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TIDSKRIFT

Att innovationer generellt har en 
avgörande betydelse för framtiden 
torde stå utan tvivel, men hur skall 

man se på innovation? Och, hur skall man 
göra innovationer nyttiga för organisatio-
nen? I denna text kommer frågorna (1) 
innovationers betydelse för framtiden: från 
idé till handling, (2) innovatören som män-
niska: problem och möjligheter och (3) att 
leda innovativt arbete att behandlas. 

Syftet är att öppna för en diskussion kring 
innovationer och hur man skall förhålla sig 
till dessa. Innovationer är en naturlig del 
av alla organisationers utvecklingsarbeten 
och bör ges en struktur och inriktning så 
att det gagnar organisationens mål och 
inriktningar. Även om innovationer ofta 
ges extra uppmärksamhet i media så skall 
dessa arbeten avvägas i balans med andra 
verksamhetsledningsaktiviteter för att or-
ganisationen skall fungera. Det finns idag 
inga exempel på företag som överlevt bara 
på en fungerande innovativ verksamhet, 
utan framgångarna ligger i synergin med 

andra aktiviteter. Det senare kommer inte 
att behandlas i denna text utan får bli ett 
senare ämne att diskutera. 

Innovationers betydelse för 
framtiden
Innovation handlar om betydligt mer än 
bara produkter. Innovationer sker inom 
såväl organisationer, processer som ar-
betsrutiner.1 Att kunna leda förändringar 
och innovationer är avgörande förmågor 
för att kunna fungera i framtiden. Utan en 
ständig förnyelse riskerar en organisation 
att hamna i en ond spiral, där kunder slutar 
handla (produkter, processer, tjänster), för-
säljningen går ner, vinsten går ner, ägarav-
kastningen går ner, aktiekurser/bidrag går 
ner, nyckelpersonal lämnar och fler kunder 
slutar handla.

Organisationer som hamnat i den onda 
spiralen har ofta svårt att ta sig ur den. 
Ser man till den onda spiralen, så är det 
inte bara försäljningsvinster som man 
tappar utan även konkurrensfördelar som 

Innovationer och innovatörers betydelse 
för framtiden

av fil dr Henrik Friman 

1  Jmf Leavitt, Harold J and Homa Bahrami:Managerial Psychology: Managing Behavior in Organizations. 
5th edition, The University of Chicago Press, Chicago 1988.
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reserver i aktiekurser och tillgång till nyck-
elpersonal. 

En innovation (av latinets innovatio, av 
innovo: förnya), anses ha uppkommit när 
någon aspekt (kapacitet, användning) av 
produkt, process eller tjänst lämnar en för-
bättrad lösning till ett behov. Detta innebär 
att det måste finnas ett behov, oftast i form 
av en kund, som kan tillgodogöra sig en 
förbättring. För ett företag är det viktigt 
att kunden är villig att betala för denna 
förbättring. Förbättringen kan ske av pro-
dukt, process, tjänst eller i kombinationer 
mellan dessa. 

Det är genom innovationer som utveck-
lingen av nya produktionsmetoder och 
nya varor och tjänster sker. Innovationen 
föregås av uppfinningar som drivits till ett 
prototypstadium. Innovation blir det först 
när en kommersiell produkt eller tjänst 
utvecklats. 

Innovationsprocessen innefattar kreativa 
idéer till att skapa kommersiella tjänster 
och produkter. Den organisation som 
kan leda utvecklingen av sina innovativa 
processer med en marknadskänslighet för 
produktpositioner och prissättningsstrate-
gier är den som kommer att skapa vinster 
och överlevnad.

