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9Förord

Förord

Idén till avhandlingens titel Konsten att uppfi nna hjulet två 
gånger fi ck jag under ett innovationssymposium i Söderhamn 
2004. Med den titeln vill jag visa på faran i att fastna i kly-
schan – att man inte ska uppfi nna hjulet två gånger – då det 
leder tanken i en fundamentalt fel riktning. Denna avhand-
ling visar på det motsatta – att man ska uppfi nna hjulet två 
gånger (minst) – då idéer, uppfi nnande och skapande arbete 
behöver dessa hjul att ta sin utgångspunkt i – inget kom-
mer ur intet. Det skapande arbetet utgår ifrån det givna, 
där seende, kombinationer, förbindelser och uppluckrandet 
av det givna – sätter tanke, ting och verklighet i rörelse. En 
liten radioratt blir en ny truckratt – en kastanj, en cello och 
en tidig morgon vid en vattenpump blir tre nya konstverk. 

Kunskapsbasen för avhandlingen är människor – uppfi n-
nare och människor som stödjer, forskar och skapar förutsätt-
ningar för uppfi nnande och nya ting. En annan del av kun-
skapsbasen är människor från en annan tid – de klassiska 
vetenskapsfi losoferna – som med sina röster visar sin aktua-
litet och giltighet. 

Jag vill tacka alla människor – de levande och de döda – 
som inspirerat till denna avhandling. 

Mitt första tack går till min främsta inspirationskälla – 
möt en och samtalen med uppfi nnare och rådgivare på LIST, 
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Innovation Stockholm, ALMI och övriga uppfi nnare som 
jag träffat. Jag har mottagits med öppenhet, vänlighet och 
stor entusiasm samt fått god respons och uppmuntran. 
Sedan vill jag tacka uppfi nnaren och Professor Roland E 
Andersson som såg till att jag höll fast vid mitt inifrånperspek-
tiv. Dessutom lotsade Roland mig vidare till min handledare 
Professor Bo Göranzon, inspiratören och utmanaren, som 
har introducerat nya världar och miljöer, där konst, fi losofi , 
litteratur och vetenskap är en arbetande helhet. Dess utom 
har Bo tillsammans med min biträdande handledare Maria 
Hammarén öppnat dörren till den inre dialogen och visat på 
kraften i det egna skrivandet och i dialogen med kollegerna 
inom forskarskolan Advanced Program in Refl ective Prac tice. Ett 
särskilt tack går till Professor emeritus Gunnar Bergendal, 
för hans noggranna genomgång av mitt material och hans 
förmåga att se och uttrycka det enkla i det svåra. 

Ett stort tack går även till mina kolleger och vänner på 
Ingenjörshögskolan i Jönköping, där ett särskilt tack går 
till min chef och kollega Johan Karltun, som banat vägen 
för den tid som skrivandet har krävt. Tack Siw, som lagrat 
säkerhetskopior och hållit ställningarna på avdelningen och 
tack Madde som hela tiden sagt – bra jobbat Karin! 

Mitt avslutande tack går till min familj, Erik, Moa, 
Matilda, Gustav och Dorte, samt min mamma, vilka funnits 
vid min sida hela tiden – och tack Caroline, min systerdotter 
som med entusiasm tog sig an att fotografera de tre bilder 
som fi nns med i avhandlingen.

En särskild tanke går till min pappa Olle som nästan höll 
livslågan uppe till avhandlingens färdigställande. 

Den blev klar!

Gränna i april 2006

Karin Havemose
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1. Introduktion

Idén till att skriva denna doktorsavhandling har sitt ursprung 
i ett konsultuppdrag, som jag och tre kvinnliga kolleger ge -
nom förde i Jönköping åren 1997–99. Jag hade då varit verk-
sam som organisationskonsult i eget företag under ett fl ertal 
år. De uppdrag jag hittills hade arbetat med innefattade 
verksamhetsutveckling och ledarutveckling inom medel-
stora privata och offentliga organisationer. Uppdragen var 
i huvudsak riktade mot förändringar av olika slag, mer eller 
mindre genomgripande. I det arbetet mötte jag hos både 
personal och ledare en skepsis och förändringströtthet, då 
man tidigare hade varit inne i olika förändringsarbeten. De 
förändringar som genomförts var ofta av strukturell natur 
där man sökte utveckla effektivare styrning, arbetsorgani-
sation och arbetsmetoder. I det arbetet följde man ofta all-
männa trender och metoder, till exempel kvalitetsstyrning, 
målstyrning, processtyrning/processledning och ”balanserat 
styrkort”. Förändringarna låg ofta som en del av organi-
sationens långsiktiga behov av kostnadseffektivisering och 
specialisering/profi lering, vilket medförde att sammanslag-
ning och – eller delning av arbetsenheter, uppsägning eller 
omplacering av personal och outsourcing följde i föränd-
ringens spår. Samtidigt sökte man vitalisera företagen, med 
honnörsord som human resource, delaktighet, organisato-
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riskt lärande och innovativitet. För mig framstod det alltmer 
som en ekvation som inte gick ihop – att vitalisera ett system 
som samtidigt styrdes upp och stramades åt? Visst fanns det 
goda idéer och en god vilja, men det var brist på tid, kraft 
och handlingsutrymme. Detta fi ck till följd att många idéer 
och initiativ slocknade och att en känsla av resignation och 
likgiltighet inträdde. 

Uppdraget
Hösten 1997 fi ck jag tillsammans med de kvinnliga kol-
legerna en uppdragsförfrågan från Föreningen för Kvinnliga 
Företagare i Jönköping. Uppdraget löd kortfattat och förenk-
lat: Kan ni hjälpa våra kvinnliga solo- och mikroföretagare 
att ta del av de tillväxt- och utvecklingspengar som EU sat-
sar i projekt EU-växtkraft Mål-4?1 Det man upptäckt var 
att:

1.  De mallar som skulle användas för Mål-4 arbetet inte 
var anpassade till det lilla företaget. 

2. Det fanns inga konsulter som hade intresse av att arbe-
ta med de små företagen. Dessutom hade de små före-
tagen ingen möjlighet att betala höga konsultarvoden.

3.  Mål-4 pengarna höll på att förbrukas av de större före-
tagen som redan hade erfarenhet av att arbeta i olika 
slags EU-projekt. De kände till procedurerna och vis-
ste hur man skulle fylla i ansökningsformulären. 

Vi tackade ja till uppdraget och fi ck genom det träffa en stor 
mängd idérika och handlingskraftiga kvinnor. Många av 
dessa såg sig inte i första hand som företagare. Företaget var 
mer en form för förverkligandet av en eller fl era idéer. Och 
det fanns verkligen en mångfald av idéer och verksamheter 
som pågick runt om i Småland. Det var skinnmakare, foto-
grafer, landsbygdsutvecklare, miljökonsulter, hundsjukgym-
naster, kalaskokerskor, redovisningskonsulter, pappersma-
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kare, hudterapeuter och så vidare. Dessutom var de många. 
I Jönköpings län fanns vid den tiden cirka sjuhundrafemtio 
registrerade kvinnliga solo- och mikroföretagare.2 För mig 
blev dessa företagare en spännande kontrast till de med-
elstora organisationer jag tidigare arbetat med. Här fanns 
den vitalitet, de idéer och den drivkraft som de större orga-
nisationerna sökte. En del satsade stort medan andra ville 
pröva sig fram i liten skala. Flertalet hade erfarenhet av att 
arbeta i större organisationer men hade valt att kliva av, eller 
hade själva blivit uppsagda. Detta väckte mitt intresse – idé-
rika människor som ville omsätta idén till en verklighet. 
Det var ett mödosamt, envist och ensamt arbete – ofta med 
liten inkomst. Dessutom innebar det att arbeta i osäkerhet 
kombinerat med ett personligt risktagande. Det fanns inga 
garantier för var det hela skulle landa. Under arbetet upp-
täckte vi även att den allmänna uppfattningen om vad som 
kännetecknar ett företag inte stämde överens med den verk-
lighet vi mötte hos solo och mikroföretagarna, vilket även 
avspeglades i EU-ansökningsformulären.

1. Tillväxt – föreställningen om att små företag vill växa 
enligt traditionella tillväxtfaktorer (ökad omsättning 
och ökat antal anställda). Det stämde inte. Man ville 
vidareutveckla sin idé och verksamhet till att i första 
hand bli självförsörjande. Tillväxt var inget man expli-
cit talade om, det var snarare en följd av något annat. 
Många såg en möjlighet i att växa genom att associera 
sig och samarbete med andra människor och företag – 
att arbeta i nätverk. 

2. Affärsidé – föreställningen om att ett företag ska ha en 
affärsidé, vilken bland annat skulle beskrivas i EU:s 
formulär. Det visade sig vara svårt då många av före-
tagarna arbetade med ett fl ertal kombinerade eller 
vidgande verksamheter, ibland beroende på säsong. 
Dessutom kände man ett visst motstånd mot att på 
förhand fastställa en affärsidé, då man såg den stadd i 
ständig utveckling. 
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3. Mål – föreställningen om man skall arbeta efter kon-
kreta och tydliga mål. Många företagare såg en svårig-
het i att skriftligt låsa fast sig vid ett mål. Hur kan man 
formulera och fånga in en idé och verksamhet som är 
under utveckling? Man vet vad man vet nu, men inte 
vad man vet i morgon. 

Jag började söka mig till forskningsområdet entreprenör-
skap, men egentligen var det inte företagandet som var 
intressant – utan mer skapandet och människan bakom det 
hela. Jag skiftade över från soloföretag till innovation, vil-
ket inte heller kändes rätt, då det inte var produkten eller 
tekniken som var intressant. Det jag sökte var ett slags ini-
frånperspektiv utan att för den sakens skull landa i någon psy-
kologisk studie över mänskliga drivkrafter. Året hade hun-
nit bli 2001 och min dåvarande huvudhandledare Roland 
Andersson sade till mig:

– Karin, du söker ju ett slags inifrånperspektiv … per-
sonen och gestaltningen i det hela. Jag tycker vi kontaktar 
min kollega Bo Göranzon på INDEK/Yrkeskunnande och 
teknologi och pratar med honom. Sagt och gjort, våren 2001 
träffade jag Bo Göranzon och påbörjade min forskarutbild-
ning inom KTH:s forskarskola Advanced Program in Refl ective 
Practice. I och med det riktades fokus från innovation till 
uppfi nnande.

Ett nytt perspektiv
Det blev starten på ett möte med en vetenskapsfi losofi sk 
plattform som utgick från det perspektiv jag sökte – arbete och 
kunskapsbildning som en skapande och i hög grad mänsklig verksam-
het. Genom programmet fördjupade jag mig i vetenskapsfi lo-
sofi ska klassiker som Montaigne, Descartes, Leibniz, Diderot, 
d’Alembert och Galilei. Det skedde inte kortfattat och frag-
menterat genom andras tolkningar, utan genom deras egna 
röster i originaltext. Jag mötte även Dialogseminariemiljön 
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på Dramaten i Stockholm, där gestaltning av texter, sam-
tal och människor öppnade upp för refl ektion och nya per-
spek tiv. Forskarskolans kurser och seminarier byggde på 
sam ma idé, dialog som metod för kunskapsbildning (dialogsemi-
nariemetodiken)3 där läsning, fördjupning och samtal kring 
fi losofi ska och litterära texter, ofta skrivna i en helt annan 
form än nutida vetenskapliga texter, öppnade upp för nya 
perspektiv på människa, kunskap och vetenskap. Det blev 
grunden för en ny vetenskapsteoretisk plattform att utgå 
ifrån, vilket även väckte ett antal frågor kring rådande veten-
skapliga traditions syn på vetenskap, vetenskaplig metod och 
formen för vetenskaplig gestaltning.4 Kollegor utanför fors-
karskolan undrade varför jag läste så många kurser i veten-
skap och metod - vad hade det för koppling till innovation 
och uppfi nnande? Av tradition brukar kurser i vetenskaps-
teori och metod ligga som en eller ett par inledande kurser i 
början av doktorandstudierna. Jag funderade många gånger 
själv på vad de vetenskapsfi losofi ska texterna, till exempel 
Descartes Avhandling om metoden hade för koppling till inno-
vation och uppfi nnande?5 

Idag har det fallit på plats. Descartes, Montaigne, d’Alem-
bert och Diderot är själva i mycket hög grad uppfi nnande 
gestalter. Vid närmare påseende strömmar de upplysnings-
fi losofi ska idéerna in i uppfi nnandet då de tar sina ut  gångs-
punkter i frihet, ifrågasättande, prövande och gränsöver-
skridande. Med tiden växte även insikten fram om de 
för bindelser som fi nns mellan uppfi nnandets praktik, fi lo-
sofi  och estetik då det är ett tänkande, skapande och kun-
skapsbildande arbete, beroende av växling och rörelse. Dessa 
inslag känns säkert igen även i annan forskning och veten-
skapligt arbete, ja i arbete överhuvudtaget. 

Riktning
Jag har i denna avhandling valt att efter kapitel tre lämna 
begreppet innovation och istället gå över till uppfi nnande. Det 
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skall symboliskt markera avhandlingens inriktning – uppfi n-
nande som ett skapande och i allra högsta grad mänskligt arbete. 
Med det vill jag lyfta fram utgångspunkten för allt nyska-
pande – människans kraft och förmåga att sätta tanke, ting 
och verklighet i rörelse. Syftet är inte att bevisa något, det 
är inte heller att komma med förslag på hur man kan stimu-
lera och stödja uppfi nnande. Det är snarare att öppna upp 
och vidga seendet för den rörelse och kraft som ligger infällt i 
skapandet, där teknik, konst och fi losofi  är en arbetande helhet. 
Jag vill även synliggöra den mångfald av idéer och skapande 
människor som fi nns, men inte syns, och med det visa på 
storheten i det särskilda fallet. 

Avhandlingens form söker sig bort från den traditionella 
vetenskapliga framställningen, då skapande och människa 
inte att går att utrycka med exakta mått, begrepp, defi ni-
tioner, fl ödesscheman eller modeller. Skall man berätta om 
– och förstå uppfi nnande ur ett skapande och mänskligt per-
spektiv, ställer det motsvarande krav på berättandets form 
och framställning. Denna avhandling sätts i rörelse genom 
att skifta perspektiv, växla mellan tid och tradition och 
genom att både bryta och väva ihop olika inslag med varan-
dra. Avhandlingens kraft ligger i att använda dialogen som 
metod. Det sker dels genom samtal och berättelser som åter-
speglar uppfi nnandets vardag och arbete och dels genom att 
låta människors egna röster träda fram, nutida och klassiska. 
En av de bärande balkarna i avhandlingen är mötet och dia-
logen med klassiska vetenskapsfi losofi ska texter. Med det 
vill jag visa på den giltighet och aktualitet som dessa har och 
på den rörelse och inspiration som en personlig och indirekt 
gestaltande text ger. Avhandlingen följer därför ingen tra-
ditionell logisk uppbyggd form utan formar sin egen logik 
och mening genom teman, där budskap och riktning mejslas 
fram och tydliggörs genom växlingar och förbindelser. Med 
denna form vill jag slå in en vitaliserande kil i den pågående 
forskningen inom innovation, vilken i mitt tycke har fastnat 
på en alltför hög och tom abstraktionsnivå och i en rund-
gång av ord. Innovation är idag ett politisk och ekonomiskt 
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hett ämne, då det ekar som ett tillväxtmantra i form av 
strategier och system. Det är inte innovationsstrategier och 
system som får fart på det svenska uppfi nnandet och före-
tagandet. Det är människors uthålliga och metodiska arbete 
med sina idéer som skapar nytt – människor som inte kan 
låta bli. Min förhoppning är att detta blåser liv i insikten om 
och värdet av människans fantastiska förmåga att se, uthålligt 
pröva, ifrågasätta, skaffa sig visshet om och ha modet att bryta mot 
etablerade regler och system. Varför inte med hjälp av Michel de 
Montaigne inleda en uppfriskande dialog som vänder upp 
och ned på dagens alltmer och institutionaliserade innova-
tionssystem (transaktionssystem), som i sin form snarare 
mot verkar uppfi nnande och innovation.

”Inget begåvat sinne stannar inom sig själv, det strävar 
alltid vidare och längtar längre än krafterna räcker, det 
har impulser till mer än det kan prestera; om det inte 
avancerar, pressar sig fram, håller stånd och tar konfron-
tation så lever det bara till hälften; dess strävanden är 
änd lösa och utan form; dess näring är undran, sökande, 
tvetydighet.”6
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2. Entré

”Att komma fram till en stor uppfi nning från en mycket 
anspråkslös början, och att förstå att underbara konster 
kan döljas under en vid första anblicken oskyldig uppsyn, 
det är inte vad medelmåttor gör. Det är begrepp och idéer 
för övermänskliga själar.” (Galileo Galilei)

Möte med uppfi nnare
Ett högst mänskligt arbete … Kapitlet inleds med ett citat från 
Galileo Galilei (1564–1642).7 Jag undrar hur han hade ställt 
sig till begreppen innovation och innovatör? Galileo var 
själv uppfi nnare och vetenskapsman. Han uppfann telesko-
pet ”Galileiteleskopet” (vilket vidareutvecklade optikern 
Lippersheys teleskop, 1608). Det var en revolutionerande 
uppfi nning som öppnade seendet ut i rymden. Galilei var 
förtjust i sitt teleskop. Tänk när han står på terrassen till 
en av sina villor i närheten av Florens och betraktar solens 
ingång i och utgång ur sommarsolståndet. 

”Denna observation, som gjordes med ett utsökt tele-
skop, vilket förstorar solskivan mer än tusen gånger, visar 
sig vara lätt och rolig på samma gång”8



konsten att uppfi nna hjulet två gånger20

Uppfi nnandet av teleskopet var av avgörande betydelse för 
Galileis vetenskapliga arbete. Genom det kunde han obser-
vera och beräkna himlakropparnas rörelser. Ur dessa obser-
vationer byggde han sedan upp hypoteser vilka han prövade 
och bevisade genom fysiska experiment, matematik och 
geometri. 

Galilei var en publik man. Han bjöd in till samtal och 
prövning. Att detta i sin tur skulle leda till omvälvande och 
revolutionerande upptäckter var nog inte målet i sig. Det var 
snarare en följd av Galileis förmåga att envist driva sitt arbe-
te vidare, trots hårt motstånd. Genom boken Dialog om de två 
världssystemen (1632) utmanar Galilei påvens och Vatikanens 
auktoritet på ett för honom mycket riskabelt sätt. Vatikanen 
hade tretton år tidigare fastställt att det kopernikanska syn-
sättet stred mot den heliga skrift – vilken var ofelbar.

*

Dialog om de två världssystemen är ett exempel på en annor-
lunda och avancerad form för vetenskaplig gestaltning. I 
den bjuder Galilei in läsaren att själv delta i prövandet av sitt 
vetenskapliga arbete. Han gör det genom att använda skå-
despelets form, där han genom tre olika roller samtalar och 
prövar olika hypoteser. I bokens inledning skriver Galilei:

”Jag tänkte dessutom att det var högst ändamålsenligt att 
förklara idéerna i form av dialoger, eftersom de då inte 
hämmas av en strikt tillämpning av matematiska lagar, 
utan ger utrymme även för utvikningar, som ibland är 
minst lika intressanta som huvudfrågan”9 

Boken väckte påvens och Vatikanens vrede. Följden blev 
inkvisition, där Galilei under hot om att bli dömd som kät-
tersk, tvingades att ikläda sig botgörarens vita skrud och läsa 
upp ett avsvärjelsedokument. Det innebar att han aldrig mer, 
i tal eller skrift, skulle hävda det kopernikanska systemet. 
Dessutom sattes han i husarrest i sitt hem i Florens. Galileis 
Dialog om de två världssystemen sattes upp på Vatikanens för-
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teckning över förbjudna böcker. Först 1822 togs den bort 
från den listan. 

*

Galileo Galileis levnadsöde visar på den tro och uthållighet 
som kännetecknar skapandet av något nytt. Trots bannlys-
ning och med risk för eget liv ville han visa på något. Han 
uppfi nner redskap för att kunna utföra vetenskapliga obser-
vationer vilka verifi eras genom experiment. Dialog om de 
två världssystemen återger hela det mödosamma arbete som 
vetenskaplig prövning innebär. Den visar även på kraften i ett 
jag där Galilei genom att vara en tålmodig och uppfi nnings-
rik samtalspartner i tre roller, vänder och vrider på olika 
perspektiv. Han skriver själv att dialogen ger utrymme för 
utvikningar vilka är minst lika intressanta som huvudfrå-
gan. Boken är även ett exempel på en form för vetenskap-
ligt språk och gestaltning, där matematik, fi losofi  och konst 
används för att peka ut, tydliggöra och provocera ett fenomen. 
Galileis levnadsöde visar även på de motkrafter som sätts i 
rörelse, när man bryter mot ett rådande paradigm. 

*

Galileo Galilei är en av fl era historiska och banbrytande 
vetenskapsmän som kommer att gestaltas i denna avhand-
ling.10 Förutom dessa kommer några idag verksamma upp-
fi nnare att delta, bland annat Göran Nilsson åttiotvå år gam-
mal ifrån Sandarne, ett litet samhälle utanför Söderhamn. 
Göran är en av de fem uppfi nnare som jag lärt känna genom 
förening LIST (Länets Innovatörer i Samverkan) i Bollnäs/
Söderhamn.11 En närmare presentation av LIST och delta-
gare kommer på sidorna 33–34. 

*

Jag inleder med en återgivning av mitt första möte och sam-
tal med uppfi nnaren Göran Nilsson (kemiingenjör, uppfi n-
nare och företagare) Deltagare är förutom jag och Göran: 
Siw Hammar (FoU/Söderhamn, som forskar om ”engage-
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mang”, där hon bland annat följt bildandet av LIST) samt 
Sven-Göran Larsson (projektledare på LIST, innovations-
rådgivare och uppfi nnare) 

*

Siw, Sven-Göran och jag svänger in på vägen till Görans 
gård. Solen skiner, novemberluften är klar och hög. Det är 
tomt och stilla, Siw öppnar grinden – det verkar vara en 
egen konstruktion – skjuta, inte lyfta upp regeln … Så står 
han där, leende med liten hatt på huvudet. Vi hälsar på var-
andra:

– Hej, Karin
– Hej, Göran
Inget tal om vad vill du eller vad gör du här. Vet han 

redan varför jag är här?
– Ja, vi kan ju börja här, säger Göran och pekar mot gara-

get. 
Det står en gammal bil vid sidan om garaget och framför 

den står en barncykel med något konstigt och rostigt ”bygel-
lås-jätteverktyg” på? Göran ser att vi tittar, han pekar och 
säger:

– Dottern har intresserat sig för el-allergi, jag har själv 
börjat fundera lite på det. 

Cykel, rostig stor grej och el-allergi, hur hänger det 
ihop?

Sven-Göran pekar på en kon i silvrig metall som står 
bredvid cykeln.

– Vad är det här?, frågar Sven-Göran. 
– Det är aluminium, säger Göran och öppnar dörren till 

verkstaden.
Vi går in, det är varmt och lite mörkt. På väggarna fi nns 

hyllor och skåp. Ett gammalt vackert träskåp står lutat högt 
upp mot en vägg, en fågelfjäder nedstoppad i en fl aska. Där 
är många fl askor och burkar med saker i. En fräs och en 
svarv, tror jag, står på golvet. Längst in till höger har Göran 
ett litet skrivbord mot väggen med en skrivbordslampa på. 
Backar och lådor under bordet, slangar och en stor, lång 
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plast cylinder. Bredvid en borrmaskin står en blåmålad pall 
– en likadan pall står vid skrivbordet. Göran sätter sig på 
den ena pallen.

– Du har gömt undan en del, säger Sven-Göran och skrat-
tar. 

Det är varmt och skönt i skrivbordsvrån. Jag sätter mig på 
den andra blå pallen.

– Jag började med den här, säger Göran, och håller fram 
ett verktyg av något slag i handen. 

Det ser ut som en stor skruvmejsel. Han fortsätter:
– Det är en slagghacka. Det blev ett företag, men jag sålde 

det för att kunna arbeta vidare med mina idéer. Genom 
slagghackan kom jag på att göra gravyrpennan. Jag kom bara 
på det. Den är vibrationsfri.

Han håller fram pennan. Den är smidig i handen, guld-
färgad. 

– Nu har jag arbetat fram ett laddningsbart batteri, då 
kan man gå runt och märka grejer.

Göran trycker på strömbrytaren och pennan sätter igång. 
Det känns knappt att spetsen vibrerar, ett svagt surr hörs. 
Jag provar den mot ett stycke metall. Skriver mitt namn, 
ritar några krumelurer – vilken precision. Smått, smått kan 
man skriva.

– Nu har jag hittat en samarbetspartner, ett företag som 
ligger här i trakten, säger Göran. 

Jag försökte först i Australien, Spanien, Tyskland – men 
fi ck inget napp. Men här blev det. Det kommer att behövas 
minst tre nya tjänster på företaget. Vi fi ck en order från ett 
kärnkraftverk i USA på femhundra pennor. De måste märka 
allt. 

Karin:
– Kan man veta det på förhand – hur det kommer att bli – vil-

ken respons produkten får på markanden? 
Göran:
– Nej, man tror att man vet. Men jag har lärt mig av den här, 

säger han, och hämtar en hopfällbar såg. I Skandinavien gick 
det hur bra som helst att sälja sågen. Men när vi testade i 
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Europa var det stopp. Dom har ju ingen allemansrätt där, så 
där fi nns ingen marknad för sågar. Man får försöka kolla så 
mycket som möjligt i förhand. Men det fi nns ingen som på 
förhand kan tala om hur marknaden är från början. Jag säger 
att jag vet – men jag vet inte. Men jag säger att jag vet. Jag vet att 
det inte går men måste bevisa att det inte är så. 

Det ligger ett litet skissblock på skrivbordet, lite verktyg 
ligger bredvid.

– Du ritar, säger jag.
Göran:
– Ja, inte bara här – även inne i huset. Man måste rita och 

prova i skiss. Jag blir inte befriad från idén förrän jag har ren-
sat bort alla tvivel på att det inte går. Jag blir inte fri från den 
annars. Man kan gå i fem år och fundera på grejer och hur 
man kan göra dem bättre. Så blev jag ilsken en kväll. Jag 
satte mig i tänkarstolen på övervåningen och tänkte, hur 
skall jag göra? Jag försökte rensa bort allt. Jag satt tre tim-
mar i stolen tills jag inte orkade hålla på längre. Då gick jag 
och satte mig vid skrivbordet. Det blev den här, säger Göran 
och håller upp gravyrpennan. 

