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Inledning 
 
Denna forskningsrapport handlar om ledarskap och lärandeprocesser i Swedish 
LCD Center i Borlänge - en nätverksbaserad och kunskapsintensiv 
innovationsmiljö som har till syfte att verka för nyutveckling och forskning 
inom LCD-området. LCD betyder Liquid Crystal Display, dvs flytande 
kristaller, och är en snabbt växande teknologi med stor internationell potential. 
LCD handlar om mycket mer än dataskärmar och platta TV-apparater.  Det finns 
ett stort antal andra spännande och innovativa tillämpningar, av vilka många 
fortfarande är i sin linda. Forskningen och utvecklingsarbetet i Sverige står sig 
väl på den internationella arenan, och i trakten kring Borlänge finns en rad 
intressanta företag och initiativ; man kallar regionen för ”Crystal Valley”. Stora 
investeringar har gjorts i regionen, (bl a i form av EU-medel.  
 
Swedish LCD Centers utveckling är intressant att studera närmare därför att det 
är ett tydligt exempel på en typ av organisation, som kan kallas NKP eller New 
Knowledge Producer (Gibbons et al, 1994 – se vidare diskussion nedan). En 
NKP är en kunskapsorganisation som verkar för att förena forskning och 
företagande och bygga broar mellan teori och praktik i syfte att skapa 
innovationer, nya produkter och/eller nya företag.  
 
En New Knowledge Producer (NKP) fungerar vanligen som katalysator, 
facilitator eller arena för utvecklingsarbete och har därför ofta okonventionella, 
lösliga och icke-hierarkiska organisationsformer. De kan vara hybrider mellan 
nätverk och ”fast” organisationsstruktur och de kan byta skepnad eller axla olika 
roller beroende på vad situationen kräver. En NKP samlar ofta många olika 
intressenter för samverkan kring sitt syfte1.  
 
Om forskningsstudien - ett samarbete mellan Swedish LCD Center och IPF i 
Uppsala/Uppsala Universitet 
 
Denna studie av Swedish LCD Center kan ses som en beskrivning av ”livet i en 
NKP”. LCD Center representerar en typ av organisationer som kan vara mycket 
viktiga för innovation och tillväxt i samhället, men som i liten utsträckning 
tidigare studerats. 
 
Särskilt saknas fördjupad forskning om ledarskap, organisering och 
kunskapsutveckling/lärande i NKPs eller nätverksbaserade innovationsmiljöer. 
Det har därför varit intressant att få följa utvecklingen inom LCD Center. Av 
tidigare forskning framgår att ledarskap är en särskild utmaning i 
nätverksbaserade, innovativa respektive kunskapsintensiva miljöer2. Att goda 
                                                
1 Gibbons et al, 1994 
2 Se t ex Hemlin et al, 2004; Senge et al, 1999; Castels, 1996 och Eriksson, 2005 
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lärandeprocesser är centrala för att skapa innovationer och nya 
produkter/tjänster kan också konstateras3.  Vad som däremot behövs är bättre 
djupförståelse kring hur arbetet ser ut till vardags och vilken typ av utmaningar 
och händelser som möter ledare och andra nyckelpersoner. Vi behöver denna 
kunskap dels för att bättre förstå hur ett ledarskap i innovativa, nätverksbaserade 
miljöer kan vidareutvecklas, dels för att förstå vad olika intressenter eller policy-
organ i samhället kan göra för att ge innovationsmiljöer ett bättre stöd än hittills.  
 
De frågor som legat till grund för studien har varit:  
 

• Hur ser de praktiska förutsättningarna ut för att leda kunskapsutveckling, 
lärande och innovation i en ”New Knowledge Producer” (NKP)?  

• Hur skapas goda villkor för innovationsarbete i en nätverksbaserad och 
löst sammansatt organisation?  

• Vilka möjligheter och svårigheter möter nyckelaktörerna? Vad är viktigt 
att tänka på för den som leder sådana organisationer?  

• Vad är viktigt att tänka på för policy-skapande organisationer (exempelvis 
finansiärer och bidragsgivande organisationer som har till uppdrag att 
främja innovationer och tillväxt i Sverige?  

 
Det är viktigt att betona att personerna som arbetar inom Swedish LCD Center 
inte själva brukar använda termen NKP för att beteckna sin verksamhet, utan 
oftare begreppen innovationsmiljö, innovationssystem, innovationsnätverk 
och/eller branschforskningsinstitut. Jag vill ändå gärna föra in New Knowledge 
Producer (NKP) som begrepp, eftersom lärdomar och tankegångar från denna 
studie kan överföras till andra liknande kunskapsorganisationer och 
innovationsmiljöer.  
 
NKPs kan se ganska olika ut i sin exakta utformning, men kännetecknas 
vanligen av att: a) de samordnar flera olika intressenter som behöver samverka 
för att innovationer skall kunna uppstå, b) de är kunskapsintensiva och arbetar 
med avancerat specialistkunnande och c) de arbetar med innovationer i mycket 
tidiga skeden, när ”fröet knappt har kommit i jorden”. 
 
Studiens upplägg  
 
Studien av Swedish LCD Center ingår som en del i forskningsprojektet ”Ett 
kunskapsperspektiv på ledarskap och organisation”, som leds av undertecknad, 
Birgitta Södergren, och som är en del av Vinnovas forskningsprogram 
”Kunskapsbildning och organisering” som pågått under i huvudsak 2003 – 2007.  
 
                                                
3 Nonaka & Tekeuchi, 1995; Normann, 2001; Von Krogh et al, 2000; Newell et al, 2002; Scarborough (red) 
1996; Södergren 2005.  
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Undertecknad har som följeforskare fått förmånen att följa Swedish LCD 
Centers utveckling under 3 års tid. Jag har gjort intervjuer med personal, 
projektledare och ledningspersonerna vid olika tidpunkter, regelbundet 
återkopplat till organisationen, varit på studiebesök i kringliggande företag, mött 
både forskare, tekniker och andra intressenter, och informellt vistats i miljön vid 
ett flertal tillfällen. Nyckelpersoner och personal inom Swedish LCD Center har 
hela tiden bidragit aktivt med sina tankar och kunskaper.  
 
En särskild form av empiriskt underlag i denna studie är dessutom texter med 
personliga lärdomar och reflektioner, som har skrivits av Anette Skarp, som var 
verksam i ledningsgruppen för Swedish LCD Center fram till sommaren 2005. 
Hon deltog aktivt i det gemensamma ledarskapet, i organisering, i 
kommunikation, omvärldskontakter och arbetade även med personalfrågor. 
Hennes roll var att vara ett slags ”spindel i nätet”. Annette lämnade Swedish 
LCD Center på grund av att hon flyttade från orten under 2005, men har givit 
sitt tillstånd att hennes texter citeras i denna rapport. De utgör ett mycket 
värdefullt bidrag i form av tankar och reflektioner sett ”inifrån”, mitt i 
organisationens kärna och mitt i både svåra och utmanande skeden, på ett sätt 
som en utomstående knappast kan få tillgång till på annat sätt. Hennes texter, 
när de citeras, är markerade med ”ur A S reflektionsbrev”. 
 
Rapportens fortsatta disposition 
 
Rapporten är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 finns en kort bakgrund om 
Swedish  LCD Centers verksamhet och något om dess utveckling och med- och 
motgångar de senaste åren. I avsnitt 3 och 4 diskuteras bakgrunden till begreppet 
NKP och komplexitet i praktiken. Därefter analyseras i ett antal avsnitt villkoren 
för innovationsarbete i en NKP med kopplingar till komplexitet och kaosteori. I 
avsnitt 5 diskuteras vad det innebär att ständigt hantera många olika sär- och 
delintressen – att leva i en ”multiple helix”, dvs i en spiral där många olika 
aktörer påverkar och bidrar till utvecklingen. I avsnitt 6 diskuteras komplexitet 
med utgångspunkt i kaosforskning och komplexitetsteori. I avsnitt 7 analyseras 
på vilket sätt Swedish LCD Center är en kunskapsintensiv organisation och 
några implikationer därav. I avsnitt 8 belyses några av de kulturskillnader som 
uppstått, och som behövt hanteras i organisationen.  
 
Sammantaget visar dessa avsnitt att verksamheten i Swedish LCD Center är 
mycket komplex, och att den på sitt sätt avspeglar det man gör rent tekniskt när 
man arbetar med flytande kristaller: man bringar ordning i kaos, man hanterar 
komplexitet och man leder möten mellan olika kunskaper.  
 
I avsnitt 9 presenteras några reflektioner rörande ledarskap i en NKP, med 
utgångspunkt i Swedish LCD Centers verksamhet, och ett centralt begrepp i 
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denna diskussion är att det innovationsmiljöer behöver mest av allt är 
återhämtningsförmåga och förmåga att kontinuerligt hantera nya utmaningar, 
något som i internationell forskning kallas för ”resilience” – elasticitet. Såväl 
ledare som externa intressenter och stödjare till en innovationsmiljö av denna 
typ kan bidra till att skapa goda förutsättningar för detta (avsnitt 10). Slutligen, i 
avsnitt 11, diskuteras några implikationer för policy-aktörer, vad till exempel 
innovationsstödjande myndigheter skulle kunna göra för att främja en god 
återhämtningsförmåga och skapa ”resilience” i komplexa innovationsmiljöer.   
 
Denna rapport är i första hand en empirisk studie. Kopplingar till tidigare teori 
görs i analysen, och för att förklara begrepp som används, men för att hålla 
materialet rimligt i omfång ingår inte i denna rapport omfattande teoretiska 
genomgångar4.  
 
2.  Swedish LCD Center – bakgrund, verksamhet och utvecklingshistoria 
 
Swedish  LCD Center ligger i Teknikdalen i Borlänge och är idag ett 
branschforskningsinstitut. Det är ”motorn” i ett utvecklingsnätverk, och är en 
innovationsmiljö inom LCD och displayteknik. Centret grundades 1999 på 
initiativ från displayindusstrin. Institutet ägs av en intresseförening, och är idag 
medlem i IRIS (Industrial Research Institutes in Sweden). Finansieringen sker 
genom offentliga medel och från industrin. När centret startade var det inte 
etablerat som branschforskningsinstitut, utan startade som en innovationsmiljö 
och ett nätverk med olika parter och intressenter. Man bedriver inom centret 
tillämpad FoU, och man arbetar med att utveckla nya produktidéer, 
tillämpningar och innovationer i produkter eller tjänster, som bygger på nya sätt 
att använda flytande kristaller och displayteknik. Swedish LCD Center har även 
till uppgift att främja startandet av nya företag genom avknoppning av 
affärsidéer.  
 
Swedish LCD Center skall också stödja företag i branschen genom att 
tillhandahålla kompetens och teknologi som inte enskilda företag kan hålla sig 
med själva. I dessa fall arbetar Swedish LCD Center med att på uppdragsbasis 
genomföra t ex mätning eller testning, simulering eller design. Man har även 
viss egen tillverkning (vilken varit mer omfattande under tidigare år, men nu är 
mycket begränsad). Det är vanligen inte centrets uppgift att arbeta så långt i 
utvecklingsprocessen som till av färdiga produkter – den rollen är det meningen 
att andra företag skall axla. Gränsen mellan idé och färdig produkt eller prototyp 
är dock i praktiken ibland svår att dra.  
 

                                                
4  Se t ex Södergren & Werr, 2006. 
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Swedish LCD Center har också haft till uppdrag att bidra till akademisk 
utbildning på Högskolan i Dalarna. Man har bland annat undervisat i LCD-
teknik i Masterprogram och handlett uppsatser m m. Man har även doktorander, 
som arbetar på Swedish LCD Center och utexamineras vid större universitet. 
 
Många framtida tillämpningar av LCD 
 
LCD betyder, som redan nämnts, Liquid Crystal Display, och handlar om 
informationsbärare, t ex skärmar, mätinstrument eller andra displayer, som 
fungerar med hjälp av flytande kristaller, som t ex TV- och dataskärmar. 
Tekniken med flytande kristaller används dock i många andra produkter, som t 
ex svetsglasögon (som av sig själva skärmar av mot det skarpa svetsljuset), 
solglasögon, instrumentpaneler av många olika slag i fordon eller militära 
tillämpningar, bildinformation vid kirurgi, vitvaror, 3D-TV, rörliga 
reklamskyltar som inte behöver ström m m.  
 
Framtida tillämpningar är bl a kreditkort med displayer (smartcards), och man 
talar om e-paper (dvs en mjuk, vikbar och tålig skärm som i framtiden kan 
ersätta de tidningar och böcker som vi ofta bär med oss). Man kan även tänka 
sig flytande kristaller i andra material som dekoration på tyg mm. Endast 
fantasin sätter egentligen gränser – och viktigast av allt - förmågan att 
genomföra det rent praktiskt.  
 
LCD är ett viktigt högteknologiskt område i stark internationell tillväxt, 
branschen omsatte 2006 ca 500 miljarder kr per år. Omfattande 
forskningssatsningar sker världen runt, särskilt i Asien och i USA. I det globala 
sammanhanget hävdar forskningen i Sverige och i Borlänge sig väl. Man har i 
”Crystal Valley” i Borlänge några av Europas modernaste LCD-laboratorier och 
ledande spjutspetsteknologi i flera slags maskiner, testutrustning m m. Man 
arbetar inom flera internationellt intressanta forskningsområden. Några av 
företagen i samarbetet har haft stora affärsmässiga framgångar, t ex Hörnells och 
LCTech.  
 
LCD-tekniken – att skapa ordning ur kaos.  
 
Som lekman vad gäller teknologin har det varit intressant att försöka förstå hur 
arbetet med flytande kristaller går till. Jag har lärt mig att flytande kristaller är 
ett slags mellanting mellan fast och flytande form. När ett material är fast, har 
det ett gitter, dvs molekylerna har ”låsta” positioner i en fast struktur. När ett 
material är flytande uppvisar det istället kaotiska mönster, molekylerna rör sig 
oförutsägbart i ett ”virrvarr”.  
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Att arbeta med flytande kristaller handlar om att få de oordnade kristallerna att 
anta en ordning. Man skapar så att säga ordning ur kaos. Flytande kristaller är 
kolvätekedjor. Man kan få dem att ordnas i önskvärda mönster på flera olika 
sätt, t ex genom att skapa en elektrisk spänning som får dem att ”rätta in sig i 
leden”. Man kan också ”kamma” dem med en slags sammetsborste, (för 
amatören finns en viss likhet med ett fält som blir plogat). Man kan också 
använda laser och ljus, s k photo alignment. Man kan också ”skriva” dit 
kristallerna, genom ett slags bläckstråleskrivare (Ink Jet). Att finna de optimala 
metoderna för att ordna kristallerna för olika tillämpningar är en av de 
grundläggande utmaningarna för LCD-området. 
 
