samarbetar med ett universitet eller  
en högskola.

»Ta skogsindustrin, det är ett klart  
styrkeområde. Så vi ser gärna att det  
kommer in kreativa projektansökningar 
om hur de ska vara konkurrenskraftiga 
även 2020-2030.«
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»Även om du är världsmästrare, så kan du inte  
slå dig till ro«, säger Charlotte Brogren , general-
direktör för Vinnova.
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tjänster och processer. Det kan också 
vara en affärsmodellsinnovation eller en 
systeminnovation. Det börjar dyka upp allt 
fler organisationer och företag med platta 
organisationer och en helt annan affärs-
modell. Norwegian Airlines är ett sådant 
spännande företag.« 

Nya utvecklingstrender
En annan intressant trend är de företag, 
som byggs upp kring tillfälligheter samt 
små och individuellt anpassade produk-
tionssystem.

»Se bara på alla tillfällighetsrestauranger 
och tillfällighetsbutiker, som har dykt upp. 
De ändrar på en parameter, nämligen tids-
dimensionen, som man tidigare inte har 

reflekterat över att man kan ändra.« 
Slutligen, att bygga upp nya och inno-

vativa företag kräver en viss långsiktighet 
och uthållighet. Hade det varit möjligt att 
utveckla ett företag som Virgin om det 
hade varit börsnoterat? 

»Det tror jag inte. Det var börsnoterat i 
två år, men sen köpte Richard Branson och 
några medarbetare tillbaka bolaget.«

kunskapssnobben Google
Trots att Google i dag omsätter 

24 miljarder dollar och anställer 

nästan 20 000 personer lyckas 

företaget behålla imagen som en 

småbusig, men snäll och harmlös 

uppstickare. Enligt Bengt Wahl-

ströms innovationsanalytiska 

modell är Google en »first mover« 

in på en helt ny marknad.

»De har i princip ändrat 

sökmotorfunktionen och genom 

adword skapat en helt ny mark-

nad och marknadsposition.« 

Google är samtidigt en strikt 

akademisk organisation,  

Grundarna kommer från Stam-

ford och har kvar sitt akademiskt  

matematiska synsätt, som  

präglar ledningen av företaget. 

»De tror benhårt på att alla 

problem kan identifieras och  

lösas matematiskt. Hela 

organisationen är akademiskt 

uppbyggd  med långa anställ-

ningsprocesser, men väl inne i 

företaget har medarbetarna en 

stor frihet, säger Bengt  

Wahlström och varnar samtidigt 

för den hurra-vad-vi-är-bra-

mentalitet, som finns inom 

Google och som delvis är byggd 

på bekräftad framgång.«

Nytänkaren Apple
Apple är, enligt Bengt Wahlström, 

en kombination av en »first  

mover« in på marknaden, en 

»second mover« och ett så kallat 

»blue ocean«-företag. 

»De har använt sig av gam-

mal teknik, men gjort det på ett 

genialiskt sätt via ny design.  

De har skapat helt nya markna-

der, där de råkar vara först på en 

befintlig marknad – ’blue ocean’. 

Det har skapat ett nytänk på ett 

helt annat sätt«, säger Bengt 

Wahlström.

Traditionalisten Microsoft
Microsoft var möjligtvis i tidernas 

begynnelse en så kallad »first 

mover« in på en helt ny mark-

nad, men numera är Microsoft en 

försvarande organisation och ett 

mer traditionellt styrt företag. 

»Microsofts stora misstag var 

att underskatta internets kom-

mande betydelse. Det lämnade 

utrymme för företag som Google 

och för öppen nätverksforskning, 

så kallad open source«, säger 

Bengt Wahlström.

Bejakaren Virgin
Virgin Group är en så kallad 

»second mover« in på sina  

olika marknader.

»Men företaget är oerhört 

skickligt och innovativt. Trots 

sin spretiga struktur, så är detta 

den organisation, som hanterar 

innovationerna elegantast«, 

säger Bengt Wahlström.

Virgin agerar snabbt och bola-

giserar sina omvärldssignaler. 

Medan andra företag försöker 

försvara det de har mot 

omvärlden, så är Virgin en 

bejakande organisation som 

ser möjligheter även i de mest 

omstörtande omvärldssignaler. 

Detta kräver en helt annan 

organisationsform.

»Virgin går helst in i mogna 

branscher, oligopol, där de olika 

företagen inte levererar den 

kundnytta som är önskvärd. 

Medarbetarna får sedan  

mycket fria händer och  

företagsstrukturen är mer  

byggd på beprövad erfarenhet  

än på affärsteori«, säger  

Bengt Wahlström.

Den kände omvärldsanalytikern Bengt 
Wahlström har i en kommande lic-
avhandling vid Mälardalens högskola 
specialstuderat de fyra företagen Google, 
Microsoft, Apple och Virgin ur innova-
tionssynpunkt. Avhandlingen, som ska 
läggas fram i september och har titeln 
”Organisationen, omvärldssignaler och 
innovationsförmåga” diskuterar kring och 
har byggt upp en modell utifrån olika 
teorier kring meningsskapande och inno-
vationsförmåga. I modellen ingår ett antal 
olika viktiga frågeställningar.

»När en organisation tar in omvärlds-
signaler in, hur uppmärksammas dessa, 
hur skapas mening av dem och hur lär sig 
människorna av dem? Hur är innovations-
förmågan och hur skapas olika typer av 
innovation? Är innovationerna disruptiva 
eller inkrementella? Är de skapade i or-
ganisationen i nätverk och är dessa öppna 
eller stängda? Är företaget först in på 
marknaden – så kallad ’first mover’ - eller 
är det en ’second mover’? På vilka mark-
nadsoceaner agerar företaget? Det finns 
blåa och röda oceaner, där röda oceaner 
motsvarar det befintliga marknads- 
utrymmet där alla slåss och där blå oceaner 
är ännu icke uppmärksammat marknads-
utrymme,« säger Bengt Wahlström.

Jämförelse mellan företagen
I syfte att illustrera modellen har han valt 
att testa den mot fyra framgångsrika före-

tag - Google, Microsoft, Apple och Virgin.
»Med erfarenhet av arbetet kan man säga 

att Virgin har byggt upp den mest lyhörda 
och innovativa organisationen, följd av 
Apple och sedan Google. På en linjär skala  
ligger Virgin i ena ändan till vänster,  
Microsoft i mitten och företag som Facit 
och Kodak, som har varit mest oförmögna 
att ta till sig omvärldssignaler, längst ute 
till höger,« säger Bengt Wahlström och 
fortsätter: 

»Microsoft och Google är mer på jakt 
efter bekräftande information. Information 
som bekräftar den egna omvärldsbilden. 
Apple är betydligt mer lyhörd och Virgin 
är mest lyhörd med att ta in de disruptiva 
signalerna. Virgins struktur passar bättre 
för en turbulent omvärld. De kan dra nytta 
av denna. De andra är i fallande grad mer 
intresserade av att omvärlden borde vara 
bestående och sig lik.«

Människosynen viktig
En viktig påverkande faktor när det gäller 
att bygga innovativa organisationer är 
synen på människorna. Av de fyra stu-
derade företagen har Google, Apple och 
Microsoft egentligen inte utmärkt sig för 
att ha några lysande företagsledare. 

»Ledningarna i alla dessa tre företag 
karakteriseras som auktoritära. Virgins 
grundare Richard Branson har däremot 
en stor social förmåga och han har lyckats 
bygga upp en entreprenörsstämning, trots 

att hans koncern har 50 000 anställda. 
Han har en bejakande människosyn och 
ger mycket ansvar i organisationen”, säger 
Bengt Wahlström. 

Google ger sina medarbetare en annan 
typ av frihet. 

»Här är det få begränsningar när det 
gäller affärsutveckling, samtidigt som 
organisationen är mer kunskapshierarkisk. 
Kunskap ger status inom Google, trots 
att grundarna säger sig vara emot allt vad 
hierarkier heter.«

Bengt Wahlströms slutsats utifrån sin 
avhandling är: »Den röda tråden är att  
bejaka och ge medarbetare frihet och 
mandat och se till att lita på dem. Ju mer 
hierarkiskt ett företag blir i dessa tidevarv, 
desto sämre blir innovationsförmågan.  
I den omvärld vi befinner oss med oerhört 
snabba och disruptiva marknader och 
affärsmodeller, produkter och tekniker och 
i en verklighet, där vi regelbundet utsätts 
för rätt dramatiska kast, så fungerar inte 
hierarkier. Företagen måste hitta sätt att 
bemyndiga sina medarbetare.« 

Nya affärsmodeller
Var finns då morgondagens Virgin?  
Var finns då idag de mest innovativa  
miljöerna för framtidens företag?
Bengt Wahlström väljer att leta bakom  
de idag självklara utmanarna. 

»Innovation behöver inte bara vara 
begränsad till att omfatta nya produkter, 

t e x t  C A R L  J O H A R D  

En avgörande faktor för skapande av innovativa organisationer är synen på människorna. »Det är viktigt 

att ge medarbetarna frihet och mandat och se till att lita på dem. Ju mer hierarkiskt ett företag är, desto sämre blir 

innovationsförmågan«, säger omvärldsanalytikern Bengt Wahlström, som i en avhandling har särskådat 

innovationskraften hos Apple, Google, Microsoft och Virgin.