Han fortsätter: 
– Jag funderar mycket på energier och om en evighets-

maskin. Enligt beräkningar skall det fungera. Jag försöker motbe-
visa att det inte går. Ibland kommer idéer klockan tre på mor-
gonen. Jag måste testa dom – tänker jag rätt? Idéer kom mer 
när de kommer. 

Karin:
– När började du att uppfi nna? 
Göran:
– Jag började när jag var tolv år. Jag hade inget skjutvapen 

att leka med, så jag fi ck göra ett själv. Jag gjorde en pistol 
som sköt pilar. Längre fram fi ck jag ett uppdrag av KF att ta 
fram det som blev den första Wettexduken. Det var ju ingen 
uppfi nning egentligen. Jag är en verkstadsmänniska, tekni-
ker och kemisk ingenjör. Jag jobbade en period på regering-
ens uppdrag att ta fram en atombomb, på KTH i Stockholm. 
Min kunskap är en kombination av kemi och mekanik.
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Karin:
– Hur gör man?
Göran:
– Erfarenhet. Ju mer erfarenhet, ju mer nyfi ken blir man … och 

man måste ha fantasi, livlig fantasi och vara envis. Intelligenskvot, 
skolor och erfarenhet – det avgör vad man kan uppfi nna. Jag är 
född sådan. Egentligen är jag lat, man är ju det och vill göra 
det enkelt och med så lite jobb som möjligt. 

Karin:
– Vad skulle du göra om detta försvann, frågar jag och 

sveper runt med armen i verkstaden?
Göran:
– Om detta försvann, då dog jag. Jag löser mer och mer 

och svårare grejer. Man skall inte tro på auktoriteter och experter. 
Man skall tvivla på allt som sägs – annars fi nns inget att göra. 

Göran berättar vidare:
– Jag har jobbat som yrkeslärare. Jag blir förvånad och glad 

då jag träffar mina gamla elever – de har blivit bra människor. 
En yrkeslärare har helt andra möjligheter att prata med sina 
elever. Jag tog jobbet för att kunna göra prototyper. 

Karin:
– Hur får man fram prototypen eller bilden av det man 

vill göra?
Göran:
– Mycket intressant. Det är undermedvetet, man har bilden 

i huvudet, säger han och knackar på pannan. Ofta tänker man fel, 
ofta har jag ändrat. Det gäller att kunna vidga perspektivet – det är 
jätteviktigt. Man måste kunna tänka fritt. Egentligen hade jag 
tänkt bli läkare, men då hade jag blivit hämmad. Det är bra 
att jag inte blev läkare. Nu jobbar jag efter egen förmåga. Jag 
måste veta varför det inte går – annars sitter det kvar. Men 
det behövs resurser och fl er som tror på det än jag. 

Vi går ut. På andra sidan staketet, ner mot viken, ligger 
båtar upplagda.

Göran:
– Jag startade en båtklubb, säger Göran. Här är min båt, 

säger han och pekar på en stor fl isig träbåt som ligger upp-
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lagd. Vid staketet står en stor cylinder. Det är en oljebrän-
nare, säger Göran. Och här, Göran pekar på några andra 
stora runda metallkärl, i dom mal man strömming till en 
fi n smet, utan kladd. Av det kan man göra fi na fi skbullar. 
Gävlefi sk gjorde dom.

Vi går in i huset igen. Det är varmt och skönt i köket. 
Elden sprakar i vedspisen. Jag har ordnat med kaffe, säger 
Göran. Vi slår oss ner vid köksbordet. 

– Hur länge har du bott här, frågar jag?
– Jag är född här, säger Göran. Det fi nns mycket energier 

här, just där min tankestol står, en trappa upp, där är det 
mycket energier.

Karin:
– Hur många idéer har du?
Göran:
– Trettio uppskrivna idéer och andra som jag har glömt.
Karin:
– Hur jobbar du? Jobbar du med fl era idéer samtidigt?
Göran:
– Nu arbetar jag med fyra svåra och två lätta, säger Göran.
Vi tar avsked av Göran.
– Får jag komma tillbaka och hälsa på, frågar jag…

*

Jag känner att jag vill stanna kvar och prata mer och vara 
med honom. Det känns viktigt, han får inte försvinna. 
Varför är det så viktigt att han skall fi nnas kvar? Det är 
genuint och äkta – inte konstlat och anpassat efter regler för 
hur saker och ting ska gå till. Leonardo i Söderhamn …

Siw och jag är på järnvägsstationen, dags att åka hem. 
Vi stannar till framför glasdörrarna, som skall öppnas av 
sig självt. Det gör de inte. Vi tittar på varandra och skrattar 
– var det någonting med hans hus och energier? Skratt och 
ändå ett stråk av allvar. 
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Kraften i ett jag

När jag sitter på tåget hem från Söderhamn, läser jag ige-
nom mina anteckningar och skriver ner ovanstående text. 
Jag konstaterar att den har gett mycket värdefullt material 
om vad uppfi nnandet handlar om. Vi samtalade i hans verk-
stad, där fanns alla verktyg och saker runt omkring, miljön som 
är fri och enkel. Det är många pågående arbeten, idéer och 
prövande. Göran är en tänkare och han pratar fritt och på ett 
enkelt, begripligt sätt. Det var mitt första möte med en äldre 
uppfi nnare av den gamla stammen. Det känns som detta 
kommer att bli en viktig grundbult i min empiri.

*

Mina möten och samtal med Göran Nilsson i Sandarne, 
hans uppfi nnarkollegor på LIST och övriga uppfi nnare är en 
viktig del i denna avhandling. De är betydelsefulla mönster-
fall och exempel, i konsten att uppfi nna. Genom det person-
liga mötet med Göran i verkstaden fylls begreppet ”upp-
fi nna” med liv. Det ger en inblick i uppfi nnandets varande 
och skeende. Den visar även på vissa nödvändiga villkor för 
uppfi nnandet, ex: idéer, tänkande, bilden, skissa, verkstad, byg-
ga, kontakter, nyfi kenhet, påhittighet, envishet, hårt arbete, fram-
gångar, misslyckanden, oförutsägbart osv. Dessutom får jag en 
bild av honom som person, att fästa upp allt detta på. Han 
ser faktiskt ut som en uppfi nnare, en fi nurlig man med blå 
ingenjörsrock och hatt. När jag skall föra över min text till 
datorn hemma, ser jag att jag spontant har avslutat texten 
med kommentaren – de får inte försvinna. Göran Nilsson 
representerar något som inte får försvinna. Hans berättelse 
står för en tradition och ett livsvillkor för mänskligt varande. 
Arbete med verktyg, att bygga och konstruera. Att genom 
tanke och handling gripa in i något som existerar eller att 
tankemässigt börja gestalta något som ännu inte fi nns.
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*
I Tore Nordenstams bok Exemplets makt, är mönsterfall och 
traditioner två huvudteman.12 De beskrivs som ”… nöd-
vändiga villkor för vår förståelse …”13 Nordenstam tar 
sin utgångspunkt i Hans-Georg Gadamers hermeneutiska 
fi losofi . I boken Sanning och metod, återkommer Gadamer 
till begreppen horisont, tradition, varat, skeendet och före-
bild.14 Dessa begrepp binder ihop Gadamers hermeneutiska 
fi losofi  där tradition är det som människor från födseln 
in  förlivas i och verkar inom. Med traditionen följer de 
före bilder och begrepp som vi, genom handling, språk och 
symboler lär oss betydelsen av. Betydelse i form av att vara 
vårt meningsskapande livsrum – det vi förhåller oss till. Säger 
någon person ordet uppfi nnare till mig fi nns betydelsen inom 
mig, spontant. Jag behöver inte tänka efter. Betydelsen kan 
ha olika meningsdjup. Genom mötet med uppfi nnare och 
deras berättelser vidgas och fördjupas förståelsen då min 
horisont och förförståelse smälter ihop med uppfi nnarnas 
berättelser. Därmed är tradition inte något som är fast och 
stelnat, utan rörelse, där olika horisonter möter varandra. 
Gadamer jämför det växelspelet med ett konstnärligt ska-
pande och skådespel. Det är i detta spel som vi skapar våra 
förebilder och mönsterbildande exempel:

”Den vändning, i vilken det mänskliga spelet utvecklar 
sin egentliga fulländning, nämligen att bli konst, kallar 
jag förvandling till bild… Det har verkets karaktär av ergon 
[verk] och inte bara energeia [förverkligande]. I denna 
mening kallar jag det bild”15

Bilden är något att hålla fast vid och relatera till, ett verk. 
Gadamer beskriver det bildskapande spelet som en ren upp-
fyllelse – energeia, som har sitt syfte i sig självt:

”Konstverkets värld, som låter spelets enhetliga förlopp 
komma till fullt uttryck, är i själva verket en helt förvandlad 
värld. Inför denna värld inser man: så är det”16
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Genom bildskapandet inser man – så är det. Det är ett ska-
pande arbete, som ställer krav på vår förmåga att gestalta 
och förmedla bilder. Bildens fulländning nås genom åskåda-
ren. Gadamer använder begreppet mimesis [efterbildning], 
där ”… igenkänning är den kunskapsmening som utmärker 
mimesis …”17 Igenkänningsglädje består i att man känner 
igen mer än det man redan kände. Gadamer använder ut -
trycket illumination – det redan kända träder fram fast mer än 
det man redan kände. Plötsligt särskiljer man det särskilda 
ur det allmänna. Gadamer uttrycker det poetiskt likt att:

”Vi uppfattar faktiskt alltid det som har givits oss sinnligt 
och enskilt i förhållande till något allmänt. Vi ur skiljer 
t. ex. en människa i ett dimmigt fenomen”18

Att delta i ett skeende är att delta i ett gemensamt menings-
skapande och kunskapsskapande.19 Det gemensamma menings-
skapandet är en kunskapsbildande process där våra bilder 
och föreställningar är en nödvändighet. Gadamer säger att 
vi måste ha en egen horisont för att kunna försätta sig i en 
annan horisont, där försätta sig i innebär att inte bortse från 
sig själv, utan att ta med sig själv in i den andra situatio-
nen.20 

Även Nordenstam kopplar det gemensamma menings-
skapandet till kunskapsbildning. Han använder begreppet 
dubbel kompetensutvidgning där den verkliga förståelsen inne-
bär att vidga sitt kunnande.21 Det är ett skapande arbete 
där den nya horisonten införlivas i jaget och översätts i egna 
ord, begreppskombinationer och bilder. Gadamer återkom-
mer till uttrycken konsten att försätta sig i en annan horisont, 
konsten att samtala och frågandets konst. 

*

Denna avhandling är uppbyggd på ett urval av mönsterbildan-
de exempel hämtade från samtal med uppfi nnare. Med dessa 
exempel söker jag återskapa skapandets väsen och de miljöer 
och villkor som uppfi nnare verkar inom. På det sättet bildar 
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dessa mönsterbildande exempel avhandlingens kunskapsbas 
som utgår från uppfi nnande som en mänsklig, skapande, 
prak tisk och kunskapsbildande verksamhet. Likt andra ska-
pande områden (litteratur, konst och musik) går inte skapan-
det att fånga in i snäva begrepp eller defi nitioner som anger 
tillräckliga eller nödvändiga villkor för vad det är. Skapande är 
unikt. Det är unikt för den människa, den handling och det 
ögonblick som det betingar. Nordenstam skriver att ”det 
som behövs minst av allt är teoretiska kunskaper om dik-
ter.”22 En dikt kan inte beskrivas eller förstås genom en teo-
ri. En dikts förståelse och mening skapas i det ögonblicket 
som dikt och läsare möter varandra – när horisonter möts. 

*

Genom att sätta dessa exempel i ljuset av klassiska veten-
skapsfi losofi ska texter, andra kända och banbrytande upp-
fi nnare och nutida litteratur söker jag skapa jämförelser och 
förbindelser som vidgar och ger nya perspektiv. Med det 
vill jag bryta upp det mer stelnade innovationsbegreppet, 
som har förpackats och fastnat i en traditionell vetenskaplig 
metod och gestaltning, där skapandets väsen – människan 
– har brutits ner i mindre kvantitativa enheter och översatts 
i processbeskrivningar och kausala modeller. Jag vill visa på 
en alternativ uttrycksform där nutid förbinds med dåtid och 
där mötet sker med hjälp av mer indirekta jämförelser och 
analogier. Genom det greppet vill jag väcka upp läsarens 
egen fantasi och föreställningsförmåga istället för att ser-
vera färdiganalyserade och verifi erade fakta. En av Sveriges 
mer kända innovationsforskare profes sor Bengt-Arne Vedin, 
tar i inledningen till sin bok Innova tions klimatet i Sverige upp 
konsekvenserna av att inom innovationsforskning utgå från 
den traditionella positivistiska forskningstraditionen.23 Han 
uttrycker en önskan om att sätta sig upp mot existerande 
struktur av värderingar, etablerad kultur och givna metoder. 
Han skriver: 
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”Det handlar här inte om en diskussion av aktörs- eller 
aktionsforskning kontra t ex logisk positivism, utan 
något ännu mer fundamentalt. Det kan förefalla paradox-
alt att jag skulle vilja använda en roman, diktcykel eller 
en fi lm för att åskådliggöra något som jag beskrivit som 
komplext, nämligen innovationsprocessen (i vid me  ning) 
och dess samhälleliga betingningsfaktorer (kultu ren och 
traditionen som ger oss våra ord – sic!). Men som varje 
läsare av Lars Ahlin, James Joyce eller Nostra da mus säkert 
vet, kan en text i sin mångtydighet eller i sitt anrop till 
läsaren att denne skall bidra med egna erfarenheter fak-
tiskt hålla fl era motsatta eller parallella företeelser eller 
motsatser i luften samtidigt. Här har jag nu på en dryg 
sida talat om för läsaren, att jag egentligen helst skulle 
velat skriva en helt annan bok men att jag inte vågar, vill 
eller kan – och så slungar jag ut utmaningen att någon annan 
må göra det”24 

Så jag antar den utmaningen och provar ett nytt grepp, så 
får vi se om det bär.

Formen
Avhandlingens kunskapsbas är hämtad från möten och sam-
tal med nio uppfi nnare, fem innovationsrådgivare, två inno-
vationsforskare, två projektledare för ett landstingsdrivet 
idé utvecklingsprogram samt ytterligare nio uppfi nnare som 
jag mötte i samband med deltagande i rådgivningsmöten på 
Innovations Stockholm. Ur dessa samtal och möten har jag 
valt ut ett antal mönsterbildande exempel som förbinder 
och visar på de olika teman och perspektiv som jag vill lyfta 
fram. Dessa samtal och möten ägde rum mellan hösten 2002 
till våren 2004. En kortare presentation av de deltagare som 
återges i texten sker fortlöpande. Huvuddelen av samtalen 
är bandade, där materialet återges så ordagrant som möjligt. 
Allt material är publicerat med deltagarnas godkännande.
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*

Efter inledande kapitel ”Introduktion” och ”Entré” fort-
sätter avhandlingen sin resa med en inblick i uppfi nnan-
dets anknytning till vetenskap i kapitel ”Uppfi nnande och 
vetenskap”. Kapitlet inleds med en kortfattad historisk till-
bakablick av teoribildningen inom innovation för att sedan 
arbeta sig fram mot nuläget – där innovation är ett hett 
ämne. Detta kontrasteras med uppfi nnarnas röster och åsik-
ter i avsnitten ”Vad säger uppfi nnarna om det?” och ”Vi och 
dom”

Detta banar vägen mot kapitel fyras kunskapsfi losofi ska 
nedslag, där Montaigne anger ton och riktning med hjälp 
av Descartes, Leibniz och Diderot. Där introduceras läsaren 
i en alternativ uttrycksform där dialog används som metod. 
Detta leder oss fram till kapitel fem ”Om konsten att upp-
fi nna” där vi börjar närma oss pudelns kärna – skapandets 
väsen. Det inleds med en inblick i rådgivningsverksamheten 
på Innovation Stockholm där läsaren möter en mångfald av 
idéer och människor. Mot slutet av kapitlet närmar vi oss det 
mer öppna och utforskande vetenskapsfi losofi ska landskapet 
där d’Alembert leder oss in på idéer och förnimmelser. Det 
ger en övergång till kapitel sex, där jag med upplysnings-
fi losofernas hjälp målar upp ett alltmer vidgande landskap 
för tankar, minne, förnuft och fantasi, där inget kommer från 
intet. Sunt förnuft säger uppfi nnarna – att uppfi nna handlar 
om sunt förnuft. Men vad är sunt förnuft? Med Gadamer 
och Kants hjälp vecklas detta ut i kapitel sju, där även Des-
cartes vägledning kommer till hjälp. Kapitel åtta och nio tar 
oss med på en resa i seendet, där vi fördjupar oss konsten att 
se och om förmågan att vidga sitt seende. Minnet hjälper 
oss att bygga broar mellan dåtid och nutid. En kastanj, en 
cello och ett tidigt morgonminne leder till skapandet av tre 
konstverk. Mot slutet av kapitel nio ger Galilei ett exempel 
på dialog som metod där han vidgar gränserna mellan det vi 
ser och det vi med vår föreställningsförmåga kan tänka oss. 
Det sker genom ett samtal om månen. I kapitel tio undersö-
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ker vi gränslandet mellan fakta och fi ktion. När vet vi att vi 
vet och hur är det att arbeta i gränslandet mellan fakta och 
fi ktion? Vad är till exempel ett matematiskt fakta – är det en 
uppfi nning? Detta utforskas i en dialog mellan vetenskaps-
fi losofer och uppfi nnare. Med det närmar vi oss det drama-
tiska, lekfulla och revolutionerande inslaget i uppfi nnandet, 
vilket också bygger upp avhandlingen mot fi nalen – att gripa 
in i verkligheten och om konsten att bryta mot etablerade 
regler. 

*

Här följer en förklaring till de mer förekommande benäm-
ningar och förkortningar som används i texten:

– LIST (Lokala Innovationer Skapar Tillväxt) är en läns-
täckande innovatörsförening i Gävleborg som hjälper 
uppfi nnare och innovatörer från idé till marknad. LIST 
har idag (2006) cirka etthundranittio medlemmar, 
varav sextio företag skapade av uppfi nnare. LIST star-
tade på initiativ från uppfi nnarna själva och drevs sedan 
under starttiden som ett EU-fi nansierat projekt. Idag 
drivs det som en ekonomisk förening, (www.list.se).

– ALMI (ALMI företagspartner AB) arbetar över hela 
Sverige. Verksamheten bedrivs i tjugoen regionala 
bo  lag. Målet är att skapa tillväxt och förnyelse i det 
svenska näringslivet genom fi nansiering och affärs-
utveckling, (www.almi.se). 

– Innovation Stockholm, ALMI och Stockholms Närings-
livskontor (SNK) arbetar med innovationsrådgivning 
under det gemensamma namnet Innovation Stockholm. 
Innovation Stockholm låg tidigare som en fristående 
verksamhet direkt under Stockholms kommun, men 
är sedan ca ett år knutet till ALMI. Verksamheten har 
bedrivits i cirka tio år och av de ungefär fyrahundra 
innovationsprojekt som man stödjer varje år, är det 



konsten att uppfi nna hjulet två gånger34

uppemot fyrtio procent som kommersialiseras och 
når marknaden eller licensieras efter ett till två år. Av 
dessa är mellan tjugofem och trettio stycken som kom-
mersiellt framgångsrika. Rådgivningen är kostnads-
fri. 

– SUF (Svenska Uppfi nnareföreningen) som startade på 
initiativ av August Andrée för exakt etthundratjugo år 
sedan (1886). Ett år senare startade Andrée sin omta-
lade resa till nordpolen.

– SIC, Stiftelsen Innovationscentrum (SIC) vilken har 
sin bakgrund i en statlig satsning på femhundra mil-
joner kronor under en tioårsperiod. SIC bestod av ett 
landsomfattande nätverk av egna SIC-rådgivare, vilka 
var organiserade länsvis. De fungerade både som råd-
givare och bedömare av vilka som fi ck ta del av de vill-
korslån som gick att söka. SIC: s verksamhet upphörde 
2004.
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3. Uppfi nnande och vetenskap

”When he heard that Charles Lindberg had fl own the 
Atlantic alone, he said that it certainly could not have 
been done by a committee”. 
(Uppfi nnaren Charles F. Ketterings kommentar till nyheten 
om att Charles Lindberg hade fl ugit över Atlanten)25 

Tillbakablick
Uppfi nnande är inget separat forsknings– eller ämnes område 
utan är mer att betrakta som en praktisk verksamhet där 
fl era ämnesområden innefattas. Detta har fått till följd att 
begreppen uppfi nnare/uppfi nning (inventor/invention) inte 
förekommer i någon större utsträckning inom veten skaplig 
litteratur och vetenskaplig publikation.26 Däremot har inn-
ovation, framför allt under 1990-talet, utvecklats till ett 
po  pu lärt ämnes- och forskningsområde som spänner över 
många olika discipliner: Företagsekonomi (industriell eko-
no mi, entreprenörskap), teknik (produktutveckling, innova-
tion och design), nationalekonomi, psykologi (kognitions-
psykologi), socialpsykologi (organisationsteori), pedagogik 
(lärande) och systemteori (samhällsteori och politik).
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*

Sett i ett historiskt perspektiv kan innovation beskrivas uti-
från tre teoribildande skolor.27 Den första skolbildningen 
går under begreppet den entreprenöriella teoribildningen 1870–
1930, vilken grundar sig på Schumpeters tidiga ekonomiska 
teoribildning.28 I den sätts entreprenören som den drivande 
kraften bakom ekonomisk utveckling, där innovation är 
resultat av genialitet, ett omgivande problem och idéer för 
att lösa problem.29 Entreprenören är en ”doer”, som omsät-
ter tanke och idé till ett konkret görande och en ”maker” som 
utvecklar nya produkter. Schumpeter lyfter fram drivkraften 
i att vilja göra något i första hand, snarare än den intellektu-
ella förmågan. Därmed skiljer Schumpeter det ekonomiska 
ledarskapet från uppfi nnaren, där uppfi nnaren inte sätter de 
ekonomiska konsekvenserna i fokus, de kommer först i 
andra hand. Det är själva uppfi nnandet, det som man är på 
spåret, som är drivkraften.

Under perioden 1930–60 dominerar den tekniska och eko-
nomiska teoribildningen, vilken drivs av en stark tro på att det 
är teknik och vetenskap som driver utvecklingen framåt. 
Perio den präglas av ökad institutionalisering och professio-
nalisering av innovationsverksamheten, vilken får ett ökat 
inslag av statlig fi nansiering, kontroll och styrning (FoU). 
Man vänder sig bort från den tidigare entreprenöriella teori-
bildningen, med betoning på personlig satsning, kreativitet 
och utveckling av idéer. Istället ses innovation mer som en 
”på förhand” planerad ingenjörskonst.30 Under 1960- och 
70-talen uppstår den s. k. ”Pull-Push” – diskussionen (vilken 
fortfarande omnämns i vetenskapliga artiklar).31 Där disku-
teras om den tekniska utvecklingen generas genom mark-
nadskrafter eller genom tekniska innovationer som äger rum 
inom organisationer och forskningsinstitut. Under 1970–80 
börjar innovation och teknisk utveckling uppmärksammas 
ur ett bredare socialt perspektiv, där konsekvenser av ny tek-
nik till exempel automatisering av arbete och utveckling av 
kärnkraft, sätts in i ett långsiktigt hälso- och miljöperspek-
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tiv. Intresset för och forskningen inom innovation börjar 
även riktas mot ett företagsekonomiskt och nationaleko-
nomiskt perspektiv, där de institutionaliserade och meka-
nistiska företagsstrukturerna börjar ses som ett hinder för 
innovation och tillväxt. Man söker därför organisationsfor-
mer som både underlättar och stödjer företagens innovativa 
verksamhet. 

Under den tredje teoribildningen, 1980–90, ses innova-
tion som en viktig del i den industriella processen. Den liknas 
vid en vitaliserande och dynamisk kraft i företaget, vilket sam-
tidigt ökar kraven på rörliga och samverkande organisatoris-
ka strukturer.32 Inom innovationsforskning kopplas innova-
tion till begreppen ledarskap, strategier och organisatoriskt 
lärande.33 Även betydelsen av SME: s, som viktiga tillväxt-
motorer för innovation uppmärksammas, vilket resulterar i 
en ökad forskning inom området entreprenörskap.34 Under 
perioden börjar även staten att se och uppmärksamma inno-
vation som ett medel för att öka svensk konkurrenskraft, 
tillväxt och därmed säkerställa välfärden på längre sikt. Man 
tillsätter statliga utredningar, till exempel Innovationer för 
Sve rige och försöker stimulera tillväxt genom olika innova-
tionsstrategiska satsningar.35 Högskolor och universitet bör-
jar ses som drivbänkar för att stimulera och utveckla nya 
affärskoncept, produkter och tjänster.36

Teoribildningen i dagsläget
Jon Sundbo sammanfattar dagsläget inom innovations-
teorin som en kombination av den ”gamla tekno- ekono-
mis ka teorins förnyelse”, en ny våg av entreprenörskaps-
forskning, hög tilltro till marknadskrafternas påverkan samt 
innovation sedd ur ett systemperspektiv.37 Satsningen på 
de Regionala innovations/tillväxtsystemen Mälardalen och 
Öresundsregionen är exempel på detta. Enligt ”det gamla 
tekno-ekonomiska perspektivet” ses företagen mer som ”en 
av fl era delar” i ett samhälleligt institutionaliserat system, 
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inom vilket innovationer inspireras och utvecklas. Detta 
sker i samarbete med enheter utanför företaget, till exempel 
olika forsknings- och utvecklingsinstitut.38 

Innovation har därmed utvecklats till ett politiskt instru-
ment för tillväxt där satsning och stöd sker utifrån defi nie-
rade ”utvecklingsblock” till exempel: informationsteknik, 
mikroelektronik, biovetenskap, utrustning och hjälpmedel 
inom sjuk- och åldringsvården, fordons- och trafi ksäkerhet 
samt helhetslösningar inom miljö och energi.39 Satsning 
på dessa block är en av riktlinjerna i Innovativa Sverige – En 
strategi för tillväxt genom förnyelse.40 I den beskrivs ”Triple- 
Helix modellen” (korsbefruktning mellan företag, offentliga 
organisationer samt högskolor och forskningsinstitut) som 
en dominerande metod för tillväxt.41 

Denna statliga systemsatsning har mötts av kritik från 
ekonomer, samhällspolitiker och innovationsutredare. I en 
artikel i tidskriften Axess från 2004, skriver chefsekonom 
Joakim Stymne, att ”denna postmoderna sociologiska teori” 
inte borde få ligga till grund för svensk ekonomisk poli-
tik.42 Han menar att begreppet ”regional utveckling” i sig 
är en social konstruktion som bygger på antaganden om 
att offentligt drivna kluster stimulerar till ökade innovationer 
och tillväxt. Det är framförallt tre myndigheter som klus-
tersatser: Vinnova (verket för innovationssystem), Nutek 
( verket för näringslivsutveckling) och ISA (Invest in Sweden 
Agency). Enligt Stymne satsade regeringen sjuttio miljoner 
kronor (2004) för att de gemensamt skulle sätta upp ett 
program med namnet Visanu, vilket hade tre år på sig att 
stödja utvecklingen av kluster runt om i Sverige. Stymne 
 skriver att även Vinnova startade ett program med namnet 
Vinnväxt som skall betala ut fyrahundra miljoner kronor till 
klustersatsningar. Förutom detta satsar regeringen på den 
regionala utvecklingen och har ålagt varje län att ta fram 
”ett program för tillväxt”. 