Det vanligaste sättet att ordna flytande kristaller är att lägga dem mellan två 
glas- eller plastskivor. En utmaning är då att skapa rätt avstånd mellan skivorna, 
t ex genom att lägga ett material (typ sandkorn) som ger ett utrymme för 
kristallerna.  
 
En annan utmaning är att använda rätt material för rätt tillämpning. Vissa 
tillämpningar, t ex i industriutrustning, måste klara högt tryck, andra hög 
temperatur, andra igen måste klara högre spänningar. Glas har varit vanligt, plast 
kommer mer och mer. Man experimenterar f n kring olika polymerer och 
plastämnen, och bland specialisterna som arbetar inom Swedish LCD Center har 
ofta uttryckt att plaster är en viktig fortsättningssatsning för organisationen.  
 
Swedish LCD Centers nätverk och intressenter.  
 
De aktörer och intressenter som samverkar kring centret har varit många, och 
förändrats över tiden, och kretsen kommer sannolikt att fortsätta att förändras. 
Under tiden för denna studies genomförande var viktiga universitetspartners bl a 
Uppsala Universitet (elektrokroma displayer) och Göteborgs 
Universitet/Chalmers (LC-fysik och polymerer), Linköpings Universitet 
(papperselektronik) och Högskolan i Dalarna. Man hade under den tid denna 
studie genomfördes också goda internationella kontakter i bl a Japan, Hongkong 
och Europa5. 
 
En grupp av företag som under tiden för denna studie var involverade, 
inkluderade bl a 3M Svenska AB (tidigare Hörnells), LC-Tec Displays AB, LC-
Tec Automation AB, Chromogenics Sweden AB, Hörnell Teknikinvest AB, 
SweCard, Creative Design AB, Conoptix, Ecsibeo m fl. Kretsen av företag har 
också förändrats något över tiden. En stark företagsperson i kretsen är och har 
varit Åke Hörnell, VD för Hörnells, en entreprenör med flera framgångsrika 

                                                
5  
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företag i branschen. Hans initiativ har varit mycket viktigt för skapandet av 
Swedish LCD Center. 
 
Bland de aktörer från offentlig sektor som under tiden för studien (mer eller 
mindre aktivt) var involverade i LCD Center kan nämnas Länsstyrelsen i 
Dalarna, Region Dalarna, och ett 10-tal kommuner i Dalarna, liksom Stiftelsen 
Teknikdalen (som bl a tillhandahåller en inkubatormiljö för nystartade företag) 
IRIS (industriforskningsinstitutens branschorganisation är andra offentliga 
aktörer), liksom organ som bidragit med finansiering såsom EU, Vinnova m fl. 
 
 
LCD Centers olika uppgifter 
 
Med så många intressenter ställs det också mångfacetterade krav på 
verksamheten. Nedan återfinns lista över de roller och arbetsuppgifter som man 
arbetade med inom Swedish LCD Center (denna sammanställning gjordes våren 
2004, baserat på intervjuer med nyckelaktörerna):  
 
1. Bollplank. Swedish LCD Center fungerar ofta som bollplank till företag i 
trakten. Det är inte alltid så att företag sjösätter produkter som tänkts ut av 
Swedish LCD Center: ”Ofta är det företag som kommer med idéer och så bollar 
man dem, gör kanske några tester, funderar ut en metod. Sedan går företaget 
hem och jobbar vidare och kommer kanske sedan tillbaka med nästa 
frågeställning”.    
2. Testare. Swedish LCD Center hjälper till att konkretisera och hållfasthetstesta 
idéer, ibland på det intellektuella planet utifrån forskningskunnande, men ibland 
genom att göra fysiska tester i laboratoriet.  
2. Spanare. Personer inom Swedish LCD Center söker idéer, internationellt, på 
konferenser, på nätet etc. Man tar hem idéer och diskuterar dem i nätverket.  
4. Kunskapsmäklare – kopplare. En viktig uppgift är att koppla ihop människor 
och intressenter med varandra och skapa förutsättningar för möten som kan leda 
till kunskapsöverföring.  
5. Marknadsförare. Genom att delta i mässor och andra sammanhang synliggöra 
tekniken och de företag som finns i nätverket, skapar man nya affärskontakter. 
Det är också viktigt att framhålla kolleger, partners, att tala väl om varandra. 
Sålunda flyttar man gemensamt fram positionerna.  
6. Inspiratör och tankestartare. Ibland har man inom Swedish LCD Center en 
mer aktiv initiativtagande roll, till ett nytt kunskapsområde eller till en ny 
produktarea.  
7. Ibland bidrar man till att sjösätta idéer, att lotsa över dem till Teknikdalen 
eller till inkubatorverksamheten.  
8. Kompetensbank. Att hålla innovationssystemet levande, att attrahera t ex 
internationella doktorander, att veta var resurser finns.  
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9. Att tillhandahålla kodad kunskap. Många av de ovan nämnda kunskapande 
rollerna handlar om informellt, personligt kunnande, att stödja know-how bland 
intressenterna. Men det finns också inom LCD mycket formellt eller kodat 
kunnande, t ex i programvara, i databaser, i speciell laboratorieutrustning.  
10. Främjare av regionen. Man har ofta bidragit till sysselsättning i regionen, 
genom medverkan i olika projekt, och till högskolan, t ex genom att bidra med 
utbildning, handleda doktorander.  
11. Patentsökare, att hjälpa till med patensökningar 
12. Tillverkare. I flera fall fungerar man som fabrik, och tillverkar komponenter 
åt företag. I dessa fall arbetar man på marknadsmässiga uppdrag.  
13. Man fungerar också som kompetensutvecklare. Personer som har arbetat 
inom Swedish LCD Center har ofta fått ett kunnande som de kan nyttiggöra i 
många andra roller och yrken.  
 
En fråga som väcks ur ovanstående lista är att det är hur så relativt få personer 
kunnat få så mycket att hända på så kort tid. En tidig reflektion var också att det 
kan finnas en risk för splittring, något som också utvecklingen i viss mån har 
bekräftat. 2007 är verksamheten på väg att bli mer koncentrerad, och floran av 
arbetsuppgifter är inte riktigt lika rikhaltig. Men flertalet av ovan nämnda roller 
finns trots allt kvar, om än i andra avvägningar.  
 
Swedish LCD Centers utveckling – en resa med ständiga utmaningar.  
 
Swedish LCD Center har redan under den relativt sett korta tidsrymd man har 
funnits (som i skrivande stund sträcker sig över åren 1999-2007) förändrats 
kontinuerligt och det har bitvis varit ”tuffa puckar” och stora utmaningar.  
 
Man hade under de första åren expanderat till ca 15 anställda, tack vare EU-
finansiering, som också möjliggjorde inköp av teknik och laboratorieutrusning. 
(Viss utrustning har f ö också skänkts från företag). Under 2005 fick man lov att 
genomföra neddragningar på grund av resursbrist och därvid tvingats säga upp 
halva personalstyrkan. Stora forskningsanslag som löpte ut gick inte att täcka 
upp, delvis beroende på att strukturfonder ändrade sina kriterier. Man hade 
förhoppningar om större anslag från Vinnova (VinnVäxtprogrammet), men de 
satsade på en annan innovationsmiljö i regionen – Triple Steelix.  
 
En utmaning var också att den tidigare VD:n lämnade organisationen ganska 
oväntat under 2005, vilket försatte organisationen i en period av krisstämning, 
eftersom han varit en mycket stark profil i verksamheten, och hållit i många 
trådar själv. Två av ledningsgruppens medlemmar har varit t f VD under olika 
perioder sedan dess, i väntan på en nyrekrytering.  
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Nu i ett andra skede har den nya ledningsgruppen emellertid lyckats skapa flera 
nya intressanta samarbetspartners, bland annat med Göteborgs Universitet 
(Chalmers) och Uppsala Universitet. Företagen i styrelsen uttrycker sitt aktiva 
stöd; ”vi måste gasa oss ur krisen”. Större bidrag till grundfinansiering saknas 
för närvarande, men istället har man flera intressanta nya projekt, bland annat 
rörande designsamarbeten (design driver produktutveckling och ger en direkt 
användarvänlig inriktning) och miljöfrågor (återvinning av LCD-utrustning).  
 
Uppdragsbasen har också ökat, och nu är andelen uppdragsfinansiering över 
40%, mot tidigare 15-20%. Målet är att nå 60% uppdragsfinansiering. 
Nyckelaktörer inom Swedish LCD Center har uttryckt det som att man nu har 
blivit lite mer professionella i att välja uppdrag, ta betalt och etablera 
affärsmässiga samarbeten. Uppdragen har gått bra och flera kunder har 
återkommit med större projekt. De projekt man genomför har vanligen 
karaktären av forsknings/utvecklingsuppdrag, t ex att testa nya metoder eller 
tekniker eller material, att finna nya sätt att arbeta med flytande kristaller.  
 
En annan omställning är att man nu är mindre involverad i undervisning och 
handledning på högskolan, mycket till följd att högskolan i Dalarna har blivit 
tvingade till neddragning. Swedish LCD Center har också slutat med mer 
omfattande egen tillverkning som bedrevs tidigare. Man har egna renrum, som 
är en absolut ren produktionslokal eller ”fabrik”, eftersom flytande kristaller 
måste hanteras i en absolut partikelfri miljö, där personalen också arbetar i 
skyddsdräkt som leder tanken till kirurgavdelningen på ett sjukhus.  Att finna en 
god användning för dessa avancerade och kostsamma produktionslokaler har 
varit en utmaning under senare delen av 2006.  
 
Swedish LCD Center har således på flera sätt goda förutsättningar igen, med 
intressanta projekt och nya samarbeten. Man kämpade dock ännu 2007 för att 
finna en basfinansiering. Varken ledare eller personal har egentligen någonsin 
under verksamhetens historia kunnat ha en normal trygghetsnivå, vad gäller 
anställningstrygghet m m, i alla fall inte om man jämför med arbetslivet i stort.  
 
Swedish LCD Centers framtid är (2007) kanske inte ännu att beteckna som 
säkrad, i varje fall inte i sin exakta utformning, och fortfarande finns många 
frågetecken inför framtiden. Trots det har nyckelpersonerna och medarbetarna 
gång på gång visat att de har en stor förmåga att ta sig an nya utmaningar och 
finna nya vägar ur motgångar och kriser.  
 
Det förefaller som om aktörerna vid Swedish LCD Center har en grundläggande 
kraft framåt även om de också berättat om flera tillfällen när de tappat sugen. 
Man har, trots många svårigheter, haft en god förmåga till gemensamt lärande 
och samverkansförmåga.  
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En observation är att centrets förmåga att organisera sig själva och sin omvärld 
påminner om det de uträttar i sin vardag – dvs. att skapa ordning ur kaos. Man 
attraherar, skapar spänning, skapar struktur och form ur en mycket fritt formad 
omvärld. Det är intressant att förstå mer om de bakgrundsfaktorer och 
drivkrafter som ger styrfart i en så komplex och mångfacetterad verksamhet.  
 
 
 
3. Nya aktörer behövs för innovation – från ”mode 1” till ”mode 2” 
 
Swedish LCD Center i Borlänge kan, som nämnts ovans, betecknas som en 
NKP, en ”New Knowledge Producer”6 även om nyckelaktörerna själva inte 
använder detta begrepp. Med begreppet NKP avses en kunskapsorganisation 
som är en ”hybrid” mellan forskning och affärsutveckling, och fungerar som en 
bro mellan olika aktörer (jfr även Triple Helix-begreppet i avsnitt 5 nedan). 
Eftersom jag liknar Swedish LCD Center vid en NKP är det på sin plats att 
närmare redovisa vad begreppet står för. 
 
Bakgrunden till begreppet NKP är en sedan länge pågående internationell 
diskussion om hur ett mer fruktbart samspel än hittills mellan forskning och 
praktik kan skapas. Gibbons hävdade redan i mitten av 1990-talet att vi i detta 
avseende är på väg in i ett paradigmskifte i samhället, som han kallar för en 
övergång från ”Mode 1” till ”Mode 2”.  
 
”Mode 1” kännetecknas av den klassiska synen på teori och praktik, och i mode 
1 är rollerna tydligt fördelade mellan forskning och tillämpning, både inom 
teknikforskning och inom samhällsvetenskap. Enligt Mode 1 skall forskning 
bedrivas av akademiker, frågeställningarna skall vara opåverkade av praktikers 
krav. Forskare skall ha en oberoende ställning, med hemvist i akademin, där 
också särskilda krav gäller för akademisk avrapportering etc. Praktisk relevans 
är inte ett särskilt starkt akademiskt kriterium.  
 
Skämtsamt har Gibbons et al formulerat det som att ”resultatet av Mode 1-
forskning vanligen blir en forskningsrapport som forskaren kastar över 
universitetsmuren”. I bästa fall kanske en företagare råkar gå förbi och plockar 
upp rapporten, och finner att den kan komma till praktisk användning. Företag 
kommer således i Mode 1-synsättet in i ett andra steg. Det är företag som skall 
kommersialisera idéer och omvandla forskningsrön till praktiskt användbara 
tillämpningar på en fri marknad. Vid det laget är forskaren bortkopplad ur 
processen. 

                                                
6 Gibbons et al, 1994, se även Scarbrough, 1996 



 13 

 
Å andra sidan, och i mer allvarliga ordalag, betonar Gibbons et al också att 
Mode 1-forskning givetvis fyller en mycket viktig roll också i framtiden, till 
exempel för grundforskning och för grundutbildning vid universitet, för 
oberoende akademisk teoriutveckling etc.  
 