DAgS ATT RIVA
Hierarkierna
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så är skillnaden mellan radikala  
och inkrementella innovationer

Radikala innovationer (även omstörtande eller disruptiva) 

skapar fundamentala förändringar i aktiviteter och beteenden 

inom en organisation eller bransch. Många radikala innovationer 

minskar värdet av tidigare kunskap och ökar osäkerheten inom en 

organisation eller bransch. Omstörtande innovationer, som ofta 

medför nedbrytande av existerande strukturer, kommer  

in på marknaden »nedifrån«, och är enklare och billigare än  

den etablerade teknologin.  
Inkrementella innovationer innebär små förändringar och  

förstärker snarare tidigare kunskap inom en organisation.

Den uppfinningsrika familjen
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Virgin är Richard Branson. Det var Richard, 
som 20 år gammal år 1970 grundade 
postorderföretaget och skivaffären Virgin 
i London. Två år sedan spelade Mike 
Oldfield in albumet Tubular Bells i den 
nybyggda inspelningsstudion i Oxford-
shire och därefter tecknades kontrakt 
med storheter som Sex Pistols, Culture 
Club och Rolling Stones. Virgin Records 
växte snabbt till att bli en av de sex största 
skivbolagen i världen.

Idag är Virgin mycket mer än så. Det 
är ett gigantiskt och vid första anblicken 
oöverskådligt och något förvirrande 
konglomerat bestående av drygt 300 bolag 
inom olika sektorer, som sträcker sig från 
mobiltelefoni, bredband, tv och radio, till 
resor, flyg, finansiella tjänster, fritid, musik, 
turism, hälsa och välbefinnande. Totalt  
sysselsätter Virgin Group cirka 50 000  
anställda i 34 länder och hade under 2011 
en omsättning på cirka 130 miljarder kronor.

Varumärket i fokus
Virgin är idag framför allt ett varumärke, 
som helt genomsyras av Richard Bransons 
person och värderingar. I hans management- 
filosofi är det de anställda och kundernas 
behov som står i centrum.

»Vi ska gå in och skaka om mogna och 
stela industrier och alltid ge kunderna 
det bästa erbjudandet. Kunden är i fokus 
i varje beslut vi tar«, säger Carla Stent, 
ansvarig för Virgin Management Head 
Office Companies. I 40 år har Virgins 
kärnvärden – kvalitet, kundvärde, innova-
tion, konkurrenskraft - varit oförändrade.

»Under senare år har dessa även  
kompletterats med hållbar utveckling«, 
säger Carla Stent. 

För detta har koncernen skapat den 

ideella stiftelsen Virgin Unite, som 
genomför program och kampanjer kring 
frågor om hållbar utveckling, liksom priset 
Earth Challenge, vars syfte är att stödja 
utvecklingen av miljöteknik. Virgin har 
även tillsammans med kända personlig-
heter som Peter Gabriel, Nelson Mandela, 
Graça Machel, och Desmond Tutu bildat 
gruppen Elders, som med sin samlade 
visdom, oberoende ledarskap och integritet 
hjälper till att hantera några av världens 
svåraste problem.

Satsar på de anställda
»Vi har samtidigt flyttat fokus och vår 
ambition är att hela tiden erbjuda vår 
befintliga kundbas något nytt och attraktivt. 
Våra kunder är mobila, tekniskt kunniga 
och IT-relaterade och de söker stil och  
vill få valuta för sina pengar. Virgin vill 
göra skillnad. Vi strävar efter att uppnå 
detta genom att ha kompetenta medar- 
betare, som strävar efter att ständigt  
leverera en oslagbar kundupplevelse«,  
säger Carla Stent.

Virgin satsar betydande resurser på att 
stärka och utveckla sina anställda, som 
betraktas som varumärkets ambassadörer 
ute i världen. 

»Virgin är en fantastisk arbetsplats och 
företaget står aldrig stilla. Här finns en 
kombination av rastlöshet och strävan 
mot fulländning, som får oss att ständigt 
gå framåt. Att vara anställd i Virgin är 

att vara disciplinerad och fullständigt 
lojal mot varumärket, men samtidigt vilja 
göra saker annorlunda och tänka utanför 
ramen«, säger Carla Stent.

kundlojalitet
Virgin vill bygga kundlojalitet inom de  
nya generationerna.  

»Vi vill att människor ska känna sig be-
kväma och ha kontroll över sina upplevelser. 
Från skärmar framför sätena på Virgin 
Americas flygplan kan de exempelvis alltid 
beställa vad de vill när de vill. Det är med 
produktkvalitet och kundlojalitet vi bygger 
vårt varumärke«, säger Carla Stent och ger 
följande exempel: 

»En treårig pojke, som skulle flyga med 
Virgin Atlantic i samband med en flytt, 
ville ta guldfisken med sig. Han kunde inte 
ta med den, men vår besättning såg ändå 
till att han fick en ny guldfisk när han kom 
fram till slutdestinationen och att den 
överlämnades till honom personligen när 
han lämnade planet. Idag är den personen 
en av våra mest lojala kunder, detta på 
grund av  positiv upplevelse när han var  
tre år gammal.«

Nya erbjudanden
Men kundlojaliteten förstärks inte bara 
genom en god service, utan också med en 
hel meny med attraktiva erbjudanden. 
»Vi vill gärna att de kunder som reser med 
våra flyg även stannar på våra hotell och 
går på våra gym och klubbar och växlar 
pengar på Virgin Money. Vi försöker  
förflytta gränserna och göra saker  
annorlunda. Genom att hela tiden addera 
produkter och tjänster som förstärker  
upplevelsen vässar vi vårt varumärke«, 
säger Carla Stent. 

Skapandet av varumärket och platt-
formen Virgin sammanfattar Carla Stent 
så här:

»Konkurrenterna kan inte efterlikna oss. 
Det här är ett annorlunda sätt att arbeta.« 

Virgin är idag framför allt ett varumärke, som helt 
genomsyras av Richard Bransons person 
och värderingar. I hans managementfilosofi är 
det de anställda och kundernas behov som står 
i centrum. »Konkurrenterna kan inte efterlikna 
oss. Det här är ett annorlunda sätt att arbeta«, 
säger Carla Stent, vice VD och ansvarig för Virgin 
Management Head Office Companies.

FÖreTaGeT där
männISkan är I 
FOkUS

»Kunden är i fokus i varje beslut vi tar«, säger Carla 
Stent, vice VD och ansvarig för Virgin Management 
Head Office Companies.
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»Det är ett styrande partnerskap med 
ansvar för den dagliga verksamheten. Vi 
arbetar alla i nära samarbete med Richard 
Branson. Varje partner är områdesansvarig 
för vad som händer inom sitt respektive 
område, liksom för att utveckla nya idéer 
och företag«, säger Carla Stent, vice VD 
och ansvarig för Virgin Management 
Head Office Companies.

De nya företagen är indelade i sex olika 
grupper - flyg, media och telekom, finan-
siella tjänster, hälsa och friskvård, fritid 
och grön teknik - där var och en drivs  
av en Managing Partner, som är expert 
inom området.

»Eftersom alla Virgin-företagen är 
så olika och oberoende, så har vi valt att 
utveckla en gemensam och stödjande 
ledarstil, där vi hjälps åt att utveckla och 
fastställa bästa praxis för kundservice, 
varumärkesfrågor och CSR.« 

En enda stor familj
Varumärket har numera blivit så starkt att 
Virgin varje år får in tusentals affärsför-
frågningar och uppslag både från interna 
och externa intressenter. 

»Vi går igenom alla dessa utifrån våra 
värderingar och möjligheten att fortsätta 
bygga varumärket för att hela tiden vara 
säkra på att de företag vi satsar på också 
ger avkastning på våra investeringar. Och 
de vi väljer att satsa på hjälper vi sedan 
att utvecklas. Några av alla dessa utveck-
lingsidéer går bra, medan andra är mindre 
framgångsrika. Vi arbeta nära alla dessa 
företag och vi tror på att försöka stödja 
folk att blir mer entreprenörsinriktade«, 
säger Carla Stent.

När ett Virgin-företag är igång, 
bidrar flera faktorer till att säkerställa 
dess framgång: Varumärkets makt och 
inflytande, Richard Bransons personliga 
rykte, nätverket av vänner, kontakter och 
samarbetspartners, den unika ledarstilen 
och personalens medinflytande.

»Alla våra företag ingår i en stor familj, 
vilket uppmuntrar till samarbete«, säger 
Carla Stent.

Lämnar inkubatormiljöerna
Få företag har modet, erfarenheten, 
kompetensen och resurserna att använda 
marknaden som en temperaturmätare på 
idéernas verkliga bärkraft. 

»Numera är det marknaden direkt som 
får avgöra om idéerna bär. Vi försöker få 
företagen på benen så fort som möjligt och 
de får stöd av sina styrelseledamöter, våra 
investment managers från avdelningen 
corporate finance och samarbetsmöjlig-
heterna med våra övriga Virgin-företag.  
I övrigt lämnar vi dem åt sig själva«, säger 
Carla Stent.

Även om inkubatormiljön är mindre 
viktig idag, så existerar dock fortfarande  
en sådan inom Virgin.

»Vi arbetade mer på det viset förr,  
nu väljer vi att utveckla ett antal mindre  
affärer i vår affärsinkubator.«

Inkubatorn är framför allt till för små 
företag, som behöver längre tid för 
att utvecklas på marknader som inte  
är konkurrensutsatta.