I sin kritik hänvisar Stymne till Michael Porters The com-
petiative advantage of nations, där Porter menar att det inte 
räcker med att företag samspelar, ligger nära varandra och 
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håller på med likartade saker för att skapa en dynamisk 
miljö. Porter poängterar istället vikten av:

– tillgång till produktionsfaktorer och kapital
– efterfrågandeförhållanden 
– närvaro av relaterade eller understödjande företag i 

den lokala miljön
– strategi, struktur och rivalitet som stimulansfaktorer 

för innovation.

*

Kritik har även framförts av SACO:s samhällspolitiske chef 
Gunnar Wetterberg, som menar att det är ”uppfi nningarna 
som är tillväxtens moder”. Wetterberg refererar till ekono-
men William J. Beumol (1922), vars tes är att det är företags 
förmåga att ta hand om nya uppfi nningar och innovationer, 
vilka tränger ut i produktionen, som gör produktionen lön-
sammare. Lönsamheten i sin tur, lockar nya uppfi nnare att 
pröva sina idéer och nya fi nansiärer att satsa på vad de får 
fram. Wetterberg menar att ”utan uppfi nningar hade till-
växten varit en bråkdel av en procent”.43

Det har även riktats kritik mot innovationspolicymakar-
na själva. I ett nordiskt samverkansprojekt, GoodNip (Good 
Practicies in Nordic Innovation Processes) rekommenderar 
författarna policymakarna, att själva se över sin förmåga till 
innovativitet och nytänkande.44 För att kunna stödja och 
stimulera innovation bör man själv vara innovativ. Att i 
dokument författa mål och strategiska formuleringar är en 
sak, att agera är något helt annat. Författarna rekommende-
rar ministerier att arbeta fram egna policys som innefattar:

– konkreta mätetal för livslångt lärande. 
– att policymakare lär känna andra institutioner samt 

får in en mer blandad mix av folk beträffande bak-
grund, kön och etnicitet.

– ”crossorganizational working groups”, informella nät-
verk och gränsöverskridande samarbete mellan insti-
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tutioner. Skapande av spontana grupper och möten.
– utformande av sociala arenor och coffee shops, där 

man mer informellt lär känna varandra under pauser 
och kan utveckla nya idéer och samarbeten.45

Författarna konstaterar även att innovationspolitiken i Nor-
den idag är starkt infl uerad av en systemsyn, där det senaste 
begreppet går under benämningen ”the third generation 
’holistic’ innovation policy”:

”According to this way of thinking public authorities may 
encourage innovation by strengthening industrial learn-
ing and by developing effi cient networks for the distribu-
tion of knowledge and personnel. The general framework 
conditions for innovation, including taxation, physical 
infrastructure, laws and regulations must also be taken 
into consideration. This is why we now witness a new 
interest for so-called third generation, ’holistic’, innova-
tion policy, i.e. an innovation policy that also includes 
policy areas that are not directly targeting innovation in 
companies as such.”46 

Vad säger uppfi nnarna om det?
Under mina möten och samtal med uppfi nnare har jag note-
rat att de ofta uttrycker att de som styr och fattar beslut om 
innovation inte ser det ur ett uppfi nnarperspektiv. Allt statligt 
stöd och all rådgivningsverksamhet skall idag organiseras 
genom ALMI. Bildandet av LIST byggde på ett initiativ 
från uppfi nnarna själva, med ambitionen att bygga ett eget 
lokalt nätverk av uppfi nnare och företag i samverkan. Under 
ett samtal i LIST:s lokal med Sven-Göran Larsson, Åsa 
Tranfeldt (rådgivare på LIST, uppfi nnare och fl orist) och 
Siw Hammar i november 2003, kommer samtalet in på den 
svenska innovationspolitiken. 
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*
Sven-Göran:

– ALMI har kontakt med fl er uppfi nnare, men dom slus-
sar inte några till oss på LIST Jag vet inte, det är ett slags 
tjänstemannaskap över det hela. 

Åsa:
– Ja, det står att rådgivarna (på ALMI) skall hålla god 

kontakt. Då undrar jag, varför de inte är intresserade av en 
förening som oss. Ser de på oss som ett hot, nu när LIST 
växer? Den här rådgivaren som stödjer oss, han blev själv 
obekväm på ALMI. Han sa: – Vi på ALMI kan inte sitta här 
och säga ”den här kommer att gå till marknaden och den här 
gör det inte”, det är ju omöjligt. 

Sven-Göran:
– Nej, och kommer man dit har man max en timme på 

sig för rådgivning.
Åsa: 
– Vi erbjöd ALMI att komma hit, för det är ju tryggt för 

uppfi nnaren att ha Sven-Göran i ryggen också. Men nej, det 
är till kommunens dörr man skall gå, inte till oss. 

Sven-Göran:
– Nej, LIST:s verksamhet uppfattas nog för jordnära, det 

känns inte igen. De (ALMI) vill sitta lite upphöjda. Dom 
nämner alltid att det måste vara en ”innovationshöjd” på 
uppfi nningarna.

Karin:
– Vad är ”innovationshöjd”?
Sven-Göran:
– Ja det kan man fråga. Ofta rekommenderar man uppfi n-

naren att göra en teknisk översikt. Det kostar sju till åttatu-
sen kronor.

*

När jag vid ett senare tillfälle samtalade med Siw Hammar 
om hennes möten med uppfi nnare i samband med bildan-
det av LIST, berättar hon om hur uppfi nnarna återkom till 
temat Vi och dom:
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Siw:
– Uppfi nnarna berättade om hur det var att vara uppfi n-

nare, både ung och gammal, och om hur hopplöst och omöj-
ligt det var. Mycket handlade om att ingen förstod hur det är 
– och att ingen ville förstå hur det är att vara uppfi nnare. En 
av uppfi nnarna, en äldre man som har ett långt liv bakom sig 
sa: Hur kan man förstå förutsättningar för uppfi nnandet? Ingen 
har egentligen förutsättningar för att förstå det heller…

Karin: 
– Vad menade han med det?
Siw:
– Jag pratade senare med honom om det, att dom förstår 

inte och har inte förutsättningar för att förstå heller. Det 
handlar nog om att …, jag tror han menar, har man inte 
själv varit uppfi nnare och vet hur det är, kan man heller inte 
förstå hur det är. Och sen sade han också att en uppfi nnare 
lever i framtiden, och det gör inte dom andra.

Karin:
– Vad menade han med ”dom andra”?
Siw: 
– Ja, det har jag också funderat mycket på, för ”dom” var 

mycket i ropet i början av bildandet av LIST. Dom, det var 
tjänstemän och politiker på kommunal nivå. Ja, de var defi -
nitivt ”dom”. Akademiker och myndighetspersoner är också 
”dom”. Facket var ”dom”, men är nog inte det längre – för 
de är ju numera projektägare i LIST. Alla som på något sätt 
är delaktiga i att fatta beslut om LIST och diskutera LIST:s 
framtid är nog ”dom”.

Siw fortsätter att berätta om hur det gick till när de bjöd 
in till ett möte mellan tjänstemän och uppfi nnare för att 
samtala om bildandet av LIST:

– Av det mötet blev ingenting. ALMI:s uppfi nnarråd-
givare ville inte komma och den kommunala tjänstemannen 
ville inte heller komma. Vi gjorde två försök innan vi gav 
upp. Medan jag höll på med det blev jag nyfi ken på – Varför 
är det så svårt? Varför vill inga träffa uppfi nnare? Det kan-
ske var sant som han sa, den äldre uppfi nnaren, att inga vill 
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ha med oss att göra. Men det blev ett möte, här hos oss på 
FoU i Söderhamn, men bara med uppfi nnare … skratt … 
Inga andra mer än Lotta (Siws kollega), jag själv och upp-
fi nnarna.

Karin: 
– Varför ville de andra inte komma?
Siw: 
– Jag vet att uppfi nnarrådgivaren hade fullt upp med 

ALMI vid den tidpunkten. Den kommunala tjänstemannen 
hade inga tider och datum som passade med våra förslag 
på tider. Men mötet blev i alla fall starten på LIST. En av 
uppfi nnarna från Bollnäs berättade om hur de hade försökt 
koppla ihop uppfi nnare och företagare. Det väckte ett intres-
se, så plötsligt fanns det en strategi för att göra något. Och 
mötet pågick i två timmar eller så. När de gick ut så stod de 
kvar på trappan och pratade om att dom skulle göra det här 
och det här … Vi (Siw och Lotta) tyckte väl att vi var klara 
och hade gjort vårt jobb och varit duktiga. Skratt … Det var 
i slutet av juni, sen blev det semester. 

Vi och dom
Går det att bygga upp modeller och system för innovation 
och tillväxt? I samtalen ovan uttrycker uppfi nnarna ”stelhe-
ten och tjänstemannaskapet” i systemet. En tjänsteman som 
skall bedöma innovationshöjd, på ett mycket tidigt skede i 
utvecklingen av något nytt. Vad är innovationshöjd och vet 
man det på förhand? Vad går att avgöra genom ett samtal 
på en timme. Vid ett samtal med Kaj Mickos (uppfi nnare, 
rådgivaren på Innovation Stockholm och adjungerad Professor 
i Innovationsteknik vid Mälardalens högskola), berättar han 
om ett par myter och föreställningar som ligger till grund 
för byggandet av dessa system.47 

Kaj:
– Det börjar med en enskild persons initiativ. Ju mer jag arbe-

tar med det här (Kaj har arbetat med ett tusental olika inno-



konsten att uppfi nna hjulet två gånger44

vationsprojekt) ju mer ser jag hur vi skulle kunna göra. Vi 
måste demokratisera förnyelseprocessen. 

Kaj jämför med idrottsrörelsen och menar att innovation 
inte är förbehållet några få personer, inte idrott heller. Han 
fortsätter:

– Värdet i idrotten är att alla är med – alla kan. Och det 
omsätter pengar! Det har demokratiserats. Idrottsframgångar 
beror inte på forskning, utan på bredd och förebilder. 

Under samtalet berätta Kaj att det hos vissa innovations-
rådgivare sker en gallring av vilka projekt som skall gå 
vidare, utifrån bedömningen om den som vill ha rådgivning 
kan fylla i den förtryckta idéblanketten. Jag tyckte det lät 
märkligt, men till min förvåning bekräftades detta då jag 
ett par veckor senare intervjuade en innovationsrådgivare 
på ALMI:

Rådgivaren:
– Idag har vi fått utbildning på det här (innovations-

rådgivning). Vi skall vara mer välutbildade. Sedan har vi 
innovationsrådet, det är där vi tar de större besluten. Vi har 
även ett marknadsråd, unikt för vårt län, där det ingår mer 
erfarna entreprenörer. De träffas regelbundet och ger råd. 
Det är värdefullt. 

Karin:
– Har ni mer än ett tusen rådgivningstillfällen per år? 
Rådgivaren:
– Till samma innovatör är det fl era gånger, men ett tusen 

tillfällen räcker inte med tanke på alla telefonsamtal, det är 
nog fl er. Vi hade femton till sexton tusen rådgivningstillfäl-
len sista året.

Vi fortsätter att samtala om att sålla bland idéer.
Karin:
– Nya idéer, innebär det att de har kommit långt så att ni 

kan bedöma om det är bärkraftiga idéer?
Rådgivaren:
– Inte alltid, vi får ju försöka sålla, vi vill få in hyfsade 

idéer – och drygt hälften av dom tycker jag är så bra så att 
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vi går vidare. Men det kan hända att det är någon riktigt 
dålig idé, då går vi inte vidare. Vi kan inte sitta med expertis 
på allting, vi kan inte ta till den bästa kompetensen i varje 
ärende. Vi får göra bedömningen. Ibland tar vi in ytterligare 
rådgivare. Vår bedömning är inte alltid rätt, men vi vill prio-
ritera. Det blir en avvägning av hur vi vill använda de medel 
som fi nns. Vad som tillkommit är att vi har tagit över vill-
korslånet som SIC hade tidigare.48 Det fi nns en lånestock 
som vi skall följa upp, det blir ett ALMI framöver för all råd-
givningsverksamhet. Vi har spritt ut oss, så vi har en närhet 
till innovatörer och företag som fi nns runt omkring. Det 
fi nns många människor som kan ta fram en prototyp men 
det gäller ju att se och att hitta tillverkare så att det fungerar 
för en produktion. Så att det blir en industriell produkt. 
En förmån i länet är att vi har så många bra tillverkare. Vi 
har ganska bra nätverk. Men det kanske är viktigare att de 
(uppfi nnarna) pratar med någon tillverkare istället, så vårt 
arbete är att kontakta någon. Det resulterar inte alltid i att 
anslå medel, men vi kan tro på dem ändå och hjälpa dom att 
slussas vidare.

Karin:
– Hur många kommer upp under en vecka?
Rådgivaren:
– Många vill komma upp, man jag försöker styra dom till 

att … (Rådgivaren tar fram en blankett) … kan de inte fylla 
i en sån här… enkel blankett då har jag inte tid att träffa dom … 
lite raljant så där. Det är klart att jag kan träffa dom ändå, men 
varför vi har den här är för att när de har svarat på frågorna har de 
tänkt igenom idén. Vi kan inte ta över idén – den är din – det 
är du som skall driva den vidare. Vi är bollplank och kan ge 
ekonomiska resurser. Med villkorslånen kan man komma en 
bit på vägen. Men det är du som innovatör och entreprenör 
som skall driva det vidare.

*

I skrivandets stund letar jag fram blanketten, som heter ”idé-
beskrivning”, för att se vad det är för frågor man förväntas 



konsten att uppfi nna hjulet två gånger46

kunna svara på. När jag har läst igenom den ångrar jag att 
jag inte granskade den närmare under intervjun, då ett antal 
frågor dyker upp:

Vad har alla dessa personuppgifter (namn, yrke, person-
nummer, adress, telefon, e-post, företagsnamn, moms regi-
strering och organisationsnummer) att göra med bedöm-
ningen av en idé? Är det till för någon typ av registrering 
och statistik? Jag kan förstå om uppfi nnaren får en känsla av 
”tjänstemannaskap och myndighetsutövning” vid ifyllandet 
av blanketten. Intrycket är att blanketten mer söker informa-
tion om mig som person, än att söka information om idén. 
En stor del av frågorna är dessutom mycket svåra att svara på 
i ett idéstadium. Här följer några exempel:

– Vad är nytt med din idé?
– Vilka lösningar fi nns redan?
– Om inte liknande lösningar fi nns, hur löser kunderna 

sina problem idag?
– Vilka fördelar har din idé gentemot andra lösningar?
– Vem/vilka tror du kommer att köpa din produkt/

tjänst? 
– Har du gjort någon undersökning för att få vet mer 

om marknaden? Redogör.
– Hur planerar du att föra ut din produkt/tjänst på mark-

naden? Vem ska sälja den? 
– Hur mycket uppskattar du att produkten kommer att 

kosta kunden?
– Hur mycket tror du att kunden är beredd att betala?
– Vad återstår i utvecklingsarbetet? Försök även att upp-

skatta kostnaderna
– Vem ska tillverka din produkt?

Vad kan man då ha för nytta av att fylla i denna blankett? 
Jag ställs inför ett antal frågor där jag måste tänka till och 
formulera mina tankar. Det ger även en indikation på – hur 
mycket har jag egentligen tänkt till? Men, om det är en blan-
kett för idébeskrivning så är en idé svår att formulera i ord, då 
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idén är under utformning och prövning. Den är än så länge 
ett frö till något som man inte vet var det slutar. Blanketten 
är snarare ett hinder för idéutvecklingen då frågorna har en 
”sluten kontrollkaraktär” snarare än en ”öppna och utveckla 
karaktär”. Dessutom är blanketten en envägskommunika-
tion som helt bortser från uppfi nnarens idévärld och de 
frågor som han eller hon har behov av att ställa. Här sker 
ingen horisontsammansmältning eller gemensam tolkning. 
Dessutom innehåller blanketten begrepp som är i behov av 
fördjupning och gemensam tolkning, till exempel:

– vad innebär ”nytt”?
– vad är en ”lösning”?
– vad är ett ”typgodkännande”?
– vad är ett ”patent/mönsterskydd”?
– vad innebär att ha ”anspråk” på en idé? 
– vad är att vara ”ägare” och ”upphovsman” till en idé? 

*

Göran Nilsson säger att man inte vet på förhand kan veta vad 
det blir. Idén måste prövas, testas och utvecklas. För vad är egent-
ligen en idé – en råvara? 

I boken Innovation & Kreativitet liknar Bengt-Arne Vedin 
utveckling av idéer som ett systematiskt arbete där man söker 
lösningar på ett problem.49 Vedin beskriver det som att söka 
en lösning i en öken och att utveckla ett lokalt maximum. Man 
söker efter en lösning som man inte vet var den fi nns och 
när vet att man har hittat den ultimata lösningen – när har 
man hittat ett lokalt maximum?50 Vedin menar att det inte 
är någon särskilt kreativ process utan snarare ett mycket 
systematiskt arbete där man utvecklar sin skicklighet i att 
hantera oaser och lokala bergstoppar. 
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Ett hett ämne

Innovation och dess koppling till tillväxt är idag ett politiskt 
och därmed även forskningsmässigt hett ämne. Man söker 
förklara och förstå innovation ur olika perspektiv och nivåer 
(system, organisation och individ). Under slutet av 1990-
talet och början av 2000-talet har en ny våg av entreprenör-
skapsforskning växt fram. Den har inte enbart att göra med 
företagsekonomisk, organisationsteoretisk eller socialpsyko-
logisk forskning, utan lyfter istället fram entreprenören och 
innovatören som en vitaliserande kraft inom näringslivet. 
Han eller hon är en självförverkligare och koordinatör som 
länkar ihop problem och behov på marknaden och utforskar 
möjligheter för exploatering av nya varor, tjänster, koncept 
och produkter.51

Entreprenör, innovatör och tillväxt

Ett exempel är Magnus Henrekson, som i en debatt artikel i 
tidskriften Axess uppmärksammar entreprenörskapets avgö-
rande betydelse för ett lands välståndsutveckling. Han skri-
ver:

”… att ett produktivt entreprenörskap är avgörande för 
att de mest lovande affärsidéerna skall nå sin fulla poten-
tial …”52 

Henrekson uppmärksammar de entreprenöriella småföre-
tagens betydelse för innovation, de beskrivs som ”agents of 
change”. I slutet av artikeln refererar Henrekson till Global 
Entrepreneurship Monitoring (GEM; Reynolds m fl  2002), vilket 
är ett stort internationellt projekt som med ”direkta mått” 
mäter graden av entreprenörsaktivitet i form av ”entreprenö-
rer i vardande” (människor som vid en given tidpunkt håller 
på att sätta igång ett företag), eller nyligen startat före tag 
som fortfarande är aktivt. Enligt den senaste studien  ligger 
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Sverige på 31 plats av 37 undersökta. Sveriges ökning av 
an  tal sysselsatta ligger i små förändringar i många företag, 
snarare än från ett mindre antal företag med stark tillväxt. 
Henrekson uppmärksammar den så kallade Svenska paradox-
en där Sverige, trots rekordstora satsningar inom FoU och 
en industri och kompetensstruktur som är väl positionerad, 
har en brist på snabbväxande företag. Henrekson avlutar 
sin artikel med frågan – kan välfärdsstaten bli mer entrepre-
nöriell? 

*

Under slutet av 1990-talet börjar entreprenörens person-
liga egenskaper och de personliga relationer som omger 
en innovation, att uppmärksammas allt mer. I rapporten 
Entreprenören som samspelare lyfter Alice de Koning fram det 
personliga mötets roll i nyföretagandet.53 Rapporten visar 
på fl era förbindelser mellan uppfi nnaren och entreprenören, 
då entreprenören likt uppfi nnaren ägnar mycket tid till att 
testa och arbeta med sina idéer för att omvandla dessa till 
affärsmöjligheter. De Koning skriver att ”skapa möjligheter 
är entreprenörskapets kärna”.54 Det sker genom diskussio-
ner med andra människor där entreprenören säljer in sina 
idéer och skapar möten och kontakter med individer som 
är villiga att tillhandahålla resurser. Det kan liknas vid en 
väv av personliga kontakter, människor man känner och vet vad 
de går för. Dessa möten, skriver de Koning, är av avgörande 
betydelse för att få nya infallsvinklar och se problem ur nya 
perspektiv.

”Men det intressanta här är att en stor del av detta krea-
tiva tänkande sker medan entreprenören samtalar med 
andra. Jag fi ck ofta höra att det var under samtal med en 
kollega som de kom till insikt om en ny infallsvinkel till 
ett problem”55
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Inte bara tekniska produkter …
En annan trend under 90-talet är att begreppet innovation har 
vidgats, från att mer ha innefattat tekniska produkter till att nu 
omfatta produkter, tjänster och koncept inom de sign, sport, 
och fritid. Under en föreläsning inom ESBRI:s (Institutet 
för entreprenörskap- och småföretagsforskning) föreläsnings-
serie konstaterar professor Mary Walshok (University of Cali-
fornia, San Diego) att den nya drivkraften till ekonomisk till-
växt heter innovation. Walshok lyfter fram be  tydelsen och 
po  tentialen i de vardagliga tingen, som snabbt hittar en global 
marknad. Ett exempel är golfklubban ”Big Bertha”. Walshok 
me  nar att innovationer är beroende av snabbhet, informations-
fl öden och nätverk där den sociala biten, att träffa folk är minst 
lika viktig som att kunna skriva affärsplaner.56

Kreativitet och innovation

Innovation kopplas även till forskning inom kreativitet där 
innovation sätts in i ett mer pragmatiskt perspektiv. I boken 
Innovation och kreativitet uppmärksammar Bengt-Arne Vedin 
det kreativa och oförutsägbara inslaget i det innovativa 
arbetet.57 Vedin betonar även vikten av att se innovation ur 
ett systemperspektiv, där han syftar på samspelet mellan den 
skapande individen, det fält han eller hon skapar inom samt 
den domän och tradition som innovationen verkar inom.58 

I boken Creativity – beyond the myth of genius söker Robert 
W. Weisberg avmystifi era myten om det ”skapande geniet” 
där uppfi nnandet liknas vid en undermedveten process vil-
ken plötsligt leder till ett genombrott.59 Weisberg placerar 
uppfi nnandet på en mer praktisk och problemlösande nivå där 
han lyfter fram förmågan att se nya förbindelser och kombina-
tioner som ett viktigt inslag. Weisberg uppmärksammar även 
vikten av att ha en hög kompetens inom ett specifi kt ämnes-
område samt en god förmåga att föra in det nya i ett redan 
existerande paradigm. Han visar även på att det personliga 
inslaget i innovation, där varje person har sitt eget sätt att 
ar  beta på, sina egna metoder och sina personliga kontak-
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ter. Enligt Weisberg går det att beskriva innovation i några 
allmänna modeller eller processer, till exempel Preparation, 
Incubation, Illumination och Verifi cation.60 

Kognition, lärande och innovation

Innovation har även uppmärksammats inom kognitions-
forskningen. Ett exempel är Paul Nightingales artikel ”A 
cog nitive model of innovation” som uppmärksammar bety-
delsen av att se nya förbindelser och kopplingar med hjälp 
av ”kognitiva kunskapskartor och mönster”.61 

Figur 1. Modellen skall illustrera hur kunskapsmönster ligger lag-
rade i form av tyst kunskap, som vi dels använder i realtidssituationer 
och dels för att planera för framtida situationer.62

Nightingale lyfter fram det tysta kunnandet ”… our tacit 
knowledge about how the technology should behave …” 
som ett viktigt inslag i våra kognitiva kartor och möns-
ter.63

*

Ett annat exempel på kopplingen mellan det tysta kunnan-
det och innovation beskrivs i Margherita Balconis artikel 
”Tacitness, codifi cation of technological knowledge and the 
organisation of industry”.64 Balconi beskriver kunskaps-

Patterns in World Time Future

Extrapolation Prediction 
expectation

Tacit understandings 
of pattern
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bildning ur ett mer klassiskt instrumentellt synsätt där man 
söker kodifi era (codify) den tysta kunskapen för att göra den 
mer explicit och tillgänglig i en form av ”codebooks”. 

I artikeln ”The role of tacit knowledge in innovation pro-
cesses of small technology companies” av Koskinen & Van-
haranta liknas kunskapen vid en ”social software”65 Även 
där förbinds den tysta kunskapen till kognitionsteoretiska 
begrepp som kunskapskartor och kunskapsmönster, vil-
ka guidar människan genom lagrade tidigare erfarenheter. 
Kunskapen beskrivs även i olika nivåer till exempel in-depth 
know-how:

 ”The depth of knowledge and know-how may also have 
a positive effect on problem solving. Indepth know-how 
is especially important when the problem is a diffi cult 
technological issue.”66 

I en artikel av Johannessen m.fl . uppmärksammas den tysta 
kunskapen ur ett företagsstrategiskt perspektiv, där den 
ses som en viktig resurs.67 Artikeln lyfter fram ledarskapets 
betydelse för att utveckla metoder för att göra den tysta 
kun skapen mer explicit, till exempel genom att organisera 
arbetet i mindre ”lärande team” där man även utvecklar ett 
företagsklimat som kännetecknas av nyfi kenhet och en vilja 
att ta del av varandras kunskaper. 