Det finns en mängd drivkrafter för inno-
vationer. Några av dessa är:

1. Framåtskridande teknologi
2. Förändrad situation
3. Förändrad industriell struktur och 

strategi
4. Samhällsutveckling
5. Efterfrågan från kunder 
6. Konkurrens (produkter, processer, tjänster)

Man kan dela in faktorerna i process-
orienterade (inre) och kontextuella (yttre) 
faktorer. Oavsett vilka faktorer som driver 
utvecklingen så finns det ett organisatoriskt 
intresse att leda utvecklingen mot de mål 
som organisationen förutsatt sig. Det är 
här vikigt att notera att innovationer sker 
inom alla verksamhetsområden och på alla 
nivåer inom en organisation. Utvecklingen 
av den strategiska inriktningen för För-
svarsmakten görs av regering, department 
och myndighetschefen (top-down) emedan 
individer med verksamhetsmässiga krav 
nerifrån (bottom-up) tillför ständigt nya 
mer taktiska tillämpningar. Det anses idag 
vara ännu viktigare än tidigare eftersom: 

1. Teknologin förändras snabbare, nya 
produkter kommer från nya konkur-
renter

2. Omvärlden förändras snabbare, kortare 
produktcykler, oftare produktutbyten

3. Det är svårare att differentiera produk-
ter

4. Mer sofistikerade kunder kräver ökad 
kundanpassning, nyheter, kvalité och 
låga priser

5. Kunder har flera alternativa produkter, 
processer och tjänster

6. Nya teknologier är komplexa och svår-
förståeliga

7. Sammansatta teknologier ges nya an-
vändningsområden

8. Risken är hög för plagiat och kopier-
ing

Det räcker inte med att följa rationella ut-
vecklingslinjer. Produktlivscykler avlöser 
varandra likt oändliga kretslopp. För att 
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kunna ligga i framkant och vara intressant 
och konkurrenskraftig krävs innovationer 
som bryter med tidigare mönster. Peter 
Drucker kom att uttrycka detta som: det 
oväntade är en rik källa för innovations-
möjligheter.2 

Banbrytande innovationer 
(Distruptiv innovations) 
Banbrytande eller söndrande innovationer 
är produkter eller tjänster som på kort tid 
förändrar utbudet för en vara eller tjänst. 
Innovationer förväntas vara något mer än 

att skapa s k bättre pris-prestanda avse-
ende funktionalitet eller kvalité. 1997 kom 
Clayton Christensen att mynta begreppet 
disruptive technologies d v s banbrytande/
söndrande teknologier som radikalt skiljer 
sig från existerande teknologier avseende 
funktion, kostnad eller användning.3 Mi-
litärt finns det många exempel på ban-
brytande innovationer t ex krut, flygplan, 
kärnvapen för att nämna några. Möjlighe-
ten att skapa ett strategiskt försprång ger 
alltid ett övertag som rätt utnyttjat kan leda 
till önskade resultat. 

2  Drucker, Peter F: Innovation and Entrepreneurship, Collins 1993
3  Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 

Harvard Business School Press, MA, Boston, 1997.

������������������������

������������������������

���������������������������

������������������������

��
��

��
���

�

Tid

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�



95

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

4-20064-2006

Innovatören som människa: problem och 
möjligheter
I litteraturen kan man finna en mångfald av 
exempel på innovatörer och deras arbeten, 
men slående få av dessa kommer från den 
militära sektorn. Anledningen till detta 
är oklar, men en förklaring kan vara att i 
det militära kollektivet är det chefer som 
”glorifieras”, och innovatörer hamnar säl-
lan i chefspositioner. Till detta kommer att 
i det militära systemet premieras grupp-
prestationer framför enskildas prestation. 
Det finns självklart lysande undantag från 
denna iakttagelse, vilket skapar nyfiken-
het på vad som egentligen skapar militära 
innovationsledare. 

I ett av mina samtal med Arthur Cebrow-
ski ställde jag frågan vad som hade gjort 
att han kommit att omnämnas som militär 
innovatör. Det gavs inget konkret svar på 
frågan, men intressant att notera var hur 
hans arbete och roll hade givits legitimitet. 
Cebrowski hade under sina sista år som 
aktiv militär starkt argumenterat för kon-
ceptet Network Centric Warfare (NCW). 
När han annonserat sin pensionsavgång 
från Navy hade han tillfrågats från högsta 
ort, vad han behövde för att förverkliga 
sina visioner. Resultatet blev att han fick 6 
månader att handplocka sina medarbetare, 
utveckla sin verksamhetsplan och starta det 
som idag är Office of Force Transforma-
tion, ett Centre of Excellence för framtida 
försvarsutveckling. Högsta ledningens 
auktorisering och tydliga vilja att satsa i 
kombination med personen Cebrowskis 
rykte och trovärdighet skapade förutsätt-
ningar för att driva utvecklingen. 