Nya utmaningar
Företagets största utmaning just nu är  
att kunna svara mot marknadernas  
snabba förändringar. 

»Den nya verkligheten med internet, 
social media, nya resmönster och  
växande behov av socialt engagemang och 
individuell tillfredsställelse, ställer oss inför 
nya utmaningar. Kundbehoven förändras 
snabbt och vi måste ständigt genom vår 
uppfinningsrikedom vara på tårna och 
snabbare kunna förnya våra erbjudanden. 
Dessutom tenderar företagen att bli fler, 
mindre och mer specialiserade jämfört 
med tidigare«, avslutar Carla Stent.

marknaDen 
fÅR fOSTRA De 
NyA föReTAgeN
Innovation och entreprenörskap är en 
integrerad del av Virgins själ och utveckling. 
För att klara av att styra 300 existerande 
företag och hela tiden utveckla nya idéer 
och företag, har Virgin Management Ltd 
(VML) skapats, som är ett centralt 
utvecklingsbolag i bolaget och som ger 
rådgivning och administrativt stöd till alla 
de olika Virgin-företagen runt om i världen. 

t e x t  C A R L  J O H A R D    f O t O  V I R G I N

Virgin Galactic – världens första kommersiella rymdfärja – har nu fått ett första godkännande från FAA för testuppskjutningar.
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Ringarna runt det branschövergripande 

samarbetet inom SSG Standard Solutions 

Group AB blir allt vidare. I drygt 50 år har 

viktiga projekt samordnats och utvecklats 

och innovationer tagits fram inom konstruk-

tion, inköp, underhåll och säkerhet för den 

svenska industrin.

Samarbetet är idag etablerat på flera 
områden. Omkring 500 experter arbetar 
i ett 60-tal kommittéer och arbetsgrup-
per för att strategiskt och operativt skapa 
kostnadseffektiva, kvalitetshöjande och 
säkra lösningar.

»Det finmaskiga kompetensnätverk vi 
har byggt upp, med duktigt och erfaret 
folk från industrin, har skapat en innovativ 
miljö som resulterat i många nya idéer  
och gemensamma lösningar på gemen-
samma problem«, säger Jonas Berggren, 
VD för SSG.

Svensk samarbetskultur
Sverige har sedan lång tid tillbaka en 
djupgående tradition av ett nära  
industriellt samarbete mellan arbets-
marknadens parter, mellan konkurrenter 
och mellan branscher. 

»Samarbete inom industrin och mellan 
konkurrenter är vid en internationell jäm-
förelse något helt unikt. Att just Sverige 
gått i bräschen beror på landets långa 
industriella samarbetshistoria, som bygger 
på en kombination av individualism och 
tilltro till institutioner«, säger Jonas  
Berggren, VD för SSG och fortsätter:

»Vi är övertygade om att samarbete 
lönar sig och vågar se bortanför den  
egna vinningen. Kollektiv intelligens 
skapar innovationskraft och nytta för det 
enskilda företaget.« 

Svensk industri arbetar tillsammans 
och kraftsamlar för att bli internationellt 
konkurrenskraftig. Genom att driva på  
gemensamma effektiviseringar har vi lyckats 
bli världsledande inom flera områden.«

En effektivare och säkrare industri
Ett spännande exempel är den webbaserade 
säkerhetsutbildningen SSG entre, som 
över 100 000 entreprenörer har genomgått 
och som tillkom därför att entreprenörerna 
tidigare var överrepresenterade i olycks-
statistiken. Under 2012 kommer entre-
passet att även kunna användas i industrins 
inpasseringssystem.

Två andra branschövergripande tjänster 
är SSG StanDarDer och SSG proDukt-
DatabaS. Den senare är en gemensam 
webbaserad katalog över medverkande 
industriföretags alla artiklar. 

»Gemensamma fördelar med nästan alla 
våra tjänster är högre kvalitet, säkerhet, 
kontroll och flexibilitet, liksom ökade 
kostnadsbesparingar, ökad anläggnings-
tillgänglighet och effektivare underhåll. 
Produktdatabasen bidrar även till lägre 
kapitalbindning och effektivare inköps-
processer«, säger Jonas Berggren.

en GemenSam 

 innovations-
fabrik

ssg entre 

Sveriges mest populära säkerhetsutbildning  
med över 100 000 utfärdade Entre-pass.  
Förenklar säkerhetsutbildningen av entreprenörer 
och minskar företagens kostnader. Är även  
tidsbesparande för entreprenörerna.

ssg access

SSG Entre som inpasseringskort förenklar han-
teringen av inpasserande entreprenörer, med en 
bättre kontroll, minskad administration och färre 
kort att hålla reda på.

ssg prODuktDatabas 

En strategisk artikeldatabas med över 650 000 
registrerade artiklar och drygt 40 anslutna 
industrier. Hjälper företagen att få bättre ordning 
på sina anläggningsregister och förrådssystem 
och skapar genom reservdelssamarbeten stora 
kostnadsbesparingar genom minskade stopptider 
och minskad förrådshållning. 

ssg acaDemy

Erbjuder en bred palett med ett 40-tal lärarledda 
och webbaserade utbildningar inom områdena 
teknik, underhåll, inköp, säkerhet, hälsa och miljö.

ssg leveranskOntrakt 

Förenklar och underlättar vid upphandling, inköp, 
konstruktion, driftsättning och leverans av  
industrianläggningar. Spar i slutändan både tid 
och kostnader för kunderna.

ssg stanDarDer 

Mer än 450 rekommendationer och anvisningar 
för konstruktion, upphandling, underhåll, montage 
och dokumentation av industrianläggningar för 
rätt kvalitet och hög tillgänglighet, hög person- 
och driftsäkerhet, stora tidsbesparingar i projekt-
arbetet och en kostnadseffektiv projektering.  
Är även ett effektivt stöd för inköp och uppfyller 
alla myndighetskrav.

ssg acaDemy tOOl

Ett verktyg för att hantera kompetens och  
följa upp behörighet för tillträde till anläggning-
arnas krav..

ssg samDOk 

En interaktiv tjänst, som förenklar, spar tid och 
kostnader för företagen vid uppförande av  
ledningssystem. Hjälper till att skapa ordning  
och reda på dokumentationen, förenklar  
uppföljning av lagar och myndighetskrav,  
förenklar distribution av viktig information  
till anställda, liksom förbättrar kontrollen på  
anställdas kunskap och kompetens.

ssg registreraD leverantör

En webbaserad gemensam industristandard, 
som hjälper svensk industri att kvalificera sina 
leverantörer samt att kontinuerligt bevaka att 
leverantörerna efterlever de krav som ställs.  
Tjänsten förkortar och standardiserar inköps-
förfarandet och sänker hanteringskostnaderna.

ssg leverantörsDatabas

En gemensam databas, som gör det enklare för 
beställarna att hitta leverantörernas produkter, 
liksom alternativa leverantörer, samtidigt som 
leverantörer och kunder förs närmare varandra.

ssg riskHanteringsmODell

En förklarande processbeskrivning, som innehåller 
metoder, mallar och checklistor kopplade till ett 
klickbart flödesschema.

Fokus på kundnytta
Sedan början av 2000-talet har SSG  
engagerat andra branscher i sitt nätverk och 
numera finns förutom skogsindustrin även 
stål-, gruv-, kemi-, energi- och verkstads-
branscherna representerade. Nya industrier 
tillför ny kompetens och tillsammans lär 
alla av varandra i en större omfattning.

SSG har hittills tagit fram ett stort antal 
tekniska standarder varav det idag finns 
450 att tillgå. Med SSG:s standarder har 
industrin också fått lättare att sätta press 
på leverantörerna.

För de som vill ha en chans i upphand-
lingarna gäller det att svara upp  
mot kraven.

»Och här är det viktigt att framhålla  
hur betydelsefulla begreppen hållbarhet 
och livscykelekonomi är. Vilket område  
vi än tar fram en standard inom, så  
handlar det om att lösa ett behov, att  
skapa energieffektiviseringar och att 
använda så lite material som möjligt i 
tillverkningen. Dessutom kan antalet  
förrådshållna artiklar minska.«

Standarder för  
rörsystem sparar stora belopp
Ett bra exempel är hur SSG utformat en 
gemensam standard för hur man ska 
projektera rörsystem.

»Genom att se över industrins behov, de 
erfarenheter som är gjorda och ta tillvara 
de bästa lösningarna på marknaden, har 
vi skapat en standard, som minskar 
kostnaderna för inköp av rör och rördelar 
för rörsystem med 30 procent genom en 
tillverkningsprocess med mindre
materialåtgång. I ett aktuellt projekt, så 
minskade kundens kostnad för investe-
ringen med 1,8 miljoner kronor«, berättar 
Jonas Berggren.
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I Karlstad och som en del av Karlstads  
universitet finns Centrum för tjänsteforsk-
ning (CTF), som är en ledande europeisk 
gruppering för forskning inom värde- 
skapande tjänsteinnovation. Här bedrivs 
ett stort forskningsprogram med bidrag 
från bland annat Vinnova på 75 Mkr,  
som heter »Service of innovation for 
sustainable business«.

Detta ska bidra till att stimulera och 
värdera idéer till potentiella innovationer, 
och sedan omsätta idéerna till tjänstesys-
tem. I projektet ingår flera samarbetande 
företag, bland andra Ericsson Global 
Services, Ikea, Volvo och Tetrapak.