Mode 2, står istället för en praktikkopplad och samhälleligt kopplad 
kunskapssyn på forskning, där kunskapsutveckling sker i nära samverkan mellan 
både forskning och företag. Tvärvetenskaplig samverkan mellan olika 
discipliner och kunskapsområden är också viktigt i Mode 2-synsättet, till 
skillnad från mode 1 där varje forskningsområde är sitt eget elfenbenstorn. 
Enligt Mode 2-synen måste företagare/praktiker vara med och formulera 
forskningsfrågor, delta i utvecklingsarbetet och vara aktiva samarbetspartners. 
Forskningen behöver bedrivas i sitt sammanhang, inte isolerat på akademin. 
Jämför reflektionen från en av de tidiga nyckelaktörerna, Annette Skarp; 
 
”Det som utmärker innovationssystem och som gör dem till något mer än ett regionalt 
affärssamarbete är den starka forskningsanknytning som förutsätts för innovation och 
produktutveckling. I spetsteknologibranscher som i Crystal Valley sker forskning och 
utveckling parallellt och en produkt- och teknologiutveckling utan en högtstående 
forskningsbas är inte tänkbar”.   

(ur A S reflektionsbrev) 
  
Mode 2-synsättet innebär att det sociala systemet och de omvärldsfaktorer som 
påverkar framtagandet av t ex en ny produkt, är lika viktiga som tekniska eller 
teoretiska detaljer. Forsknings- och utvecklingsarbete behöver således, med ett 
Mode 2-synsätt involvera kunder, användare, leverantörer och andra 
samhällsaktörer. Också forskare behöver, med detta synsätt, en kontinuerlig 
dialog med omvärlden. Mode 2-forskning förutsätter således en interaktion 
mellan teori och praktik och att hänsyn tas till samhälleliga eller organisatoriska 
förutsättningar. Gibbons et al menade 1994 att Mode 2 synsättet är starkt på 
frammarsch i västvärlden, men ännu inte funnit sina former och 
organisationslösningar. Jag är beredd att hålla med om detta, fortfarande är det 
många hybridorganisationer som strävar för att hålla en balans mellan forskning 
och praktik, mellan kunskapssökande för dess egen skull och praktisk nytta. 
 
På basis av tankegångarna kring Mode 2 konstaterade Gibbons et al också att de 
etablerade gränsdragningarna som finns i många sektorer mellan akademi och 
företag behöver lösas upp. Nya grupperingar, organisationer eller nätverk 
behöver skapas, hävdade Gibbons et al, och det var i detta sammanhang man 
började diskutera begreppet NKP, New Knowledge Producers.  
 
NKPs är, som berördes inledningsvis, miljöer där nya former för samverkan 
mellan forskare och praktiker kan uppstå, och där nya roller för parterna kan 
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utvecklas. Det kan vara organisationer som är kombinerade forsknings- och 
utvecklingsinstitut, eller nätverksliknande samarbeten mellan forskare och 
praktiker och andra intressenter. Finansieringen kan komma från offentliga 
aktörer eller privata företag, eller från olika intressenter i kombination.  
 
Fasta organisationer eller mer lösliga nätverk kan förekomma, NKPs kan i själva 
verket med fördel vara löst organiserade. Gibbons et al menade att det finns ett 
stort behov av NKP:s, och de spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen, när 
det gäller komplexa innovationer där man behöver mobilisera intressenter från 
olika sektorer. Han beskrev dock inte närmare hur arbetsformer eller ledarskap 
rent praktiskt bör utformas i sådana organisationer. Därför är det av intresse att 
fortsätta studera hur sådana organisationer kan se ut i praktiken. 
 
Parallellen mellan beskrivningen av Swedish LCD Center ovan och 
diskussionen om NKP är ganska tydlig. Inom Swedish LCD Center arbetar man 
både med forskning och med utveckling, och med praktisk tillämpning av 
kunskaper. Det är en hybrid som har en liten egen organisationskärna (viss egen 
personal, (de flesta dock på projektbasis), egna lokaler, ett litet antal 
ledningsaktörer, och egen teknisk utrustning). Därutöver består verksamheten av 
ett löst kopplat nätverk med tentakler i många olika riktningar. Man antar många 
olika roller, och praktik och teori lever sida vid sida i ständig växelverkan.  
 
4. En innovationsmiljö med hög grad av komplexitet.  
 
Som framgår ingår Swedish LCD Center i ett sammanhang som präglas av hög 
grad av komplexitet. Några orsaker till detta är:  
 
1. Man arbetar med innovationers tidigaste skeden – och befinner sig därför ofta 
på gränsen till det okända och måste så att säga uppfinna hjulet medan man kör. 
Kaos- och komplexitetsforskning visar att utveckling ofta sker i gränslandet 
mellan ordning och kaos. Ibland besvarar man inom Swedish LCD Center 
tentativa frågor som t ex ”kan man använda något plastmaterial som tål höga 
temperaturer?”, eller ”kan man få fram nya färgtoner”? Ofta tar man hem idéer 
från omvärlden, och undersöker om de kan vara till nytta, och om de fungerar 
praktiskt i ett produktionssammanhang. Ledare och nyckelpersoner behöver 
därför kunna hantera både fasta, etablerade kulturer och samtidigt ”se” det som 
nästan ännu inte finns. 
 
2. Ett annat skäl till att verksamheten blir komplex är att Swedish LCD Center 
samverkar med en mängd olika intressenter och partners, varav många har 
sinsemellan olika krav och önskemål. Detta innebär att man ofta behöver 
mobilisera intressen och personer i nätverket, över vilka man inte har formell 
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makt, och man kanske inte heller har tydliga samarbetskontrakt. Man kan inte 
heller förutse alla intressen eller aspekter som andra vill föra in i organisationen. 
 
3. Komplexiteten ökar också eftersom verksamheten är mycket kunskapsintensiv 
och bygger på sammankoppling av flera olika slag av specialiserat 
expertkunnande inom olika tekniska områden, kemi, IT, matematik, design m m. 
Alla dessa kunskaper skall fogas samman till en helhet med drivkraft framåt.  
 
4. En ytterligare komplexitetsskapande faktor är att man inom organisationen 
förenar olika kulturer, såväl länderkulturer som arbets- och lärandekulturer finns 
inom centret.  
 
Det blir således tydligt i en innovationsmiljö av denna typ, en NKP, att 
ledarskap och organisering i hög grad handlar om att hantera komplexitet. Detta 
i sin tur brukar anses vara en fråga om att skapa tillit och om att skapa goda 
förutsättningar för lärande. Det kräver också att organisationen och dess 
medlemmar har god förmåga till återhämtning, att ta nya tag och, helst, att se 
problem som spännande utmaningar. Förmågan att axla nya utmaningar är en 
egenskap som inom oganisationsforskningen brukar kallas för ”resilience” – 
vilket diskuteras vidare i avsnitt 9 nedan.   
 
Det räcker dock inte med att konstatera att verksamheten är komplex. Man 
behöver också förstå på vilket sätt komplexiteten uppstår, och vilka faktorer som 
bidrar till komplexitet. I följande avsnitt kommer de komplexitetsskapande 
mekanismerna att analyseras närmare och illustreras med praktiska exempel från 
studien av Swedish LCD Center. Analysen fokuserar på de tre teman som 
förefaller vara mest centrala i verksamheten och som alla bidrar till den höga 
graden av komplexitet; att samverka med multipla intressenter, att verka i en 
kunskapsintensiv miljö och att hantera kulturskillnader.  
 
 
5. Att samverka med många intressenter –  
”Multiple Helix” – inte ”Triple Helix”.  
 
Innovationsmiljön LCD Center är, som framgått, en ”centralnod” eller 
knutpunkt i ett komplext nätverk som skall förena många olika slag av 
intressenter; företagare, forskare och offentliga aktörer. En viktig uppgift för 
nyckelaktörerna inom Swedish LCD Center är därför att foga samman olika 
intressen, och att mobilisera energi och handlingskraft från många olika håll. 
Företagar- och forskningsintressen kombineras även med ett samhällsansvar; 
 
”Aktörerna kan ha mycket olika bevekelsegrunder för att vara med i nätverket. Det i sig är 
inget problem, huvudsaken är att alla har en stark drivkraft att vara med och arbeta för 



 16 

utveckling. Triple Helix-modellen har använts som bild för de viktigaste medverkande 
(forskning/utbildning, näringsliv, samhälle). Man kan givetvis tänka sig fler starka 
intressenter. I Crystal Valley och genom Swedish  LCD Center arbetar vi även mycket med 
det som vi ser som ett samhällsuppdrag, t.ex. genom att medverka i många olika aktiviteter 
som rör ungdomars inställning till teknik, naturvetenskap och entreprenörsskap. I en region 
med ett traditionsbundet lokalt näringsliv är det viktigt att försöka påverka attityder till 
lärande och innovation. Det är också viktigt för att överbrygga till utbildning och forskning 
på akademisk nivå. Resultaten av det här arbetet kommer inte att märkas förrän på längre 
sikt, så här måste till ett visst mått av idealism och samhällsansvar”. 

                                                    (Ur A S reflektionsbrev) 
 
 
I forskning om innovationssystem används begreppet ”Triple Helix” - dvs 
”trippelspiralen”. Triple Helix-modellen illustrerar hur innovationer uppstår i 
dynamisk samverkan mellan tre parter: företag, forskare och offentlig sektor. 
Begreppet Triple Helix har myntats av Etzkowitz7, som i sina forskningsarbeten 
beskriver innovationssystem som en dynamisk utvecklingsspiral mellan de tre 
parterna, som alla behövs för att få innovationer till stånd.  
 
Triple-Helix- modellen tillämpas också praktiskt i innovationssatsningar i flera 
länder. Särskilt i Sverige har Vinnova (Verket för Innovationssystem) byggt sina 
utvecklingssatsningar på Triple Helix-modellen. Även om Swedish LCD Center 
inte haft bredare finansiering från Vinnova, så har också uppbyggnaden av 
Swedish LCD Center präglats av en sådan samverkan mellan företag, forskning 
och offentlig sektor. En samverkan som också ger upphov till vissa oklarheter, 
sett inifrån innovationsmiljön:   
 
”När vi talar om innovationssystem (inkl Triple Helix) menar vi ofta olika saker och helt 
säkert ger begreppet olika associationer. Vi kan mena att det finns ett eller flera system eller 
sätt att organisera som i sig bidrar till eller underrättar innovation. Vi kan också anse att 
innovationsverksamhet i sig ger upphov till/kräver nya organisationsformer. Det kan vidare 
vara ett sätt att besvärja den undflyende och så önskvärda utvecklingen i riktning mot mer 
nytänkande och kreativitet; att hoppas att vi genom ”systematisering” kan skapa bättre 
förutsättningar för detta. På ett vis synes det vara en inbyggd motsägelse i att man skulle 
kunna organisera kreativitet. Å andra sidan är ju kaos inte alltid fruktbart”…. 

   (Ur A S reflektionsbrev)  
 
 
Triple Helix-begreppet har flera styrkor och kan användas som metafor för att 
inspirera agerande i en viss riktning. Begreppet lyfter fram att olika parter med 
olika grundintressen (ekonomisk vinst, forskningsresultat, respektive ansvar för 
samhällsutveckling och infrastruktur) alla kan bidra till en regions 
innovationskraft. Modellen lyfter också fram den dynamiska aspekten. 
Trippelspiralen är tänkt att, bildlikt talat, röra sig framåt/uppåt tack vare 
                                                
7 Etzkowitz & Leydesdorff, 2000 
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interaktionen mellan aktörerna. I många sammanhang illustreras dock istället 
”Triple Helix” som en ”trekant” eller som ”tre bollar”. Dessa bilder kan leda 
tanken till ett statiskt organisationsdiagram snarare än till en dynamisk 
utvecklingsprocess. Det är inte givet hur den ”energi” skapas som sätter spiralen 
i rörelse. 
 
Just detta, att bildlikt talat, sätta spiralen i rörelse, att främja dynamiken och 
skapa energi, är i grunden en av de utmaningar som aktörerna inom Swedish 
LCD Center kontinuerligt brottas med i sin vardag. Det handlar om att 
sammanfoga många olika intressen, att förhandla, inspirera till samhandling, att 
mobilisera, att entusiasmera. Framför allt handlar det ofta om att skapa ”win-
win-situationer” för aktörer med olika intressen. Studien av Swedish LCD 
Center ger många illustrationer till hur detta arbete kan gestalta sig i praktiken, 
och förekomsten av många olika intressenter ger också en viktig förklaring till 
varför komplexitet uppstår i en innovationsmiljö som Swedish LCD Center.  
 
Aktörerna är inte tre, utan många… 
 
En första, ganska uppenbar, slutsats är att i praktiken är Triple-Helix-mönstret 
långt ifrån enkelt att urskilja. Visserligen finns (liksom i många andra 
innovationsmiljöer) de tre aktörerna i högsta grad representerade – forskare, 
företagare och offentliga aktörer. Men aktörerna inom varje kategori är många 
och sinsemellan olika, vilket skapar ytterligare komplexitet. Varje aktör har 
dessutom flera olika roller och olika del- eller särintressen, vilka ibland kan vara 
mycket starkare än deras formella ”etikett”. Några exempel: 
 
Antalet större och mindre företag som är involverade kring Swedish LCD 
Center är mellan 10 - 15, och de vore långt fler, om man skulle inräkna 
underleverantörer och mer tillfälliga samarbetspartners. Antalet inblandade 
forskningsinstitutioner är också minst ett 10-tal, inklusive internationella 
aktörer. Antalet offentliga aktörer är minst ett 15-tal, inklusive både regionala 
och nationella aktörer liksom (se även avsnitt 2 ovan). 
 
Gör man tankeexperimentet att alla dessa aktörer skulle vara involverade vid 
samma tidpunkt och behöva ha kontakt med varandra skulle det således handla 
om något tusental kontaktlänkar. Tankeexemplet är förstås mer fiktivt än 
realistiskt, eftersom det inte är sannolikt att någon fråga involverar alla dessa 
olika parter samtidigt.  Men exemplet visar ändå hur många möjliga 
kombinationer av intressen och initiativ som potentiellt kan spela in i 
händelseförloppet. Det är också troligt att vissa grupperingar av intressenter 
samspelar med varandra och ytterligare bidrar till (eller hindrar) utvecklingen. 
Om några aktörer väljer att gå samman för att driva en viss fråga som gynnar 
eller missgynnar Swedish LCD Center kan de snabbt få stort inflytande.  
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…och roller och särintressen varierar starkt 
 
En andra observation är att de olika intressenterna – även om de grovt kan 
sorteras under de tre rubrikerna företag, forskare och offentlig sektor – mycket 
sällan antar de renodlade roller som ”etiketterna” implicerar.  
 