Kommentar till den tysta kunskapen

Efter att ha läst fl era artiklar som innefattar forskning inom 
innovation och kunskapsbildning får jag intrycket av att de 
utgår från en föreställning om att den tysta kunskapen är en 
kunskap för sig i stället för att betraktas som ett inslag eller en 
dimension i all kunskap. Genom att använda begreppen codify 
och codebook ges intrycket att den tysta kunskapen är något 
specifi kt som går att avtäcka. Detta är mer att betrakta som 
ett önsketänkande, då kunskap inte är en ”mjukvara” som 
exakt går att utmejsla och fastställa. Kunskap kan inte sär-
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skiljas från människa och situation. Den är något som inne-
fattas i människa, tolkning, skapande och handling. Den 
är dessutom en för varje människa unik kombination av min-
nen, förnimmelser, förbindelser, detaljer och nyanser. I Kjell S. 
Johannessen essä Det analogiska tänkandet uppmärksammas 
detta då han tydliggör att yrkeskunskap inte fullt ut kan arti-
kuleras verbalt eller skriftligt.68 Den praktiska kunskapen är 
ingen produkt överhuvudtaget. Den är inte heller öppen för 
undersökning och kontroll. Kunskapen är i människan i det 
specifi ka ögonblicket – i ett rörligt och aktivt handlande, då 
vi enligt Johannessen ”… är handlingsmässigt involverade i 
världen på ett essentiellt sätt”.69 

Innovation och forskning 

I Innovationer för Sverige uppmärksammar Bengt-Arne Vedin 
vikten av att skilja på forskning och innovation, då forsk-
ning avser att ta fram ny kunskap medan innovation är en 
verksamhet som syftar till att ”nyttiggöra idéer”.70 Vedin 
refererar till SOU 1977:64, vars resultat visar att det saknas 
klara samband mellan ett lands satsningar i FoU och dess 
ekonomiska tillväxt. FoU är mer att betrakta som en del i det 
komplexa nätverk av sammanverkande faktorer, som leder 
fram till teknisk utveckling.71 

Enligt nationell och internationell forskning kommer mer 
än hälften av alla betydelsefulla uppfi nningar från enskilda 
uppfi nnare eller små företag. Universitet, högskolor och forsk-
ningsinstitut spelar däremot en underordnad roll vad gäller 
utveckling av idéer.72

”Innovationsverksamhet är i huvudsak industriell och 
företagsbaserad. Innovationer är resultatet av ett nyska-
pande och kreativt handlande som ofta ter sig slumpmäs-
sigt, oförutsägbart och irrationellt”73

Detta står i skarp kontrast till Innovationsstrategin för Sverige, 
där innovation enligt strategin skall ske inom forsknings-
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institut och i samverkan med företag.74 Som tidigare nämnts, 
lägger regeringen fram ett nytt förslag på ett övergripande 
stöd och styrsystem, som bygger på stora ekonomiska sats-
ningar på forskning och utveckling inom tidigare presente-
rade ”utvecklingsblock”, se sidan 38.

Nyskapande?

En annan fråga som är intressant att belysa är vad som är 
att betrakta som nyskapande? Är innovation något nytt eller 
handlar det egentligen om imitation? 

Detta uppmärksammas i Maxine Bergs artikeln ”From 
imitation to invention: creating commodities in eighteenth-
century Britain”.75 Berg vänder sig bort från ekonomernas 
och teknikernas fokus, där tekniskt nyskapande och konkur-
rens ses som drivkrafter för nya produkter och produktions-
processer. Hon menar att man måste beakta kultur, symbolik, 
smak, mode, livsstilar, social identitet och estetik som bakomlig-
gande faktorer i uppfi nnandet. Bergs studie av den engelska till-
verkningsindustrins framväxt under 1700-talet, visar att den 
är sprungen ur ett imiterande av importerade lyx produkter 
från Orienten, till exempel textil, smycken, husgeråd och 
por slin. Detta har i sin tur stimulerat utvecklingen av den 
in  dustriella produktionen av ”lyxprodukter i ny tappning”, 
det vill säga engelska konsumentartiklar/varor för ”allmän-
heten”, och den framväxande borgarklassen. Produkterna såg 
ut som hantverksgods, men var producerade med den se  naste 
tekniken, genom nytt material och med nya metoder – till 
exempel glas, koppar, zink, fernissa, porslin och nya textiler. 
Berg refererar till Diderots bidrag i Encyklopedien där Diderot 
menar att uppfi nnandet är en kumulativ, samlande process, base-
rad på imitation. Det handlade om att upptäcka relationer mellan 
naturen, konsternas ekon, analogier och förbindelser.76 Berg frå-
gar sig – var kan man dra gränsen mellan att imitera, kopiera 
och plagiera?
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Om svårigheten att fånga in ett begrepp
I boken Praxis och tyst kunnande refererar Kjell S Johannessen 
till Sokrates dialog Teaitetos, i vilken Sokrates ställer frågan – 
vad är kunskap?77 Genom den frågan önskar Sokrates få klar-
het i begreppet kunskap – genom en enkel defi nition. Detta har 
sedan dess, enligt Johannessen, kommit att betraktas som:

”… en fundamental förutsättning för all seriös intellek-
tuell verksamhet. Alla begrepp som gör anspråk på veten-
skaplig eller fi losofi sk legitimitet måste kunna artikuleras 
i form av en defi nition”78 

Jag har i min referenslitteratur stött på ett tiotal varianter på 
defi nition av begreppet innovation. Vad består egentligen 
begreppet innovation av och hur kan det innehållsmässigt 
beskrivas? Kan det delas in i ett antal delar som tillsam-
mans konstituerar begreppet innovation, till exempel som 
något nytt som med framgång etableras på en marknad? Denna 
syn på begrepps natur är den semantiska då den enbart är 
baserad på relationen mellan språklig beteckning (ordet) 
och det betecknade förhållandet i verkligheten, till exempel 
innovation som är något nytt som med framgång etableras på 
en marknad. Detta är de nödvändiga betingelserna för att något 
begreppsmässigt skall kallas innovation. 

Den semantiska synen förutsätter en enhetlighet i sin karak-
tär – det är denna defi nition och ingen annan som gäller. 
Den är även logisk då den särskiljer begreppet från kontext, 
situation och mänsklig aktivitet. Begreppet blir en enhetlig 
storhet som man förväntas förstå och som vi försöker reso-
nera utifrån, rent intellektuellt.79 Men storheten rymmer 
en tomhet:

”Men handlingsmässiga så väl som gestiska, expressiva 
och andra icke-verbala uttryckssätt kommer överhuvud-
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taget inte i betraktande i den traditionella semantiska 
uppfattningen av begreppets natur”80 

Mycket av dagens vetenskap och forskning tenderar att 
bygga upp begreppsmässiga storheter och modeller där ana-
lysnivån är abstrakt och enligt min mening liknar en ”intel-
lektuell lek med ord och begrepp”. Inom storheten söker 
man nya kombinationer, defi nitioner och klassifi ceringar 
– men fortfarande inom samma storhet. Det kanske är det 
som är en del av det skapande inslaget i det vetenskap-
liga arbetet, det som driver arbetet framåt? (Jag återkom-
mer till det i kapitel tolv Om konsten att bryta en regel) Men 
konsekvenserna är att språkets form landar på en abstrakt, 
avkönad och klinisk nivå. Smaka på begreppet Self- refl exive 
action, eller Innovating self?81 Vad väcker de för tankar och 
associationer? – Det låter krångligt och svårt. Berör det mig 
känslomässigt? – Nej, jag är snarare neutral. Ger det någon 
känsla av mening, förstår jag verkligen vad som menas med 
det? – Nej, (inte för mig). 

Låter det intellektuellt och avancerat? – Ja. Men vad hän-
der om man sätter in en mänsklig gestalt i det vetenskapliga 
begreppet innovation och i de olika förklaringsmodeller 
som fi nns att hämta från de olika forskningsområdena? 

*

Intrycket jag får vid genomgång av litteratur och vetenskap-
liga artiklar är att begreppen uppfi nna och uppfi nnare inte 
är riktigt vetenskapligt gångbara då de mer hör hemma i 
praxis värld. Jag frågar mig, är det för mycket ”människa” i 
de begreppen? Låter det för lekmannamässigt? Är det inte 
tillräckligt vetenskapligt och intellektuellt?

En kollega till mig brukar fnysa åt vetenskapligheten och 
säga att den har en tendens att ”märkvärdigfi era” saker och 
ting. 

*
Tomas P. Hughes, skriver i sin artikel ”How did the heroic 
inventors do it?” att uppfi nnarna, sedan seklets mitt, har 
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levt i skuggan av akademisk forskning och utveckling.82 
Dessutom har uppfi nnaren blivit stigmatiserad vid karak-
tären av att vara excentrisk och till och med komisk. Det 
är först på senare år som orden uppfi nning och uppfi nnare an -
vänds på ett respektfullt sätt i vetenskapliga tidskrifter. 

Många av de uppfi nnare jag har samtalat med vill inte 
kalla sig för uppfi nnare. De känner sig inte bekväma med 
den benämningen då bilden av uppfi nnaren är en virrig, 
ori ginell och världsfrånvänd man (inte kvinna), som håller 
på med hemligt arbete i en liten verkstad. När jag tog upp 
begreppet uppfi nnare i ett samtal med en innovationsråd-
givare från ALMI sade han följande:

– Den klassiska stereotypa uppfattningen av uppfi nnare 
är att han är hemlig, rädd för att någon skall ta hans idé ifrån 
honom, pillrar för sig själv på sin kammare och är driven 
av sin idé utan att kunna se marknadens behov. Vi möter 
sådana här, men det är inte dom som vi satsar mest på.

När jag frågar uppfi nnarna vad de hellre använder för 
benämning ser de lite undrande ut och smakar på orden: 
Innovatör? – nej, det låter för pretentiöst, – produktfram-
tagare? – lite för snävt … idémakare – men det är ju inte 
bara idéer … 

*

Jag avslutar detta kapitel med ett stycke från Bo Göranzons 
bok Spelregler – om Gränsöverskridande, där Göranzon citerar 
författaren Joseph Conrad:

”Orden är ju som vi alla vet verklighetens värsta fi ende, 
och själv har jag i många år varit språklärare. Det är en 
sysselsättning som i längden blir dödsbringande för den 
fantasi, iakttagelseförmåga och insikt man ägt från bör-
jan. För språkläraren kommer till slut alltid den situation 
då världen för hans del bara är de många ordens ort och 
människan bara ett talande djur, inte ett dugg märkligare 
än en papegoja”83
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En högst mänsklig aktivitet 
Fokus för min forskning är uppfi nnande – uppfi nnande som 
något mänskligt, kroppsligt, och handgripligt. Det är verk-
stad, buller, bygga, prylar, skissbord, dator och räkna. Det 
är mänsklig handling. Genom det vänder jag mig ifrån den 
semantiska traditionen och ställer mig på en pragmatisk och 
gestaltande plattform, vilken Kjell S. Johannessen benämner 
”den pragmatiskt – konstitutiva synen på begreppets na -
tur”.84 

Johannessen tar sin utgångspunkt i Ludwig Wittgensteins 
senfi losofi  som kortfattat utgår från att begreppen är män-
niskoskapade artefakter. Det är genom mänsklig samhand-
ling som vi konstituerar våra begrepp – det är där de blir 
meningsskapande för oss. Genom samspelet mellan män-
niskor vävs språk och handling ihop och är vår gemensamma 
och meningsskapande livssfär. Det är i livet som språket ska-
pas – det är meningsskapande. Den pragmatiska vändningen 
innebär att praxis – ”våra historiskt etablerade handlingssätt 
inför givna förhållanden”85 – binder språket till verklig heten. 
Vi betraktar verkligheten i kraft av de begrepp vi bil dat oss. 
Praxis ger begreppen deras mening och deras fulla förståelse. 

I begreppen och begreppsbildningen ligger en mängd 
kunskaper och erfarenheter nedfällda som inte kan fångas in 
i språkliga begreppsdefi nitioner. Dessa begreppsdefi nitioner 
eller begreppskännetecken räcker inte till för att ge begrep-
pen mening – att fylla de med liv. De ger enbart en enkel, 
endimensionell och uppfattning om begreppet. 

*

Här sätts alltså användardimensionen i fokus, och användning-
en av begrepp sker i en situation och i en kontext där det stän-
digt pågår användning av språk och begrepp. Det är i denna 
kontext eller verklighet som begreppen bildas. Begreppen 
”fi nns” inte bara där. De är formade och sprungna ur våra 
handlingar. För att bli människa – en del i den mänskliga 
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gemenskapen – lär jag mig att hantera de praxis som fi nns 
nedfällda i denna gemenskap och verklighet. Det innebär att 
innehållet i ett begrepp inte kan förstås genom att betrakta dess 
logiska uppbyggnad, eller hur det korresponderar med verkligheten. 
Vi måste se hur människor gör och hanterar sin verklighet 
för att förstå vad begreppen konstituerar. Vi kan inte fullt ut för-
stå innebörden och meningen med ett begrepp genom att 
beskriva det med andra begrepp. 

Sätter vi in begreppet innovation i Wittgensteins prag-
matiska senfi losofi , kan vi sammanfatta:

1. För att ge begreppet innovation en verklig mening, 
måste vi se det i ett mänskligt, handlings och situa-
tionsbetingat perspektiv.

2. Det innebär också att hitta en alternativ uttrycksmodi, 
annars riskerar vi att hamna i intellektuella storheter 
som Innovating Self.86

Formen för denna avhandling är mer rörlig då den indi-
rekt genom exempel och jämförelser beskriver och visar på 
något. De klassiska originaltexterna blir en livgivande kraft 
då de är personligt skrivna i en öppen och sökande form. 
Det sker utifrån ett jag där budskapet vävs in i textens gestalt 
– i skrivandets stund. Det är poetisk, indirekt och målande. 
Johannessen liknar den indirekta formen – utfyllande exem-
pel, jämförelser och metaforer – vid ”bärande balkar i den 
kommunikativa samhandlingen”.87
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4. Ord föder ord 

”Våra strider gäller bara ord. Jag frågar vad ’natur’, ’lust’, 
’cirkel’ och ’substitution’ är. Frågan ställs i ord och besva-
ras i ord. ’En sten är en kropp’. Men om man drev saken 
vidare: ’Och vad är en kropp?’ – ’Substans.’ – ’Och vad 
är substans?’ och så vidare, så skulle man till slut få den 
tillfrågade att förbruka hela sitt lexikon. Man byter ut ett 
ord mot ett annat, ofta mot ett som är mera okänt. Jag 
vet bättre vad ’människa’ är än vad ’varelse’, ’dödlig’ och 
’förnuftig’ är. För att reda upp en oklarhet ger man mig 
tre nya: det är hydrans huvuden.” 
(Michel de Montaigne) 

Montaigne framför sina synpunkter
Ovanstående citat är hämtat från Montaignes essä Om 
erfaren heten.88 Med de orden uppmärksammar han den pro-
blematik som innovationsforskningen och innovationsde-
batten är be  häftad med. Montaigne säger att ord föder nya 
ord och för att reda ut en oklarhet ger man mig tre nya – det 
är hydrans huvuden. 

Många av de fallstudier som jag har refererat till speglar 
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mycket av den kritik som Montaigne riktade mot dåtidens 
lärda och den kunskapsbildning som de representerade: 

1. Hur språket och orden snärjs in i nya formuleringar, 
abstraktioner och enheter, vilket gör att vi kommer 
längre och längre bort från människan själv, som egent-
ligen är den mer ”äkta” sanningen och förståelsen. 

montaigne:
”Vi fördunklar och begraver förståelsen, vi kan inte upp-
täcka den längre, annat än om vi tar oss förbi alla dessa 
skrankor och stängsel.”89

1. Dessa abstrakta formuleringar och begrepp upphöjs – i 
kraft av sig själva – till auktoriteter och sanningar. De 
blir naturliga delar av sina ämnesområden – som ingen 
ifrågasätter – trots att man egentligen inte förstår eller 
får grepp om deras betydelse och mening. Montaigne 
menar att det inte går att fånga in mänskligt hand-
lande i fasta och orörliga lagar och i ett exakt entydigt 
språk. Språk, människa och verklighet är i rörelse, vil-
ket innebär att begreppen förskjuts och får en föränd-
rad mening. Människan är inte så fast och konsekvent 
som ”de lärda” säger:

montaigne:
”De lärda delar in sina idéer och benämner dem mer 
specifi kt, in i minsta detalj. Jag, som inte kan se längre 
än erfarenheten lär och som iakttagare utan system, jag 
lägger fram mina idéer på ett allmänt och trevande sätt. 
Som här: jag uttalar min uppfattning i lösa bitar, som om 
det vore något som inte kan uttryckas i ett svep och i en 
klump. Ordning och överensstämmelse förekommer inte 
i låga och enkla själar som våra.”90

2. Forskartraditionen tenderar därmed att bli ett självtol-
kande och självförstärkande system, där åsikter ympas 
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på varandra. Det ”nya” är egentligen inget nytt, utan 
tolkningar av andras tolkningar.

montaigne:
”Det är besvärligare att tolka tolkningarna än att tolka 
tingen, och det fi nns fl er böcker om böcker än om något 
annat ämne: vi gör inget annat än att kommentera var-
andra. Det vimlar av kommentarer, men författare är det 
stor brist på.”91

Leibniz klargör begränsningar
Många av de forskningsartiklar som jag har refererat till 
i föregående kapitel, vilar på en traditionell positivistisk 
kun skapstradition, vilken fortfarande präglar dagens syn 
på vetande och kunskapsbildning. Grunden för den tradi-
tionen fi ck sitt genomslag vid bildandet av Wienkretsen på 
1920-talet, vilka såg som sin stora uppgift att enhetliggöra 
vetenskap och kunskap genom att sätta upp vissa krav på 
metod och vetenskaplig prövning.92 

Det måste, enligt Wienkretsen vara möjligt att:

1. Formulera vårt vetande på ett eller annat språk.
2. Den språkligt formulerade utgåvan av vårt vetande 

måste kunna beläggas med empiriska metoder eller 
be visas med formella metoder.93 

Metoderna för detta kan kortfattat och förenklat beskri-
vas: 

1. Insamlande av representativa empiriska data, vilka har 
särskiljts från kontext och person.

2. Operationalisering av data, genom att bryta ner dem i 
kategorier och enheter.

3. Översätta dessa enheter med träffande och klara 
begrepp och – eller defi nitioner.
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4. Bygga upp logiska, förklarande system och modeller 
av dessa begrepp. 

5. a) Sammanfatta i nya övergripande teorier och gene-
rella slutsatser, den induktiva verifi kationen. 

b) Pröva de nya kunskapssystemen mot i förväg uppställ-
da hypoteser, den hypotetiskt – deduktiva verifi kationen.

Konsekvenserna av dessa villkor och metod för prövning, 
innebar att den kunskap som inte uppfyllde kraven på den 
positivistiska prövningen – inte var att betrakta som veten-
skapligt grundad. 

Den positivistiska traditionen startade egentligen inte med 
Wienkretsen. Den vilar på rötter som sträcker sig långt till-
baka i tiden, genom bland annat Aristoteles axio matiska 
veten skapsideal,94 Leibniz idé om ett  universalspråk95 och 
Descartes metodologiska prövning samt strävan efter det rena 
förnuftet som prövas genom maximen – allt kan betvivlas.96 

*

Här vill jag dock uppmärksamma läsaren på att det är Wien-
kretsens uttolkning av dessa fi losofers skrifter som ligger till 
grund för deras ideal och krav på vetenskaplighet. Vid när-
mare läsning av Descartes och Leibniz texter är mitt intryck 
att de har blivit stigmatiserade vid dessa uttolkningar, vilket 
gör att man får en alltför snäv och enkelriktad uppfattning 
om dem.97 Visserligen är Descartes en tvivlare, men tvivlet 
är snarare en praktisk livshållning och vägledning, där Descartes 
i Montaignes anda intar en skeptisk hållning mot etablerade 
sanningar, framför allt ”de lärdas” sanningar. Descartes upp-
manar oss att ta ut riktningen, hålla riktningen och pröva 
den fullt ut. Prövningen skall ske metodiskt, där vi benar ut 
det vi vill undersöka i dess minsta beståndsdelar. Tvivla men 
håll riktningen, tvivla och sök klarhet. Descartes fi losofi  är 
inte enhetlig, klar och logisk. Den är snarare rörlig, sökande 
och personlig. I Avhandling om metoden talar han utifrån sitt 
jag och bjuder in läsaren till sin egen livsresa och sina egna 
erfarenheter.98 
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Även Leibniz framträder i en mer nyanserad gestalt vid 
läsning av originaltexterna. Längre fram i detta kapitel 
framträder hans egna tvivel på om det egentligen fi nns någon 
klar och adekvat kunskap. Han tvivlar på om ens matematiken 
kan uppnå den exaktheten. 

*

Ytterligare en konsekvens av den positivistiska traditionen 
innebar att kunskapen särskiljdes från människa, tid och kontext. 
Den blev mer att betrakta som en produkt, något som ligger vid 
sidan om verkligheten och som kan laboreras med. I Leibniz 
anda kan det liknas vid en renande process, från dunkel, för-
virring och komplexitet till begriplighet, renhet och enkelhet.

leibniz:
”Om däremot allt, som hör till ett tydligt begrepp, är i 
varje beståndsdel känt och uppfattat på ett tydligt sätt, 
eller om begreppsanalysen genomförts ända till slutet, så 
är kunskapen adekvat. Huruvida vi människor kan upp-
visa något fullkomligt exempel på en sådan kunskap, vet 
jag icke; dock kommer man den mycket nära i vetenska-
pen om talen.”99

Här pekar Leibniz ut något viktigt, som den positivistiska 
traditionen och dagens vetenskap och forskning har förbi-
gått. Leibniz säger att det inte går att hitta begrepp som exakt 
går att defi niera eller bryta ner i beståndsdelar, den vetenskap som 
ligger närmast till hands för det är matematiken. 

leibniz:
”Ett tydligt begrepp är däremot ett sådant som mynt-
justerarna ha om guldet på grund av undersökningar och 
iakttagna kännetecken, vilka räcka till att skilja tinget från 
alla andra kroppar av liknande slag. Dylika begrepp plä-
gar man ha om föreställningar som äro gemensamma för 
fl era sinnen, såsom t. ex. föreställningarna om tal, stor lek 
och gestalt, och likaledes om många sinnesrörelser, såsom 
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hopp och fruktan, med andra ord om allt, för vilket vi 
ha en nominaldefi nition, som ej är något annat än uppräk-
ningen av tillräckligt många kännetecken.”100 

Strävan efter att tydliggöra begrepp och fenomen genom 
nominaldefi nitioner är mycket vanlig inom den positivistiska 
traditionen. Leibniz var medveten om de fallgropar som 
strävan efter den exakta vetenskapen kan leda till. Exakthet, 
klarhet och logik ligger matematiken närmast, inte human-
vetenskaperna. De sammansatta begreppen som vi enligt 
Leibniz ”äga en förvirrad kunskap om” är icke adekvata. 
Ex  em pel på dessa är begrepp som i sig själva innehåller 
motstridigheter. Här fi nns en tydlig förbindelse till W. B. 
Gallies Essentially contested concepts (i grunden omstridda 
begrepp) som är begrepp vilka i sig själva, är behäftade med 
oenigheter och därmed ger upphov till stridigheter mel-
lan parter som använder begreppet.101 Motsättningarna 
be  står i att be  greppen för olika människor kan fylla olika 
funktioner och ha olika betydelse. Det fi nns ingen gene-
rell defi nition eller bruksanvisning för hur begreppen skall 
användas. Det innebär att varje motstridig part hävdar att 
sin användning och tolkning av begreppets innehåll är det 
rätta. Att försöka fånga in dessa begrepp genom klassifi ce-
ringar och defi nitioner ger en illusion av klarhet – som i sin 
enkelhet är för förisk – men begreppen slinker undan. Vi 
når ingen djupare känsla och mening för vad begreppet vill 
säga. Innovation är exempel på ett sådant begrepp, uppfi nna 
likaså. Mångfalden av olika betydelser av begreppet och 
oenigheten och ambivalensen i användandet ger en tydlig 
signal om det. 

Vad får detta för konsekvenser för forskning inom området 
innovation? Jo, att innovation ofta beskrivs som komplexa, 
integrerade processer, vilka forskningen i efterhand försöker 
fånga in och gestalta i modeller, fl öden och – eller karaktärs-
tecken. Resultatet blir en trubbig och alltför abstrakt speg-
ling av något som i verkligheten är komplext och svårfångat. 
För att hårdra det hela – något levande blir snabbt väldigt 
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dött. Innovation har fastnat i en slags begreppsmässig rund-
gång. Ord föder ord. 

Diderot ger nya perspektiv på vetenskap 
År 1769 skrev den franska upplysningsfi losofen Diderot en 
text med titeln d’Alemberts dröm.102 Den första delen av 
 texten är skriven som en fortsättning på ett samtal mellan 
Diderot och hans kollega d’Alembert. Den andra delen, som 
bär samma titel, är uppbyggd som ett litet kammarspel. Där 
ligger d’Alembert till sängs, febrig och i ett drömliknande 
tillstånd. Vid hans sida vakar oroligt väninnan fröken de 
l’Espi nasse, som i sin tur har kallat på Doktor Bordeu till 
hjälp. d’Alemberts dröm är en märklig text, som vid första 
anblicken ter sig en aning absurd och konstig. Dialogen 
kretsar kring förnimmelser, substanser, fi brer, spindlar, krop-
par och så vidare. Men vid mer noggrann läsning och efter-
tanke framstår boken som ett fantasieggande, fi losofi skt och 
humoristiskt uppfriskande verk, som med hjälp av analogier 
och exempel prövar många djärva existentiella och veten-
skaplig frågeställningar. 

*

I texten fi nns ett intressant inslag som tar upp frågor om kun-
skapsbildning och abstraktionsnivå.103 Där för d’Alembert 
in minne, förnimmelser och föreställningsförmåga som viktiga 
inslag i kunskapsbildningen. Genom exemplet visar Diderot 
på en alternativ form för kunskapsbildning och vetenskaplig 
framställning. Likt Galilei visar han på dialogen som metod. 