»Många tekniska resurser är statiska och 
värdet uppstår inte förrän någon använder 
dem i ett visst sammanhang och i ett visst 
syfte, det är det som är innovationens kär-
na. Inom ramen för forskningsprogrammet 
försöker vi skapa en modell för att få fram 
denna kärna - The DNA of service inno-
vations«, säger Bo Edvardsson, professor 
i företagsekonomi, föreståndare för CTF 
och tillika vicerektor vid Karlstads univer-
sitet med ansvar för näringslivssamverkan.

SSGs industridoktorand
CTF har 64 medarbetare, varav 20 
doktorander och nio professorer plus ett 
antal disputerande forskare. Som en del av 

»Service of innovation for sustainable 
business« har CTF även startat ett VIPP-
program för att tillsammans med olika 
företag forska kring de värden som skapas 
inom fiberbaserade processer. Tre starka 
forskningsteman ligger till grund för 
VIPP: Massa, papper och grafisk teknik, 
Miljö och energi samt Serviceinriktad 
forskningsverksamhet.

Inom VIPP har industridoktoranden 
Per Myhrén valt att med SSG som  
utgångspunkt forska kring hur tjänste-
innovationer växer fram och utvecklas i 
industriella nätverk. 

kartlägger nyttovärden
»Ambitionen med min forskning är att 
kartlägga viktiga faktorer och områden, 
som är centrala för utveckling av tjänstein-
novationer. Forskningsprojektet ska också 
följa utvecklingen från idé till kommersiell 
tjänst och öka kunskapen om värdeska-
pande för kunder«, säger Per Myhrén.

»SSG är i sig en innovationsplattform 
och ett mycket spännande företag, som är 
fokuserat på att samskapa värden. SSG är 
bra på att förstå kundens system och hur 
dessa fungerar hos kunden. SSG bidrar till 
att trimma kundföretagens processer och 
vidareutveckla dem i kundens egen miljö. 
SSG:s kunder kan därigenom utveckla 
komponenter och utföra processer både 
effektivare och smartare, vilket i slutändan 
också gynnar kundernas kunder«, säger  
Bo Edvardsson.

Ersättning för det som skapas
En central del i CTFs tjänsteforskning  
är fokuserad på värdeskapande affärs- 
modeller - hur sådana ser ut och hur före-
tagen tar betalt. 

»Ibland är det exempelvis själva affärs-
modellen som är innovationen. Det blir 
allt vanligare att företagen tar betalt för 
det värde de skapar. Samspelet mellan 
aktörer och andra resurser ökar och just i 
det gränssnittet uppstår många nya inno-
vationer«, säger Bo Edvardsson.

Sverige är unikt
Som gästprofessor vid National University 
i Singapore, har Bo Edvardsson också fått 
en djup insyn i andra forskningskulturer. 
Här tycker han att Sverige i en internatio-
nell jämförelse ligger långt framme.
»Vi har ett klimat, där samarbete mellan 
företag och forskare och akademiska forsk-
ningsmiljöer är väl utvecklat, jämfört med 
hur det ser ut i exempelvis i Singapore, 
USA eller Tyskland. Sverige lägger ned 
betydande offentliga medel på forskning 
och det är min starka övertygelse att dessa 
investeringar borde kunna växlas ut mer. 
För detta krävs människor med kompetens 
och här borde näringsliv och akademi  
tillsammans utveckla nya former för en 
ännu bättre samverkan«, säger Bo  
Edvardsson och avslutar: 

»Idag tycker jag att det är en alltför 
splittrad bild med alldeles för många  
aktörer och för små forskningsmiljöer. 
Med större forskningsmiljöer ökar  
möjligheterna att på ett helt annat  
sätt hämta hem internationell kunskap  
och kompetens.«

Ledande  
ForSknInG om 

kUndnyTTa
Vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) i 

Karlstad pågår ett forskningsprojekt med 

utgångspunkt från SSG om hur tjänste- 

innovationer växer fram och utvecklas i 

industriella nätverk. 

»SSG är ett mycket spännande företag,  

som bidrar till att trimma kundföretagens 

processer och vidareutveckla dem och  

göra dem effektivare och smartare i deras 

egen miljö«, säger Bo Edvardsson, professor  

i företagsekonomi och föreståndare  

för CTF. 

»Vi försöker skapa en modell för att få fram tjänsteinnovationernas 
DNA«, säger professor Bo Edvardsson.

»Ambitionen med min forskning är att öka kunskapen om hur nyttovärde skapas 
för kunden«, säger Per Myhrén, industridoktorand vid Karlstads universitet.
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IBM är ingen dagslända. Förra året fyllde 
IBM imponerande 100 år. Ett företag 
som varit med så länge och vid åtskilliga 
tillfällen under sin sekellånga levnad rent 
teknologiskt har förnyats och återfötts 
har inte länge något att bevisa. Det klarar 
naturligtvis av att ta de nya teknologiska 
etersprång, som världens ledande företag 
laddar inför just nu.   

»Vi har inte bara lyckats med att 
förändra oss över tiden och anpassa oss 
till nya utmaningar. Vi har varit med om 
att leda många av dessa förändringar. Det 
är när man vågar vara först inom ett visst 
område, som man blir unik«, säger Peter 
Bjellerup, som arbetar som organisations-
konsult inom IBM Global Business  
Services och där hjälper företag, organisa-
tioner och deras personal att implementera 
olika sociala nätverk och se möjligheterna 
med »social business«.

IBMs DNA
Denna unika förändringsförmåga ställer 
krav på innovation. IBM investerar årligen 
sex miljarder dollar i FoU och har idag tio 

olika forskningscentra världen över. 
Företaget har fostrat tre nobelpristagare 
och toppat den amerikanska patentligan 
under de senaste 19 åren i följd - långt  
före Google och många andra media-
rosade företag. 

»Vi utvecklar hela tiden ny programvara 
och nya tjänster, som också dominerar 
våra intäkter. Innovation och förmågan att 
ställa om sig och anpassa sig till vad som 
gäller i framtiden är vår ryggrad. Nästan 
alla teknologiföretag som skapas idag 
bygger på en idé om en teknisk uppfin-
ning. Det som gör IBM unikt är urfadern 
Thomas J Watsons arv – han byggde ett 
företag med ett DNA, vars strukturer, 
processer och motiverade medarbetare är 
dedikerade att skapa innovation, anpassad 
till en ständigt föränderlig omvärld.«

Nya vindar
År 2012 är det återigen nya vindar som 
blåser – även på IBM. Innovation är ett 
krav för fortsatt överlevnad och lika stort 
är kravet på att kunna förändras. Produk-
ternas livscykler blir kortare, samtidigt 

som möjligheterna att vara unik blir allt 
svårare. Med internet och sociala media 
hamnar medarbetarna och kunderna i ett 
allt tydligare fokus.

»Idag är det inte enbart företagens 
forskningsavdelningar, som arbetar med 
forskning och utveckling. Vi måste  
engagera så många som möjligt för att 
kunna driva innovation, internt och 
utanför företaget. Vi engagerar alla våra 
anställda och vi ber därför våra kunder  
om råd och förslag till att utveckla våra 
produkter, vilket ställer helt andra krav 
på de tekniska lösningar vi har tillgång 
till. Den ’social business’ vi är på väg att 
utveckla handlar inte längre bara om  
teknologi, det är också en kulturell fråga.« 

De förändringar som måste till  
involverar alla anställda. 

»Det handlar om individernas vilja att 
förändras och utvecklas, både personligt 
och som tillgång för företaget och orga-
nisationen. Att våga dela kunskap för att 
få kunskap av andra. Det är inte naturligt 
för alla. En viktig fråga varje företag måste 
ställa sig är - hur går vi som bäst till väga 

Vad får vi om vi kombinerar Social Business med Business Analytics och sedan kryddar 
anrättningen med lite maskininlärning? Jo, vi får Systems of People eller folkoptimerade 

processer, som enligt IBM är en av de ledande utvecklingstrenderna just nu.
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för att möjliggöra och uppmuntra innova-
tion, som en naturlig del av vår vardag?«

Social business
Att arbeta med interna och externa sociala 
nätverk är idag en naturlig del av vardagen 
på IBM. 

»Vi och även jag jobbar dagligen med 
att implementera sociala intranät och 
extranät hos våra företagskunder. På  
IBM har vi en intern community med 
totalt 600 000 profiler, som täcker alla 
40 000 medarbetare plus ett stort antal 
inhyrda konsulter. Det är ett internsocialt 
ekosystem, det är en modern form av öppen 
innovation och det är i dessa nätverk det 
dagligen händer saker. Här handlar det 
inte längre om att leda kunskap, utan om 
att frigöra befintlig kunskap och den inne-
boende potentialen hos medarbetarna.  
Det är inte längre bara tomt prat –  
personalen har definitivt blivit vår vikti-
gaste resurs.«

Idag har IBM en otrolig närvaro  
av intraprenörskap. 

»Vi har, som i alla stora företag, tunga 
processer, kontrollstrukturer och hierarkier 
– så kallade silos. Men sociala nätverk har 

inte kommit till för att riva dessa  
pyramider och hierarkier. De bidrar istället 
till att bygga broar mellan dem. Vi har  
skapat ett innovativt nätverk med slump-
mässig kunskap, som går kors och tvärs 
mellan alla dessa silos och som i slutändan 
leder till innovationer. Det är den slutliga 
befrielsen från och separationen mellan  
beslutshierarki och informationshierarki.«

Det ger, enligt Peter Bjellerup, en  
sprudlande energi med stor frihet och 
stort ansvar för innovation och kommuni-

Drift av företag och organisationer  
har i många avseenden handlat om att 
systematisera, att definiera processer och 
att införa olika sorters kontrollmekanismer. 

