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Vad är innovation?

Ljuset 
tändes 
1879, 
ingen 
tvekan 
om det,
MEN …

På 1890-
talet 

började 
vanligt 

folk 
kunna 

njuta av 
elektriskt 

ljus



Idag är det 
självklart med 

ljus överallt och 
miljövänligt ska 

det vara

Foto: Anurag Kaushik

“Innovation är något som är …

1) … nytt med hög grad av originalitet,
2) kan uppträda inom vilket område som helst,
3) gör insteg eller vinner fäste  i samhället, ofta 
via marknaden, och … 
4) … betyder något revolutionärt för människor”

Källa: Frankelius, 2009

Något nytt och 
originellt,

en ny kombination

Nya upplevelsekoncept

Foto: Charlotte Norrman; Daniel Renkrantz



Inom vilket område 
som helst …

Foto: Per Frankelius

Höghöjdsbanan på Torpön
Foto: Nöje.se

Innovation 
kräver insteg!



Det här upplevelsekonceptet har 
vunnit insteg

Foto: Visit Dalarna, Dalhalla

Allsång på en bygdegård ...
... var finns det unika i det? 

Foto: Kisa allsång

Betyder något …
(revolutionärt)

Rune Elmqvist, 1958



En liten förbättring, ett litet steg …
… de flesta innovationer är av 

inkrementell art!

Bildkälla: StJude Medical Foto: Arne Karlsson

Att lyssna på Joakim Leion 
och Dennis Wenger betyder 

mycket ... 

I alla fall för mig! 
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Grad av insteg

Tid som flutit

UUppppffiinnnniinngg  
eelllleerr  

pprriinncciippiieelllltt  
nnyy  iiddéé

Efter Frankelius, 2015

Tills vidare 
utan 

betydelseObefintlig
Innovation kräver 
entreprenörskap!



EEnnttrreepprreennöörrsskkaapp

”I don’t know what entrepreneurship is, 
but I will recognize it when I see it” 

(Justice Stewart)

Stevenson och Jarillos (1990) 
definition

Entreprenörskap är …

”… en process genom vilken individer –
antingen på egen hand eller i organisationer 
– tar vara på möjligheter utan hänsyn till 
vilka resurser de för tillfället förfogar över.”

Kan vem som helst bli entreprenör?

”It’s not magic; it’s not 
mysterious; and it has nothing
to do with genes. It’s a 
discipline and, like any
discipline, it can be learned” 
(Peter Drucker, foto: Isaac Mao)

IInnnnoovvaattiivvtt,,  
eennttrreepprreennöörriieelllltt
fföörreettaaggaannddee

PPrriinncciippiieelllltt  
nnyyaa  iiddééeerr  oocchh  
uuppppffiinnnniinnggaarr

FFöörreettaaggaannddee

EEnnttrreepprreennöörrsskkaapp

Innovationsfrön

Intraprenörskap

Holdingbolag

Frankelius & Norrman; Uppfinningars betydelse för Sverig

EEnnttrreepprreennöörriieelllltt
fföörreettaaggaannddee



Entreprenörskap är 
en kraft … ett förhållningssätt 

”Every problem is an 
opportunity - the bigger
the problem, the bigger

the opportunity”

Älska problem!



Foto: VisitLinköping

Vårt barndomshem, vårt fagra 
Östergyllen ...

NABC  Needs, Approach, Benefits, Competition

Carlson & Willmot
SRI International, 2006

MMåållggrruuppppeennss  bbeehhoovv

VVaarrfföörr  ddiinn  llöössnniinngg  
äärr  bbäättttrree  äänn  
kkoonnkkuurrrreenntteerrnnaass

DDäärrfföörr  sskkaa  
mmåållggrruuppppeenn  vväälljjaa  
ddiinn  llöössnniinngg

DDiinn  llöössnniinngg  ppåå  
pprroobblleemmeett

Studenter kan uträtta en hel del ... 

KKaammpprraaddssttiifftteellsseenn
”entreprenörskap – särskilt sådan 

som främjar en levande landsbygd”



charlotte.norrman@liu.se
070-3229983


