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Christine B. Meyer 
lnnovasjonsmuskelen trenger trening 

Slik talentfulle ldrettsutevere ma 
trene for a vinne konkurranser, 
ma ogsá organisasjoner hele 
tiden trene for a bli bedre pa 
a innovere. 

:-(, • Er det slik at etablerte bedrifter mâ for J berede seg pâ ä gâ ned i_ solnedgangen og bli 
·:, utkonkurrert av nye.og yngre, aggressive 

konkurrenter? · 
· Oger det slik at.offentlíge virksomheter 
ufen press fra markedskrefter sovner i sok 
kene? 
Eller kan etablerte virksomheter i bàde 

¡irivat og offentlig sektor utvikle innova 
sjonsmuskler og fomye seg? 

I Race-programrnet pâ NHH har vi tro 
pâ at de etablerte virksomhetene kan bite 
fra seg, og vi benyttet tiden under pande 
mien ti! ä fordype ossi hvordan etablerte 
bedrifter kan utvikle innovasjonskapasitet. 

Innovasjonskapasitet kan ses pâ som en 
1 muskel og akkurat soro talentfulle idretts 
mtevere mâ trene for â vinne konkurranser, 

::,sä mâ ogsâ organisasjoner hele tiden trene 
for ä bli bedre pâ ä ínnovere. Det at Norge 
stíkker av med 17 medaljer i vinter-OL i 
2022 er ikke noen tilfeldighet, det 'er et 
langsiktig og systematisk arbeid, og bak 
suksessen Jigger det utallige treningstimer 
og en klar strategi for hvor en skulle. 
A ha talent og trene mye er ikke noen 

garanti for â vínne, men sjansen for â vinne 
eker betraktelig. Eller som Kjetil André 
Aamodt sa det etter ä ha vunnet en gullme 
dalje med en hundredel: «Jo mer jeg trener, 
jo mer flaks har jeg». 

Slik erdet ogsâ med virksombeter, med 
ekende trening eker ogsâ sjansen for à lyk 
kes med innovasjoner. 
Nâ er organisasjoner noe mer enn et 

«one-man-show». Deter i samspillet mel 
lom mennesker organisasjoner kan bygge 
innovasjonskapasitet. Vi synes dingsene og -- Det er ikke én oppskrift for a bygge 

innovasjonskapasitet. Det finnes 
mange veier ti/ malet 

de enkelte teknologiene fâr altfor star plass, 
deter nâr en klarer ä skape engasjement og 
begeistring i team av talentfulle mennesker 
en klarer à lykkes med á bli mer innovativ. 
Deter ikke én oppskrift for ä bygge inno 

vasjonskapasitet. Det finnes mange veier ti! 
mâlet. Noen lesnínger kan en klare à fâ ti! 
ínnenfor. organisasjonens grenser, for 
andre mâ en krysse grensene og samspille 
med andre organisasjoner og akterer, En 

t Etter ä ha vunnet en gullmedalje med en hundredel sa Kjetil André Aamodt: «Jo mer jeg 
tren_er,.jo mer flaks har jeg». Foto: Tor Rlchardsen '' · · 

populœr og mye omtalt Iesníng innenfor 
organisasjonen er â etablere en ny enhet 
ved siden av den etablerte virksomheten og 
gi den nye enheten et klart innovasjons 
mandat, en sâkalt tohendig lesníng. 
VG harmed star suksess etablert slike 

innovative enheter igjen og igjen for ä bryte 
med del etablerte. 
En annen populœr lesning som krysser 

grensene, er ä inngâ partnerskap med opp 
startsbedrifter. Dette heres bade fristende 
og tilforlàtelig ut, men de som bar prevd 
dette, vet at det ä fâ til samarbeid mellom 
elefanten og myggen er en krevende, men 
langt fra umulíg evelse. · 
Deter derfor ikke tilfeldig at vi har fâtt en 

rekke oppstartsmìljeer som fungerer som 
brobyggere mellom elefantene og myggene. 

Felles for alle de ulike lesnìngene er at for 
ä fä dette til, sä nytter det ikke bare skru pâ 
en ting i organisasjonen, enten det nâ er 
ledelse og Styring, incentiver, kultur, 
arbeidsprosesser, teknologisk infrastruk 
tur, kompetanse eller andre e!ementer. 
Mange virksomheter lar seg begeistre av 
«agil» arbeidsmetodikk og kanskje enda 
mer av «design thinking». Deter vel og bra, 
men deter ikke nok á endre arbeidsproses 
sene. 
For at agil metodikk skai virke, er det 

nedvendíg at ledelsen gir teamene star fri 
het ti] äjobbe selvstendig, men dog ikke for 
star frihet til ä bare drive utvikling og inno 
vasjon pá kundenes premisser. Samtidig gir 
·det lite mening â arbeide etter agil meto 
dikk hvis teknologien daterer seg tilbake til 
forrige ârhundre og en endring i ett system 
gir masse og uenskede felgevírknínger i 
andre systemer. 
Faktisk er det slik at gamme! bagasje, 

som foreldet teknologi, er et av de omrâ 
dene der de etablerte virksomheten sliter 
mest. Og som ikke deter nok, hvis en ikke 

\ 
har en kultur som understetter at det er 
hell ok à eksperimentere og feile, ja da blir 
det ikke enkelt ä trene pâ ä bli mer innova- 
tive. .. 
En liten digresjon her er at dette er hak 

ket vanskeligere i offentlig sektor, der feil 
begâtt av virksomhetene afte resulterer i . 
krav fra toppen om enda mer kontroll - en 
kontroll sorn ikke akkurat understetter den 
innovative retningen. 
Deter blitt in ä snakke om innovasjon og 

si at en leder en innovativ virksomhet. 
Medarbeidere trekkes til innovative virk 
somheter og til virksomheter som har for 
mâl som engasjerer utover det á skulle 
drive mest mulig effektivt. Men skai dette 
bli met enn fargerik pynt pâ kaken, sâ hol 
der det ikke med enkelt stunt der toppledel 
sen begeistre! forteller at: «Nâ skai vi bli 
mer innovatível» 
Det ä bygge innovasjonskapasitet er et 

systematisk, langsiktig og ressurskrevende 
arbeid hvor en âpner for ä slippe en helt 
armen, eksperimenterende og lov-tìì-â 
feile mentalitet les i_ organìsasjonen. 
Ledere som ensker á slippe les slike kref 

ter, mâ tale ä stâ i spagat og trives med det. 
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