»Social business« går ut på att släppa  
fram medarbetarnas kraft, engagemang 
och kunskap. En grundbult är att låta  
medarbetare hitta varandra och varandras 
kunskap och erfarenhet tvärs över de  
etablerade strukturerna och oavsett 
geografiska begränsningar. Däri ligger 
tjusningen och potentialen.

aFFärSmäSSIGa 
FÖrdeLar  
med  
SOCIALA NäTVERK

kation. »Jag som medarbetare tycker det är 
helt fantastiskt – jag sitter själv i förarsätet 
när det gäller min professionella utveckling. 
På IBM uppmuntrar vi starkt att de an-
ställda delar med sig av sin kunskap, såväl 
internt som externt i olika sociala nätverk 
för att driva projekt framåt och samarbeta 
över gränser och tvärs över olika organisa-
toriska strukturer.« 

Global Technology Outlook
Nu när sociala nätverk och »social business« 
sakta är på väg att bli en nödvändig vardag 
i många företag och inte är någon nyhet 
längre, så väntar alla på nästa utvecklings-
steg. IBMs uppmärksammande interna 
evenemang Global Technology Outlook 
2012, som är en kraftsamlande årlig 
trendspaning för IBMs högsta ledning, 
avslöjade i mars i år det spännande svaret: 
Den nya utmaningen som kommer är 
»Systems of people«. 

»Social business genererar idag ofantliga 
mängder värdefull data, såsom värde-
ringar, preferenser, erfarenheter, relationer, 
karaktäristika och vanor. Tillsammans med 
nya kapaciteter inom Business Analytics, 
så öppnar det helt nya möjligheter att 
anpassa, optimera och utveckla verksam-
heter. Det skapar gränsytor på sätt som vi 
tidigare inte vågat drömma om och ännu 
inte fullt ut kan föreställa oss.«
För att kunna nå dit krävs en fortsatt 
forskning och utveckling inom området 
maskininlärning, det vill säga utveckling  
av självlärande maskiner som räknar ut 
sina egna sannolikheter. Här har IBM 
kommit långt, för två år sedan utvecklades 
exempelvis datorn Watson, som kunde  
tolka instruktioner, dra slutsatser, uttrycka 
sig med mänsklig och talad kommu-
nikation och som slog de amerikanska 
mästarna i Jeopardy.

»Denna kunskap vidareutvecklas nu. 
Bland annat kan datorerna användas  
för att göra anmärkningsvärt träffsäkra 
patientdiagnoser utifrån individernas  
beskrivning av sina krämpor och svar  
på datorns följdfrågor. Detta skulle  
man kunna använda till att kategorisera 
den mänskliga kommunikationen.  

Forskarna har bland annat experimenterat 
och tagit fram ett analysverktyg på en 
säljkår inom IBM, som utfärdar varningar 
för förväntade underprestationer. När 
säljarna visar tecken på att tappa kunskap 
eller motivation, kan de då ges extra stöd 
och utbildning«, säger Peter Bjellerup.

Tillämpning av »Systems of people«
Förutom rejäl analyskapacitet av mängder 
av data krävs kapacitet och metodik för att 
sortera och kategorisera ofantliga volymer 
av ostrukturerad data från externa och 
interna sociala plattformar, ett område  
där nya kunskaper från maskininlärning 
kan komma väl till pass.

De framtida tillämpningsområdena  
är stora.

»Fram till idag har vi nått så långt vi 
kan i arbetet med att optimera flöden av 
material, resurser och transaktioner och 
strukturerat processer inom traditionella 
processtunga områden som finans, HR 
och logistik. Marginalnyttan har börjat 
avta avsevärt. Därför vänds nu företagens 
uppmärksamhet istället mot andra och  
nya verksamhetsområden, som behöver 
förbättras. Fokus skiftar till människorna 
bakom processerna, både externt och 
internt, och till mer mänskliga processer, 
som CRM, kundservice, sälj och  
säljledning, tjänsteleverans samt FoU.«

»Om dagens system visar oss att  
försäljningen gått ner inom ett segment,  
så kommer vi med hjälp av ’Systems  
of people’ framöver även förstå varför  
så sker och kanske till och med tidigt 
kunna fånga upp varningssignaler i  
form av tecken på bristande motivation  
eller behov av kompetensutveckling  
baserat på marknadernas nya preferenser 
och utveckling«, säger Peter Bjellerup  
och avslutar:

»En viktig utmaning i detta samman-
hang blir självfallet att information 
om människor inte kan hanteras som 
andra varor och transaktioner. Integritet, 
samtycke och respekt måste vävas in i alla 
aspekter, liksom flexibilitet att hantera de 
skilda villkor som gäller i lagar och avtal  
i olika länder.«

 

Effektivitet och snabbhet 

Tidigare problemlösningar blir lättare  

åtkomliga, vilket minskar »återuppfinnandet 

av hjulet«.

Kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsspridning 

Publik kunskap gör det lättare för de egna 

experterna att utveckla det gemensamma  

kunnandet och för övriga medarbetare att  

ta del av den egna expertisen. 

Attrahera och behålla medarbetare

Sociala nätverk ökar företagets attraktions-

kraft bland unga nyutbildade.

Inspiration och affärsutveckling

När medarbetare kommunicerar fritt delas 

tankar, aktiviteter och åsikter och då sker också 

oväntade möten, som bidrar till att nya idéer 

och nya tillämpningar föds.

Personlig utveckling

Ökade möjligheter att själv driva och styra sin 

professionella utveckling.

För två år sedan skapade IBM datorn Watson, som i en TV-sändning slog de amerikanska mästarna i Jeopardy.
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f O t O  I B M

»NyA gRÄNSyTOR  
SKApAS pÅ SÄTT SOM  
VI TIDIgARe INTe  
VÅgAT Drömma  
Om Och ÄNNu INTe  
fuLLT uT KAN  
föReSTÄLLA OSS.

»
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Det finns otroligt mycket att göra när det 
gäller innovationspolitiken. Egentligen  
är väl den enda begränsningen vår egen 
fantasi. Men i praktiken finns det andra 
mer konkreta hinder. Till exempel vanans 
makt. Att vi människor har en tendens att 
lite för ofta göra som vi alltid har gjort. 

Ett exempel är att branschöverskridande 
samarbeten inte är så vanliga som de borde 
vara. Annie Lööf menar att det är något, 
som skulle kunna öppna helt nya möj-
ligheter och affärer. Därför har Vinnova, 
som är Sveriges innovationsmyndighet, 
på regeringens uppdrag utlyst ett antal 
strategiska innovationsområden. 

»Tidigare hade vi branschprogram, där 
man specialiserade sig på vissa branscher. 

Vi tror nu mycket på att peka ut vissa 
strategiska områden. Exempelvis kan 
skogsindustrin samarbeta med kreativa och 
kulturella näringar för att på så sätt växel-
dra med hjälp av varandras styrkor.«

ökad samverkan blir avgörande
Annie Lööf säger att nya konstellationer 
och nya arbetssätt är vad som behövs. 
Mer korsbefruktning med andra ord.

»Samverkan mellan näringsliv och det 
offentliga, men också mellan näringsliv 
och akademi och olika branscher, är helt 
avgörande för att vi ska hitta nya inno-
vationer och nya lösningar. Helt enkelt 
att olika perspektiv och kunskaper bryts 
mot varandra. Det är så vi hittar de nya 

innovativa lösningarna. 
Jag hoppas att forsknings- och inno-

vationspropositionen, som kommer till 
hösten tydligt pekar ut betydelsen av  
att olika branscher samverkar kring att 
hitta innovativa lösningar tillsammans 
med akademin.«

I nuläget kan Annie Lööf inte avslöja  
så mycket om propositionen, eftersom 
arbetet med den pågår för fullt. Men får 
Annie Lööf bestämma, så kommer just 
tankarna om samverkan och samarbete  
att prägla innehållet. 

Samtidigt så finslipas det i regerings-
kansliet på en nationell innovations- 
strategi, som också ska presenteras till hösten.

För näringsminister Annie Lööf (c) är innovationsfrågan central. Hon säger att om Sverige även 
i framtiden ska ligga i framkant av utvecklingen, så gäller det att utveckla det övergripande 

innovationsklimatet och vi måste få betydligt fler branschöverskridande samarbeten. 

t e x t  P E R  A R O N S S O N    f O t O  PAW E L  F L AT O

VI behöVeR  
samverka 

MeR Och bÄTTRe
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Näringsminister Annie Lööf är 
mycket förväntansfull inför 
den nationella innovationsstrategi, 
som det just nu finslipas på och 
som regeringen ska presentera 
till hösten.
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är med den insikten som hon vill forma 
framtidens innovationspolitik.

»Sverige har varit, och är, väldigt duktigt 
på grundforskning. Men det vi behöver 
bli bättre på är kommersialiseringar, att 
få ut gångbara produkter och tjänster på 
marknaden. Då är givetvis samverkan  
mellan akademin och näringslivet en  
otroligt viktig faktor. Jag vill också peka  
på att man ibland glömmer bort  
industriforskningsinstituten, som har 
en väldigt stor betydelse exempelvis för 
processindustrin.«

Vill inte sitta i gungstolen
Innovation är ett hett ämne. Mycket är på 
gång, vilket den kommande innovations-
strategin och forsknings- och innovations-
propositionen är tydliga bevis på. Men 
betyder alla de här resonemangen om 
vikten av samverkan att vi i Sverige har 
varit dåliga på att samverka fram till nu?
»Nej, absolut inte. Jag skulle nog snarare 
säga att det är något som vi kan förbättra. 