Dialogen är djärv, häpnadsveckande, undrande, tvivlande, 
hop pig, rolig och bissar. Mitt i denna dialog och skådespel pekar 
Diderot, indirekt, på den traditionella vetenskapens egen 
bisarr het. Att det i den vetenskapliga traditionen av empiri, 
logik och generella satser ligger något högst mänskligt och 
lurar – föreställningar, fantasier, överdrifter och utsmyckningar. 
För vad är egentligen sant?
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bordeu:
– Föreställningsförmågan är minnet av former och färger. 
Synintrycket av en scen eller något föremål stämmer med 
nödvändighet förnimmelseinstrumentet på ett särskilt sätt; 
det stämmer sig på nytt av sig själv eller stäms igen av någon 
yttre orsak, och då vibrerar det inuti eller genljuder utåt: 
antingen upprepar det under tystnad de intryck det har 
mottagit eller också får det sina intryck med hjälp av 
överenskomna ljud.

d’alembert:

– Men dessa berättelser innehåller överdrifter, utesluter 
vissa omständigheter, lägger till andra, vanställer händel-
sen eller förskönar den, och de angränsande förnimmel-
seinstrumenten uppfattar intryck som visserligen är de 
som sänds från det ljudande instrumentet, men ingalunda 
intrycket från händelsen som ägt rum.

bordeu:

– Det är riktigt. Berättelsen är historisk eller poetisk.

d’alembert:
– Men hur kommer den här poesin eller lögnen in i berät-
telsen?

bordeu:
– Genom att idéer väcker varandra, och de väcker varandra 
därför att de alltid har stått i förbindelse med varann. Ni tog er 
friheten att jämföra ett djur med en cembalo, då låter ni 
mig säkert jämföra poetens berättelse med en melodi.

d’alembert:

– För all del.

*

Med dessa inledande repliker lyfter Diderot fram något som 
mycket av dagens forskning låtsas som det inte fanns, nämli-
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gen vår förnimmelse och föreställningsförmåga. Genom det 
lyfter Diderot in människan i kunskapsbildningen, männis-
kan som hela tiden, med inre och yttre stimuli, stämmer om 
sig själv. Kunskapsbildningen är mer skissartad och fl yktig 
i sin karaktär. Kunskapen kommer inte till oss i en klump 
och är inte heller lämplig att presentera som en klump.104 
Våra idéer föder varandra – fantasi, poesi och lögn. Finns 
sanningen – eller är det lögnen som vi egentligen upphöjer 
till sanning? 

Bo Göranzon inleder sin bok Spelregler med en dikt av Oscar 
Wilde:

”Vem har lust att vara konsekvent?
Jo, dumskallar och dogmatiker, de
där tråkmånsarna som håller på sina
principer intill änden… En sådan skillnad
från den sanna lögnarens temperament,
med hans uppriktiga, orädda påståenden,
hans sunda och naturliga förakt för
bevis av alla slag … En av de främsta 
orsakerna till att det mesta av vår tids
litteratur är så besynnerligt banal
är utan tvivel lögnens förfall, lögnen som 
konst, som vetenskap och sällskapsnöje.”105 

Något som Montaigne säkerligen hade instämt i. Den sanna 
lögnaren – lögnaren som talar ur sitt hjärta och som bryter 
mot dogmer och konstituerade sanningar. Kan vi påstå att 
förnimmelser och idéer är lögner? Eller är de just då, i det 
ögonblick de föds och uttalas, sanna? Kunskapsbildandet är 
i Diderots och Montaignes anda något som är gränsvidgande, 
vilket även utmärker konsten att uppfi nna. I dialogen mel-
lan d’Alembert, Doktor Bordeu och fröken de l’Espinasse 
prövas idéer, de kläs i ord. De är konstiga och bisarra … 
vad är möjligt? Vad är sant? Gränserna prövas. Fröken de 
l’Espinasse ikläder sig enligt min tolkning, det sunda förnuf-
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tets gestalt. Hon kan liknas vid det Gadamer uttrycker som 
allmänna måttstocken, som omdömet håller sig till.106 

*

Fortsättning:

bordeu:
– I varje melodi fi nns det en skala. Den skalan har sina 
intervaller; varje ton har sina övergångar och varje över-
ton har sina övertoner. På så sätt införs övergångsmodu-
lationer i melodin och den berikas och förlängs. Det som 
framförs är ett givet tema som varje musiker tolkar på sitt sätt.

fröken de l’espinasse:
– Varför ska ni förvirra frågan med detta fi nurliga språk? 
Jag säger att var och en har sina ögon, var och en ser och 
berättar på olika sätt. Jag säger att varje idé väcker andra 
idéer och alltefter sitt eget kynne eller sin egen karaktär 
håller man sig till de idéer som troget representerar fakta, 
eller också lägger man till andra idéer som har väckts. Jag 
säger att mellan sådana idéer kan man välja; jag säger… 
att bara det här ämnet skulle fylla en tjock bok om hur 
man behandlar det ordentligt. 

d’alembert:
– Ni har rätt. Men det ska inte hindra mig från att fråga 
doktorn om han verkligen är övertygad om att en form 
som ingenting liknar aldrig kan alstras i föreställningen 
och aldrig kan förekomma i en berättelse.

bordeu:
– Ja, det tror jag. Allt detta fantastiska hos denna förmåga 
kan kokas ner till fi ngerfärdigheten hos dessa charlataner 
som plockar ihop lösa bitar från olika djur och skapar ett 
groteskt djur som aldrig har skådats i naturen.
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*

Föreställningsförmågan liknas här vid en omtolkande och 
omskapande process. d’Alembert frågar Doktor Bordeu om 
en form, som ingenting liknar aldrig kan alstras i föreställ-
ningen och aldrig kan förkomma i en berättelse. På det sva-
rar Bordeu – Ja. Föreställningsförmågan är omskapande, det 
är en konst som kräver en färdighet. Vi skapar av det vi redan 
kan föreställa oss, inget kommer ur intet. 

*

Fortsättning:

d’alembert:
– Abstraktionerna då? 

bordeu:
– Finns inga! Det fi nns bara vanemässiga utelämnanden 
och förkortningar, som gör satserna mer generella och 
språket snabbare och mer lätthanterligt. Det är språkets 
tecken som har gett upphov till de abstrakta vetenska-
perna. En egenskap gemensam för många handlingar har 
alstrat orden last och dygd /…/ Vi har ingen föreställning 
om ett abstrakt ord. I alla kroppar har man iakttagit tre 
dimensioner, längd, bredd, djup; man har sysslat med var 
och en av dessa tre dimensioner, och därav föddes alla de 
matematiska vetenskaperna. Varje abstraktion är bara ett 
tecken tomt på föreställning. Varje abstrakt vetenskap är bara 
en kombination av tecken. Man har uteslutit föreställningen 
genom att skilja tecknet från det fysiska tinget, och det är 
först när man åter kopplar tecknet till det fysiska tinget 
som vetenskapen åter blir en vetenskap om föreställning-
ar; därav det ständiga behovet av samtal och böcker att tillgripa 
exempel. När man efter en lång rad av kombinerade tecken 
ber om ett exempel kräver man av den som talar just detta 
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att han ska ge kropp, form, verklighet och föreställning åt 
den följd av ljud som han har avgivit, genom att koppla 
dem till upplevda förnimmelser. 

*

Abstraktionerna kortar ner språket och gör det snabbare. 
Diderot menar att vi egentligen inte har någon föreställning 
om tecknet eller abstraktionen – kan vi egentligen föreställa 
oss abstraktionen innovatör? Nej, inte utan att sammanföra 
abstraktionen till det fysiska tinget. Då först, säger Diderot, 
blir vetenskapen en vetenskap om föreställningarna. Att ge 
kropp åt något är att gestalta en verklighet.

*

Fortsättning:

d’alembert:
– ”Snabbare och mer lätthanterligt språk” sade ni! Förstår 
vi vad vi säger, doktorn, blir vi förstådda?

bordeu:
– Nästan alla samtal är som lathundar /…/ man har 
ingen klar föreställning för ögonen /…/ och av den enkla 
anledningen att ingen människa är den andra fullständigt 
lik förstår vi aldrig helt, blir vi aldrig helt förstådda, det 
fi nns något som är mer eller mindre, vårt tal ligger alltid 
hitom eller bortom själva förnimmelsen.107

*

Förstår vi vad andra säger? Blir vi förstådda? Nej säger 
Diderot, nästan alla samtal är som lathundar. Språket för-
mår aldrig att fullt ut fånga in det upplevda. Vårt tal ligger 
alltid bortom förnimmelsen – det ligger bortom tid, där för-
nimmelsen redan har passerat. 
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Dialog som metod
Diderot använder dialogen som metod för att utforska sitt 
vetenskapliga tema – om medvetandet. En scen och tre olika 
karaktärer träder fram: d’Alembert, i ett tillstånd mellan 
vaken het och dröm, Dr Bordeu, den sakkunnige och prövan-
de vetenskapsmannen och fröken de l’Espinasse som över-
sätter och binder ihop dröm med verklighet. Diderot använ-
der själv medvetandets rörlighet då han skickligt, genom de 
olika rollfi gurerna rör sig i gränslandet mellan medvetet och 
omedvetet. Även Galilei visar upp sin skicklighet i att använ-
da dialogen som metod. Genom att de tre olika karaktärerna 
Sagredo, Simplicio och Salviati sker den vetenskapliga pröv-
ningen i boken Dialog om de två världssystemen.108 Exempel 
från dialogen ges i kapitel nio Galileis dialog om himlakroppar. 

Denna avhandling är uppbyggd som en dialog där olika 
röster, texter och traditioner träder fram. De klassiska texter-
na har en vitaliserande kraft då de framträder med ett jag, 
likaså rösterna från uppfi nnarna som jag väljer att återge 
så autentiska som möjligt. Därmed tar jag ett kliv bort 
från den traditionella vetenskapliga formen, som enligt min 
mening blir avpersonifi erad, sönderdelad och tråkig, för att 
i stället bjuda in till en tematisk och skissartade berättelse, i 
Montaignes anda. Min förhoppning är att den skall kunna 
kasta nytt ljus på uppfi nnandet, som både berikar och för-
djupar kunskapen om detta. 
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5. Om konsten att uppfi nna 

”Visheten är en solid och helgjuten byggnad, där varje 
del har sin bestämda plats och bär sitt kännemärke. ’En -
bart visheten är helt vänd mot sig själv.’ Jag överlåter åt 
de lärda att ordna denna gränslösa mångfald av aspekter 
i grupper, att ge stadga åt vår oberäknelighet och få ord-
ning på den – fast jag betvivlar att de lyckas bemästra en 
så invecklad, fi nförgrenad och slumpmässig sak.” 
(Michel de Montaigne)109

En mångfald av idéer och människor 
Kapitlet inleds med två exempel där uppfi nnare samtalar om 
sina idéer. Därefter följer utdrag ur rådgivningssamtal mel-
lan uppfi nnare och innovationsrådgivare. Med detta vill jag 
ge en introduktion till uppfi nnandet och visa på dess mång-
fald, olikhet och begreppsvärld. 

Exempel 1. 

Möte på LIST den 11 november 2003. Deltagare är Sven-
Göran Larsson, Åsa Tranfeldt, Johnny Öst (musiker och upp-
fi nnare) och Siw Hammar. 
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*

Jag kommer till Bollnäs med buss från Söderhamn. Sven-
Göran hämtar mig och Siw vid stationen i Bollnäs. När vi 
svänger ut från parkeringen pekar han på en uppfi nning. Det 
är gula varningslampor som är fästade vid en slags  portal 
över ett övergångställe. De börjar blinka så fort det kommer 
en fotgängare som vill gå över. Sven-Göran berättar att det 
har varit en del olyckstillbud, just vid det övergångstället. 
Med varningslamporna uppmärksammar bilarna fotgäng-
arna direkt, framförallt barn som inte syns så bra i höst och 
vintermörkret. Varningslamporna är uppfunna av en kille 
från Bollnäs. Sven-Göran berättar:

– Det fi nns många uppfi nnare här, cirka ettusen i länet. 
Många kommer på grejer, men vet inte hur de skall gå vida-
re. Den här till exempel, han pekar på övergångstället och 
varningslamporna. Vägverket gör inget godkännande av dem. 
De säger att den är jättebra men att det är upp till kommu-
nen att köpa in. 

*

Jag tänker att varningslamporna verkar smarta. Det  skulle 
kännas tryggt att ha vid övergångställen till exempel vid 
skolor och rondeller. Nyligen omkom en fotgängare i Jön-
köping, när han blev påkörd på ett övergångsställe i anslut-
ning till en rondell. 

Vi anländer till LIST:s lilla lokal i ett hyreshus, en trappa 
ner. Ovanför dörren sitter en lysande skylt. Där står LIST, 
med stora bokstäver, prytt med logotypen ett rött rävhuvud. 
Det är en liten lokal. Där är ett skrivbord, några bokhyl-
lor, stolar, papper och dekaler. Kaffe och bullar dukas fram. 
Sven-Göran och Åsa visar och berättar om LIST:s verksam-
het. Jag översköljs med prover/prototyper och produktblad 
på olika uppfi nningar. De fl esta är ganska vardagliga pro-
dukter till exempel ”Tele-frånern” (en tele-timer där man 
med en timer tillfälligt kan stänga av telefonen, till exempel 
vid läggning av barn inte vill bli störd). 
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Sven-Göran:
– Det är sådana här grejer som ALMI ratar hela tiden. De 

säger att de inte har någon verkshöjd.
Åsa berättar om en idé:
– Jag kör motorcykel. Ibland är ungarna med och sitter 

bak. Dom måste ju sitta fast på något sätt så då spänner jag 
fast dem med ett skärp. Det är ju många som kör motorcyk-
lar nu, så det borde ju gå att fi xa ett slags bälte åt dem.

– Är du tekniker, frågar jag.
– Nej, säger Åsa och skrattar, jag är fl orist och trädgårds-

mästare.
Hon fortsätter:
– Jag har även funderat på Pelletsmaskinen vi har. Vi eldar 

med pellets där hemma. Nackdelen är att det blir så mycket 
damm. Jag har provat med att borra hål i en hink och testat 
att spänna på ett lakan … Åsa berättar vidare om sin idé.

*

Uppfi nnaren får en idé, ser något. Ett problem som söker en 
lösning. De funderar, testar idén, ser en möjlighet, de tar kli-
vet över att försöka fi xa en lösning. Vrider och vänder. Söker 
material, tingliga resurser. Jag har också fått idéer men jag 
prövar dem inte vidare, det gör uppfi nnaren. 

*

Sven-Göran: 
– Det fi nns många olika slags uppfi nnare. Det fi nns de här 

som smyger in här. Dom gör inga åthävor. De säger – det är 
inget märkvärdigt det som de har, men dom vill ändå visa 
det för mig. Det kan vara en strålande grej. Sedan fi nns det 
de som säger – undan med alltihopa, här kommer världens 
grej. Alla törs inte visa heller. Då säger jag – talar du inte om 
dina grejer kan jag inte hjälpa dig. Men vi har hård sekre-
tess, det skall uppfi nnaren veta. Det är fruktansvärt viktigt. 
Börjar man tulla på förtroendekapitalet så … ja, det är vik-
tigt att ha förtroende. Den viktigaste biten är också att man 
är tillgänglig, helst tjugofyra timmar om dygnet.
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Vi tittar på Johnnys solclips. Det är ett litet solskydd som 
man sätter på glasögonskalmen så man slipper få in solljus 
från sidan. 

Johnny: 
– Här är prototypen. Den är gjord av en plastfl aska, Synsam 

har provat den. Här, prova – så slipper du solsidan.
Jag provar – den är lätt och enkel. Jag känner en respekt 

för den och för Johnny då det säkerligen ligger många tim-
mar bakom tillverkningen av denna enkla lite anspråkslösa 
prototyp.

Karin: 
– Vad sade dom på Synsam?
Johnny: 
– De tyckte att den var bra. 
Jag frågar hur han fi ck idén och Johnny berättar: 
– Jag kom på den tack vare att jag suttit bakom ratten och 

fått solen in från sidan. Jag körde mycket uppe i Nordnorge 
i Hammerfest. Där ligger solen lågt, då är det skönt att ta 
på solclipset. Det gör att ögat vilar. Jag har papper med 
omdöme från Synsam samt från förare på lastcentralen, som 
har provat den … och även från en annan synfi rma. Jag 
började för många år sedan, då tillverkade jag den en av en 
pappskiva

Sven-Göran: 
– Ja, jag och Johnny var runt hos olika och frågade om 

man kan ha den i papp. Men nej, det skulle vara plast. 
Så höll vi på i Söderhamn. Ja, det har varit en lång väg. 
Förhoppningsvis tar någon hand om den – solclipset.

Karin:
– Vem är någon?
Sven-Göran: 
– Någon? Ja, det är någon som till exempel den här killen 

med Snowbiken, (en yngre kille från trakten som har fått 
ut en uppfi nning på marknaden). Han kunde marknadsföra 
och få ut den på marknaden. Man skulle kunna använda sol-
clipsen som en reklampryl. Det är ju bara en liten plastbit. 
Det kanske skall vara en gratisgrej att dela ut. Då skulle det 
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bli volym. Här, i Bollnäs/Söderhamn skulle vi ha en tillverk-
ningspool där det också kunde sitta marknadsförare. Har de 
hållit på att bygga kanaler för att testa och få ut produkter 
så har de en massa kanaler ut. Det skulle förkorta processen 
enormt, för det tar sådan tid att hitta kontakter, material, 
tillverkning och testa på marknaden. Det är en liten grej, 
solclipset – som inte behöver vara en liten grej.

Exempel 2. 

Deltagande under rådgivningssamtal på Innovation Stock-
holm våren 2004. 

Deltagare: besökande uppfi nnare, Kaj Mickos och Marga-
retha Andersson (innovationsrådgivare) och VD för ALMI 
Stockholm.

*

I mars 2004 besökte jag Stiftelsen Innovation Stockholm under 
två dagar. Jag satt med under rådgivningssamtal och samta-
lade även med rådgivarna Kaj och Margaretha. Med hänsyn 
till sekretessen under rådgivningssamtalen beskrivs idéerna 
och personerna bakom idéerna mer allmänt. Namnen på de 
som sökte rådgivning är fi ngerade. 

De som sökte rådgivning var:

– Två designstudenter från konstfack som höll på att 
utveckla ”snygga hjälpmedel och hemprodukter för 
åldringar”. De menade att kommande åldringar kom-
mer att ställa högre krav på design och funktion vad 
gäller olika typer av hjälpmedel till exempel: rullator, 
haklappar osv. 

– En högutbildad Telekom-tekniker med en idé om ett 
nytt IT- koncept. 

– En känd idrottsinstruktör som tillsammans med sin 
sambo (friskvårdsrådgivare) håller på att utveckla ett 
nytt tekniskt och pedagogiskt redskap för feedback. 

– En civilingenjör som vill utveckla en ny VVS-detalj. 
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– En industridesigner som vill använda ett nytt enklare 
material för att utveckla hjälpmedel för handikap-
pade.

– En kvinna som har en idé om en mer ergonomiskt 
utformad maskindetalj (maskinen fi nns på hennes 
arbetsplats) 

– En kvinna som vill göra mobiltelefonen mer använ-
darvänlig.

– Ett par som vill utveckla en barnsäkerhetsprodukt.
– En före detta kock som håller på att utveckla en ny typ 

av inomhusträningsmaskin 

När jag under första dagens lunch samtalar med Kaj och 
Margaretha, berättar de att det fi nns hur många idéer som 
helst och att antalet ökar hela tiden. De kommer aldrig att 
ta slut. 

Kaj:
– Vi misshushållar med den kraft vi har, många som kom-

mer med sina idéer tror att de inte kan. De har blivit itutade 
att uppfi nna, det är något tekniskt svårt. Kvinnor kommer till 
mig och säger, Kaj, du som är uppfi nnare – kan inte du 
uppfi nna den här … och så beskriver de någonting som är 
mycket genomtänkt och detaljerat. Jag säger – men du har 
ju redan uppfunnit det! Dom svarar – jamen, jag kan ju inte 
teknik? Men, svarar jag, det är inte det som är uppfi nningen – tek-
niken. Tekniken är ett medel man tar till för att förverkliga idén. 
Det viktiga är problemet, idén och att hitta en lösning.

Innovation Stockholm har funnits i tio år. Man har cirka 
etthundra besök per månad. Där fi nns sex rådgivare, varav 
merparten själva är uppfi nnare. Ebba, sekreteraren, säger att 
hon bokar in möten varje dag, månad efter månad. Det är 
en icke sinande ström av idéer. Hon berättar:

– Mitt intryck är att hit kommer alla möjliga. Det är pen-
sionärer, vårdpersonal, operasångare, professorer, en leda-
mot i Svenska akademin, unga tjejer, invandrare etc. Vi har 
just nu en åttiofyraårig dam här, som har hittat på en bland-
ning mellan sparkcykel och rullator. 
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Under ett samtal med Kaj berättar han om det första 
mötet med den åttiofyraåriga damen:

– Jag tänkte, ska vi fi nansiera en gammal tant? Hon är verk-
ligen ett exempel på när allt inte är som man tror att det ska 
vara. Damen var gammal, hon var inte tekniker och hon hade inget 
nätverk. Men hon hade ett problem och hon hade en idé. 

Kaj berättar att damen pendlade mellan boende i Stock-
holm och i Paris. Hon hade observerat hur barn körde runt 
på små sparkcyklar, som lätt tog sig fram i vimlet på trottoa-
rerna. Själv var hon hänvisad till en tung och klumpig rull-
lator, vilken inte gick att ta med på Metron, då den inte gick 
att fälla ihop. Så väcktes idén – varför inte göra en förnyad 
sparkcykel, anpassad efter en pensionär – som dessutom var 
hopfällbar?

Kaj berättar att det fanns en kraft i henne och en skärpa i hen-
nes analys. Hon hade sett någonting som var intressant. 

Han berättar vidare:
– Sådana här saker förutsätter den fi losofi  vi har här på 

Inno vation Stockholm, för normalbedömningen som många 
innovationsrådgivare gör är att hitta fel och brister i pro-
jektet och visa på varför det kommer att misslyckas. Det är 
ju hur lätt som helst för alla projekt kan ju misslyckas. Vi 
försöker istället att se – vad fi nns det för möjligheter? Idén 
och visionen är viktig, men idén måste prövas på marknaden. 
Idén är kraften. Ibland har de en urusel idé, men då frågar jag 
– har du någon annan idé. Det har de ofta, en som de inte 
tycker är så märkvärdig – men som kan visa sig bli en succé. 

Myter och föreställningar
Under samtalet med Kaj återkommer han till att det fi nns så 
många myter och föreställningar om vad som åstadkommer 
innovation och tillväxt: 

– Det fi nns en föreställning om att ”vi tror att det är hög-
skolor, teknologi som är räddningen och som ger välstånd”. 
Men världen består av mycket mer! Detta är riskkapita-
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lets betraktelsesätt. Tyvärr ser inte statsmakterna det här. 
Istället satsar man allt krut på åtta projekt under två år! 
De har noll i betydelse! Det fi nns alltså en föreställning om att 
det bara fi nns ett visst antal bra idéer! Men det är fel, det fi nns 
oändligt många idéer. Det är människor som förnyar Sverige, 
inte tekniken. Tekniken kan vara intressant, men det är män-
niskor som driver idén och tekniken framåt. 

Kaj menar att det fi nns en vanföreställning om att de som 
uppfi nner är ingenjörer. Det är ofta ingenjörer, men det kan 
lika gärna vara vem som helst. Han fortsätter:

– Sen fi nns det den andra föreställningen att det är uppfi n-
naregenskaper här och entreprenörsegenskaper här.

Kaj ritar upp en linje där det i ena änden står uppfi nnar-
egenskaper och i den andra änden entreprenörsegenskaper. 

Han fortsätter:
– Och antingen är man här eller där, man försöker plocka 

in människor i ett fack. Man tror att uppfi nnare aldrig kan bli 
entreprenörer, medan sanningen är att fi nns på skalan, men på 
olika ställen. De är spridda över hela skalan. Det fi nns uppfi n-
nare som är entreprenörer, så vi kan inte säga att det är svart 
eller vitt. Vi tror att det är så märkvärdigt att förnya. Det är en 
djupt mänsklig egenskap – att vilja ut  veckla och förändra och 
se möjligheter. Det har vi alltid gjort. Tittar man på snabbväx-
ande Gasellföretag, var fi nns de? Inte inom IT, bioteknik eller 
nanoteknik. De är ofta i traditionella och osexiga branscher.110 

Statsmakten och riskkapitalisterna inbillar sig:

1. Att det bara fi nns ett visst antal idéer.
2. Att extrema utbildningar krävs till exempel inom teknik-

områden som bioteknik, nanoteknik, IT och tele.
3. Att stora satsningar är lika med värdeskapande.

Man jobbar efter fi losofi n ”Pick the winner” när fi losofi n 
egentligen borde vara ”Make the winner”.

*

Kaj ritar, skriver och berättar för mig. Han är mycket enga-
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gerad och faktiskt förbannad. Utifrån sin mångåriga erfa-
renhet som uppfi nnare har han ett inifrånperspektiv. Han 
möter den enskilda människan som skall driva en idé vidare. 
Kaj har sitt perspektiv på vad som ger innovation och till-
växt, vilket inte stämmer överens med kapitalet och stats-
maktens perspektiv. När jag ringer för att boka intervju 
säger Kaj att jag ska komma, för han har massor att berätta 
som han vill ska nå ut – bland annat de myter och föreställ-
ningar som har nämnts ovan.

Vägen fram
Under besöket på Innovation Stockholm deltog jag i samman-
lagt nio rådgivningssamtal. För några var det deras  första 
besök. Andra hade kommit ett par steg längre. Jag började 
förstå att uppfi nna är en verksamhet som skall matchas mot 
en verklighet till exempel material, tillverkningsmaskiner, 
form givning, köpare, tillverkare, lagstiftning, kapital, lån, 
pake tering, sälja in, övertyga, juridik, tillstånd, avtal, ban-
ker … 

Det är ett mödosamt arbete. Under samtalen ställer Kaj 
och Margaretha frågor och ger råd. En del idéer är det lika 
bra att försöka förkasta direkt. De har prövats förut. I råd-
givningen ligger en avvägning och balans – när skall en idé 
släppas? När gör man en människa en otjänst genom att ge 
vissa förhoppningar om något? 

Kaj berättar om en yngre man som han fi ck kontakt med 
för ett par år sedan:

– Kalle var en student som arbetade extra i en livsmedels-
affär. Han fi ck en idé att göra en inmatningshylla. Jag vet inte 
riktigt hur det gick med det projektet, men han kom upp 
hit till oss häromdagen. Jag frågade hur det hade gått med 
mjölkpaketen. Han berättade att det hade blivit ett företag 
som omsatte fem miljoner kronor. Nu hade han sålt det och 
startat två nya bolag. Han kom igång . Han hade utbildning 
och han lärde sig tänka som en entreprenör. Det fi nns en 
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föreställning om att antingen är man uppfi nnare eller så är 
man entreprenör. De fl esta är en blandning. 