Några konkreta exempel kan vara att vissa företagare, utöver sitt lönsamhetskrav 
också har stort intresse av att bidra till samhällsnytta, företagande och tillväxt i 
regionen, eller bidra till kunskapsutveckling och utbildning inom regionen. 
Vissa forskare som medverkar i samarbetet vill kanske å andra sidan gärna starta 
eget – eller medverka i projekt på konsultbasis, dvs agera som företagare hellre 
än som forskare.  Personer som arbetar i företag kan å sin sida ibland vara 
intresserade av att medverka i forskningsprojekt, och t ex publicera 
internationella artiklar eller delta i forskningskonferenser.  
 
Också offentliga aktörer kan ha olika intressen sinsemellan, t ex kommuner som 
konkurrerar om sysselsättning eller företagande, eller nya politiska majoriteter 
som vill ändra de politiska förutsättningarna i regionen. Och – oavsett formell 
roll i projektet - kan enskilda individer i alla sektorer, naturligt nog, ha 
personliga drivkrafter baserat på erfarenheter, vänskapsband, internpolitik, 
karriärintressen - eller arbetsglädje och utvecklingslust. 
 
Några exempel ur intervjumaterialet som visar hur viktigt det är att hela tiden 
vara lyhörd gentemot olika intressenter:  
 
”Ibland känner vi att företagens relation till Swedish LCD Center är i obalans. I 
företagen finns entreprenörskunnande, marknadskunnande, 
produktionskunnande. Detta kunnande borde kunna mobiliseras för att 
stimulera flera nya företag”.  
 
”Uppdragsrelationen med företag är också komplex. För det första skall vi 
tänka på våra intressentföretag som kolleger, inte som konkurrenter. Men 
ibland blir de det ändå, mot varandra, eller om vi råkar göra något som de 
kunde göra, så kan det bli en konkurrenskänsla”.  
 
”uppdragen gör vi inte heller alltid mot våra samarbetsföretag, utan det är ett 
vanligt mönster att det är deras kunder som kommer till oss. Då är det kunder 
till våra partners vi jobbar med”. 
 
”Nu har det lossnat i flera forskningssamarbeten, vilket är fantastiskt, vad 
gäller kontakter med t ex Uppsala Universitet och Chalmers. Det var nog vissa 
spärrar på det personliga planet tidigare”.  
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”Det är en olycklig utveckling att de små högskolorna från politiskt håll fått 
stopp för att skapa nya vetenskapliga ämnen. Det hindrar LCD-området för då 
kan de inte få extern finansiering, inte nya doktorander, inte nya tjänster. De 
stryps. Tråkigt nog.” 
 
”När det gäller vissa strukturfonder låg vi bra till förra omgången, men inte nu 
längre. Då prioriterade man stark forskning och då fick vi medel. Men nu har de 
ändrat kriterierna, det är nystartade företag som gäller. Och där har vi inte 
hunnit lika långt, så nu hade vi inte samma chans”.  
 
”Det känns också som om handläggare på myndigheter inte har tillräcklig 
markkontakt. Det är allvarligt faktiskt”.  
 
”Som ledare har jag främst lärt mig att förhandla. Kommunen vill ha 
sysselsättning. Forskningsfinansiärer vill ha forskning. Länsstyrelsen vill 
utveckla länet. Högskolan vill attrahera studenter och få mer statliga pengar. 
Företagen vill ha vinster”  
 
”Ibland känns det som jag har talat med alla. Myndigheter. Ministrar. Göran 
Persson. Alla har sprungit här..”   
 
”Det tycks finnas en trend att man på myndigheter främst stödjer utvecklingen 
av redan befintliga storföretagssystem som stålverken på orten.” 
 
 
Timing är viktigt 
 
Ett ytterligare tydligt mönster som syns i Swedish LCD Center är att ”timing”, 
dvs val av tidpunkten när en fråga väcks, kan vara helt avgörande för processen. 
Även om en expert i ett företag gärna skulle hjälpa till och lösa ett tekniskt 
problem, har han kanske redan fulltecknad almanacka. När en forskare har tid 
till förfogande finns kanske inte projektpengar, men när pengarna kommer är 
forskaren upptagen med andra projekt.  
 
 
 
6. Innovationsmiljöer är balans mellan kaos och ordning  
– en koppling till komplexitetsteori.  
 
Lägger man tidsdimensionen till de många olika roller, särintressen och aktörer 
som projektledare har att hantera, får man en realistisk illustration av de 
fenomen som bidrar till att skapa komplexitet i innovationsarbetet. 
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Innovationssystem brukar i litteraturen, med rätta, beskrivas som komplexa eller 
kaotiska system8.  
 
Forskning om komplexa system och om kaos/ordning lär oss att komplexitet 
uppstår när flera olika oberoende faktorer kan påverka varandra i ömsesidiga 
och interaktiva mönster, och där tidsförskjutningar också kan spela in i 
processerna. Komplexa system innebär att orsaks- och verkansmönstren är 
oklara och svåra att förutsäga, annat än på mycket kort sikt. Eller, populärt 
uttryckt, allt kan påverka allt. 
 
Kännetecknande för kaotiska, komplexa system är också att kaos och ordning 
lever sida vid sida, och att utveckling ofta sker i det gränsöverskridande mötet 
mellan kaotiska mönster och ordnade strukturer9. Det är alltså för 
innovationsledare viktigt att kunna leva ”i gränslandet” mellan kaos och 
ordning, att kunna hantera och stå ut med komplexitet, men också att kunna se 
och utnyttja befintliga strukturer. Man behöver ha tålamodet att låta ordning och 
struktur framträda. Det är också viktigt att kunna se att alla problem inte är 
komplexa. Ibland gäller enkla linjära samband av typen ”när man trycker på 
gaspedalen ökar farten”. Sådana problem löses bäst med klassiska 
expertlösningar, medan komplexa samverkansmönster vanligen kräver bredare 
samverkan och ”poolning” av idéer10.  
 
Att system är komplexa innebär att också små händelser eller aktiviteter kan få 
stor effekt på systemet som helhet, jfr den s k fjärilseffekten11. Vi ser detta 
mönster tydligt i Swedish LCD Center – två personer som möts på en konferens 
kan t ex bli basen för ett längre samarbete. Men fjärilseffekten har även en 
baksida; en ”inbromsning” i ett av delsystemen kan få stora negativa 
konsekvenser för utvecklingen – t ex när personlig osämja mellan aktörer skapar 
låsningar i utvecklingsarbetet.  
 
En viktig tanke från komplexitetforskning är också att om det finns många 
låsningar eller rigiditeter i ett komplext system blir utveckling allt svårare. Vissa 
saker är alltid fasta och strukturerade – och tur är det annars skulle det vara 
omöjligt för den mänskliga hjärnan att orientera sig. Men om många aktörer som 
samtidigt är anslutna till ett och samma innovationssystem, inte kan tänka sig att 
rucka på sina krav, kriterier, organisationsstrukturer, särintressen, vetenskapliga 
antaganden eller politiska ideal, kommer det samlade systemet att bli omöjligt 
att verka i – det blir ”un-actionable”. Varje idé kommer då att mötas av 
försvarsmekanismer. Enligt komplexitetsteori kommer i så fall det nya 
                                                
8 Benner, 2005, Södergren, 2005 
9  Kauffman, 1995,  Ruelle, 1991 
10  Kahane, 2004, Stacey, 2001 
11 Ruelle, 1991 Kaufmann, 1995, Stacey, 2001,  
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tänkandet (i bästa fall) att finna nya vägar, eller att skapa ett nytt ”center of 
attraction” för att uttrycka det i kaos-termer12. Det mindre önskvärda alternativet 
är dock också att idén aldrig kommer vidare, att processen stagnerar.  
 
Komplexiteten innebär, som framgår av ovanstående resonemang, att 
projektledare för ett innovationsprojekt i själva verket träder in i en ”multipel” 
värld av intressen, roller och specialiserade kunskapsområden, vilka skall fogas 
samman, pusslas ihop och där win-win-situationer mellan olika aktörer kan 
skapas på ett närmast oändligt antal sätt.  
 
Få roller kan tas för givna, och det finns sällan kontrakt som tydligt uttrycker 
vad t ex ett företag som är med i ett innovationssamarbete är skyldiga att bidra 
med i form av tid eller expertis, eller vad man kan förvänta sig för praktiskt stöd 
från kommunen, högskolan eller forskningsfinansiärer. Att man är förenade 
genom samarbetsavtal och viljeförklaringar hjälper inte alltid i det konkreta 
fallet. Det handlar ofta om att i det enskilda ärendet få stöd, resurser eller 
support. Och för att få det behöver man förhandla, förankra, ge något i utbyte, 
träffa rätt person, få god personlig kontakt - och ha lite tur.  
 
Även om ”systemet” är strukturerat på papperet enligt en kluster- eller Triple 
Helix-modell, är det således tydligt att varje enskilt delprojekt bygger på 
mänsklig interaktion, förmågan att mobilisera och motivera enskilda individer 
att bidra på något sätt till processen. Detta är en av nycklarna till ledarskap i 
innovationsmiljöer, till ledarskap i en NKP.  
 
 
 

                                                
12 Kaufmann, 1995, Ruelle 1991 
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7. Om kunskapsintensiva organisationer och kunskapsintensiva 
medarbetare 
 
I avsnittet ovan belystes hur komplexitet uppstår i innovationsmiljön genom att 
så många olika intressenter skall förenas för en gemensam utveckling. En 
ytterligare viktig komplexitetsskapande faktor är också att verksamheten är 
mycket kunskapsintensiv. Arbetet innebär att man dagligen hanterar och leder 
kunskapsprocesser. Det sker ett kontinuerligt lärande.  
 
Inom Swedish LCD Center skapar man ofta exempelvis möten mellan olika 
specialister – som oftast talar olika fackspråk (och dessutom ibland har olika 
modersmål). Man fogar in känd kunskap i nya sammanhang. Man utvecklar helt 
ny kunskap. Kort sagt; ledarskap i en NKP av denna typ är i hög grad ett 
kunskapens ledarskap. Ledare och medarbetare behöver vara 
”kunskapsaktivister”13, dvs kunna skapa förutsättningar för eget och andras 
lärande.  
 
Kunskapsintensiva verksamheter brukar definieras som att de skapar värde 
genom att använda, utveckla och tillämpa kunskap, och att det mervärde de 
levererar till kunder eller användare består av produkter eller tjänster med högt 
kunskapsinnehåll. Kunskapsintensiva verksamheter kännetecknas också av att 
flertalet anställda har någon form av särpräglat specialistkunnande. De är 
kunskapsarbetare (eng: Knowledge Intensive Workers - KIWs), vilket enligt 
tidigare forskning innebär att medarbetare och ledare14; 
 

- har ett inte allmänt spritt specialistkunnande inom ett ämnesområde 
 
- ägnar huvuddelen av sin tid åt immateriellt arbete som problemlösning, 

kunskapsinhämtning, kunskapstillämpning eller analys, 
  
- under en väsentlig del av arbetstiden arbetar med uppgifter som kräver 

nytänkande eller att de regelbundet möter nya problemställningar 
 
- regelbundet behöver bidra med sitt individuella kunnande och sitt 

personliga omdöme, där också deras tolkning av situationen och förmåga 
att läsa sammanhanget spelar stor roll för kvaliteten i det utförda arbetet, 

 
- har arbetsuppgifter som vanligen inte går att entydigt definiera eller 

uttrycka i detaljerade arbetsbeskrivningar, och att 
                                                
13 begreppet är lånat från Von Krogh et al (2000): knowledge activist 
14 (Sammanställningen bygger på Starbuck, 1992, Alvesson, 1995, Sveiby, 1986 Södergren, 2002, Freidson 1986 
m fl) 
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- prestationer och resultat vanligen är svåra att utvärdera i efterhand 

eftersom man inte vet hur det skulle gått om man fattat annorlunda beslut.  
 
Som synes är det idag många yrkeskategorier i samhället som mer eller mindre 
bör räknas till denna kategori till exempel produktutvecklare och 
FoUmedarbetare och flertalet ingenjörer. Men kunskapsarbetare återfinns också 
inom tjänsteproducerande yrken som läkare, konsult, advokat m fl. I vissa 
sammanhang särskiljer man bland kunskapsarbetare professioner som kräver 
speciell licens, legitimation eller ackreditering, t ex revisor, advokat, läkare. 
Granberg (1996) definierar också en skiljelinje mellan T-specialister och M-
specialister, där T-specialister arbetar med i huvudsak tekniska tillämpningar, 
medan M-specialister arbetar med människor (t ex lärare, psykoterapeut etc)15.  
 
Inom Swedish LCD Center kan konstateras att de flesta medarbetare och många 
samarbetspartners uppfyller kriterierna för kunskapsintensivt arbete ovan, och 
att flertalet nog får räknas till T-specialister. Dock vill jag särskilt framhålla att 
även om T-sidan dominerar i verksamheten, är det särskilt viktigt att också M-
kompetens finns. Det gäller t ex ledarskap, att samarbeta med varandra, att 
arbeta ihop med uppdragsgivare, att undervisa, att kommunicera, handleda, 
utbyta erfarenheter m m.  
 
Multi-kompetens och gränsöverskridande specialistområden.  
 
Swedish LCD Centers innovations- och utvecklingsarbete bygger i hög grad på 
medarbetares och ledares förmåga att kombinera olika slags djupspecialiserat 
kunnande på nya sätt och i nya situationer.  
 
Verksamheten inom Swedish LCD Center är mycket tvärvetenskaplig och 
flertalet inblandade aktörer uppvisar multi-kompetens. Man har vanligen en 
huvudspecialitet, men är också kunnig inom flera angränsande områden. Att 
kombinera flera slags specialistkunnande är nödvändigt i nästan varje steg i 
verksamheten, från det lilla testprojektet till de större satsningarna.  
 
Intervjuerna visar att medarbetarna också växlar flexibelt mellan olika 
yrkesroller, ibland t o m samma dag, när man rör sig mellan olika projekt eller 
arbetsuppgifter. Man rör sig t ex mellan utveckling och tillämpning, mellan 
kundprojekt och forskning, mellan utåtriktad kommunikation och inåtvänd 
analys16. 
 

                                                
15 Granberg 1996 
16 Jfr även Södergren 2002 
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Detta får viktiga konsekvenser för ledarskapet och för att organisera en miljö 
som främjar denna typ av kreativitet. Miljön behöver uppmuntra och underlätta 
mötet mellan olika slag av specialistkunnande och generös kunskapsdelning.  
Miljön behöver också stödja individen när han/hon verkar i olika yrkesroller, 
särskilt i roller där man inte har tidigare träning.  
 