Jag tror att vi kan jobba betydligt mer  
med att förstärka varandras perspektiv  
och fördelar. 

Vi är ett exportberoende land och det 
som händer i vår omvärld påverkar oss 
direkt. När vi tittar på internationella 
rankingar, så är vi det mest kreativa landet 
i världen. Då kan man tycka att det är 
fantastiskt och sätta sig i gungstolen och 
vara nöjd med läget. Det vill inte jag. Jag 
triggas av utmaningen. För mig handlar 
det om att Sverige ska ha den positionen 
också om fem och tio år.«

möjligt. Det är bästa sättet att få män-
niskor att öppna sig och dela med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter. Vi har 
haft många regionala dialogmöten, där vi 
har varit på plats och samlat några hundra 
människor till olika workshops för att just 
få många inspel från olika håll.«

Samverkan. Breda lösningar. Våga tänka 
nytt och annorlunda. Ta nya initiativ. Det 
är vad Annie Lööf hoppas och tror på.
»Sverige leder ligan vad gäller innovations-
kraft i EU. Men vi ser ju att andra länder 
rustar. Framför allt länder utanför EU, som 
Kina, Indien och Brasilien. Ska Sverige stå 
sig i den globala konkurrensen, så måste vi 
arbeta med fortsatta reformer och ha en tät 
samverkan mellan akademi och näringsliv.

Jag vill se att fler innovativa miljöer 
växer fram. Att vi drar nytta av den styrka, 
som finns runt våra högskolor och univer-
sitet i hela landet kring att bygga upp klus-
ter och broar mellan det lokala näringslivet 
och den regionala högskolan.«

Vi måste lära oss av våra konkurrenter
Även om varje land har sina egna unika 
förutsättningar, så understryker Annie 
Lööf att det är viktigt att se och lära av 
andra länder. Hon nämner USA och Israel 
som två föregångsländer.

»USA har ju länge arbetat med inno-
vationsfrågor. Där lägger man ner stor 
energi just på att skapa innovativa miljöer. 
Silicon Valley är en sådan viktig miljö för 
kapitaltillgång och entreprenörskap.
Vi behöver se hur andra länder arbetar för 
att stärka sina näringsliv, eftersom de är 
våra konkurrenter. Ibland kan jag känna 
att vi har levt och konkurrerat inom landet. 
Värnamo har sett Stockholm som sin 
största konkurrent när huvudkonkurrenten 
egentligen är Shanghai i Kina eller Sao 
Paolo i Brasilien.«

Ett sätt att skapa värden
Annie Lööf ser innovation som ett sätt att 
skapa värden för kunden och att förändra 
och förädla produkter och tjänster. Det 

Ny nationell innovationsstrategi
»Vi måste ännu tydligare dra nytta av 
näringslivets kunnande och av nya forsk-
ningsrön och resultat från akademin. Vi 
måste hitta de innovativa miljöerna, där 
de här mötena kan äga rum, och det är 
lite syftet med innovationsstrategin, som 
vi har arbetat med i ett år nu. Jag tror att 
strategin kommer att bli en oerhört viktig 
plattform, där vi lyfter fram nya arbetssätt 
och där vi arbetar branschöverskridande.

Det som är unikt med den här strategin 
är att alla departement är med i processen 
för att diskutera hur vi kan tänka inno-
vationer brett och inom olika sektorer 
i samhället. För det är viktigt att vi ser 
innovationer både inom det offentliga  
som skola och sjukvård, men också givetvis 
i näringslivet.«

kreativa inspel från hela landet
I arbetet med den nya strategin har grund-
bulten varit öppenhet och transparens.
»Ja, det har vi velat ha så mycket av som 

samverkan MeLLAN OLIKA 
bRANScheR, NÄRINgSLIV, DeT OffeNTLIgA 
Och AKADeMI ÄR heLT AVgöRANDe föR 
ATT VI SKA hITTA NyA INNOVATIONeR Och 
NyA LöSNINgAR.

»

»

»Jag tror att innovationsstrategin kommer att bli en oerhört viktig plattform , där vi lyfter fram nya arbetssätt 
och där vi arbetar branschöverskridande«, säger näringsminsiter Annie Lööf.

Annie Lööf kommer från Värnamo och är 

partiledare för Centerpartiet. Hon tillträdde 

som näringsminister i september 2011. År 2006 

blev Annie Lööf invald i Sveriges Riksdag.

Om Annie Lööf
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På SSAB har man skapat ett särskilt 
kunskapscenter, som erbjuder kunder 
över hela världen innovationsstöd i deras 
olika utvecklingsprocesser. SSAB Know-
ledge Service Center består av ett 40-tal 
kompetenta och erfarna specialister inom 
området höghållfast stål. 

»Vi har haft teknisk support till 
våra kunder i olika former i över 50 år. 
Tillsammans försöker vi nu via kunskaps-
centret finna mer optimala lösningar för 
kundernas produkter. Vi tycker att det 
är ett starkt erbjudande«, säger Gunnar 
Lindström, chef för SSAB Knowledge 
Service Center.

SSABs experter ger konkreta råd när 
kunderna vill uppgradera sina produkter 
eller processer.

»Vi hjälper till med det mesta i hela 
utvecklingsprocessen – allt från ren FoU 
till att få igång produktionen - beroende 
på kundernas intresse, storlek och behov  
av stöd. Vi brukar säga att vi kan hjälpa 
kunden i hela kundens utvecklingsprocess«, 
säger Gunnar Lindström. 

Stor satsning
I utvecklingsarbetet samarbetar kun-
skapscentret med olika institut runt om i 
världen, kunder och konkurrenter. 

»Vi arbetar också nära SSABs Tech  
supportorganisation, som är kundernas 
första kontakt i tekniska frågor. Den är  
lokalt utplacerad och finns idag spridd 

över världen«, säger Gunnar Lindström.
Närmare 300 utvecklingsprojekt plus 

ett stort antal mindre stödåtgärder hinner 
utvecklingsexperterna med varje år.  
Dessutom arrangeras kundanpassade  
utbildningsseminarier. Förra året utbildades 
2700 kunder i höghållfasta material. 

krav på kunderna
Helst vill SSAB gå in så tidigt som möjligt 
i utvecklingsprocessen, detta för att uppnå 
maximal nytta för kunden och för att 
minska risken för problem. 

»De krav vi ställer på kunderna för att vi 
ska engagera oss är att de har en affär som 
vi tror på och att de besitter egen kom-
petens, egna resurser och intresse av att 
utveckla affären. Det behöver inte vara de 
största kunderna, utan vi hjälper även små 
kunder med intressanta idéer och affärer«, 
säger Gunnar Lindström.

Från ax till limpa
Första steget är att bygga upp kunskapen 
hos kunden, så att denne förstår varför,  
hur och för vad man ska använda höghåll-
fasta material. 

»Vi tar fram handböcker och håller egna 
kurser, via webben, hos SSAB och ute hos 
kunderna«, säger Gunnar Lindström. 

Nästa steg är att hjälpa till med 
produkt-utveckling, idéskapande och  
innovation för att ta fram de mest optimala 
lösningarna utifrån kundernas produkter 

och SSABs material. 
»Här har det ofta hänt att vi kunnat 

räkna hem en viktbesparing på 30 procent 
och mer genom en optimal användning av 
vårt material«, säger Gunnar Lindström.

Det tredje steget i processen är sedan 
att säkra idén i labbet och visa att den inte 
bara är en teknisk beräkning. 

Det fjärde steget blir slutligen igång-
sättningen av produktionen med konkreta 
bearbetningsrekommendationer och med 
utgångspunkt från produktionseffektivitet. 

»Ofta kan man tjäna stora pengar även 
i en effektivare produktionsprocess genom 
att kombinera våra material med en opti-
mal konstruktion.«

Positiva kunder
Allt utvecklingsarbete resulterar  
dessutom i en mängd argument för kun-
dens säljstyrka. 

»Vi har då på ett heltäckande sätt varit 
med under hela resan från kunskapsupp-
byggnad till försäljning av färdiga produk-
ter. Kunderna är mycket positiva till detta 
samarbete, som vi inte tar betalt för utan är 
en naturlig del av vårt kundstöd och vårt 
varumärke. Vår bonus är att vara en viktig 
länk för kunderna i deras utvecklings-
arbete och att vi själva tidigt får in idéer 
från marknaden, som utvecklar våra egna 
produkter och vässar våra olika processer«, 
avslutar Gunnar Lindström.

De erbjuder kunderna  
fri produktutveckling
SSAB Knowledge Service Center är ett kundorienterat kunskapscenter, där stålkoncernen med hjälp av 
40 egna experter har utvecklat ett unikt sätt att samarbete med kunderna i deras FoU-processer. 

»Erbjudandet, som är kostnadsfritt för våra kunder, skiljer oss från andra stålleverantörer. Det är en 
satsning, som stärker vår egen innovationskompetens, våra kundrelationer och vårt varumärke,« 
säger Gunnar Lindström, chef för SSAB Knowledge Service Center.