Utdrag ur två rådgivningssamtal

Möte 1

En yngre man kommer på ett första besök till Margaretha. 
Han kommer i sällskap en äldre man som arbetar på ett 
Nyföretagarcentrum. Den unga mannen berättar:

– Jag jobbar som ingenjör på ett större telekomföretag. 
Jag är utbildad på KTH och har en teknisk fi l. lic. samt en 
MBA examen. Jag har jobbat inom telekom i sex–sju år och 
nu har jag och en vän kommit på ett nytt koncept.

Margaretha:
– Din kollega, jobbar han också inom telekom? Är det 

här något ni vill utveckla vidare, söker ni något slags licens-
avtal?

Den unga mannen:
– Vi vill utveckla ett företag själva.
Margaretha:
– Det nya konceptet, är det något som ni vill patentera?111

Den unga mannen:
– Ja, vi har en ny teknik, det är en ny nisch vi använder.
Margaretha:
– Känner du till Kista Innovation and Growth? Det är 

precis den här branschen. De är intresserade av utveckling av 
företag inom telekom, men vad är ditt främsta intresse?

Den unga mannen:
– Min kompis har varit över i Kina, de var intresserade 

av vårt koncept, men de ville ha ett trial-system, det kostar 
ungefär en miljon kronor.

Margaretha berättar om vilka olika typer av fi nansie-
ringsmöjligheter som fi nns och vad ALMI kan hjälpa till 
med. Hon frågar om det fi nns någon beskrivning av konceptet? 
Han svarar att de har en ”product-description”. 
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Margaretha:
– Det är viktigt att du beskriver vad som är nytt i ert kon-

cept. Är det produkten, metoden, systemet?
Den unga mannen:
– Finns det en mall för det?
Margaretha:
– Det här handlar om en teknikgranskning.112 SUF (Svenska 

Uppfi nnareföreningen) samarbetar med KTH, hon nämner 
ett namn på en teknikgranskare. Man kan själv få träffa tek-
nikgranskarna.

Den unge mannen:
– Ja, det är viktigt att veta vad de gör med informationen 

som dom får – vad som händer med dokumentationen.
Margaretha berättar om hur viktigt det är att göra en tek-

nikgranskning och att undersöka vilka patent ”som ligger i 
vägen”. Hon menar att man aldrig kan vara för säker. Med en 
teknikgranskning är det i alla fall undersökt. Hon frågar om 
han har talat med sin chef om det här.

 Margaretha:
– Det fi nns en lag om uppfi nning.113 Du skall berätta vad du 

håller på med för din chef. Det är viktigt att du har papper 
på att det är OK.

Den unga mannen:
– Men jag kommer inte att stå på patentet.
Margaretha:
– Men det är viktigt att du checkar upp det här, det fi nns 

regler. Du är inte helt befriad från dina skyldigheter till arbets-
givaren förrän sex månader efter uppsägningstidens slut.

Den unga mannen:
– Det är ett av mina bekymmer, skall jag vänta till efter 

sex månader?
Margaretha:
– Du kan börja med att göra en teknikundersökning, det 

tar cirka fjorton dagar.
Den unga mannen:
– Jag är orolig att information om vår idé ska läcka ut. Vad är 

nästa steg?
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Margaretha:
Att söka patent. Ett svenskt patent och ett USA-patent. Ett 

svenskt patent kostar trettio till trettiofem tusen kronor, ett 
fullt patent kostar cirka femhundra tusen kronor. För fi nan-
siering av framtagande av prototyp, kan du kontakta ALMI. 
De vill ha en kalkyl, de vill också se prototypen, ett så kallat 
”Proof of Contents”.

Möte 2

En man och en kvinna kommer in till Kaj. Kaj hälsar dem 
välkomna, och undrar hur det har gått för dem. Jag förstår 
att detta inte är det första mötet.

Mannen:
– Nu behöver vi strategihjälp. Vi har upptäckt att de riskka-

pitalister som har muskler, de säger – vi tar nittio procent, 
och de som inte har muskler, de tar femtio procent. 

De pratar lite allmänt med Kaj om detta med riskkapital. 
Jag blir nyfi ken och frågar vilka de är. Mannen berättar att 
han är instruktör inom en idrott och att han i det jobbet 
stöter på problem hela tiden, problem som inte går att lösa 
genom att enbart ge muntlig feedback. Här behövs ett annat 
hjälpmedel. 

Han berättar:
– Vi har träffat en kirurg och protesbyggare. När vi två sitter och 

pratar kommer det fram idéer till nya produkter hela tiden. Nu är 
vi i ett läge där vi har fl era produkter på gång, men frågan är 
– hur skall vi göra? Vi behöver ha strategisk hjälp.

Kaj:
– Det är en fördel om ni kan sätta ett staket omkring det 

ni håller på med och försöka ringa in det. Det är en nackdel 
om ni håller på med för mycket. Sedan måste ni få det hela 
att rulla. Det får inte dröja för länge, jag tror ni har ett år på 
er. Men när är ni ute på marknaden?

Mannen:
– Det har tagit oss två år att få fram pengar. Vi har hittat 

en investerare från Norge. Han föreslår fördelningen fem tio/
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fyrtio plus tio till övriga. Nu har vi trettio miljoner kronor, 
så nu kan vi inte vänta.

Kaj:
– Ta in patent så sent som möjligt.
Jag frågar:
– Hur fi ck ni tag på era pengar?
Mannen:
– Vi tog in på ett mycket dyrt hotell på en semesterort under ett 

par veckor. Vår approach var att komma i kontakt med minst 
fem personer per dag. Under ett och ett halvt år, har vi byggt 
relationer. Vi pratade inte affärer utan vi lärde känna var-
andra och byggde förtroende. Sedan, efter ett och ett halvt 
år började vi prata om det vi gör. Under den tiden hade vi 
byggt relationer till eventuella fi nansiärer runt om i värl-
den. Det har varit en medveten strategi och vi har utvecklat 
mycket kontaktyta under den tiden.

Kaj:
– Ja, det är människor som gör affärer.
Mannen:
– Vi började med en grej år 2001, sedan har vi jobbat 

vidare med det. Det har varit en idé och ett koncept som jag 
har haft i tio år.

Kaj:
– Har ni pengar så är det dags att bygga en organisation 

och se över det kamerala. Du, (Kaj tittar på mannen) som 
koncept bärare, bör vara VD.

Mannen:
– Men jag är ingen VD, jag jobbar hellre med kreativa pro-

blem.
Kaj:
– Det måste komma igång, nu skall ni driva projektet i 

land. Frågan är, skall ni köra igång hela kittet och var skall 
ni ha ert säte, er hemvist? Ni behöver ha en hemvist och en 
”set-up”, en utvecklingsverkstad där ni tillsammans med 
protesbyggaren kan meka och utveckla era produkter.

Mannen:
– Kan vi behålla ägandet själva och ha ett slags avtal 
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eller måste vi sälja ägandet till företaget som satsar kapi-
tal?

Kaj berättar om olika typer av licensavtal, ”Cashdown Pay-
ment” … ”Royalties” … han säger att de inte skall bli ”dum-
snåla nu”. Det kan störa relationen med fi nansiärerna. När 
den är död är bolaget dött. 

Kaj:
– Skydda ert patent. Det skall ni ha om ni vill starta om. 

Ni kan förlägga det i egen produktion eller genom licens? 
Man kan ha en blandekonomi. Marknadskanalerna är det 
viktigaste. Varumärke och licensavtal är också viktigt att 
fi xa. Koncentrera er på att rigga bolaget, lägg upp en affärs-
strategi och ha ett styrelsemöte. Ni måste sedan veta var ni 
skall vara. Ert läge är fantastiskt – ni är en bra mix.

Under en kaffepaus samtalar jag med VD för ALMI Stock-
holm och Kaj. 

VD säger att driva idéer framåt är ingen målstyrd process. 
De gamla SIC-lånen gav bara en liten puff framåt, den lilla 
knuff som behövdes.

Kaj berättar att de har utvärderat sin verksamhet på 
Innovation Stockholm. Den visar att tjugofem till trettio 
procent av idébärarna, inom ett till två år, hade produkten 
ute på marknaden. 

Idén och det känsliga läget 
Det fi nns en mångfald av idéer och en mångfald av männis-
kor. Under rådgivningssamtalen passade jag på att fråga om 
uppfi nnarna hade fl era idéer. Merparten svarade att ja, det 
hade de. De fl esta hade alltid haft idéer:

– Idéer och tekniska lösningar har alltid funnits, sade en 
av de yngre männen. 

 En kvinna sade:
– Idéerna bara rinner ur mig, det är jobbigt för omgiv-

ningen för jag vill utveckla allt.
 I ett samtal med Gunnar Forsberg (tekniker, uppfi nnare 



895. Om konsten att uppfi nna

och ordförande i en lokal uppfi nnareförening) säger han att 
det inte fi nns några garantier för idéer:

– Det fi nns inga garantier för idéer . De är som frön. Ibland 
hamnar de i dålig jordmån, men ibland i bra. Då kan det 
växa och bli starkt. Alla företag har börjat som en liten 
planta med en idé och en person. Det verkar som de starkaste 
idéerna är när man kan göra någonting enkelt, men det är också 
svårast. Konsten är att sortera bland idéerna. Det gäller också 
att ha en bra timing. En idé kan vara kass nu men kanon om 
fem år. Inom vissa områden går teknikutvecklingen mycket 
fort fram. Men även om det sker en snabb utveckling så får 
man vara försiktig och inte säga som chefen på patentver-
ket i USA sade, i slutet av 1800-talet – det är ingen idé att 
ni skickar in något mer. Allt är uppfunnet – allt är klart. Så 
är det absolut inte, utvecklingen är hisnande inom många 
områden.

Möte mellan världar 

Det uppfi nnarna beskriver under ett rådgivningsmöte är 
något enkelt och ofta ganska oansenligt från början. Det 
är början på något som bara har kommit en bit på väg. En 
enkel skiss, ett hemmabygge gjort av pappbitar eller plast. 
En av besökarna på Innovation Stockholm baxade in ett 
otroligt hemmabygge (innegymmet), vilket han även före-
visade oss, rent fysiskt. Sven-Göran på LIST visade mig en 
bild på Hans Rausings prototyp för den kommande maski-
nen som tillverkade Tetrapak. Den ser ut som en enkel låd-
maskin bestående av kugghjul och metallrör. Det är detta 
man ska prata om, visa på, skapa förväntningar om och sälja 
in. Roland Andersson brukar säga att man som uppfi nnare 
måste vara lite av hästhandlare. Man måste kunna övertyga 
och skapa förväntningar på något som ännu inte är i bruk. 
Att komma till en rådgivare är även att möta många nya 
begrepp, regler och praxis för hur uppfi nnande brukar gå 
till. För idébäraren är det många olika vägval att göra: 

Vilken väg ska jag gå? – Hur ska det organiseras? – Expert-
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hjälp för teknikgranskning? – Pengar för utprovning, ska 
jag satsa själv eller låna? – Riskkapital hur hittar man det? 
– Patent? – Patent i Sverige eller fullt patent? – Lån och 
bidrag? – Vad fi nns att få och hur kan man söka?114

*

I boken Ledtråd i förvandling återger Maria Hammarén idé-
utvecklingen i komplexa systemutvecklingsprojekt på Combi-
tech Software.115 När projektledaren (Tomas Sandén) beskri-
ver hur idén växer fram liknar han det vid en rytm och cykel, 
där tänka, skissa och diskutera, körs runt fl era varv per 
dag. Idén fördjupas, prövas och mognar. Tomas beskrivning 
ger ”ledtrådar in i en estetisk arbetsprocess”, vilket leder 
Hammaréns tankar till musik, med, tempoväxlingar, varia-
tion och frekvens.116 

*

I mitt samtal med uppfi nnaren Gunnar Forsberg säger han att 
det är som intensivast i slutet av idéutvecklingen – crescendo. 

*

Hammarén lyfter även fram det intersubjektiva i en idés 
framväxt, hon skriver att ”den är en levande händelse” – den 
frambringas i livssfären mellan olika röster:117 

”Frankt och tveklöst beskriver Tomas Sandén (projekt-
ledaren) hur idén frambringas i livssfären mellan olika 
röster /…/ Idén är inte subjektiv utan intersubjektiv.”118

I livssfären mellan olika röster … mina tankar går till råd-
givningssamtalen där uppfi nnaren möter en annan livssfär 
– en annan horisont. Det är rådgivarens värld – gränser, 
regleringar, patent – nya ord – en annan värld. 

Hammarén skriver att ”förmedlandet av idén måste ske 
genom skapandet av ett gemensamt språk”119 Hon jämför 
det med ett regiarbete och refererar till en text som hon skri-
vit i samband med ett möte med regissören Kjell Grede:
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 ”… regi bygger på att få andra att äga en idé – inte att 
bringa till lydnad. Men också på att man måste hitta 
människor med sådan släktskap att de förstår det halv-
kvädna språket …”120 

Flertalet av de rådgivare jag samtalat med är själva uppfi n-
nare. Det kan ses som det släktskap som Grede syftar på, 
någon som förstår det halvkvädna språket. Det ger den nöd-
vändiga förmågan att ta in, se och verkligen förstå vad upp-
fi nnaren är ute efter – horisontsammansmältning. 

Mötet och det känsliga läget

Att komma till en rådgivare och presentera sin idé är ett käns-
ligt läge. Idén är ett slags embryo till något som skall prövas 
vidare. För uppfi nnaren innebär det att komma in i en ny 
värld – uppfi nnarevärlden. För rådgivaren handlar det om 
att möta människor som har blivit uppfyllda av en idé och 
att varsamt lotsa in den som söker rådgivning i uppfi nnare-
världens begrepp och strategier. Det ställer krav på att öppet 
och tålmodigt kunna lyssna in en trevande beskrivning. Hur 
mycket vågar den som söker rådgivning berätta? Man pra-
tar om något som ännu inte fi nns. I samtalet med den yngre 
telekom mannen pratas mycket runt ett koncept. Hur mycket 
ska man berätta, hur mycket skall rådgivaren fråga? Det 
ställer krav på inlevelse, känsla och omdöme. Dessutom en 
mycket hög grad av respekt för de människor man möter. 
Att möta människor på ett ödmjukt och respektfullt sätt, 
även om man tycker att idén är fullkomligt vansinnig. Man 
kan aldrig veta något på förhand. Uppfi nnande är ett utprö-
vande arbete, där uppfi nnaren själv måste göra jobbet, det är 
hans eller hennes projekt. Man måste få prova att uppfi nna 
hjulet två gånger. 

*

En idé och en föreställning om något måste formuleras i 
ett språk. Genom språket får idén liv, den blir något att 
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förhålla sig till. Det sker dels genom den egna inre dialo-
gen i tanken och dels i det språkliga samspelet med andra 
människor. 

I Inledning till Encyklopedien beskriver d’Alembert det 
som en av grundvalarna i den mänskliga gemenskapen: 

”Utbytet av idéer är principen och grundvalen för denna 
förening; det kräver med nödvändighet att man uppfi n-
ner tecken. Detta är ursprunget till bildandet av samhäl-
len, och med samhällena måste också språket ha uppkom-
mit. Detta umgänge med andra människor, som vi drivs 
att inleda av en rad starka skäl, ökar snart räckvidden för 
våra idéer och leder till uppkomsten av helt nya, som icke 
tycks ha något gemensamt med dem som vi själva hyste 
utan detta stöd”121

Att formulera idén i ord är att göra den publik. Den möter 
en värld utanför. Göran Nilsson säger vid ett fl ertal gånger 
att man inte får vara rädd för att göra bort sig. Kommer mina 
idéer eller upptäckter att uppfattas som galenskap eller som 
geniala?

*

Jag avslutar detta kapitel med två citat som just belyser bety-
delsen av en lyssnande människa och om konsekvenserna av 
vänlighet i det personliga mötet. 

Heinrich von Kleist (1777–1818) skriver i sin essä ”Tankar-
nas gradvisa uppkomst vid talet”, att liksom aptiten kommer 
medan man äter, kommer tanken medan man talar:

”Den talande har sällsam inspirationskälla i ett människo-
ansikte som vänds mot honom; och en blick som berättar 
att vår till hälften uttryckta tanke är förstådd, det hjälper 
oss ofta att uttrycka den andra hälften.”122 

Den tjeckiska poeten och mikrobiologen Miroslav Holub 
berättar i sin essä Om vänlighet om ett avgörande ögonblick 
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i hans liv. Det var när han som ung student skulle genomgå 
en muntlig examination i biokemi. Han var mycket nervös 
och osäker. Men med hjälp av en av professorernas vänliga 
bemötande och förståelse, som lotsar honom fram till rätt svar, 
klarar han examinationen. Det ögonblicket var ett av de vik-
tigaste i hans liv: 

”Det där ögonblicket som inte gav mig ett rätt svar i rätt 
ögonblick då jag tillfrågades /…/ utan snarare det ögon-
blick då jag fått känna en varm och stark hand ge mig en 
knuff – bara en liten lätt – som hjälpt mig att klara mig ur 
något mörkt hörn dit jag har manövrerat mig in.”123
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6. Intet – inget kommer ur intet 

”Praktisk bildning bevisas sålunda av att man helt uppfyl-
ler yrket, från alla dess sidor. Det inbegriper då att man 
övervinner det som framställer sig som främmande för 
den särskildhet, som man är, och gör det fullkomligt till 
sitt.”
(Hans-George Gadamer)124 

Nytt möte med Göran Nilsson i Sandarne
I slutet av januari 2004 återvänder jag till Sandarne för ett 
nytt samtal med Göran Nilsson. 

Det är vinter och kallt. Vi sitter inne och samtalar. Denna 
gång har jag med bandspelare och kamera. Jag ska ta några 
bilder på Göran och hans verkstad. 

När vi har satt oss ner visar Göran mig ett handskrivet 
papper. Han berättar att han haft svårt att sova några nät-
ter. Tankarna har snurrat runt, runt. Han har hållit på med 
för många saker samtidigt och behövde reda upp, vad han 
höll på med:

Göran:
– Jag var tvungen att skriva upp mina pågående arbeten 

på ett papper. 
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Han läser högt för mig:
1. Gravyrpennan, där får jag timarvode + royalty
2. Slagghackan, utveckla den vidare.
3. En vattenmotor, men den kan jag inte prata om, säger 

Göran. Den har jag gjort rätt mycket med. Jag måste ha svar 
på några frågor först för att kunna gå vidare med nästa grej. 
Men så länge jag har den ringaste tro på att den kanske går så måste 
jag hålla på med den, för det är en genomgripande grej. Men jag är 
själv inställd på att det inte går. Jag vet inte varför och då måste jag 
hålla på med den. Jag får inte frid annars, den försvinner inte 
från huvudet förrän jag vet att det inte går. Nu tror jag att 
det kanske går, så nu sitter den där och väsnas i huvudet, säger 
Göran och skrattar lite. 

4. Vindkraft. Det är nackdelar med all vindkraft, nu har 
jag hittat på en kombinationsgrej som inte har de nackdelar 
som de andra har. Den är redan på gång. Jag håller på att 
utveckla en prototyp på ett annat ställe. Det är på väg att 
bli något.

5. Hårkrullborsten 
6. En rymdfarkost, den är jag halvvägs med. De på NASA, 

har utlyst en tävlan om att komma med ett nytt förslag på 
en ny typ av rymdfarkost. Priset för dem som kommer först 
är tio miljoner kronor. Jag har följt med i utvecklingen hela 
tiden, så jag vet vad de håller på med. 

Karin:
– Läser du mycket vetenskapliga tidskrifter?
Göran:
– Ja, mycket om ny teknik. 
Karin:
– Var jobbar du med den, rymdfarkosten? Ritar du?
Göran:
– Ja, jag ritar och står i verkstaden och gör grejerna. Om 

du tänker dig ljuset, en stjärna som skickar ljus hit, som star-
tade för en miljon år sedan. Var får ljuset sin energi ifrån? 
Det skall jag ta reda på. Nittio procent av universums massa 
vet man inget om. Det jag har i handen här, han håller fram 
en kupad hand, det är nittio procent som vi inte ser eller vet 
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något om. Det är mitt käraste sömnpiller. Det funderar jag 
på en stund och sedan somnar jag, det är mitt käraste sömn-
piller, säger Göran lite eftertänksamt. 

Karin:
– Kan du räkna på sådant … energier och evighetsmaskiner?
Göran:
– Jag är inte specialist på avancerad matematik. Det kan 

jag inte och det kunde ju inte Einstein heller. Jag försöker 
köra med sunt förnuft – för det tror jag mycket på. Jag har 
fl era grejer som jag skulle vilja börja jobba med, framför allt 
det där alternativa. Att gå utanför det som redan fi nns. 

Karin:
– Tänker du mycket på det här?
Göran:
– Jag tänker inte på något annat egentligen. Jag tänker jämt. 

Det är sådana grejer jag jobbar med, därför är jag glad att 
jag inte är så rynkig. Det här med universum och energier är 
en kontroversiell grej, men jag försöker se … När man skall 
ha klart för sig hur universum fungerar, då får man fundera och 
räkna. Jag började från andra änden. Hur, frågade mig själv- om 
jag skall bygga upp ett universum, hur gör jag då? Hur kan det 
vara då? Det här beskriver det. 

Göran tar fram en bok som han har skrivit, han fortsät-
ter:

– Och nu har de kommit fram till supersträngar, det 
skrev jag om i den här boken för över tio år sedan. Det är 
bara det att de kallar det för supersträngar och jag kallar 
det för GAN-virvlar. Energin är bunden i en virvelrörelse 
– och då har de fått fram supersträngar. Och här förklarar 
jag spöken och en välldans massa andra saker – konstiga 
upplevelser, som är en följd av teorierna här. Med hjälp av 
dessa teorier kan man till och med förklara spökerier. Från 
ett svart hål – där krossas all materia – energi kan pumpas ut – då 
uppstår rökringar. Grundidén till det fi ck jag från ett vapen som 
tyskarna försökte göra – en burk och en explosion. Då kastades en 
rökring iväg – men den var inte så farlig som de (tyskarna) 
ville. Små sådana här rökringar kastas ut från ett svart hål 
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– det är universums byggstenar. Det är bara energin. När 
energin blir förtätad uppträder den som materia, då kan de 
komma ut parallellt. Kommer de då i kontakt med varandra 
– då bildas materia, då åker det in igen. Det är fyllt av stråk 
– universum. När de kommer i kontakt så bildas materia 
– de bromsas upp. 

Karin:
– Hur länge har du grunnat på det här?
Göran:
– Hela mitt liv har jag varit intresserad av precis allting.
Göran funderar och fortsätter att räkna upp vad han har 

jobbat med.
– Jag har varit anställd för att utveckla en atombomb. Vi 

(Göran ingick i en utvecklingsgrupp på KTH), fi ck en för-
frågan från den Svenska regeringen att göra en svensk atom-
bomb (1947). Efter två år kunde vi det. Efter det tog jag 
lite riktiga jobb, jag arbetade med att forska fram det första 
syntetiska tvättmedlet, Sulfo. Det var forskning från ingen-
ting. Dom sa – gör något, och det fanns pengar. 1949 fi ck 
jag jobb på Celloplast i Norrköping. Man ville göra skivor 
av cellulosasvamp, det blev Wettex diskduk. Jag utvecklade 
tillverkningslinjen för att producera Wettex diskduk. Jag 
har även arbetat med att utveckla en blåsbrännare, som för-
bränner fullständigt. Det gick åt helvete. Utvecklingschefen, 
direktören, i Huskvarna och den tekniska chefen (USA), 
de blev osams med min chef på LKAB. Inga beslut fattades 
och patentet gick ut. Sedan dök brännaren upp i TV, det var 
utvecklingschefen som jobbade med Sterlingmotorn som 
hade utvecklat den, men det dom visade var min grej.

Han fortsätter: 
– Sedan har jag själv jobbat med att ta fram en ny typ 

av brädklyvare. Men den var för farlig. Den utvecklade vi 
i verkstaden på KTH. Jag kände instrumentteknikern där. 
Jag var hos honom i verkstaden när jag jobbade med nya 
uppfi nningar. Vi jobbade med brädklyvaren och sökte sedan 
kontakt med en verkstad hos Palm i Mohed. Det kom folk 
dit från Sandviken. Vi körde igång brädklyvaren, det var 
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ett djävulskt ljud, ett ljudtryck. Dagen därpå satt bitar av 
sågen i cementtaket. Palm hade provkört den själv på kväl-
len. Efter det vågade vi inte hålla på med maskinen. Palm 
och jag sa, nu ska vi uppfi nna. Det blev en dörr till en bil, 
det var roligt.

– Världens godaste strömmingsrätt, jag kom på en ny 
metod för att mala fi skkött. Jag gjorde en provanläggning 
med pengar från Norrlandsfonden. Fick ingen respons. 
Kontaktade USA – fi ck napp, vi fi ck femtio tusen kronor. 
Men det drog ut på tiden och blev ingenting.

Vad jag har gjort mycket!
Göran fortsätter att berätta:
– Jag tycker om att jobba med nya grejer. De är kontroversiella 

ur teknisk synpunkt. Förut funderade jag – nu vet jag. När man 
jobbar med en uppfi nning får man ta till de vägar man ser. Jag 
började fundera på vindkraften före jul. Jag läste att den inte 
fungerade så bra. Jag satte mig i stolen, något dök upp. Jag 
gick ut ur rummet, hittade wellpapp och började tillverka 
en prototyp, vände och vred. Jag såg plötsligt hur det skulle 
vara. Jag testade idén på Sven-Göran, han är den bästa att testa 
mot. Sven-Göran sa vid ett tillfälle att han är den som får mig att 
tänka högt. 

Jag är intresserad av vindkraft – samverkan miljö och 
människa. Jag är en idealist. 

Det är ingen idé att fråga några professorer, dom kan det 
dom kan. Det gäller att gå utanför – att bevisa – skapa formler. 
Att bygga en modell är en styrka. Jag har byggt en modell av uni-
versum.

Jag frågar Walldy, Görans fru om hur det är att vara gift 
med en uppfi nnare. 