Nedan följer några konkreta exempel på olika slags specialistkunnande och på 
vilka slags rollväxlingar det kan handla om.  
 
Kunskap om vad? Kombination av många ämnesområden. 
 
Intervjuerna visar att en lång rad olika tekniska specialistområden används inom 
ramen för Crystal Valley och Swedish LCD Center; 
  
Optik. LCD-teknik handlar mycket om att förstå ljus, dess brytningar och att 
hantera och filtrera ljus, arbeta med färger.  
Fysik. Behövs för att förstå hur flytande kristaller fungerar, hur de reagerar på 
magnetfält, spänningar etc.  
Kemi. Behövs för att förstå kristallers egenskaper, hur att ”dressera dem”, 
alignment, att få dem att binda mot olika material etc, känna till deras 
egenskaper, tålighet, värme- eller spänningstålighet etc. Man använder olika 
slags lim och beläggningar. 
Materiallära, material science. Att ha kunskaper om olika material, främst 
plast, glas och metall, men också t ex tyg eller papper, alltså även mjuka 
material. Dessa används för att skapa displayer för olika ändamål.  
Matematik. Att kunna göra t ex effektberäkningar, skapa modeller. 
Mekanik för att t ex undersöka hur krafter, partiklar m m samverkar 
Elektronik och drivningsteknik. För att t ex tillföra ström till displayer, att få 
drivning i en tillämpning, att få dem att ”uträtta det de skall”.  
Maskinteknik behövs t ex för att skapa maskiner som kan tillverka produkter, 
eller ta fram olika tillämpningar som skall fungera i en viss användning.  
Renrumsteknik. Att skapa helt damm- och partikelfria produktionsmiljöer där 
inga främmande ämnen kommer in i de mycket känsliga kristalldisplayerna.  
Bioteknik. 
Computer science, datateknik, IT. De flesta tillämpningar förutsätter 
programmering och användning av IT-applikationer, i såväl tillverkning som 
testning eller analys.  
Design. Hur skall produkten se ut för att vara lämplig och tilltalande för 
användaren? 
Produktionsteknologi. Kunskaper om hur att skapa en produktionsprocess, som 
möjliggör tillverkning i större eller mindre skala.  
Processkunnande. Att kunna skapa arbetsprocesser inklusive t ex testning.  
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Konsekvenser för ledning av kreativt lärande  
 
Att skapa goda förutsättningar för kunskapsutbyte och kunskapsöverföring är 
någonting man redan har lyckats väl med inom Swedish LCD Center. Flertalet 
medarbetare upplever att det finns mycket utbyte och generositet. Man är 
medveten om att man är nära länkad till varandra, och att utvecklingsprojekt 
vanligen kräver flera slag av kunskap.  
 
Det som brukar skapa svårigheter i kunskapsintensiva organisationer är att varje 
specialiserat kunskapsområde vanligen har sin egen begreppsapparat och sina 
grundläggande teorier. Ibland har olika kunskapsområden också olika 
grundläggande värderingar och perspektiv, jfr t ex den kollision som ibland 
uppstår mellan humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Men också 
inom näraliggande teknikområden kan det finnas olika ”logiker”.  
 
När ämnen till synes ligger mycket nära varandra kan det ibland vara ännu 
svårare att dela erfarenheter, eftersom man kanske inte ens är medveten om den 
andres perspektiv. Man ser inte att begrepp och sammanhang tolkas olika. Man 
tar för givet att den andre delar grundläggande förhållningssätt. När personer 
från olika kunskapsområden samverkar blir konsekvensen att man talar med 
varandra på olika ”kunskapsspråk” (vilket f ö kan kompliceras ytterligare om 
man därtill har olika modersmål, vilket är fallet inom LCD området)17.  
 
Klyftorna mellan olika ämnen är vanligen konstruktiva, eftersom utveckling 
sker när olika perspektiv möts och bryts som utveckling sker. Men när man inte 
delar varandras ”osynliga” kunskap eller grundläggande perspektiv är det desto 
viktigare med en arbetsmiljö där också ”andra gradens lärande” kan äga rum, 
dvs där också perspektiv, värderingar och antaganden är möjliga att diskutera.  
 
Sådana lärmiljöer brukar enligt tidigare forskning dels kännetecknas av 
överlappning (redundans) – t ex att man arbetar tillsammans i projekt även om 
en person skulle kunna klara av uppdraget, och att man rör sig mellan olika 
arbetsuppgifter18.  
 
Lärmiljöer som överbrygger olika perspektiv och kulturer är också beroende av 
ett gott lärandeklimat. Konstruktiva spänningar men ändå med respekt för 
varandra som person19, prestigefrihet och god kvalitet i relationerna20 är viktiga 

                                                
17 Scarborough 
18 Morgan 1997 
19 Hemlin et al, 2004 
20 Dutton & Heaphy, 2003, Fredrickson, 2003  
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ingredienser i detta. Viktigt är också att klimatet främjar positiv feedback och 
”positive regard”, dvs ömsesidiga antaganden om varandras goda uppsåt.  
 
Listan över de många olika kunskapsslagen ovan förklarar också ytterligare 
varför Swedish LCD Centers externa nätverk är så betydelsefullt. En liten 
organisation kan av naturliga skäl inte inrymma alla dessa specialistområden.  
 
I listan ovan syns kunskapsslag som vanligen bärs av olika individer. Men en 
intervjuperson tillförde också ytterligare en aspekt på detta, nämligen att de 
underleverantörer man arbetar med kommer från en lång rad olika branscher. 
Man köper in råvaror från alla tänkbara företag, glas, plaster, lim, alignment, 
flytande kristaller, färg, polarisatorer etc. Likaså produktionsutrustning och 
instrument kommer från många olika slags företag, och hämtas ur olika 
branscher. Det betyder att också i omvärldskontakterna arbetar man med möten 
över många kunskapsgränser. 
 
Swedish LCD Center verkar således inte bara i ”sin” bransch, utan sätter 
samman en unik kombination av företag och branscher. Ur ett ledarskaps- och 
lärandeperspektiv betyder detta att olika nyckelaktörer inom Swedish LCD 
Center måste vara duktiga på att själv ställa krav, specificera och finna nya 
vägar, bygga nytt och kombinera ihop. Det finns inte upptrampade stigar, eller 
färdiga nyckelfärdiga paket för olika tillämpningar, på samma sätt som det 
vanligen finns i mognare branscher och företag.  
 
Man skapar och formar den omgivning i vilken man sedan skall verka. 
 
Kunskapen uttrycks i olika yrkesroller.  
 
Intervjuerna visar också, som redan berörts, att medarbetare och ledare i LCD-
miljön också växlar flexibelt mellan olika yrkesroller. Nedan återfinns en 
sammanställning av olika ”typroller” som olika personer behöver kunna anta, 
och ofta behöver man behärska flera roller parallellt. Jag har sorterat rollerna 
under 5 olika rubriker: Kreatör, Forskare, Marknadsaktör/affärsman, Tillverkare, 
Social aktör och Pedagog. Påståendena under varje rubrik är hämtade ur 
intervjuer med olika medarbetare i Swedish LCDCenter. 
 
Kreatör 
I utvecklingsarbete behöver man kunna spana, fånga nya idéer, ta egna initiativ.  
I utvecklingsarbete behöver man kunna omsätta idéer i praktisk tillämpning 
I utvecklingsarbete behöver man kunna koppla ihop olika idéer, kunskaper eller 
teknikområden. 
I utvecklingsarbete behöver man kunna se sammanhang, ha ett systemtänkande, 
se hur delarna hänger ihop.  
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Forskare 
I forskningen är man mer intresserad av varje aspekt per se, man vill ha ut 
generell kunskap.  
I forskningen krävs att man har internationella kontakter och ett vetenskapligt 
förhållningssätt, att man publicerar. 
I forskningen är det ibland värt att följa ett spår för att se vart det tar vägen, även 
om man inte ser en omedelbar nytta. 
 
Marknadsaktör, affärsman/-kvinna 
I industriprojekt behöver man ha ett marknadsmässigt agerande, ett konsultativt, 
förhållningssätt.  
I industriprojekt är det viktigaste att man är målinriktad och resultatinriktad. Att 
man kan leverera det kunden behöver och på rätt tid.  
I industriprojekt är det viktigt att man lyssnar noga på kunden 
I industriprojekt behövs analytisk förmåga men fokus ligger på praktisk 
tillämpning.  
I industriprojekt behövs förmåga att lägga upp och styra ett projekt, så att det 
blir väl genomfört.  
 
Tillverkare 
I tillverkningen behövs stor noggrannhet och detaljsinne.  
I tillverkningen behövs en viss fingertoppskänsla, som liknar ett gammaldags 
hantverkskunnande.  
I tillverkningen ligger fokus på det konkreta, men man måste kunna de 
bakomliggande teorierna. 
 
Social aktör 
I kontakter med intressenter som är våra kolleger i branschen behöver man 
kunna bollplanka, samverka, fungera som partners.  
I kontakter med kolleger behöver man vara socialt smidig. Det handlar om att 
hjälpas åt, vara generös, dela med sig av kunskaper.  
I kontakter med omvärlden behöver man vara ”ambassadör”, tala väl, vara stolt, 
ge god information. 
 
Pedagog 
I högskoleprojekt behöver man vara en bra lärare.  
I högskoleprojekt behöver man kunna lägga upp utbildningar på olika nivåer 
(gymnasiestudenter, MBAs, doktorandkurser och executive-program).  
I högskolearbetet behöver man kunna handleda uppsatsstudenter, eller 
genomföra ”labbar”.  
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Rollväxlingar är krävande för individen 
 
Kontakter med personer som arbetar med teater har lärt mig att rollväxlingar för 
skådespelare är mycket mentalt krävande (t ex att växla mellan skurk och ”förste 
älskare”). Skådespelare går in i den nya karaktären, och ”känner in” med kropp 
och själ hur rollen skall uttryckas. Givetvis är arbetet i en innovationsmiljö inte 
till fullo jämförbart med skådespeleri. Men för den som på morgonen skall vara 
lärare, på eftermiddagen jobba i ett kunduppdrag och dagen därpå hjälpa till i en 
forskningsstudie, krävs ändå en betydande rollomställning. Man behöver i varje 
uppdrag gå in i en annan attityd, ett annat förhållningssätt. 
 
Nedan följer några exempel från intervjuerna på hur olika medarbetare  
använder olika roller ur sin repertoar:  
 
”Kontakter med företagen kräver ibland att jag hjälper till med problemlösning, 
eller inköp eller annat praktiskt, fast jag egentligen är doktorand. Men det är 
kul för jag får ställa mitt kunnande till förfogande i en annan form. Det jag får 
tillbaka är ju att jag får inblick i andra aspekter av mitt jobb, och får bidra till 
intressanta problem.  
 
”Ibland jobbar vi i projekt som vi inte vet om de är forskning eller uppdrag”. 
 
”När man kommer in i det akademiska blir man som chockad av att det går så 
långsamt. Man får en långsamhets-chock . Tar ett tag att anpassa sig” 
 
”Jag tycker jag är bra på att om det finns lite tid över, så hittar jag på något 
nytt. Kollar på nätet, tar kontakter, läser något och tar hem det till oss”. Då går 
jag från externt styrda projekt till sådant som kommer från mitt interna driv…  
 
”Jag arbetar med 60 % utveckling, 30% tillverkning, 10 % analys. Det är en 
optimal mix”.  
 
”Jag tycker jag har bra idéer och är noggrann dessutom. Men jag har också 
känsla för hur sammanhanget hänger ihop. Feeling, eller kopplarförmåga kan 
man kalla det” 
 
”Det är skillnad när idéer kommer utifrån, då styrs man in på något som de 
beställer, det gäller att leverera. Men jag drivs också inifrån. Idéer kommer från 
mig också, frekvens: ungefär en i månaden, som är något att ha”.  
 
”Det är roligt att man får vara problemlösare. Det bästa med problem är att de 
alltid ger upphov till nya spännande problem! Jag har också varit lärare, hållit i 
labbar m m. Det är en annan typ av jobb”  
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”Jag har nytta av mitt mer konstnärliga kunnande om design också, t ex när vi 
gör hemsidor”  
 
”Att jag tidigare har jobbat med människor och i service-yrken är bra när jag 
jobbar med IT och skall samverka med användare. Har lärt mig en del om hur 
man tar folk”  
 
Rollväxlingar – en del av en lärande miljö 
 
Socialpsykologer framhåller att när människan antar en ny roll, det må vara i ett 
arbetslag eller i vänkretsen, så tar vi fram en sida hos oss som redan finns, och 
undersöker sedan hur denna sida passar in i situationen. Vi försöker också läsa 
den sociala koden, och anpassa oss för att nå kontakt med andra. Ibland känner 
vi att rollen inte alls passar – t ex forskaren som inte tycker sig vara duktig på att 
sälja, eller teknikern som känner sig tafatt när det gäller att utöva ledarskap. 
Ibland upplever man tvärtom (kanske med förvåning) att rollen passar hur bra 
som helst – till exempel forskaren som visar sig vara ovärderlig på säljmöten, 
eller teknikern som är företagets mest uppskattade projektledare.  
 
De flesta människor har en bred repertoar, och det är sannolikt nyttigt att växla 
roller. Att se sina egna olika sidor och perspektiv kan ge upphov till lärande, till 
självförverkligande och till ökad självinsikt. Det som är värt att komma ihåg är 
att om pressen på ”kameleont-beteende” är alltför stor kan också mindre 
välgörande effekter uppstå: stress, osäkerhetskänsla eller det man inom 
psykologin kallar ”emotionell dissonans”. Det innebär att man blir illa till mods 
för att man känner sig oäkta eller förställd, t ex en visar glättig yta och men har 
ett bekymrat inre. En sådan känsla av att inte vara genuin skapar skadlig stress.  
 
Ledarskap och kollegialitet i en miljö som kräver rollväxlingar ställer därför 
särskilda krav på att man kan uppmuntra och coacha varandra när man provar 
nya roller. Att växla roller kräver mod, liksom allt skapande21, och det förtjänar 
därför respekt och stöd. 
 