Strategin är enkel och bygger på att 
snabbt finna kostnadseffektiva lösningar 
på dagens problem genom innovativa lös-
ningar, baserade på ett distribuerat adaptivt 
operationskoncept (NCW). För att utveckla 
förståelse för problemen och scanna av den 
pågående tekniska försvarsutvecklingen 
genomförs en lång rad fallstudier (Case 
Studies) som sedan omsätts i operativa ex-
periment (WolfPAC). Med dagens teknik 
skapas surrogat (prototyper) för framtida 
system vilka prövas innan de tas i bruk. 
Processen kan upplevas som enkel, men 
alla som har arbetat med utveckling av 
försvarssystem vet vilka administrativa 
utmaningar som finns innan en produkt 
kan tas operativ drift. 

Efter samtalet med Cebrowski infinner 
sig frågan, om detta var ett unikt tillväga-
gångssätt eller om det ingår i ett system. 
Området saknar idag en systematisk ge-
nomgång för att kunna ge ett klart svar, 
men samtal med bl a Andy Marshall ger vid 
handen att även han gavs liknande förutsätt-
ningar när han startade the Department 
of Defense’s Office of Net Assessment, 
the Pentagon’s internal think tank. Denna 
ytliga belysning visar på att om man har 
en tillräckligt ”hög” befattningsnivå och 
en bra idé så finns sannolikheten till att 
man kan få möjligheten att förverkliga sina 
visioner, men vad händer då med övriga 
innovatörer i organisationen? För att bättre 
kunna förstå militära innovatörer och deras 
förutsättningar krävs ytterligare studier.

Om vi nu ser till hur innovatörer och 
deras personlighet beskrivs i litteraturen 
finner man, att långt ifrån alla som givits 
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epitetet innovatör är att betrakta som 
innovatörer enligt de bokstavstrogna. 
Rogers särskilde redan 1962 innovatörer 
från gruppen tidiga bearbetare (adaptor) 
och skapade därmed ökad precision i att 
beskriva dessa två grupper i sina studier av 
utbredningen av innovationer. Rogers me-
nade att det var de tidiga bearbetarna som 
kunde omsätta innovatörens ofta kreativa 
och nydanande lösningar till efterfrågade 
tjänster och produkter, vilket kan liknas vid 
en ”tjuvkoppling” mellan idé och marknad. 
För att lyckas som innovatör måste man 
vara envist fokuserad på, och tro på, sin idé 
för att den skall kunna genomdrivas. Dessa 
egenskaper och personlighetsdrag skiljer 
sig från vad som normalt brukar beskrivas 
som bra ledarskap och managementideal, 
vilket kan ställa till problem för innovatö-
rer att komma fram på marknaden.4 

Slutsatsen är: det är förmågan att kunna 
leda innovativt arbete som borde stå i 
centrum för Försvarsmaktens chefer sna-
rare än tron att externa innovatörer skall 
lösa Försvarsmaktens framtida problem. 
Sverige har jämfört med många andra na-
tioner idag en fördel i värnpliktssystemet 
som medför att en stor grupp individer 
kan fungera som katalysatorer mellan 
militära och civila verksamheter, en pool 
av dubbelkompetens som kan bli svår att 
ersätta, när man skapar mer professionella 
enheter, där gränserna mellan militär och 
civil verksamhet blir allt mer tydliga. 

Att leda innovativt arbete
Den som tror att sig kunna leda innovatio-
ner med traditionella rationella styrmeka-
nismer kommer att ställa sig inför ständiga 
utmaningar. Den miljö som innovationer 
frodas i beskrivs bäst som dynamisk och 
komplex. Innovativa processer upplevs 
sällan som välstrukturerade. Detta gör att 
innovationer sällan låter sig styras och 
kontrolleras i traditionell mening (Com-
mand and Control) utan kräver andra led-
ningsformer vilka ställer krav på chefers 
ledarskap.