Många av de projekt SSAB Knowledge 
Service Center engagerar sig i är  
konceptuella.

»Vi försöker använda den kunskap vi 
besitter om vårt eget material till att ta 
fram olika konceptuella lösningar, som  
är till nytta för våra kunder. Ett sådant  
är exempelvis det optimala lastflaket - 
skopan. På så sätt kan vi nå ännu fler 
kunder med vår kunskap, säger Gunnar 
Lindström«, chef för SSAB Knowledge 
Service Center.

Här följer några andra utvecklingsexempel:

Lättare och starkare järnvägsvagnar
LKAB har utvecklat en lättare och starkare 
järnvägsvagn som kan transportera mer 
järnmalm och som dessutom kräver  
mindre underhåll, lägre energikostnader 
och lastar mer. 

Lägre transportkostnader för silos
En kund till SSAB i Spanien har  
utvecklat en ny silokonstruktion i höghåll-
fast stål som är både lättare och billigare 
att transportera.  

Klimatsmart plåt
SSAB har utvecklat plåten Prelaq Energy, 

som sänker ishallarnas energibehov med 
tio procent. För en normalstor ishall  
innebär det en årlig kostnadsbesparing på  
cirka 100 000 kronor per år. 

Elbil av höghållfast stål 
En brittisk tillverkare har med hjälp av 
höghållfast stål från SSAB tagit fram  
ett nytt lätt och starkt chassi, som ger 
bättre lastkapacitet, lägre förbrukning  
och sänkta materialkostnader.

Blyfritt stål för klockindustrin
Sandvik Materials Technology har utvecklat 
en ny blyfri stålsort med samma eller 
bättre egenskaper än de material som  
idag används inom klockindustrin. 

Lättare & starkare
produkter

> 

> 

> 

> 

> 
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SSAB Knowledge Center engagerar 
sig varje år i över 300 av kundernas 
utvecklingsprojekt.
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Den danska lekjätten Lego gick vilse bland sina  
innovationer och miljardförluster hotade företagets  
existens. En ny handfast ledning och ett nytt grepp  
om innovationskulturen blev räddningen.

LEGOS INNOVATIVA 
REVANSCH

Det barn i Europa som inte satt samman 
två plastklossar av märket Lego är svårt 
att finna. Sedan familjen Christiansen i 
mitten av förra seklet uppfann leksystemet 
och startade företaget har utvecklingen 
varit sagolik.

Men på 1990-talet inträffade något som 
försatte bolaget i en svår kris.

»Den dåvarande ledningen ville styra 
bolaget mot en bredare marknad. Visionen 
var att bli ett varumärke för hela familjen, 
inte bara för barnen. Men det skulle visa 
sig vara ett misstag att börja tillverka till 
exempel barnkläder, men även att driva 
nöjesparker. Varför skulle en leksaks-
producent nödvändigtvis vara bra på det«, 
säger John Andersson, marknadschef för 
Lego Sverige.

Tillbaka till grunden
En rad felsatsningar, där särskilt ett försök 
att komma in på tv-spelsmarknaden blev 
dyrköpt, ledde till att varumärket urholka-
des och förlusterna blev stora. Några år in 
på 2000-talet var läget akut.

»Om inte ledningen själv haft styrkan att 
se problemen hade det slutat illa. Men nu 
tog man in ett konsultföretag för att räta 
upp affärerna och klev sedan själv åt sidan. 
Nyckeln till att återskapa varumärkets värde 
blev att återgå till grundtanken, med ett 
enklare Lego, där användarnas egen kreati-
vitet är det viktiga«, säger John Andersson. 

Barnens lek i centrum
Efter 2004 har bolagets årliga tillväxt i 
snitt legat på cirka 20 procent. Och i dag 
är Lego tillbaka som ett innovativt företag, 
som sätter barnens lek i centrum.  
Lego har 400 olika produkter och varje  
år byts hälften av dessa ut, något som  
ställer krav på stor innovationsförmåga  
och systematisering. 

Viktiga strategiska legobitar
John Andersson lyfter här fram några vik-
tiga bitar av de innovativa strategier, som 
hjälpte Lego att komma på fötter och bli 
ett lönsamt och innovativt företag igen.

Skapa en öppen kultur: Legos vd Jörgen Vig 
Knudstorp skriver varje vecka en personlig 
blogg där det finns ett forum för kommen-
tarer. Filosofin är att det måste vara möjligt 
att hela tiden utmana varandras synsätt 
och idéer. Utan den andan i företaget, så 
kommer heller inga produkter som går 
utanför ramarna att utvecklas.

Involvera hela företaget: När arbetsgrupper 
formeras för att utveckla produkter är det 
inte bara utvecklingsavdelningen som är 
med. Personal från ekonomi, logistik och 
andra avdelningar ingår också. Deras idéer 
kan vara lika oväntade som bra. 

Låt kunderna vara med: När Lego tar fram 
en ny produkt kan användare från hela 
världen bjudas in till en kreativ workshop. 
Dessa användare, så kallade »lead users«,  
är i regel vuxna personer som har Lego 
som en stor hobby och »vet vad som är  
roligt« i användandet. Deras åsikter har 
stor betydelse för den slutliga utformningen. 
Lego bjuder även in butikskedjor att delta 
i produktutvecklingen.

Förenkla: Kreativiteten ska vara det  
viktigaste, men den kan försvagas om  
systemet blir för komplicerat. Efter krisen 
har Lego minskat antalet unika bitar i  
produkterna från 18 000 till 8 000 och  
fått ökad kreativitet.

Stimulera entreprenörskap: En särskild  
modell gör det möjligt för externa entre-
prenörer, konsumenter med bra idéer att 
bli en kreativ partner och tjäna en procent 
av en produkts nettoförsäljning.

Rekrytering: Välj medarbetare med olika 
bakgrund. Snittåldern på en designer är  
28 år och Lego vill att de ska ha med sig 
både höger och vänster hjärnhalva in i  
bolaget. En akademisk utbildning ska 
också kunna balanseras av någon form  
av artisteri. 
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Lego är familjeägt och inte börsnoterat. Bolaget 

omsatte under 2011 18,7 miljarder danska kronor. 

Företaget har 10 000 anställda.

18,7 miljarder DKK

t e x t  A N D E R S  L Ö V G R E N    f O t O  K R I S T O F E R  L Ö N N Å

Lego arbetar med en innovationsstrategi 
som kallas Systematic Creativity. Den går 
ut på att korsa teoretisk kunskap inom 
matematik och fysik med konstnärligt 
kunnande inom till exempel målning och 
musik för att lösa problem och utveckla 
produkter.  

När både höger och vänster hjärnhalva 
aktiveras blir leken och legobyggandet som 
roligast och mest kreativt. Att använda 
samma utgångspunkt i företaget har blivit 
en framgångsfaktor.
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MoDo, MoDo Paper, M-real - kärt barn 
har haft många förnamn. Nu när M-real 
byter namn till Metsä Board har det blivit 
dags igen. Det nya namnet på det nygamla 
massa- och pappersbruket strax norr om 
Örnsköldsvik är Metsä Board Husum. 

Det är de omfattande strukturföränd-
ringar, som M-real har genomgått under 
senare år, som också har lett fram till 
namnbytet. I den nya organisationen har 
Metsä Board delats in i två affärsområden  
- Paperboard samt Paper and Pulp.  
I den senare ingår numera endast de två 
anläggningarna Husums massa- och  
pappersbruk samt massabruket Kaskinen 
vid finska Kaskö.

»Med den nya renodlade organisationen 
är Metsä Boards pappersproduktion  
helt koncentrerad till Husum«, säger  
Olov Winblad, chef för Metsä Board 
Husums Pappersbruk. 

Lönsamt bruk
Med en relativt ny bestrykningsanläggning, 

två nyrenoverade sodapannor och en 
fördubbling av turbinkapaciteten är Metsä 
Board Husum idag en välinvesterad och 
ytterst produktiv och lönsam fabrik. 

»Som en av de starkaste aktörerna som 
finns kvar på finpappersmarknaden i 
Europa, är vi väl rustade för framtiden. Vi 
har bättre förutsättningar än många av våra 
konkurrenter med en bra energibalans, en 
bra logistik och tryggade virkesleveranser,« 
förklarar Olov Winblad.

Störst i Europa
Metsä Boards affärsområde Paper and Pulp 
producerar idag 1 000 000 ton massa, varav 
700 000 i Husum och 300 000 i Kaskinen, 
samt 780 000 ton bestruket och obestruket 
finpapper i Husum.

»Vår målsättning är att etablera oss på  
en uthållig produktionsnivå med närmare  
810 000 ton finpapper per år. Vi är därmed 
det största integrerade massa- och finpap-
persbruket i Europa«, säger Olov Winblad. 

På den bestrukna sidan har Metsä Board 

etablerat ett mycket nära samarbete med 
Sappi, som köper in all bestruken volym 
från Husum. De obestrukna kvaliteterna 
marknadsför och säljer Husum själva.

Fokus på utveckling
Den betydande omstrukturering som skett 
på världens finpappersmarknaden har ställt 
stora krav på Husums organisation. 

»Fokus har hela tiden varit inställt på 
förbättrad effektivitet och att använda den 
befintliga organisationen på bästa möjliga 
sätt. Det har handlat såväl om att hitta 
smarta, innovativa och tekniska lösningar, 
som att vidareutveckla organisationens 
kompetens.« 

Husum har idag ett 20-tal ingenjörer 
och tekniker, som arbetar med process- och 
produktutveckling. På den bestrukna sidan 
sker ett nära samarbete även med Sappis 
utvecklingsavdelning.