 
Att leda ett lärande system: systemtänkande och konstruktiv hantering av 
spänning 
 
En organisation som Swedish LCD Center kan ses som ett lärande system. En 
psykolog som tidigt införde ett systemtänkande i samhällsvetenskapen var 
Bertalanffy (1968)22. Hans slutsats var att samhället behöver ledare som kan 
                                                
21 May, 1975 
22 Bertalanffy, 1968, Ingelstam, 2002  
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brygga över och foga samman den allt mer uppsplittrade kunskapen. Han drog 
även slutsatsen att ”någon eller några i en forskargrupp eller 
utvecklingsavdelning måste ha utbildning att tänka i helheter, sammanhang, 
system23 
 
Denna slutsats med rötter i 60-talet håller i mycket stor utsträckning än idag, 
systemtänkande, förmågan att se helheter är en viktig metakompetens i 
kunskapsintensiva organisationer24. Jag vill dock göra ett viktigt tillägg: Det 
komplexa system som utvecklas i Swedish LCD Center innebär att det inte 
räcker med att enstaka ledare tänker i helheter. Det blir en uppgift för var och 
en, för alla ingår i samarbeten att tänka systemiskt, i helheter, i sammanhang och 
i system.  
 
En andra viktig dimension i att leda lärande är att kunna hantera spänningar 
mellan olika krav, och olika aspekter. Kunskapsfilosofen Molander25 har skrivit 
mycket om hur professionellt yrkeskunnande, och då särskilt 
färdighetskunnande, utvecklas och uppstår. Han menar att det hela tiden skapas i 
olika spänningsfält i fem viktiga dimensioner, och utveckling har sin grund i att 
hantera dessa spänningar  
 
1. Del versus helhet 
2. Inlevelse/närhet versus distans 
3. Handling/praktiskt agerande versus reflektion 
4. Öppenhet/nyfikenhet versus att framhålla och stå för sin åsikt 
5. Tillit / förtroende versus kritik/omprövning.  
 
Också forskning om kreativa miljöer 26visar att spänningar är en viktig 
utgångspunkt för kreativt arbete med innovationer och FoU. Studierna visar att 
det är bra när det förekommer spänningar mellan perspektiv, mellan olika 
möjligheter och begränsningar, mellan olika aspekter i sak, t ex mellan olika 
ämnesområden. Att ha olika åsikter är bra. Däremot är det inte gynnsamt med 
djupgående personliga konflikter, vilket också stöds av psykologisk forskning. 
Grundläggande antipatier och negativa uppfattningar om varandra som personer, 
främjar vanligen inte kreativitet. Möjligen (i bästa fall) kan det tvinga fram 
kompromisser.  
 
Ledarskap (och medarbetarskap!) i en kunskapsintensiv miljö handlar således 
om att kunna skapa goda förutsättningar för  
 
                                                
23 Ingelstam, 2002 
24 Senge 1990 
25 Molander, 1996, 
26 Hemlin et al 2004 
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a) möten mellan olika kunskapsslag,  
b) växlingar mellan olika roller,  
c) systemtänkande och helhetstänkande, samt  
d) konstruktivt hantering av spänningar mellan olika samtidiga krav eller 
aspekter. 
 
Det är slående att man inom Swedish LCD Center har många naturliga goda 
förutsättningar för ett ledarskap och arbetssätt som stöder kunskapsutveckling. 
Spänningarna, perspektivbrytningarna och kontrasterna finns naturligt inbyggda 
i verksamheten, liksom helhetstänkandet. Rollväxlingarna liksom 
kunskapsmötena är också inbyggda i verksamheten. Det har inte varit en enstaka 
ledare som har fungerat som kunskapsledare. Snarare berättar olika personer om 
att de har olika viktiga, ibland informella, ledare som de då beskriver som coach 
eller inspiratör, eller helt enkelt projektledare. En viktig uppgift för ett kreativt 
ledarskap inom LDC Center är sannolikt att ytterligare förstärka dessa goda 
förutsättningar, och utveckla ett ledarskap som stödjer komplexa 
lärandeprocesser.  
 
8. Kulturbrytningar i ett innovationssystem 
 
En tredje aspekt på komplexiteten i verksamheten är att den inrymmer många 
samtidiga kulturer. För dem som har arbetat praktiskt med att sammanfoga olika 
kulturer blir detta slående. Anette Skarp har skrivit en reflektion ”inifrån” om 
mötet mellan olika kulturer och texten är nedan återgiven i sin helhet.  
 
Det finns inte mycket att tillägga annat än att forskning om företagskulturer 
visar att kulturen spelar stor roll för vad som är möjligt att åstadkomma i en 
verksamhet, och att det är mycket svårt (men inte omöjligt) att förändra rådande 
kulturer27. Så här kan mötet mellan olika kulturer gestalta sig i en 
innovationsmiljö, en NKP, enligt ett reflektionsbrev från Annette Skarp: 
  
”När många aktörer, intressenter och tillfälliga besökare i ett innovationssystem träffas eller 
samverkar på olika sätt möts också olika attityder och förväntningar, vad vi skulle kunna 
kalla ”kulturer”. Vi kan här tala både om mer traditionella kulturskillnader som grundar sig 
i olika nationaliteter, religion och språk, men begreppet kan också stå för mera allmänna 
skillnader som t.ex. vilken typ av organisation, bransch, ledarskap m.m. som man känner sig 
mest hemma i.  
 
Det är vår absoluta övertygelse att dessa skillnader till allra största delen är av godo och 
djupt befruktande i ett innovationssystem. Själva idén om olika aktörer som samverkar för ett 
gemensamt bästa bygger ju också på att man tar tillvara olikheter i kompetens, verksamhet 
och arbetssätt. Det är ju meningen att ett mervärde ska uppstå när parallella strävanden 
samordnas på olika sätt. Detta förutsätter emellertid en medvetenhet om att parterna kan ha 

                                                
27 Saltzer Mörling, 1998, Schein 1985, Deal & Kennedy, 1986 
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skilda förväntningar och utgångspunkter i samarbetet, förutom att ambitionsnivån 
naturligtvis också kan vara väldigt varierande. Respekt för olikheter och nyfikenhet på nya 
förhållningssätt underlättar arbetet med att främja alla intressenters strävan att stärka och 
bygga innovationssystemet. 
I Crystal Valley har vi observerat flera exempel på hur olika kulturer bryts mot varandra, 
med både positiva och en del negativa förtecken. För en utomstående, t.ex. en besökare på 
Swedish LCD Center är det mest påtagliga exemplet det faktum att man ser att utländska 
studenter, forskare och företagskunder rör sig i lokalerna och är en del av den dagliga 
verksamheten. Man noterar kanske också att engelska talas nästan lika ofta som svenska, 
eftersom projektgrupper och möten ofta har deltagare med olika nationell bakgrund. 
Forsknings- och undervisningsspråket är genomgående engelska och mycket av rapporter och 
kunddokumentation skrivs på engelska. På det sättet har alla en gemensam 
kommunikationsbas som fungerar och man kan uppleva att man förenas i en eventuell 
nackdel av att kommunicera på ett främmande språk. Men det kräver naturligtvis att ens 
språkfärdighet ligger på en viss nivå. Här har vi kunnat se att variationen hos 
Masterstudenterna vad gäller språklig förmåga är högst skiftande och i vissa fall gett upphov 
till reella svårigheter i studierna, när förmågan varit för dåligt utvecklad. Det gäller både att 
både inhämta kunskaper, men också att kunna förmedla resultat och vetenskapliga 
resonemang.  
I det dagliga umgänget nationaliteter emellan har vi sett förvånansvärt litet friktion, trots att 
människor med mycket olika etnisk, religiös, geografisk och social bakgrund möts på ett litet 
geografiskt område. Det framstår som att det man har gemensamt; studier, forskning, affärer 
överbryggar många av de olikheter man kan uppleva. T.ex. forskningssamhället är ju i en 
sådan här högteknologisk bransch som LCD också mycket internationellt. 
En annan ”kulturskillnad” som vi identifierat är vad vi skulle kunna kalla olika lärkulturer. I 
ett innovationssystem som vårt där mycket vikt läggs vid utbildning och forskning blir det 
extra tydligt när olika förhållningssätt till lärande, kunskap och kompetens möts. Inte minst 
gäller det när man som beskrivits ovan kommer från olika länder och utbildningssystem och 
förväntas ansluta till en svensk/europeisk utbildningstradition utan vidare.  
Generellt har vi iakttagit att studenter från Indien och en del asiatiska länder kan bli något 
förvirrade av den ”frihet” eller frånvaro av pekpinnar som man först upplever här, när man 
är van vid ett ganska auktoritärt utbildningssystem. Från att ha varit vana vid stora 
föreläsningar och tentamina som i stor utsträckning varit reproducerande av anteckningar, 
och med mycket tydliga angivelser av vad som krävts av dem, ska de plötsligt tillägna sig 
mycket kunskap på egen hand och gå till föreläsningar som inte genast upplevs som 
”obligatoriska”. De förväntas själva formulera problemställningar, visa självständighet och 
med bara mindre stöd genomföra ett självständigt examensarbete som leder fram till någon 
typ av problemlösning eller analys. Förvånansvärt nog klarar de flesta studenterna att snabbt 
se skillnaden och försöker ställa om i möjligaste mån. Eftersom många av dem vill fortsätta 
inom europeisk forskning eller internationella företag, är de också djupt motiverade att 
anpassa sig till en annan lärandekultur.  
Skillnaden i lärkultur kan också iakttas i kunskapsförmedling mellan forskare och företag. Vi 
kan tala om en företagskultur och en forskarkultur. Medan lärandet i forskargruppen 
naturligt nog utmärks av långsiktighet, reflektion och diskussion, ser vi att lärandet i 
företagen ofta kännetecknas av mer punktvisa insatser inriktade på avgränsade avsnitt där 
man identifierat behov av effektivisering, produktutveckling, konkurrensfördelar etc. Man har 
större krav på omedelbar ”nytta” och vill helst försäkra sig om att resurser används på för 
företaget bästa sätt innan man avsätter personal och tid för utbildning och dissemination.  
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I Crystal Valley är den här olikheten i synsätt mellan företag och forskare förmodligen 
mindre märkbar än vanligt, eftersom utbildning, forskning och utveckling är i så hög grad 
produkt- och produktionsrelaterade. Umgänget underlättas också av att företagen 
regelbundet får hjälp med mer eller mindre akuta mätnings- och analysuppdrag av forskare 
och ingenjörer i förening. Det läggs stor vikt vid, och är en av de bärande idéerna i Crystal 
Valley, att personer rör sig mellan de olika miljöerna, har flera roller och ibland är forskare, 
ibland t.ex. del i en projektarbetsgrupp. På det sättet möter man olika lärande- och 
problemlösningsattityder och kan i sin tur lära sig något nytt av det! Kunskapsförmedling och 
–utbyte upplevs som naturlig och icke-formaliserad.  
En nackdel med detta kan vara att det som anser självklart och naturligt utbyte inte i 
tillräcklig grad dokumenteras och förs vidare till fler. Det kan bli en tyst kunskap, relaterad 
till nyckelpersoner, vilket naturligtvis kan göra det vidare lärandet sårbart. 
En kulturskillnad som speciellt Swedish LCD Center upplevt är att eftersom aktörerna har 
olika typ av organisation, uppdrag och huvudmän kan de ha svårt att orientera sig i ett 
samarbete. Man vill veta ”vem man har att göra med”.  
Trots att det nuförtiden uppmuntras till etablerandet av nya och mindre traditionella 
samverkansformer som t.ex. olika nätverksbyggen, virtuella nätverk och institut, temporära 
organisationer för start av större projekt etc, så kan man se en viss vilsenhet både hos företag 
och offentliga aktörer vad gäller deras roll och möjligheter. Det känns ännu ganska ovant för 
det privata och det offentliga att samverka enligt innovationssystemstanken.  
Man har kanske inte insett att det i stor utsträckning är man själv som definierar inflytande 
och roll genom sitt agerande. Således har vi också märkt att en del aktörer haft svårighet att 
”placera” Swedish LCD Center. Centret som är ett oberoende forskningsinstitut samverkar 
med bl.a. universitet/högskolor, företag, andra institut, ungdomsskolan, kommuner. Eftersom 
institutet också bedriver utveckling och produktion i små serier av kundanpassade displayer, 
samt arbetar med produktutveckling och start av nya företag, kan man känna sig litet 
”obekväm”, när man inte omedelbart kan passa in centret under någon av de traditionella 
organisationsformerna. Möjligen missar man ibland att det är detta som just är avsikten med 
det som är navet i innovationssystemet, att utgöra en mötespunkt för många olika aktiviteter 
som har med LCD att göra. 
Slutligen har vi observerat en kulturskillnad som vi kan rubricera brukskultur gentemot 
innovationskultur. Crystal Valley ligger i Dalarna med Borlänge som centralpunkt, en trakt 
som präglas av kvardröjande rester av en utbredd brukskultur. Borlänges näringsliv 
domineras även idag av några stora arbetsgivare: SSAB, Kvarnsvedens pappersbruk, 
Vägverket och Banverket. Även om dessa industrier naturligtvis förnyats och moderniserats 
oerhört under de senaste decennierna, verkar det ändå som om generationer av jobb ”på 
bruket” satt spår som, om än svåra att dokumentera, är fortsatt märkbara och påverkar synen 
på arbete, ledning och lärande.  
Vi har tyckt oss se att en del av medarbetarna i innovationssystemet, både hos företag, 
högskola och institut präglas av brukskulturen, vilket kan yttra sig som att man gärna håller 
sig till formalia. Man vill veta precis hur arbetstiden är förlagd, få exakta instruktioner för 
sitt arbete, ha en stark, tydlig ledning och vill följaktligen ogärna ta risker, gå utanför 
instruktioner eller ta egna initiativ utan viss ”trygghetsförsäkran”. Det säger sig självt att 
detta kan komma i konflikt med den innovationskultur som måste prägla en ny, 
högteknologisk bransch på frammarsch. Stagnation är tillbakagång i en framtidsinriktad 
verksamhet. I en satsning som innehåller mycket fokus på FoU, entreprenörskap och 
produktutveckling, krävs kreativitet, gränsöverskridande och riskbenägenhet. En viss, om än 
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hanterlig, friktion har vi kunnat märka mellan dessa olika förhållningssätt till arbete och 
lärande.  
I viss mån kan man även på ett högre plan bland beslutsfattare och regionala företrädare se 
att man ännu inte kommit så långt i utvecklingen mot en modernare inställning. Man arbetar 
gärna i konstellationer där man möter ”gamla bekanta” och när nya organisationer bildas är 
tillflödet av kompetens utifrån alltför litet. Över en period av några år kan man se samma 
personer dyka upp i olika egenskaper och roller i nya tillfälliga projektgrupper, kommunala 
organ, högskolesammanhang etc. tills bilden med tiden kan bli ganska förvirrad för en 
utomstående betraktare. Att förena trygghet med förnyelse och handlingskraft blir för ett 
innovationssystem alltså en viktig uppgift.    