Hon svarar:
– Man är miljonär en gång i månaden. Det har gått upp 

och ned men det har varit mycket roligt.
Göran fortsätter:
– Det är så mycket vi inte begriper. Tror man att allt är 

som det är, blir det inga nya grejer. När någon säger – det där är 
omöjligt, det är det roligaste jag vet. I det omöjliga fi nns det möjliga, 



konsten att uppfi nna hjulet två gånger100

allt från barnsliga grejer till komplicerade grejer. När jag börjar 
med en grej gör jag som huvudet säger, man förbättrar och provar. 
Gra vyrpennan gjorde jag i fl er än åtta olika modeller innan 
jag var nöjd. Den ser inte ut som den gjorde när jag började – det 
är nästan en regel. En grej beter sig på ett visst sätt, men det ändras. 
Man får inte ge sig. Ger man sig då kommer man inte längre. 

Man kan inte uppfi nna något som man inte känner till. Det fi nns 
inga spontana slutsatser. Det man inte tror någonting om kan 
bli en bra grej. ALMI tror att dom kan bedöma det. Andra 
har en teoretisk inställning till att värdera en uppfi nning, de 
tillämpar matematik. 

*

Göran tänker och jobbar med många olika saker, hela tiden. 
Det verkar inte fi nnas några gränser för vad han har hållit 
på med och vad han håller på med. En vattendriven motor, 
en rymdfarkost, en strömmingsrätt, en disktrasa och en 
atombomb. Rymdfarkost tänker jag – är det inte NASA eller 
Rymdlaboratoriet i Kiruna som ska hålla på med sådant? Så 
tänker inte Göran Nilsson. När jag frågar om uppfi nnande 
räcker han fram en handskriven lapp, daterad den 31 okto-
ber 2003. Där står nedskrivet, med lite darrig skrivstil: 

Många frågar Hur blir man uppfi nnare.
Uppfi nningar är nya lösningar, förut ej kända, på problem i 
omvärlden.
För att prestera dessa lösningar fordras!
Man får inte tro på auktoriteter, i varje fall Tvivla.
Vara mycket självkritisk.
Envishet långt över det normala.
Nyfi kenhet närmast sjuklig.
Finns dessa egenskaper är det intelligenskvot,
Skolor och erfarenhet som avgör Vad som kan uppfi nnas
Dessutom får man inte låta sig hämmas av rädsla för att göra 
bort sig.

Skolor och erfarenhet avgör vad man uppfi nner. Göran be -
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skriver sin skolning som en kombination av verkstadsmän-
niska, tekniker och kemisk ingenjör. Samtidigt säger han att 
”hela mitt liv har jag varit intresserad av allt”. Han tycker 
om teknik och om att gå utanför det som redan fi nns. Jag 
frågar om han tänker mycket – han svarar att han tänker 
jämt. Göran säger att han inte är specialist på avancerad 
matematik, men han funderar, skissar, räknar och prövar – 
steg för steg. Han säger att i det omöjliga fi nns det möjliga – tror 
man att allt är som det är så blir det inget nytt. Det omöjliga 
är det roliga, det lockar till eftertanke. Grejerna – tingen 
är inte som vi tror. Tingen sätts ur spel när de kommer i 
rörelse, när någon griper in i dem. 

Varifrån kommer våra tankar och idéer?
Var kommer de ifrån, tankarna och idéerna? Är det genom 
våra perceptioner – att se och att fångas av något. Ett pro-
blem uppmärksammas, en tanke föds – något som väcker en 
nyfi kenhet, som biter sig fast. När man skall ha klart för sig hur 
universum fungerar, då får man fundera och räkna. Jag började 
från andra änden. Hur, frågade jag mig själv – om jag skall bygga 
upp ett universum, hur gör jag då?125 

*

Vid läsningen av klassiska texter beskrivs tänkandet som 
något som sträcks ut från jaget. Tanken förbinder människan 
med tingen som fi nns utanför henne själv. 

Leibniz talar om abstraktioner, självmedvetenhet och refl exiva 
akter, där människan genom intryck från yttervärlden, genom 
abstraktion, refl ekterar det yttre med det inre jaget: 

”… de refl exiva akterna, som komma oss att tänka på 
det som kallas ’jag’ och att betrakta olika egenskaper 
såsom oss tillhöriga. Och i det vi på detta sätt tänka på oss 
själva, tänka vi på varat, på substansen, på det enkla och 
det sammansatta, på det immateriella, ja, till och med 
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Gud, i och med att vi fatta, att vad som är begränsat hos 
oss fi nnes utan gränser hos honom. Och dessa refl exiva 
akter erbjuda de förnämsta föremålen för vårt förnuftiga 
 tänkande”126 

d’Alembert använder begreppen, direkta och refl exiva kunska-
per, där de direkta kunskaperna är de som kroppen registre-
rar omedelbart, utan inblandning av den egna viljan:

”De direkta är de som vi får omedelbart, utan något som 
helst ingrepp av vår vilja; de fi nner så att säga porten 
till vår själ öppen och kliver in utan motstånd och utan 
möda.”127 

De refl exiva kunskaperna är de som:

”… anden förvärvar genom att bearbeta de direkta och 
sammanföra och kombinera dem.”128 

Göran Nilsson säger att man inte kan uppfi nna något som 
man inte känner till. Det fi nns inga spontana slutsatser. 
Samtidigt säger han att det gäller att gå utanför det man 
känner till – att bevisa något nytt. 

Intet – inget kommer från intet 
I boken Spelregler: om gränsöverskridande återger Göranzon 
ett samtal mellan Wittgenstein och en elev till honom, John 
King. De diskuterar teater. Båda har, oberoende av varandra 
sett samma uppsättning av Shakespeares Kung Lear. Witt gen-
stein säger att han överraskats av ”Peter Hannens Lear”, som 
spelat rollen av en gammal man med en sådan fulländning. 
Wittgenstein säger att han bara hade gjort ett enda misstag: 

”Som svar på Cordelias ’Intet’ svarade Lear ’Inget kom-
mer ur intet’. Wittgenstein uttalade dessa ord så som han 
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menade att de skulle framsägas, med ihålig röst och spänd 
diafragma, som om de kom från det innersta av hans 
väsen.”129 

Shakespeares text och Wittgensteins gestaltning av texten 
väcker min uppmärksamhet. Intet – inget kommer ur intet. 
Vi bär med oss vår historia, våra traditioner och våra erfaren-
heter. Ur detta och genom detta föds våra tankar och idéer. 
Det är något vi inte kan befria oss ifrån. Det är något vi lever 
i, som vi relaterar oss till och som vi ibland strider med. 

*

I Gunnar Bergendals essä ”Mannen i klippan” berättar Ber-
gen dal om en skulptur, som står uppförd på universitets-
platsen i Lund.130 Skulpturen heter Mannen som bryter sig ur 
klippan.131 Bergendal beskriver hur skulpturen har ändrat 
betydelse för honom, vart efter åren har gått. Som yngre såg 
han skulpturen som en upplysningens befrielse från okunnighet 
och mörker. Som äldre ser Bergendal något som han inte har 
sett tidigare, att mannen som bryter sig ur klippan inte är 
fri från den, han är faktiskt kvar i klippan. Vi kan inte befria 
oss från våra fördomar eller vår förförståelse. Mannen i klip-
pan kämpar mot världen, han vill ut och övervinna den. 
Samtidigt är han fångad i den. Denna insikt har även Kung 
Lear. Han är gammal och trött och han vet att inget kom-
mer ur intet. 

*

Göran för också sin kamp, mot auktoriteter och experter. 
Han säger att man skall tvivla på allt som sägs – annars 
fi nns inget att göra. Det är en inre kamp med tvivel, bevis 
och motbevis. Samtidigt är det roligt! Göran säger att ”i 
det omöjliga fi nns det möjliga, allt från barnsliga grejer till 
komplicerade grejer. När någon säger, det där är omöjligt, 
det är det roligaste jag vet”. 
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Minne, förnuft och fantasi

Utdrag ur samtal på LIST, apropå tankar och om att lösa pro-
blem. Deltagare är Göran Nilsson och Sven-Göran Larsson.

Göran:
– Jag brukar tänka, att jag aldrig behöver resa, för jag upp-

lever saker i fantasin.
Sven-Göran:
– Ja, fantasin är nog en väldigt viktig ingrediens.
Göran:
– Och jag har faktiskt inga andra intressen än uppfi n-

ningar. Jag jagar, fi skar och letar stenar och sådant, men hela 
tiden så rör sig uppfi nningarna i huvudet. De nöter i mig 
hela tiden. Faktiskt så undrar jag vad som fi nns som löser proble-
men åt mig. När jag skall göra en grej så läser jag mycket om 
det problemet och funderar själv och kommer med lösningar 
. Men det blir inga bra lösningar. Äsch tänker jag, jag strun-
tar i det. Men sen efter en vecka eller ett år, så vet jag helt 
plötsligt hur det skall vara, alldeles automatiskt. Vem som 
sköter om det vet jag inte. 

Göran ställer frågan till sig själv – vad löser problemen 
åt mig?

*

I Inledning till Encyklopedien för d’Alembert en längre refl ek-
tion över ”objekten” för våra tankar.132 Hur skapar vi det vi 
tänker? d’Alembert kommer fram till att minne, förnuft och 
fantasi är ”de tre olika sätten varpå vår själ arbetar med sina 
tankars objekt.”133 

Genom minnet förmår vi förnimma objekt. Fantasin kan 
inte ensamt föreställa sig ett objekt då den måste ha något 
att utgå ifrån. Fantasin är enligt d’Alembert en talang för 
att efterbilda ett objekt. Tanke och språk är sammanvävt, 
då språket eller ”de tecken vi har lärt oss” är det vi oavbru-
tet arbetar med för att kunna förnimma tankens objekt. Vi 
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måste ha ett språk för att kunna tänka. I upplysningstidens 
anda placerar d’Alembert förnuftet före fantasin, då:

”Anden skapar och ’fantiserar’ objekt blott i den mån de 
liknar objekt som den lärt känna genom direkta idéer 
och sinnliga förnimmelser: ju mer den avlägsnar sig från 
sådana objekt, desto bisarrare och mer motbjudande blir 
de varelser den formar.”134 

Nyfi kenhet

Göran Nilsson säger att uppfi nna förutsätter en nyfi kenhet – 
en nyfi kenhet som ligger på gränsen till sjuklig. d’Alembert 
skriver att nyfi kenheten är ett behov för den som kan tänka. 
Den är ett ”oroligt begär” som livas av ett slags ”harm”, 
vilket aldrig helt kan tillfredsställas.135 Genom tanke, nyfi -
kenhet, fantasi och gestaltning vidgas och prövas förnuftets 
gränser. Det kan liknas vid att befi nna sig i gränslandet mellan 
det kända och det okända. När förnuftets operationer med 
objekten är avslutade tar fantasin vid. Med fantasin lösgör 
vi oss från det sinnligt konkreta och skapar:

”’allmänna väsen’ som genom abstraktion har lösgjorts 
från sina föremål och inte längre tillhör våra sinnens 
omedelbara område. Av alla vetenskaper som tillhör för-
nuftet är det därför metafysiken och geometrin som fan-
tasin har störst del av”136 /…/ Fantasin är inte mindre 
verksam hos en skapande geometriker än hos en infalls-
rik poet”.137

Enligt d’Alembert rör sig fantasin snabbare än förnuftet, 
när den väl tar steget före. Fantasin arbetar med objekt som 
den själv föder fram, men förnuftet fungerar som en slags 
broms och söker hålla oss inom förnuftets ramar:

”Och trots att förnuftets första operationer kommer 
före fantasins första försök i vårt tankesystem så rör sig 
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fantasin snabbare än förnuftet när den väl tagit sina för-
sta steg: fantasin har den fördelen att den arbetar med 
objekt som den själv framföder; förnuftet tvingas däre-
mot begränsa sig till de föremål som det har framför sig 
och stanna upp i varje ögonblick, och därför uttömmer 
förnuftet alltför ofta sina krafter på ofruktbara under-
sökningar.”138

 
Som nämndes på föregående sida, uppmärksammar d’Alem-
bert oss på att fantasin inte enbart är förbehållen de ”sköna 
konsterna” utan är ett naturligt inslag inom matematikens 
område. Han säger att fantasin inte är mindre verksam hos 
en skapande geometriker än hos en infallsrik poet. 

*

Vid närmare eftertanke är fantasin ett inslag inom varje 
sakområde. Med hjälp av vår inbillningskraft tar vi hjälp till 
att åskådliggöra saker som inte det förnuftiga tänkandet för-
mår. Vi rör oss i gränslandet mellan det vi vet och det vi anar 
där vår förställningsförmåga vidga våra gränser.

Även Leibnitz uppmärksammar inbillningskraftens för-
måga att åskådliggöra saker: 

”Att blott och bart säga, att man icke kan fatta den eller 
den saken, kan icke betraktas som ett bevis på dess omöj-
lighet, om man icke påvisar varigenom den står i strid 
med förnuftet, och om svårigheten icke ligger på förstån-
dets område utan endast i inbillningskraftens oförmåga 
att göra saken åskådlig.”139 

Tanken – en dialog som inre teater

Förnuft och fantasi spelar ett slags växelspel. Man kan se 
denna växelverkan som ett vidgande och tänjande växelspel. 
I Allan Janiks essä ”Montaigne: dialog som inre teater” 
an  vänder Janik uttrycket en dialogisk inre teater vilken ”ska-
par ett scenario med vars hjälp vi söker oss själva i mötet 
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med den andre”140 Den andre behöver inte vara en annan 
människa, man kan föra en dialog med en bok, en natur-
upplevelse eller ett ting. Janik liknar den inre teatern vid en 
metod för att levandegöra erfarenheter. Det är vägen till den 
”levande visdomen” och till en kritisk refl ektion.141 

Janik fi nner sin inspiration i Montaignes essäer där Mon-
taigne prövar olika påståenden, paradoxala och inkonsekventa 
– med sig själv och med andra författare, vilka blir medspe-
lare i hans inre teater. 

*

Göran Nilsson säger att han tänker jämt, på det nya – idén 
eller problemet som söker en lösning. Den ligger där och 
väsnas. Genom tanken – den inre teatern prövas påståenden 
om idén eller problemet. Göran säger att han måste befrias 
från den, annars får ha ingen ro. Montaigne skriver som 
metod för refl ektion, han gestaltar sina tankar skissartat 
i form av en essä. Göran ritar, bygger modeller och proto-
typer. Han får en distans för kritisk granskning. Förkastas 
det inte så går han vidare och prövar igen. Gravyrpennan 
har funnits i åtta modeller. Inget blir som det var tänkt från 
början – det är en regel. Uppfi nnaren experimenterar, prö-
var och gestaltar. Det är ett skapande och vidgande arbete. 

Göran:
– När man har gjort tillräckligt många misstag och själv 

kommit underfund med vad man har gjort, då blir man 
mycket mer kritisk mot sig själv – för att slippa göra miss-
tag. Det kanske är en bit av det sunda förnuftet, att man testar sig 
själv grundligt.
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7. Sunt förnuft

”Av allt i världen är det sunda förnuftet det som är bäst 
fördelat; ty envar anser sig vara så väl försedd därmed, att 
till och med de som är svårast att tillfredsställa i fråga om 
allt annat inte brukar önska sig mera därav än de redan 
har.”142 (René Descartes)

Samtal på LIST januari 2004
Januari 2004 återvänder jag till Bollnäs/Söderhamn för en 
ny träff med uppfi nnare och rådgivare på LIST. Deltagare 
i träffen är Göran Nilsson, Sven-Göran Larsson och Sven-
Mikael Mickelsson (konstruktör, uppfi nnare, företagare och 
rådgivare i SUF).

Karin:
– Vad krävs eller … hur blir man uppfi nnare, hur lyckas 

man uppfi nna? 
Sven-Mikael:
– Jag tror att när det gäller alla uppfi nnare, så är det envis-

het som gör att man lyckas och att det är en bra grej. Sedan måste 
man ha förmågan att sälja in idén. Man måste få dem på sin sida. 
En kille, en duktig konsertpianist, han höll på att svimma 
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vid varje framträdande. Då började han tänka. Hur skall jag 
få ner stressen? Då gjorde han en grej för att mäta stressen. 
Den mannen har startat ett företag i Söderhamn och han har 
varit i USA och hållit föredrag. Konsertpianisten kom hem 
till mig för att berätta om sin grej. Han ville ha hjälp med 
att göra en broschyr för sin produkt. Vecka 1, på lördagen 
kom han till mig och pratade. Hur skulle jag förstå den gre-
jen? Man måste analysera situationen, komma in på kärnpunkten 
och sätta in de rätta resurserna. Vecka 2, på lördagen kom han 
igen. Det var samma visa. Han pratade och jag fattade inget. 
Vecka 3, på lördagen, kom han igen. Jag sa:

– Hörrudu, är det så att du liksom vill ta tempen på stres-
sen? Exakt sa han! Det är ju det jag menar. Så vi satte igång 
att skriva. Så vi kom ner på jorden, från idén till konkret resultat. 
Och vi fi ck fram en fungerande och bra broschyr.

Karin:
– Är det så, att när de sitter där och pratar och berättar 

– att det hjälper – bara det att någon lyssnar, gör att de kom-
mer på lösningar själva?

Göran:
– Jo, för om man skall kunna övertyga en person, måste 

man vara logisk – steg för steg. Och då tvingas man att vara 
logisk. Har du det bara i huvudet så går du i genvägar.

Sven-Mikael:
– Man kan naturligtvis komma med en fråga ibland och 

oj, då blir det en ny infallsvinkel. Det kan vara så. När man 
är rådgivare och man råkar på cirka sexhundra idémakare per år, 
så är det både det ena och det andra. Och naturligtvis kan man näs-
tan ingenting om det som de kommer med. Men med sunt förnuft, 
så kanske man kan förstå lite grand.

Karin:
– Hur ser ditt sunda förnuft ut?
Sven-Mikael:
– Man måste våga skoja – också, men jag vet inte vad sunt 

förnuft är.
Göran:
– Jag tror att det är … att när man har gjort tillräckligt 
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mycket misstag och själv kommit underfund med att man 
har gjort det. Då blir man mycket mer kritisk mot sig själv, 
för att slippa göra misstag. Det kanske är en bit av det sunda 
förnuftet, att man testar sig själv grundligt.

Karin:
– Tränar man upp det sunda förnuftet med åren?
Göran:
– Ja, jag måste ha tränat upp mycket sunt förnuft. Om jag 

säger att jag tränat upp mig från fyrtio års ålder? Ja, det fi nns 
ju ingen avsiktlig träning. Men det har ju blivit en oavsiktlig trä-
ning, genom att man får mer och mer erfarenheter och lär mer och 
mer grejer och har ett gott minne, som jag.

Sven-Göran:
– Men sunt förnuft? det är väl att förenkla – att tänka enk-

lare.
Sven-Mikael:
– Orden, ”måste det vara så här” – det kan man använda 

mycket och det här att göra tvärsom.
Göran:
– Och det går inte att tillämpa om man automatiskt lärt 

sig för mycket. På högskolan blir man preparerad med förutfat-
tade meningarna, så då kommer man aldrig med de där dumma 
idéerna, de värsta.

Sven-Mikael:
– Trettio procent av all utveckling i världen kommer till 

av misstag. Den intelligenta och uppfi nningsrika säger – vil-
ken fi n slagghacka!143 Det gäller alltså när man är uppfi nnare, 
att vara så dum som möjligt, hahaha … och göra så många misstag 
som möjligt …

Göran:
– Ja, det ligger något i det där, för då börjar man penetrera 

det hela från grunden. Om man har den inställningen att man 
är nyfi ken … Är man inte nyfi ken, då blir det ju ingenting. 

Sven-Mikael:
– Det måste vara annorlunda. En uppfi nning måste bry-

ta en slentrian, som gör att man ser grejen. Det låter löjligt 
men …
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Karin:
– Men vad är sunt förnuft?
Sven-Mikael:
– Bondförstånd, att tänka enkelt och logiskt, idéer och 

Go.
Göran:
– Det är erfarenhet. Det måste vara erfarenheter för jag får 

mer sunt förnuft ju äldre jag blir.
Sven-Mikael:
– Eller att jag begriper att det är ingen idé. Som ung för-

söker man ju ändå. Då är man entusiastisk och har idéer. Det 
hjälper inte med utbildning, man måste ha idéer.

Sunt förnuft – ett svårfångat begrepp.
Efter samtalet har jag svårt att släppa tanken på det sunda 
förnuftet. Det är ett begrepp som väcker mycket energi. 
Vad är sunt förnuft? Begreppet är behäftat med mycket men 
säger samtidigt lite. Det känns som jag tjatar och frågar men 
det sunda förnuftet glider bara längre bort. Sven-Mikael säger 
att sunt förnuft är att analysera problemet, komma in på kärn-
punkten och att sätta in de rätta resurserna. Han upprepar det 
fl era gånger under samtalet. Dessutom säger han att sunt 
förnuft är att våga skoja. Han säger det spontant, men backar 
bort från det när det är sagt. Sunt förnuft och att våga skoja 
är det en motsägelse? Är sunt förnuft något allvarligt, tråkigt 
eller kan det vara skoj – en lek?144 

Göran Nilsson säger att man måste vara logisk och tänka 
steg för steg – och att penetrera det hela från grunden. Sven-Göran 
säger att det är att tänka enklare. Dessutom måste man vara 
nyfi ken, göra misstag, tänka tvärsom och vara dum. Sunt förnuft 
och att ”vara dum”, ännu en motsägelse? Sunt förnuft är väl 
att använda sin klokskap? Göran säger att sunt förnuft häng-
er ihop med ålder och erfarenhet. Hans sunda förnuft har ökat 
med åren. Samtidigt säger Sven-Mikael att man måste bryta 
en slentrian och gå utanför de förutfattade meningarna.
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*

Återigen, ord föder ord. Det fi nns inga enkla lösningar, inget 
enkelt – aha – som singlar ner. Dock är det sunda förnuftet 
ett centralt och betydelsefullt begrepp för uppfi nnarna. Det 
är det även för vetenskapsfi losoferna. Montaigne skriver i 
inledningen till sin essä Om erfarenheten:

”Inget begär är naturligare än begäret efter kunskap. Vi 
prövar alla medel som kan leda oss till kunskapen. När 
förnuftet sviker använder vi erfarenheten – Vägledd av 
andras exempel och genom att pröva sig fram på olika sätt har 
erfarenheten gett upphov till konsten och erfarenheten är ett 
svagare medel, som inte är lika fi nt. Men sanningen är en 
så stor sak att vi inte bör förakta något medel som kan 
leda oss till den. Förnuftet har sån många former att vi 
inte vet vilken vi ska hålla oss till, och erfarenheten har 
lika många.”145

Förnuftet har många former och erfarenheten lika många. Dess-
utom hänvisar Montaigne till en strof av Manilius, som säger 
att vägledd av andras exempel och genom att pröva sig fram, 
har erfarenheten gett upphov till konsten. Sunt förnuft, erfaren-
het och konst. Montaigne uppmärksammar oss även på att 
vi kan upptäcka nya underbara ting, i det mest banala. Det 
gäller bara att hitta rätt perspektiv:

”Ty av de vanligaste, banalaste och mest välkända tingen 
kan det enligt min uppfattning bildas de största under-
verken i naturen och de mest sällsamma exempel, särskilt 
i fråga om mänskligt handlande – bara vi hittar rätt per-
spektiv.”146

Men hur hittar man det rätta perspektivet och när vet vi 
att vi har hittat det som är rätt? Räcker det med mångårig 
erfaren het och kunskap eller handlar det mer om hur vi nytt-
jar och arbetar med vår erfarenhet och kunskap. Nyfi kenhet 
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och envishet kanske är en förutsättning för att utveckla idéer 
och kunskap. Men handlar det, förutom det, att utveckla en 
slags individuell måttstock eller en personlig hållning när vi när-
mar oss ett problem. Förmågan att hitta det rätta perspekti-
vet. För när, i vilket ögonblick är perspektivet ”det rätta”? 
Hur utvecklas den måttstocken, är det något vi lär in utifrån 
eller något vi utvecklar inom oss själva, eller både och?

Descartes vägledning 
Även Descartes talar om sunt förnuft. Likt Montaigne vill 
han befria sig från sina gamla läromästare och söka kun-
skapen i världens stora bok. Det budskap han förmedlar är 
att vi inte skall ta något för givet. Livets stora skola är att 
träna i att skärpa sitt eget sunda förnuft. I fjärde delen av 
Avhandling om metoden formulerar Descartes sin första prin-
cip: Jag tänker – alltså är jag till.147 

Enligt Descartes är den första principen det enda sanna, 
det enda som vi med säkerhet vet. Hans grundläggande håll-
ning är att det egentligen inte fi nns några säkra bevis för 
någonting, allt kan betvivlas. Våra sinnen bedrar oss och som 
människa är vi inte ofelbara. Den första principen är ändå 
grunden – det vi med säkerhet vet och måste utgå ifrån. 

Människan är en tänkande varelse. Men, enligt Descartes 
får tänkandet inte ske hur som helst. Det skall styras av för-
nuftet. Förnuftet menar Descartes är de enda klara och tyd-
liga tankarna, till skillnad från vår sinneserfarenhet och vår 
föreställningsförmåga. Men det är lätt att låta sig luras av 
förutfattade meningar och förhastade slutsatser. Descartes 
sätter upp fyra regler som metod och vägledning. 

*

Den första regeln är att aldrig godta något som sant – allt 
kan betvivlas:



1157. Sunt förnuft

”Den första regeln var att aldrig godta något som sant, 
om jag inte klart insåg att det var det, eller – med andra 
ord – att omsorgsfullt undvika överilning och förutfattad 
mening och låta mina omdömen blott omfatta sådant 
som stod så klart och så tydligt för mitt förstånd, att jag 
inte hade någon anledning att betvivla det.”148 

Regel 2–4 lyder:
Den andra (regeln) var att uppdela vart och ett av de pro-

blem jag skulle undersöka i så många delar som möjligt och 
som det behövdes för att bättre lösa dem.