»Vi har valt att förena våra avdelningar 
för teknisk kundsupport och teknisk 
marknadsföring med våra utvecklingsresur-

Ett lärande 

bruk
ser i en enda gemensam organisationskropp. 
Därigenom kan vi hämta hem kundsignaler 
direkt till bruket och där skapa utveck-
lingsprojekt i syfte att uppnå förändringar 
och förbättringar i vår process. Det är ett 
arbetssätt, som har fungerat riktigt bra och 
lett till många produktutvecklande aktivite-
ter. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka 
sondera marknaden och hitta nya produkter 
och nya produktapplikationer.«

En lärande organisation
Men Olov Winblad menar att innovations-
organisationen egentligen är större än så.

»Vi är 800 anställda, som alla på ett eller 
annat sätt jobbar med innovation.«

Enligt Husums fabriksvision ska  
bruket vara en lärande organisation,  
som skapar innovativa produkter med 
långsiktig lönsamhet.« 

»Det handlar mycket om kompetensut-
veckling och att få en hel organisation att 
jobba med ständiga förbättringar. Med vår 
processutrustning och vår maskinpark kan 

vi självklart utveckla innovativa produkter, 
som är ändamålsenliga och väl fungerande 
på framtidens marknad«, säger Olov  
Winblad.

Utvecklar personalen
Husum arbetar sedan en tid tillbaka  
mycket medvetet med att kompetens-
utveckla de anställda. 

För Metsä Board Husum, som idag är en av Europas 
största finpapperstillverkare, ingår hela personalen på 
800 personer i brukets utvecklingsorganisation.
»Vår målsättning är att skapa engagemang genom 
delaktighet. Vi är beroende av att ha hela organisationen 
med oss i förändringsarbetet.«

»Det vi fokuserar på mest just nu är att  
arbeta med arbetsgruppernas lärande.  
Vi har bantat vår organisation, vilket  
ställer högre krav på olika grupperingars 
självständighet. Här försöker vi identifiera  
kompetensgap med hjälp av utvecklings-
samtal i grupp, vilket ger en helt annan 
dynamik i diskussionen«, säger Olov 
Winblad. 

I Pappersbruket har man också etablerat 
förbättringsgrupper inom i princip alla 
processavsnitt, vilket har skapat en lukrativ 
miljö, där olika problemställningar och 
förslag blir väl omhändertagna. 

»När det gäller teknisk produkt- 
utveckling har vi dessutom under en 
treårsperiod utvecklat ett resultatorienterat 
arbetssätt, där vi arbetar tvärfunktionellt 
med process- och produktutveckling«,  
säger Olov Winblad och avslutar:

»Vår målsättning är att skapa  
engagemang genom delaktighet. Vi är 
beroende av att ha hela organisationen  
med oss i förändringsarbetet.«

Allt bestruket papper i officiella 
trycksaker, som program och  
tidningar etc, i anslutning till OS  
i London kommer att vara  
»Galerie Art« producerat i Husum.

SSG är en del av vår vardag
»Vi har nytta av SSG varje dag i vårt  
arbete och vi är synnerligen aktiva i 
SSG:s olika kommittéer och arbets- 
grupper. Vi strävar också mot en  
nollvision när det gäller antalet olyckor  
i fabriken och i det sammanhanget  
använder vi alla säkerhetstjänster som  
SSG har i sin palett - allt från SSG entre 
till SSG Säkerhetskörkort«, säger  
Olov Winblad, chef för Pappersbruket  
vid Metsä Board Husum. 

Olympiskt papper
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»Vårt fokus har hela tiden varit inställt på att hitta smarta, innovativa och tekniska lösningar och att vidareutveckla organisationens kompetens«,  
säger Olov Winblad, chef för Metsä Board Husums Pappersbruk.



46 47

in a tOrnaDO,  
even a turkey  

can fly
Det är många som omfamnar och hyllar samhällsentreprenörer 
just nu och varje vecka startar nya initiativ, som alla har målet 

att stötta nya entreprenörer i startskedet. Men det finns 
många skäl som talar för eftertanke och för att pengarna kan 

vara bättre satsade någon annanstans, skriver journalisten 
och författaren Per Grankvist. 

t e x t  P E R  G R A N K V I S T

I en tid när samhället står inför många 
och svåra utmaningar har flera samhälls-
entreprenörer blivit det enkla och trendiga 
svaret på hur utvecklingen ska vändas.  
Om 2011 var året alla skulle hålla igång en 
surdeg, så är 2012 på väg att bli året när 
man ska hålla igång en samhällsentreprenör.

Samtidigt, som det talas om en ny typ 
av företagare, verkar de ändå betraktas som 
en ny grupp av bidragstagare, en grupp 
sköra konstnärssjälar, som genom bidrag 
ska ges en säker försörjning för att under 
ett år eller två kunna leka sig fram till 
förändringar i samhället.

Det finns en bättre lösning
Vad som kan låta som en klok och lovvärd 
satsning i teorin är dock betydligt mer 
komplicerat i verkligheten.

För det första är inte samhällsentre-
prenörernas tankar svaret på alla frågor. 
Att någon har en innovativ ny idé om hur 
barn kan utbildas om sina rättigheter är 
bra, men det innebär inte automatiskt att 
vuxna respekterar de rättigheterna och 
eliminerar inte de missförhållanden, som 
får barn att må dåligt.

Lösningen är snarare att tillföra existe-
rande aktörer mer resurser, nya arbetssätt 
och nya idéer. Därför skulle satsningar på 
samhällsentreprenörer, anställda som redan 
känner till hur systemen fungerar och 
försöker förändra dem inifrån, göra större 
nytta än att satsa på personer, som först 
måste lära sig förstå systemet.

Sida en förebild
För det andra är inte behovet av samhälls-
entreprenörer lika stort på alla områden. 

I Sverige är behovet av samhällsentre-

prenörer, som har idéer för hur fler unga 
kan få arbete, mycket större än de som vill 
erbjuda mikrofinansiering. 

Lika viktigt, som att samhällsentre-
prenören kan presentera en teori om hur 
denne kan lösa problem, är det att de som 
vill stötta dem har gjort sin egen hemläxa 
och bestämt sig för ett område där de vill 
se en förändring. En förebild är Sidas  
stöd till SE Forums program för att driva 
fram entreprenörer, som kan adressera  
fattigdomsfrågan i utvecklingsländer, då det 
ligger helt i linje med Sidas målsättning.

Oron för att misslyckas är viktig
För det tredje är det viktigt att inte elimi-
nera elementet av risk för misslyckande 
hos samhällsentreprenörer. Ekonomiska 
bidrag, som minskar risken, exempelvis 
genom bidrag eller lön under perioder, 
eliminerar samtidigt den oro för att  
misslyckas, som driver såväl säljarbetet  
som innovationsförmåga hos alla fram-
gångsrika entreprenörer. 

Att som Tillväxtverket avsätta 700 000 
kr för att finansiera biljetter till SOCAP 
Europe-konferensen är fullständigt bort-
kastade pengar, som ingen annan än den 
amerikanska arrangören tjänar på. Ett  
klokare sätt hade varit att se inträdes- 
avgiften, som något som skiljer agnarna från 
vetet. De riktigt drivna entreprenörerna 
hade antingen hittat sätt att finansiera 
biljetten eller varit så intressanta att de  
fått fribiljetter från SOCAP, som är måna 
om att publiken har »rätt blandning«. 
Det är sannolikare att samhällets problem 
kommer att lösas av de som är hungriga, 
snarare än av de som låter sig matas.

konkurrerar ut duktiga uppfinnare
Min främsta invändning mot det sätt,  
som så många aktörer idag oreserverat  
hyllar och finansierar dessa nya entre-
prenörer, är dock att satsningarna sker på 
bekostnad av satsningar på de som redan 
lyckats. De som haft uppfinningsrike-
dom och uthållighet att bevisa att deras 
teori om hur problemen kan lösas faktiskt 
fungerar, är i behov av stödstrukturer och 
kapital för att kunna skala upp och sprida  
lösningen till ännu fler.

Tyvärr upplever många av dem att de 
hamnat i skuggan när satsningarna främst 
riktas mot nykomlingar, som inte bevisat 
något. Det är hos de som redan bevisat 
något, som Tillväxtverkets pengar skulle 
gjort nytta.

Liknar IT-bubblan
Dagens oreflekterade satsningar på att  
stimulera fler nya samhällsentreprenörer 
har tydliga liknelser med IT-bubblan,  
uppfylld som den var med luftiga  
ord om nya affärsmodeller, som kan  
revolutionera samhället. 

Trots att jag då jobbade på Icon 
Medialab förstod jag inte alltid den nya 
ekonomins logik och på ett möte år 2000 
blottade jag min okunskap inför en  
amerikansk vän när jag frågade hur det 
egentligen kunde komma sig att även de 
mest mediokra affärsidéer fick pengar. 
Hans svar skulle lika väl kunna gälla  
hypen för samhällsentreprenörer idag:  
»In a tornado, even a turkey can fly.«

Samhällets problem 
kommer att lösas av 
de som är hungriga, 
snarare än av de som 
låter sig matas.

»

»
Per Grankvist  
är journalist, författare och 
expert på CSR-frågor.
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