   (ur A S reflektionsbrev) 
 
 
 
9.  Swedish LCD Center – en organisation med förmåga till återhämtning. 
 
Beskrivningen av Swedish LCD Centers verksamhet i avsnitten 5 - 8 ovan kan 
nästan sammanfattas med ett enda nyckelord: Komplexitet.  
 
Det finns många intressenter med olika särintressen. Det behövs många olika 
slags kunskaper i arbetet. Specialister inom ett tekniskt område behöver växla 
mellan olika roller i olika projekt och i olika samarbeten. Kulturer möts och 
bidrar till varandra – och krockar ibland. Omvärlden förstår inte alltid vad 
Swedish LCD Center är för en slags organisation – och hur skulle någon till 
fullo kunna göra det? Bara sedan detta skrivits har Swedish LCD Center 
utvecklats och förändrats ytterligare. En NKP eller en innovationsmiljö behöver 
bryta och kontrastera mot omvärlden, men då går också mycket tid och energi åt 
att hantera parter som enbart vill se den aspekt av verksamheten som de förstår 
bäst, eller den de är mest intresserad av.  
 
Den mest relevanta frågan är, mot bakgrund av denna komplexitet, inte vilka 
misstag man gör eller vilka problemen är. Den intressanta frågan snarare – hur 
lyckas man med detta? Hur har man trots allt lyckats skapa så mycket på bara 6-
7 år?  
 
Ur Swedish LCD Centers verksamhet har strömmat nya produktidéer, många 
bidrag till företags produktutveckling eller problemlösning, ett antal 
vetenskapliga avhandlingar och uppsatser, minst ett nystartat företag och flera 
framtida potentiella avknoppningar, samt, inte minst, personer som har blivit 
multikompetenta och kunnat gå vidare i branschen. Nya projekt om design, 
miljöarbete och nya samarbeten med universitet har skapats bara det senaste 
året. Och detta trots ständiga problem med finansiering och många strukturella 
och politiska utmaningar.  
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Jag har ställt frågan till flera nyckelpersoner hur man har lyckats komma igen 
efter så många olika utmaningar. Frågan ställdes efter det kritiska skede då 
tidigare VD slutade, men när man efter en viss tid hade börjat få ordning på 
tillvaron och verksamheten började räta upp sig igen. Här är några av svaren:  
 
”Vi har alltid absorberat risk. Det gör att vi är nog tåliga. Och att vi är 
risktagande som personer, de flesta av oss. Annars skulle vi inte kunna jobba 
här” 
 
”Man får sätta det i perspektiv. Vi har ändå hållit på sen 1999 och det har 
fungerat. Så då lär man sig att det ändå fungerar”.  
 
”Vi har hjälpt varandra så mycket kors och tvärs, i forskning och i projekt och 
över ämnesområden. Så kompetensen är naturligt spridd i organisationen. Det 
är en styrka”.  
 
”Det finns en generositet i hela systemet. Och det beror på att man också är 
beroende av varandra. Den enes arbete hakar i det som någon annan gör. Då 
måste man dela med sig”.  
 
”Nya aktörer börjar stötta oss, vilket känns bra. Ibland kommer det nya fördelar 
av händelser man tror är bara bekymmer”.  
 
”Företagen i styrelsen uttrycker sitt stöd nu mycket tydligare”. 
 
”En styrka är nog att vi är blandade åldrar och både kvinnor och män”. 
 
”Att man tror på verksamheten är viktigt. Man ser att man behövs för det här 
området. Vi bidrar och gör nytta. Då får man kraft”.  
 
”Flera av dem som har slutat har det gått bra för, och kanske skulle de också 
gärna komma tillbaka om det blev möjligt. Så vi har vänner på andra ställen i 
branschen”.  
 
”Man lär sig också – jag har tidigare erfarenheter av smällar och förluster. Då 
vet man att det ordnar sig”.  
 
Av ovanstående citat framgår att det – trots allt finns starka grundläggande 
kvaliteter i organisationen, som bidrar till att man kunnat gå vidare. I 
analysarbetet finner jag att dessa kvaliteter eller styrkekällor relaterar mycket väl 
till aktuell forskning som handlar om hur organisationer eller individer kan 
hantera kriser och utmaningar. Detta skall diskuteras i följande avsnitt.  
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10. Vad innovationssystem behöver: ”Resilience”. 
 
I internationell forskning inom organisations- och lärandeområdet har de senaste 
åren begreppet ”resilience” mött stort intresse och studerats noga både avseende 
organisationer och individer28. Jag vill gärna föra in begreppet ”resilience” och 
den forskning som ligger bakom begreppet i diskussionen av komplexa 
innovationsmiljöer eller NKPs. Begreppet är av hög relevans för mänskligt 
lärande, för utvecklingskraft och för förmågan att ständigt tackla nya utmaningar 
i en komplex värld.  
 
”Resilience” betyder ordagrant elastisticitet29 (som i gummi och resår), dvs 
förmågan att hantera en spänning och därefter återta sin tidigare goda form. 
Begreppet används inom organisationsforskningen för att beteckna förmågan att 
komma igen, återhämta sig efter en motgång eller utmaning och förmågan att ta 
nya tag – eller ”the ability to bounce back”30. Organisationspsykologer använder 
också begreppet resilience för att beteckna hur människor kan komma stärkta 
igenom kriser och leva vidare på en bättre nivå än före utmaningen (alltså inte 
bara att, som gummisnodden, återta sin tidigare form).  
 
Utmaningar som avses kan vara större eller mindre (kriser såväl som små 
motgångar) de kan vara snabba eller långsiktiga (plötslig förändring eller ett 
ihållande tryck). Det är förmågan till resilience som avgör hur utmaningar 
hanteras.  
 
Medicinsk forskning visar att ”resilience” också har rent kroppsliga effekter. En 
”resilient” reaktion innebär att individen (eller teamet) tolkar en kris som en 
utmaning. Man upplever trots allt att de resurser som står till förfogande är 
större än kraven. I kroppen innebär det att positiva stresshormoner mobiliseras, 
blodtryck och hjärtverksamhet tonas positivt och immunförsvaret stärks. 
Psykologiskt är denna reaktion förknippad med stolthet och ”action approach”, 
dvs ökad handlingsenergi. Parallellerna med det finska begreppet ”sisu” eller 
vårt svenska (något mindre välklingande) ”jävlar anamma” är ganska tydliga.  
 
När organisationer, team eller individer saknar ”resilience” får man istället 
motsatta reaktioner: Krisen upplevs som ett hot i stället för en utmaning. Man 
                                                
28 Sutcliffe & Vogus, 2003  
29 Enligt Nationalencyklopedin: elasticitet, spänst, resiliens bildl. förmåga att återhämta sig (komma igen) 
30 Sutcliffe & Vogus, 2003 
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upplever att kraven är långt större än tillgängliga resurser. Det i sin tur skapar i 
kroppen negativa stresshormoner, högt blodtryck och sämre hjärtverksamhet. 
Den emotionella reaktionen är skuld, ångest och undvikande, dvs ”flight” i 
stället för ”fight”. Man blir flyktbenägen, döljer eller undviker problemen.  
 
Om man skall verka som projekt- eller systemledare för innovationer så behöver 
man följaktligen ”resilience” – förmåga till återhämtning, att ta nya tag. Det 
finns en hel del av den varan hos nyckelaktörerna inom Swedish LCD Center - 
även om de givetvis också ibland berättar om situationer där de är nära att tappa 
sugen, berättelser som jag inte valt att återge i rapportform.  
 
Resilience uppstår genom upplevd tillgång till fyra slags resurser 
 
Forskningen om ”resilience” har emellertid vissa viktiga implikationer för både 
aktörer inom innovationsmiljöer och för policyaktörer som t ex Vinnova  eller 
andra offentliga aktörer som arbetar med att främja innovationeer. Forskningen 
visar att nyckeln till ”resilience” ligger i kringmiljön och 
bakgrundsförutsättningarna. Det handlar således inte främst om personliga 
egenskaper hos nyckelaktörer, även om ”resilience” kan stärkas eller skadas hos 
individen genom serier av upplevda erfarenheter. Grundorsaken till resilience i 
organisationer eller team är att man upplever att det finns tillgång till resurser. 
Man ser en potential, upplever en kraftkälla. 
 
Forskningen visar dessutom att de resurser som skapar bas för ”resilience” kan 
delas in i fyra olika kategorier, som alla är viktiga31:  
 
1. Strukturella resurser. Exempel kan vara en stabil plattform att agera från, god 
organisationsstruktur som underlättar agerande, tillgång till ekonomiska 
resurser, mandat eller formella befogenheter/position att agera. 
 
2. Kunskapsmässiga resurser och kompetens: att man upplever att det finns 
tillräckliga kunskaper och kompetens, dels i den egna gruppen, dels att man har 
tillgång till andras kompetens, t ex expertkunnande, mentorer med tidigare 
erfarenheter, eller kloka personer att bolla med. 
 
3. Relationella resurser: att det i systemet finns nätverk och team som kan 
mobiliseras, och att det är välkommet att ta kontakt. Detta inkluderar kolleger, 
ledare som man känner förtroende för, goda kontakter med externa intressenter t 
ex kunder, leverantörer, konsulter el politiska aktörer.  
 

                                                
31 Sutcliffe & Vogus, 2003 
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4. Emotionella resurser: Innebär att det i systemet finns en känsla av välvilja, 
stöd, tillit, kamratlighet och förtroende. Särskilt viktigt är en emotionell kvalitet 
som i forskningen kallas för ”positive regard”, dvs ett antagande om gott uppsåt 
hos andra. Det innebär att man ömsesidigt utgår ifrån att den andre vill väl och 
gör sitt bästa. Sådana antaganden om gott uppsåt har visat sig påverka kvaliteten 
i informationsutbyte väsentligt, skapa mindre vi-och-dom-tänkande, större vilja 
att koordinera olika intressen och bättre förmåga att inkludera olika perspektiv32.   
 
 
 
Swedish LCD Center har i viss utsträckning resurser för ”resilience” – men de 
behöver stärkas ytterligare.  
 
Resurser för resilience har, trots allt, funnits inom Swedish LCD Center, vilket 
också intervjusvaren i föregående avsnitt illustrerar. Kanske är det en av 
förklaringarna till uthålligheten och den kontinuerliga 
problemlösningsförmågan. Utan dessa hade troligen verksamheten inte överlevt 
de många utmaningar och bekymmer man ändå hanterat under verksamhetsåren.  
 
Swedish LCD Center har vissa strukturella resurser i form av lokal, en rörlig 
men ändå fungerande organisatorisk struktur, vissa tydliga arbetsuppgifter och 
uppdrag, och man har vissa ekonomiska resurser. De strukturella resurserna är 
dock inte det man skulle vilja lyfta fram som den viktigaste styrkan, eftersom 
man lever i en ständigt växlande organisationsform, och kretsen av personer och 
uppdrag varierar så kraftfullt. För närvarande är också långsiktig finansiering en 
stötesten, och ekonomisk osäkerhet är givetvis särskilt hotfullt i förhållande till 
en så mångfacetterad och subtil verksamhet. Anmärkningsvärt nog tycks en 
grundläggande strukturell resurs vara det gemensamma fokuset på uppgiften, 
arenan ”flytande kristaller” och uppdraget ”att skapa utveckling” tycks ge en 
känsla av struktur och fokus.  
 
När det gäller kunskapsmässiga resurser har Swedish LCD Center kanske sin 
viktigaste styrka. Det finns ett stort kunnande och därtill ett rikt kunskapskapital 
i nätverket. Man har kunnat använda kunskaperna konstruktivt, och skapat 
förutsättningar för kontinuerligt lärande, varigenom kunskapsresursen har vuxit. 
Rollväxlingar, kunskapsutbyten, gemensamma projekt där olika kompetenser 
samverkar tycks ha bidragit till att kunskapsresurserna upplevs som goda. Att 
fortsätta utveckla ett kunskapsorienterat/kreativitetsstödjande ledarskap 
förefaller vara en viktig fortsatt utmaning, utifrån denna goda bas.  
 

                                                
32 Dutton & Heaphy, 2003 
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Det finns också relationella resurser, genom det breda nätverket inom både 
offentlig sektor, företag och forskningsinstitutioner. Samtidigt är dock också 
detta en av knäckfrågorna för organisationen – att ytterligare utveckla dialogen 
och samarbetsformerna inom nätverket. Det förekommer många exempel på att 
man är oklar i roller, att det inte är givet vilket stöd man kan påräkna från olika 
grenar av nätverket, och att man är osäker på om olika tänkbara parter kommer 
att kunna bidra i skarpa lägen. Att dra nytta av ett nätverk är ett hårt arbete som 
förutsätter god kommunikationsförmåga och möjligheter att skapa ömsesidighet 
och förtroende. Under en tid skadades också vissa viktiga nyckelrelationer, men 
man har kunnat stabilisera och forma nya relationer igen.  
 
När det gäller emotionella resurser ser jag också att organisationen har en styrka 
trots att också person- och interna konflikter givetvis har förekommit i den 
turbulens som förekommit över tiden. Men medarbetare och nyckelpersoner 
uttrycker i intervjuer att det finns mycket generositet och stöd och kamratskap. 
Man har gemensamma intressen, och man tror på verksamheten. Att arbeta så att 
detta emotionella klimat fortsätter att förstärkas är en viktigt, i termer av 
konstruktivt förhållningssätt och tillit och förtroende. Ett gott emotionellt klimat 
har i tidigare forskning visat sig vara en nyckelfaktor för kunskapsutveckling 
och nyskapande. Det är inte bara trevligt med ett positivt kommunikationsklimat 
– det är direkt produktivt i detta slags miljö33.  
 