För att från en strategisk nivå kunna 
leda innovationer måste man skapa sig en 
verktygslåda av olika ledningsformer som 
kan hantera organisationens utveckling. 
Jag argumenterar här för att framtidens 
ledare behöver kunna utveckla sin för-
måga att kunna leda innovation, förändring 
(change) och experiment, ICE Leadership 
and Management, för att vara rustade till 
att leda strategiska utvecklingsarbeten. 
Det räcker inte med att bara förstå hur 
man leder innovationer, utan detta måste 
sättas i sammanhang med hur chefer leder 
förändringsarbeten och försöksverksamhet 
för att synergieffekter skall kunna ut-
vecklas. Kunskap och färdighet att leda 
förändringsarbeten, typ utvecklingspro-
jekt, bör idag anses vara väl utvecklad, 
där många professionella aktörer finns 
på marknaden. Kunskap och färdighet att 
leda experiment finns inom andra mark-

4  Rogers, Everett M: Diffusion of innovations (5th ed), The Free Press, New York 2003.
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nader, främst forskningssektorn, där det 
idag pågår arbeten att finna tillämpningar 
inom den militära sektorn (jmf MNE ar-
betena). Här bedöms utvecklingen av s k 
Case-metodik vara betydelsefull för såväl 
tillämpningsvärdering som överbryggning 
till utbildningssituationer.

I i ICE Leadership och Management
I denna text diskuteras endast I:et i ICE 
eftersom detta är dagens ämne, vilket 
är ett av tre ben som framtida ledning 
bör byggas på! All ledning bygger på att 
tillvägagångssätt (strategier) för att nå ef-
tersträvansvärda mål. Med målet att skapa 
nya produkter och tjänster är: 

1. Framgång- och misslyckadestrategier d v s 
kunskaper om tidigare framgångar och 
misslyckanden. De är avgörande för att 
kunna värdera risker och se möjligheter. 

2.  Lanseringsstrategi d v s utgångsgruppering 
och när överraskningsmomentet skall 
överges för att lämna över kontrollen till 
yttre faktorer.

3. Adaption och spridning d v s förmåga 
att löpande anpassa sig till situationen 
samt hur många intressenter som skall 
nås av utvecklingen. 

Innovationsstyrning och kontroll handlar 
om att underlätta för fortsatt produktut-
veckling (evolutioner), samtidigt som man 

Tests
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Visualizations

ICE
Leadership
Management

Fixs and updates 
Continuous
corrections 
Structured and  
planned

Experimentation
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New products
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used in business
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stödjer önskade radikala innovationer. 
Avvägningen mellan dessa två är ofta 
begränsade av tillgängliga resurser som 
måste prioriteras. För att inte tappa fokus 
bör en löpande produkt- och kundutvär-
dering ske.

En kontextuell faktor som krävs för att 
innovationer skall lyckas är skapandet av 
innovativa miljöer. Det som idag känne-
tecknar  innovativa miljöer är samarbeten, 
nätverk samt verksamhetsinsikt (business 
insights) 

Innovativa miljöer behöver inte vara 
fysiskt samlokaliserade eller ägda, utan 
kan med fördel vara miljöer som uppmunt-
rar till nytänkande och kreativitet, vilka 
kompletterats med innovationsledare som 
tar tankar och koncept till innovationer. 
Ett bra exempel på innovativ miljö finns 
Mälardalens högskolas IdeLab, ett rum dit 
alla har access, där två personer på heltid 

ägnar sig åt att hjälpa idérika medarbetare 
och elever att skapa innovationer. Det finns 
inte idag något IdeLab i försvarsfamiljens 
korridorer än mindre någon som har till 
uppgift att lyssna och verka för att idéer 
blir verklighet. Idag finns en massa bra 
initiativ på olika nivåer i Försvarsmakten 
men begränsade möjligheter att på ett för 
organisationen rationellt sätt tillgodogöra 
sig eller stödja dessa initiativ. 

Min slutsats är: Försvarsmakten har 
ett mycket bättre läge än de flesta andra 
organisationer i samhället att vara en inno-
vationsdriven organisation. Med en ökad 
förståelse för innovationers betydelse för 
framtiden, innovatörernas situation samt 
kunskap om hur man leder innovativt ar-
bete kan Försvarsmakten skapa sig en po-
sitionering genom att vara en eftertraktad 
samarbetspartner som medför en gynnsam 
säkerhetspolitisk situation.