11. Några implikationer för ledarskap 
 
Lärdomarna från studien visar således sammanfattningsvis att leda en NKP, en 
innovationsmiljö som Swedish LCD Center i grunden handlar om att skapa 
energifyllt arbete i en ”multiple helix”-miljö med många olika intressenter. 
Studien visar också att arbete med att stödja kunskapsutveckling och 
kunskapsutbyte är en grundläggande komponent i ledarskapet.   
 
Studien visar också att komplexiteten är här för att stanna. Det går nog inte att 
ens hoppas att denna typ av verksamhet inom en snar framtid skall stabilisera sig 
och låta sig inordnas i förutsägbara rutiner. Skulle den göra det, då skulle själva 
grundidén med verksamheten utarmas – att skapa innovationer och nya företag. 
Komplexitetet i miljön ökar ju mer radikala innovationerna är – dvs om de inte 
bara utgör en variant på ett existerande problem utan skapar helt nya marknader 
eller förändrar förutsättningarna för existerande aktörer i samhället34, vilket 
LCD-tekniken har stora förutsättningar att göra. Att starta företag och utveckla 
nya produkter kommer att vara uppgifter som förutsätter ett ”Mode 2-tänkande” 
– ett samarbete över gränser mellan forskning och praktiskt arbete.  
 
                                                
33 Losada & Heaphy, 2003, Fredrickson 2003. 
34 Rickne, 2000, Normann, 2004 
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Att hantera komplexitet kräver tillit, förtroende och tålamod. Det är också 
viktigt att skapa ett klimat som främjar ”resilience”, förmåga till uthålligt 
hanterande av ständiga utmaningar utan att det slår över i prestigekamper eller 
skadlig stress. Här igen några personliga tankar ur Annette Skarps 
reflektionsbrev, om ledarskap med särskild tonvikt på behovet av uthållighet, 
sett inifrån innovationsmiljön:  
 
Olika ledarskap i innovationssystem 
 Också när vi talar om ledarskap i innovationssystem kan vi avse väldigt olika saker. Vi kan 
se framför oss en portalgestalt som ensam förkroppsligar nätverket eller vi kan ha bilden av 
en ganska anonym förening av människor som på sammanträdesbasis träffas då och då och 
”drar upp riktlinjer”. För ett innovationssystems fortlevnad och utveckling är väl egentligen 
ingen av dessa två modeller särskilt attraktiv. Gärna vill vi se ett antal drivande krafter som 
samverkar för det gemensamma bästa! Framförallt behövs aktörer som har uthållighet 
bortanför den första tidens spännande planer och som insett att de enskilda initiativen kan bli 
något mer än summan av insatserna. Kanske behövs det därför ändå någon som kan ta ett 
större samlande ansvar för processen, en processledare om man så vill. Det är emellertid 
viktigt, tror jag, att det är någon som är berörd av processen, så att det inte är en 
projektledare, vilken som helst. För övrigt kvarstår faktum att alla intressenter måste arbeta 
uthålligt. Man hör sägas att nätverket ska vara organiskt och kunna förändras. Partners kan 
gå ifrån eller tillkomma. När det gäller huvudintressenterna är det dock livsviktigt att de är 
uthålliga. Så fort en enda fallerar, haltar resten. 
 
Det är helt olika ledarskap, ledarstilar och uppdrag som möts när intressenterna ska 
samverka. Det kan avspegla sig på många olika sätt i samarbetet. Man har inte samma syn på 
vad som ska göras, grad av konkretion, mätbarhet, tidsperspektiv etc. Universitets-
/högskolepartnern kan ha ett mera långsiktigt akademiskt förhållningssätt till vad som ska 
uträttas, ibland av andra uppfattat som byråkratiskt och långsamt. Näringslivsintressenterna 
vill å andra sidan se samarbetet avspegla sig i konkreta resultat med för dem ekonomisk och 
tidsmässig relevans. Kanske blir deras utgångspunkt därmed mera kortsiktig ur deras 
forskningspartners synvinkel. Samhällsaktörerna i nätverket kan ha en mängd olika 
förväntningar på samarbetet alltifrån att det ska tillföra nya jobb och inkomster till regionen 
till att det, med en mera cynisk tolkning, ska ge en extra politisk fjäder i hatten. Man kan 
också, som i Crystal Valleys fall, se det som en del i en strukturomvandlingsprocess, där man 
i en region försöker styra över från traditionell tillverkningsindustri till nya branscher med 
högt kunskapsinnehåll. 
 
I en innovationsprocess behövs det att ledarna för de olika intressentgrupperna går utanför 
sina ordinarie uppdrag och ser möjligheterna hellre än hindren. Det är alltså mycket fråga 
om en mental process. Först när den kommit en bit på väg kan man förvänta sig reella 
resultat i samarbetet” 
   (Ur A S reflektionsbrev): 
 
 
 
 
 
12.  Hur kan policyaktörer stödja en innovationsmiljö?  
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För den som leder eller verkar i en innovationsmiljö blir det snart tydligt att det 
är närmast omöjligt att ta kontroll över utvecklingen, eller att få allt att passa in i 
en linjär modell. Det som istället behövs är förmågan att i lugn och ro ta tag i 
utmaning efter utmaning, och inte ge upp. Man behöver ”resilience”, en förmåga 
att komma igen. Och som ovan diskuterats, visar forskning att ”resilience” i sin 
tur baseras på att nyckelaktörer har bilden att tillgängliga resurser i systemet gott 
och väl räcker för att möta kraven.  
 
En slutsats för policyaktörer som anslagsgivare, finansiärer och 
innovationsfrämjare är därför att på bästa sätt bidra till ett sammanhang, i vilket 
”resilience” kan uppstå. Frågor som policyaktörer (exempelvis Vinnova, 
intressentorganisationer, styrelsen) kan ställa sig är, med utgångspunkt i de fyra 
resursslagen ovan är till exempel:  
 
a) Hur kan man utveckla de strukturella resurserna, ekonomiskt och 
organisatoriskt? Exempel kunde kanske vara att reservera medel för oväntade 
utmaningar, och för att täcka upp för ”the valley of death”, den känsliga fas då 
prototyper är framtagna men det ännu inte finns medel från företag eller privata 
finansiärer. Exempel kan också vara att samverka med andra offentliga 
finansiärer för att minska den tidskrävande byråkrati och ryckighet i kriterier 
som finns kring bidragssökande. Det är inte rimligt att så mycket entreprenöriell 
kraft skall gå åt till ansökande, lobbyverksamhet, rapportskrivande mm, som 
idag sker i olika innovationsmiljöer jag mött.  Också de korta anslagsperioderna, 
som ofta uppgår till mindre än tre år gör att det är svårt att uppleva långsiktighet.  
 
b) Kan man arbeta ännu mer aktivt för att vidga kunskapsresurserna? Kan man 
fortsätta underlätta erfarenhetsutbyte på tvären mellan entreprenörer och 
projektledare i olika innovationsmiljöer, eller kan man finansiera tid för att 
utveckla ett kreativt ledarskap? Går det att etablera mer effektiva 
kompetenspooler med expertis inom entreprenörskap, finansiering, 
marknadsföring, affärsutveckling etc – till exempel ett slags help-desk för 
innovationsprojekt?  
 
c) Hur kan man utvidga och aktivera de relationella resurserna? Kan man skapa 
nya samarbetsformer mellan Vinnova, Vinnväxtvinnare, företagarförbund, 
universitet etc, som gör att fler aktörer känner att de är aktiva partners i 
relations-basen, och inte bara väntar på att bli uppbjudna på sina egna villkor? 
Kan man förtydliga ansvaret för involverade aktörer att också ställa tid till 
förfogande vid behov? 
 
d) Hur kan man (och detta är en av knäckfrågorna för att skapa ”resilience”) 
arbeta för att öka de emotionella resurserna? Kan man utveckla arbetssättet som 
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anslagsbeviljande organisationer för att öka graden av förtroende mellan 
nivåerna, och minska politiskt agerande och ”mörkande”? Kan man stärka tillit 
och förtroende och positiva uppfattningar om varandras goda uppsåt? Går det att 
komplettera den tuffa konkurrensmentaliteten i tävlingen om finansiering (som 
inte gynnar generös kunskapsdelning även om den må gynna kampanda) med 
mer genuina relationer? Kan man utveckla utvärderingsformerna så att det inte 
blir en känsla av opersonlig kontroll och mer ett instrument för ömsesidigt 
lärande? 
 
När jag ställer ovanstående frågor, är jag inte entydigt säker på i vilken riktning 
svaren finns. Kanske skall offentliga finansiärer ”hålla tassarna borta” och låta 
innovationsmiljöerna sköta sig själva, jfr begreppet passiva ägare i näringslivet. 
Kanske skall man å andra sidan gå in i ett närmare och mer genuint partnerskap 
med de miljöer man finansierar, jämför aktiva ägare i näringslivet. Det behövs 
en fortsatt dialog kring detta, vilket det också säkert finns förutsättningar för. 
Det är viktigt att innovationer tas hela vägen till företagande, och det är något 
som systemet idag inte riktigt stöder, trots goda intentioner.  
 
Jag vill ge sista ordet till Anette Skarp som välkomnar en utveckling av 
innovationsstödjande organisationers arbetsformer:  
 
Det finns idag en romantisk och omhuldad syn på entreprenörer, företagsbyggare och 
forskare som representanter för ett nytt företagsamt och modernt Sverige. Från en till helt 
nyligen ganska ljummen inställning till företagande och småföretag hos politiker och 
beslutsfattare, kan man nu se en omsvängning där man närmast tävlar om vem som är mest 
företagarvänlig. Man uppmanar skolungdomar att starta eget, universiteten 
näringslivsanpassar forskningen och alla upptänkliga verksamheter uppmuntras till 
”avknoppningar”. Det arrangeras entreprenörstävlingar och produktutvecklingsseminarier, 
startas företagsinkubatorer och kuvöser. Om inte annat försöker man med språkbruket 
närmast besvärja fram de önskade resultaten i form av fler företag och ”flera människor i 
sysselsättning”. Metaforerna kring födelse, växande och tillverkning (”företagsfabriker”) 
används flitigt. Begrepp som kreativitet och innovation är speciella honnörsord.  
Ett gynnsammare mentalt klimat för företagande och innovation hälsas naturligtvis med 
tillfredsställelse av dem som försöker förverkliga drömmen om ett Sverige i framåtskridande, 
däribland de som driver och arbetar i företagsnätverk och innovationssystem. Dock insmyger 
sig ibland vissa farhågor beträffande uthålligheten och djupet i engagemanget för nytt 
företagande. Det finns en ganska romantisk och lättvindig syn på vad det innebär att 
realisera ett produktkoncept, starta ett företag och få ut sin produkt på marknaden. Det kan 
ibland framstå som att politiker och andra mest ser det som att förändra inställningen hos 
människor, så att man ska ”våga starta företag”: tänker man bara till litet extra så kommer 
nog de där bra produktidéerna som ska resultera i nya företag. Och starta-eget-kursen löser 
problemen med det där basala man behöver kunna om marknadsföring och 
företagsekonomi….  
Det är måhända lättköpt att raljera över de här fenomenen, men faktum är att mötet med 
verkligheten ofta blir brutalt för en del glada amatörer i företagsracet. För de entreprenörer 
som trots allt kommit en bit på vägen, framstår den här ”light-varianten” av företagsbildande 
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som verklighetsfrämmande och naiv. Man vet att även den mest briljanta innovation kräver en 
arbetsinsats utöver det vanliga, oändligt tålamod och förmåga att hantera byråkrati och 
stelbenta strukturer. Dessutom ska man försöka övertyga potentiella finansiärer på en ganska 
ljummen riskkapitalmarknad att satsa på just den här produkten! 
Desto viktigare, i ljuset av vad det verkligen fordrar att försöka skapa ny verksamhet och nya 
samverkansformer, borde det vara att ta vara på de, inte alltför många, entreprenörer och 
eldsjälar som trots allt strävar vidare. Många av dem upptäcker ganska snart att nya 
färdigheter behövs i samverkan med olika aktörer.  
Förutom att kanalisera och ”produktisera” sin kreativitet, inser man att man är del av ett 
system, eller snarare av flera sinsemellan mycket olika strukturer. Man får förhålla sig till 
regelsystem och processer som man har liten möjlighet att påverka. Patentmyndigheter, 
riskkapitalaktörer, regionala finansiärer etc. – alla följer de sina agendor med sina respektive 
tidsperspektiv.  
Att få till utvecklingsstegen i rimlig tidsföljd och omfattning blir en stor utmaning för det 
nystartade företaget eller för det innovationssystem som försöker samordna affärsaktiviteter. 
Vidare kräver det anpassning till olika myndighetskulturer, språkbruk och ”mindsets”. Man 
måste kanske på samma dag ha konstruktiva dialoger med företagsledare, forskare, kunder, 
leverantörer, statliga och regionala myndigheter etc. För alla dessa ska ens uppdrag 
uppfattas som klart och tydligt, fastän det i själva verket kan se väldigt olika ut beroende på 
utgångspunkt. Mångfacetterat – ja, splittrat – nej! I den här processen kan man riskera att 
känna att man ”förlorar sin själ”, att det kan bli en hart när omöjlig uppgift att gestalta de 
mål man har för sin verksamhet.  
Om myndigheter och beslutsorgan menar allvar med sin intention med inkubatorer och 
kuvöser, projektstöd etc. har man här en stor och viktig uppgift i att förenkla och samordna 
för de nya initiativen, att verkligen underlätta fortlevnaden i ett tidigt kritiskt skede.  
Det kan ske på många sätt, av vilka en hel del redan erbjuds, t.ex. hjälp med patentansökan, 
tillgång till företagshotell och redovisningskurser. Andra åtgärder kan vara att utse 
arbetande mentorer, smidigare kanaler in till riskkapitalaktörer samt ett system för 
projektstöd som är mindre stelbent än idag. Nya kreativa innovationer passar sällan in i de 
forsknings- och produktutvecklingsprogram som formuleras av VINNOVA, NUTEK och 
andra nationella finansiärer! Detta utgör i sig en konserverande faktor, som inte uppmuntrar 
till nytänkande och strukturomvandling. Att låsa en stor del av landets forsknings- och 
utvecklingsresurser i långa specifika program lämnar litet utrymme till innovationer och 
kreativt entreprenörskap. Större flexibilitet och möjligen också större riskvilja är en 
förutsättning för att kreativiteten och entusiasmen hos nya entreprenörer rätt kan tas till vara 
för Sveriges bästa. 
   (Ur A S reflektionsbrev) 
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