Den tredje var att ge en sådan ordning åt mina tankar, att 
jag började med de enklaste och lättfattligaste tingen för att 
så småningom liksom gradvis höja mig till insikten i de mest 
sammansatta, och därvid förutsatte en ordning till och med 
mellan de ting som av naturen inte följer på varandra. Och 
den sista var att överallt göra så fullständiga uppräkningar 
och så allmänna översikter, att jag kunde vara säker på att 
inte ha utelämnat något.149

 

Praktiskt arbete

Descartes metod och vägledning är praktisk och handfast. 
Den bildar stommen i det induktiva kunskapsbyggandet 
– att bryta ner, pröva och söka för att sedan bygga upp. 
Descartes uppmanar oss till saklig och metodisk prövning. 
Vi skall söka hållpunkter och pröva dem fullt ut. Descartes 
liknar det vid att vara vilsen i en skog. För att komma ur 
denna skog, full av träd, måste vi välja en riktning – och 
pröva den fullt ut. Gör vi inte det irrar vi bara runt i en 
 cirkel.150 

Även uppfi nnande bygger på saklig prövning. Det gäller 
att hitta en hållpunkt – en utgångspunkt för sitt prövande. 
Göran Nilsson säger att man måste vara logisk och tänka steg 
för steg. Han säger att har du det bara i huvudet så går du i genvä-
gar. Samtidigt måste allt tvivlas – inget kan tas för givet. 
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*

Descartes går sin egen väg och söker sin egen metod. Han 
lever som han lär. Efter högre studier, där han genom böck-
erna ”samtalat med personer från andra århundraden kän-
ner han sig som en främling i sitt eget land”.151 Han lämnar 
studierna för att resa ut i världen och ”pröva mig själv i 
olika situationer vari ödet försatte mig”.152 Då dessa inte ge 
Descartes någon högre sanning eller säkerhet i handlande, 
bestämmer han sig för att bli sin egen ledare”153 och ”att 
söka efter den sanna metoden att nå all kunskap som min 
ande var i stånd att erhålla”.154 

Descartes talar till oss direkt och uppriktigt. Han inleder 
Avhandling om metoden med att slå fast att av allt i världen är 
det sunda förnuftet det som är bäst fördelat155 (vilket han 
även ironiserar kring då han säger ”ty envar anse sig vara så 
välförsedd därmed”).

Med det kopplar Descartes det sunda förnuftet till den 
enskilda människan. Det är lika för alla, alla kan utveckla 
sitt omdöme och kunna skilja det sanna från det falska. Att 
våra tankar löper i olika banor och att vi leds olika har inget 
med förståndet att göra utan mer av att vi tolkar och tänker 
olika. 

”… utan endast därav att vi leder våra tankar längs olika 
banor och inte betraktar samma saker. Ty det är inte nog 
med att ha ett gott förstånd, det viktigaste är att använda 
det väl.156 

Descartes uppmanar oss att använda vårt förnuft väl – att 
utveckla ett gott omdöme.

Hela världen är full av problem!

I ett samtal med Mikael Hellsten (civilingenjör, företagare, 
uppfi nnare och SIC-rådgivare) säger han – att hela världen 
är full av problem. Även Gunnar Forsberg talar om upp-
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fi nnande som problemlösning. Han säger under samtalet 
att – vi uppfi nnare är problemlösare. Vissa av oss älskar att få ett 
problem och sedan kan de inte släppa det. Han säger även att de 
starkaste idéerna är när man kan göra någonting enkelt, men det 
är också det svåraste. 

*

Även Descartes använder ordet problem – ett problem skall 
undersökas i så många delar som möjligt. Under mitt första 
möte på LIST förevisades jag många exempel på problem-
lösningar till exempel:

– En räddningsbräda.
– Quicktagg – som underlättar monteringsarbete av tagg-

tråd.
– LOCC – punktavlastning för sängliggande patienter för 

att undvika trycksår.
– Balkniven ”Giljotin” – som klyver balar effektivt tack 

vare en kilformad egg.
– Fälgkorsförlängaren – ”dra lätt”.

Descartes säger att man måste dela upp problemet och arbe-
ta metodisk – börja med det enklaste och höj dig sedan till 
de svåraste. Det är de regler och den metod han själv prak-
tiserar. Descartes intar en skeptisk och frågande hållning. 
Samtidigt poängterar han att han inte, likt skeptikern tviv-
lar bara för att tvivla utan att skaffa sig visshet:

”… mitt syfte gick ju tvärtom helt ut på att förskaffa mig 
visshet och att vräka undan den lösa jorden och sanden 
för att fi nna klippan eller lerjorden”.157 

Det praktiska förnuftet 
Gunnar Bergendal skriver i sin essä ”Praktikens logik”, att 
vårt agerande i olika praktiska situationer grundas i både 
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en sakkunskap (techne) och i en praktisk handlingskunskap 
(fronesis).158 Bergendal talar om det praktiska förnuftet, com-
mon sense:

”Det vi här talar om är en praktisk förståelse, dess förnuft 
är ett praktiskt förnuft, det som på engelska (med rötter 
i latinets sensus communis) heter common sense. Ordet com-
munis hänvisar till något gemensamt, något som alla eller 
många deltar i. Sensus communis har två aspekter: det är 
något som är gemensamt för en människas alla sinnen 
och det kopplar samman det förfl utna med det framtida, 
men det är också något som är gemensamt för många 
människor, något som konstituerar en gemenskap.”159 

Det praktiska förnuftet är enligt Bergendal behäftat med en 
slags dubbelhet då det innefattar både det individuella och 
det gemensamma. Det kan liknas vid ett spänningsfält där 
vi hela tiden växlar och stämmer av det individuella mot det 
allmänna och vice versa. Det är ett fält i rörelse. Där sker 
avvägningar och prövanden. Gränser prövas. 

Bergendal refererar i sin essä till Immanuel Kants tre 
maximer för det han kallar för vår omdömesförmåga (sensus 
communis): 

1. Att tänka själv (upplysningens eller det fördomsfria 
tänkandets maxim).

2. Att sätta sig in i varje annan människas situation (det 
utvidgade tankesättets maxim)

3. Att tänka i överensstämmelse med sig själv (den svå-
raste maximen, som förenar de två föregående; de in -
bördes sammanhangens maxim)160

Det kan vid en hastig läsning uppfattas som ganska enkla, 
allmänna moraliska rättesnören. Men vad handlar det om 
i praktiken? Översätts det till praktisk handling upptäcker 
man snart att det inte alls är självklara och enkla satser. 
Istället handlar det, enligt min uppfattning, om ett livslångt 
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lärande där vi i det praktiska arbetet tränas i att omdömes-
fullt och ansvarligt gripa in i den egna verkligheten och 
andras verkligheter. 

*

Det första maximet ”Att tänka själv – att tänka fördoms-
fritt” innebär att särskilja sitt eget tänkande från etablerade 
sanningar. Det handlar om att distansera sig till något all-
mänt och att inta en kritisk hållning. I det ligger ett inslag av 
uppmärksamhet, vaksamhet och förmåga till urskiljning. 
Att tänka själv – att befria sig från det andra har tänkt ut 
och undervisat oss i, det uppmanar till ett slags uppror och 
revolt. Det är att likt Montaigne, inte godta tryckta san-
ningar för givna utan träna i att själv begrunda det som sker 
runtomkring. Göran Nilsson säger att man inte skall tro på 
auktoriteter, åtminstone tvivla.

*

Det andra maximet – Att sätta sig in i varje annan männis-
kas situation (det utvidgade tankesättets maxim). Där riktar 
Kant omdömet mot vårt förhållande till andra människor 
– vår moraliska hållning. Även det kan vid en hastig blick 
uppfattas som något självklart som vi tar för givet. I allmänt 
bruk talar vi ofta om vikten av att ha en god inlevelseförmåga. 
Men, begrundar vi även detta ett varv till förutsätter ”att sätta 
sig in i varje annan människas situation”, en förmåga att se och 
uppmärksamma det enskilda fallet. Enligt Gadamer är det en av 
hörnstenarna i den hermeneutiska hållningen, att kunna urskilja 
det särskilda och att sätta det i ljuset av det allmänna. I boken 
Sanning och metod liknar Gadamer det vid en konst, konsten 
att försätta sig i främmande horisonter.161 Gadamer använder 
begreppen ljus och refl exion, där ”att upp märksamma något” 
liknas vid att sätta ljuset på något. För att upplysa ”något” utan-
för oss själva måste vi göra det i ljuset av oss själva. 

”Ljus innebär ju inte bara att något blir belyst, utan ljuset 
självt blir synligt genom att belysa annat; ljuset är inte 
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heller synligt på något annat sätt än genom att belysa 
annat.”162

Här framträder även växelspelet mellan det individuella och 
det allmänna:

”Uppenbart hänger det samman med den refl exiva beskaf-
fenhet, som betingar ljusets Vara, att ljuset binder sam-
man seendet och det synliga i den meningen att båda 
kräver ljus.”163

Genom Gadamers ljusmetafor närmar vi oss Kants tredje 
maxim – att tänka i överensstämmelse med sig själv, de in -
bördes sammanhangens maxim, vilket beskrivs som den 
svåraste. Det kan liknas vid en växelverkan mellan jaget och 
det som fi nns utanför mig själv – att smälta ihop detta och 
göra ett eget personligt ställningstagande – att hitta sin egen 
sanning, sitt sunda förnuft. 

Det estetiska sinnet 
Kants innebörd i begreppet sensus communis betonar den 
egna moraliska hållningen. Gadamer utvecklar detta vidare 
då han fördjupar innebörden i sensus communis till att vara 
en viktig beståndsdel inom humanismens sfär. I den sfären 
är bildning ett ledande begrepp, där bildning är en mänsk-
lig uppgift som både relaterar och förenar människan till 
det allmänna.164 Genom det praktiska arbetet och genom 
att skaffa oss praktisk bildning relaterar vi till något som är 
verksamt utanför oss själva. Med det praktiska arbetet griper 
in vi in i en verklighet, med ord och handling. Vi tränas i att 
förhålla oss till det allmänna – distans. Samtidigt påverkar vi 
och omformar det allmänna – att verka i:

”Det arbetande medvetandets självkänsla innehåller den 
praktiska bildningens alla beståndsdelar: avståndstagan-
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de från de omedelbara begären, de personliga behoven 
och privata intressena och kraven på det allmänna.”165 

Vi fostras och tränas in i en bildning. Bildningen fi nns där, 
det är något vi tar in och samtidigt gör till vår egen. 

”Praktisk bildning bevisas sålunda av att man helt uppfyl-
ler yrket, från alla dess sidor. Det inbegriper då att man 
övervinner det som framställer sig som främmande för 
den särskildhet, som man är, och gör det fullkomligt till 
sitt.”166

Bildning är alltså ingen mekanisk efterbildning som enbart 
bygger på ett gott minne. Det förutsätter känsla, refl ektion 
och ett personligt ställningstagande. I bildningen ligger 
därmed ett skapande inslag, då jag översätter och utvecklar 
omdömet i mig själv. Omdömet kan inte läras in som ett 
slags allmänna principer utan måste tillämpas från fall till 
fall. Det handlar mer om en refl ekterande omdömesför-
måga där varje tillämpning av omdömet kräver sitt speci-
fi ka ställningstagande. Gadamer uppmärksammar oss på 
att det inte enbart är en logisk förmåga, vilket Gadamer 
menar att Kants moralfi losofi  bygger på. Gadamer vidgar 
omdömet till att ha ett estetiskt inslag, en estetisk omdömes-
förmåga: 

”Som alla vet handlar det aldrig om en logisk utan också 
om en estetisk omdömesförmåga. Det enskilda fallet, som 
upptar omdömesförmågan är aldrig bara ett fall; det kan 
inte uttömmande förstås som en avsöndring om den all-
männa lagen eller av begreppet. Det är istället alltid ett 
’individuellt fall’ /…/ ett omdöme om ett särfall”.167

Gadamer talar om det estetiska sinnet, vår förmåga att ”hålla 
isär det sköna från det fula och god kvalitet från dålig.”168 
Bildningen är något som införlivas och förkroppsligas i oss 
själva – den är personlig. 
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Självmedveten bevisföring 
– den individuella måttstocken
Gadamer kopplar den moraliska hållningen, bildningen och 
det sunda förnuftet till det praktiska vetandet (fronesis):

”Det praktiska vetandet, phrone-sis; är ett annat slags vetan-
de. Det betyder till att börja med: att det är riktat mot 
den konkreta situationen: Det måste alltså gripa ’omstän-
digheterna’ i deras oändliga variation169 /…/ Att skilja 
det görliga från det ogörliga betyder också att skilja det 
lämpliga från det olämpliga och förutsätter därför en 
moralisk hållning, som en sådan tillämpning samtidigt 
utvecklar.”170 

Den moraliska hållningen och det sunda förnuftet är något 
som utvecklas i och med dess tillämpning. Det räcker enligt 
Gadamer inte med att ”dra slutsatser ur det allmänna och att 
ge skäl för bevis eftersom omständigheterna är avgörande”.171 
Likt Montaigne menar Gadamer att man inte självkritiskt 
kan ”tro på gammalt vittnesmål”. Man måste istället ”till-
kämpa en slags egen ’självmedveten bevisföring’ det egna rätte-
snöret – den individuella måttstocken.172 Självmedvetenhet 
är ett aktivt och situationsbetingat arbete. Det ställer krav 
på förmåga till växling mellan att ”verka i” och samtidigt 
”hålla en kritisk distans”. Förnuft och omdöme vidgas till 
att omfatta känsla och smak. Det är en slags allomfattande 
sinnlighet där vårt sinne, likt ett känsligt instrument, ligger 
till grund för bruket av vårt omdöme – det sunda förnuftet. 

Brev från Sven-Mikael
Efter träffen i Söderhamn och samtalet kring det sunda för-
nuftet, får jag ett brev från Sven-Mikael Mickelsson. Han 
tackar för senast och har funderat på vårt samtal i Bollnäs. 
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Han känner sig inte riktigt nöjd, han ställer sig frågan om 
jag egentligen fi ck ut något vettigt ur samtalet, som jag kan 
ha nytta av i min avhandling? Han skriver att hans återkom-
mande ”tjat” om att analysera situationen och sätta in de 
rätta resurserna samt använda sitt bondförstånd – gav det 
något? Han har själv funderat på det och på vad som ligger i 
själva uppfi nnandet. Han skriver att han inte kunde besvara 
frågan då och det kan han inte nu heller:

”Alltså inser jag att det är oerhört svårt att exakt fastslå 
och identifi era en uppfi nnare och påstå att han/hon är 
lika i psyke och handling. Det fi nns en salig mängd av 
olika karaktärer som gjort dem till särpräglade individer, 
men kanske med någon gemensam nämnare som gjort 
dem till dessa besvärliga och rastlösa människor som helst 
vill förändra (förbättra?) världen? Vad vet jag?
Men det jag kommit fram till är att de är:
• Allmänt nyfi kna
• Optimistiska (Kanske [t.o.m.] NAIVA. Dvs. att de 

själva kan ändra Världen och dess utveckling …)
• Orädda (De gör gärna bort sig, bara de ändå får upp-

märksamhet av omvärlden, Dvs som i sin tur kan 
öppna dörrar för personlig PR, STATUS och ingång 
till hittills stängda dörrar.

• Övertygelse – Många har nästan sjuklig övertygelse 
om att de själva ALLTID vet bäst och att ALLT går 
att göra bättre, snabbare, billigare, bara just DE får 
chansen av omvärlden att visa det!

• Mentalt stimulerade av sitt eget ”nytänkande”, (I tron 
att de alltid är först med sin idé. Men som kan visa sig 
vara urgamla tankegångar, långt före Kristi födelse, 
t. ex.)” 173
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8. Att se 

”Tolkning betyder nog i viss mening att skapa nytt, men 
detta nyskapande följer inte någon ursprunglig skapelse 
utan det skapande verkets fi gur, som man har att fram-
ställa i enlighet med den innebörd man fi nner däri.”174

Uppfi nnande är inte teknik, säger Kaj. Det handlar om att 
uppmärksamma och se ett problem. Det innefattar att kunna sär-
skilja det enskilda fallet från det allmänna. Göran säger att 
minnet hjälper honom att utveckla sitt sunda förnuft. Det 
kroppsliga minnet där ögat och handen läser av ett ting – 
tolkar, löser upp och formar om. I det ligger ett skapande 
inslag. Det skapande inslaget är inget vi väljer att stänga av 
och sätta på. Det går inte satt särskilja från mänsklig verk-
samhet, det är påslaget jämt. 

*

Under ett samtal med Mikael Hellsten, berättar han om när han 
i slutet på 70-talet arbetade på Byggergonomilabbet (BEL), där 
man kombinerade arbetsvetenskaplig forskning med innova-
tion och produktutveckling inom Byggbranschen. 1987 ini-
tierade TfK (Transportforsknings Kommissionen) ett projekt 
(TERGO) där syftet var att eliminera svåra ergonomiska pro-
blem. Resultatet blev att ett koncept för ergonomi i truckar. 
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Mikael berättar:
– På den tiden var det stora problem med nack- och 

ryggskador hos truckförarna. Unga friska killar hade efter 
två år som truckförare fått skador för livet, det var inget 
kul. Måtten på trucken i sidled var redan fastlagda då lager-
utrymmena var höga och smala. Men det fanns utrymme 
att göra den högre. Jag gjorde ett kartläggningsprojekt där, 
sedan gjorde jag en modell.

Mikael berättar om hur kartläggningen gick till: 
– Ja, du vet, vi fi lmade, med videokamera. Vi ställde en 

kamera på trucktaket ovanför föraren och en vid sidan om. 
Det var mycket arbete på plats och olika frekvensstudier. Vi 
mätte, videofi lmade och sprang med.

Karin:
– Det du beskriver, kartläggningsarbetet, att fi lma, springa 

med … Det måste vara ett arbete som kräver stort tåla-
mod? 

Mikael:
–Ja, men det är ett skojigt arbete, att vrida och vinkla … 

att se och att forska. När på TfK gjorde ”Tergoprojektet” 
gjorde vi bara det som fordrades för att skriva en rapport. 
Vill man veta hur något är så är det bara att gå ut och fråga 
gubbarna på golvet, då får man det ju svart på vitt. Jag sa det 
redan på BEL. Men det räckte inte för referensgruppen, som 
skall ge pengar för vidareutveckling. Då måste det fi nnas 
vetenskapliga bevis. Därför måste vi springa runt och då är det 
bra att dra in de människor som andra människor har mest 
respekt för, till exempel doktorer, medicinare, som kan yttra 
sig lite grand, som vi kan visa våra muskelmätningar och 
andra mätningar för. Vi kan gå till labbet på KI (Karolinska 
Institutet), det väcker respekt men det blir inte bättre för det. 

Mikael fortsätter:
– Under sommaren tillverkade jag en ”Mock-Up”, en 

truckmodell i fullskala. Det var under en semestermånad 
i konstfacks verkstad. Jag stod där och snickrade en proto-
typ av papp, brädor, skumgummi och lite av varje. Då inte 
hytten gick att bygga ut i sidled, gjorde jag istället ratten 
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mindre. Jag tillverkade en stol som var tiltbar (gick att tippa 
bakåt) och vridbar åt båda hållen. Det var ju inga konstiga 
saker … men miniratten har blivit standard på i stort sätt 
alla truckar, även stolen har blivit standard. Efter att ha sålt 
den i fem år, gick ATLET tillbaka till den gamla modellen. 
De tyckte att den nya sålde för dåligt. Att tillverka ergo-
nomisk utrustning är inte detsamma som att kunna sälja 
sådan.

Karin:
– Jag tycker det är intressant är att du som är utbildad 

inom svetsteknologi, har jobbat med utveckling av arbets-
platsergonomi?

Mikael skrattar och svarar:
– Ja, egentligen var jag ju brottmekaniker, som tittade på 

spricktillväxt – och nu arbetade jag med arbetsskador och 
ergonomi.

Att se med nya ögon …
Mikael:

– Jag tror att hemligheten i att göra någonting är att kun-
na se det med nya ögon … Det tror jag är en nyckel … för min 
egen del har jag haft tur, och gjort det lätt för mig genom 
att gå in på områden som jag inte vet så mycket om. Att se 
med nya ögon är ju ingen speciell talang, men oj vad ligger 
mycket i detta.

Karin:
– Men då kan man säga – att när ni utvecklar nya produk-

ter inom ergonomi, då säljer ni er förmåga att se?
Mikael:
– Mm, ja, de behöver ha nya ögon tror jag – oförstörda ögon. 

Jobbar man med ett problem för länge blir man förblindad 
av det, man kör fast i det.

Karin:
– Men du, det där med konstfacks verkstad och att bygga 

en prototyp – hur bygger man en prototyp?
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Mikael:
– Det kan väl alla? Du vet, i projektet fi ck vi fram en krav-

specifi kation. Sedan blev den bättre ergonomiskt specifi ce-
rad. Det fanns ju vissa krav på trucken, den fi ck inte vara 
stor för man kunde ju inte bygga om lagret. De skulle ju vara 
smala... så smala som möjligt. Men man kan ju samtidigt 
inte ha gubbar som kör dessa gamla maskiner.

*

I kapitel sju Självmedveten bevisföring, sidan 122, hänvisar jag 
till Ari sto teles ”sig-vetande” – förmågan att se vad en situa-
tion kräver i handling – i ljuset av vad som är rätt. Vissa situa-
tioner ser vi och läser av snabbt och refl exmässigt. Seende, 
tolkning och handling sker simultant och mer eller mindre 
refl exmässigt. Vi handlar utan att medvetet registrera att 
vi handlar, kunskapen sitter i ryggraden. Andra situationer 
ställer krav på ett annat slags seende. Ett koncentrerat och 
upp märksammat seende där vi aktivt arbetar med våra sin-
nen och växlar mellan olika perspektiv, närhet och distans. 
I det arbetet bildar tanke och kropp en aktivt arbetande enhet. 
Vi tolkar situationer och söker ett igenkännande, något att 
förbinda det vi ser med. Vardagen består av ett oräkneligt 
antal registreringar av sådana igenkännanden, förbindelser 
och tolkningar. Fanns inget igenkännande skulle vi inte kun-
na existera som människor. Wittgenstein liknar det vid vår 
världsbild.175 Dock är ingen situation exakt lik den andre, 
vilket Montaigne uppmärksammar oss på. Han säger att 
händelserna alltid är olika: 

”De slutsatser vi försöker dra av olika händelsers inbör-
des likhet är osäkra, eftersom händelserna alltid är olika: 
ingen egenskap är så allmän i tingens sätt att framträda 
som olikhet och växling.”176 

Det handlar alltså inte om ett exakt igenkännande utan sna-
rare om att söka i en stor repertoar av igenkännanden. En 
del är mer konkreta och andra mer långsökta och abstrakta. 
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Det är ett inget exakt, statiskt och upprepbart arbete utan 
snarare en skapande tolkningsprocess där vi själva återupplivar 
och skapar våra igenkännanden. Dessa igenkännanden kan 
ge ny mening för olika situationer och tidpunkter på livets 
resa. 

Konst och seende
Seendet kan liknas vid en rörlig och skapande sökprocess 
där minne, föreställningsförmåga och förnimmelser är våra 
redskap. Vi skapar inne i kroppen, med hjälp av vår föreställ-
ningsförmåga och prövar detta mot verkligheten – materia 
och ting. Det är kropp och ting i arbete. Kropp och ting är våra 
sökredskap. I uppfi nnandet handlar det om att se och söka mer 
kunskap om tingen, att vidga och ompröva tingen – i nya 
kombinationer och miljöer. Det handlar även om att söka 
det som ännu inte fi nns – idén kring något som i arbetet 
med tingen skall växa fram och gestaltas. Från idé och tanke 
till ting (materia). 

*

I kapitel två Kraften i ett jag på sidan 29, refererar jag till 
Gadamer som uppmärksammar det skapande inslaget i tolk-
ning och seende. Han liknar det vid ett bildskapande, där vi 
skapar bilder som vi kan hålla fast vid och relatera oss till. 
Han liknar det vid ett spel som är en ren uppfyllelse energeia, 
där bilden är en helt förvandlad värld. Han skriver att ”inför 
denna värld inser man: så är det.”177 Igenkänningens mening 
är när man inser att man känner igen fast mer än det man 
redan kände. 

*

I boken The Art of Innovation, beskriver Tom Kelly hur ett 
Amerikanskt design- och produktutvecklingsföretag arbetar 
fram nya produkter av skiftande slag. Kelly betonar vikten 
av att komma nära problemet och med ett oförstört öga ”and 
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uncover what comes naturally to people”178 Även David N. 
Perkins har skrivit en bok som knyter an till seendet, The 
intelligent eye: Learning to think by looking at art.179 Där kopp-
lar Perkins ihop seendet med tänkandet (engelskans thought-
ful refl ective looking), där han menar att konsten hjälper oss 
att utveckla vårt seende då abstrakta former och gestalt-
ningar väcker minnen och stimulerar till nya tankar. Perkins 
liknar mötet med ett konstverk vid ett möte med en osynlig 
värld. I ett konstverk fi nns ett osynligt eller dolt inslag – en 
mening eller en känsla som väntar på att bli funnen. Det är 
inget som upptäcks vid första anblicken, det är något man 
får leta efter.180 Att se med eftertanke är att se bortom det 
är vi ser. Perkins menar att vi genom att se på konst även 
tränar vårt tänkande, då vi genom seendet översätter sinnes-
förnimmelsen med vårt språk. Här återkommer Gadamers 
tankar om ljus, spegling och refl exion. I mötet med tinget 
eller konsten möter vi samtidigt oss själva.

Minnet bygger broar
Nils Kölare berättar i essän, ”Solus Ipse” om några ögon-
blicks händelser som bygger broar till minnen bakåt i 
tiden.181 Essän återger tre skilda ögonblickshändelser som 
väcker olika minnen från hans barndom. Dessa tre händel-
ser kom att bli viktiga pusselbitar för hans självförståelse. 
Längre fram i livet återskapar Kölare dem genom tre konst-
verk. Han skriver:

”Minnet bygger ofta broar till andra minnen och kanske 
det var för att jag en dag för något år sedan plockat upp 
en kastanj från marken i Gorkijparken och som vanligt 
stoppat den i fi ckan för att gå och känna på dess mjuka 
glatta yta, som jag mindes morbror Simons bruna cello. 
Den hade haft samma mörkt rödbruna färg som kastan-
jen, där den stod lutad mot väggen i morbror Simons 
rum.”182
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Kastanjen väcker minnet av morbror Simons cello, vilket 
i sin tur bygger en bro till den dag då morbror Simon, full 
av sorg berättade att Galzunov, en stor rysk kompositör 
hade avlidit. Kölare berättar att morbror Simon därefter 
hade spelat något på cellon, vilket gjorde ett stort intryck 
på honom:

”Han hade spelat något, kanske av Glazunov eller något 
han själv hade skrivit, jag vet inte, men det gjorde stort 
intryck på mig. Så stilla, så sorgset och så ensamt.”183

Det andra minnet är när han som liten vaknade en tidig sön-
dagsmorgon och gick ut i sin mormors kök. På golvet i köket 
stod en zinkbalja med en massa svarta djur i som försökte 
ta sig ut över kanten. Det var första gången han såg levande 
kräftor. Han stannar upp och tittar på kräftorna. Han kän-
ner att han är törstig. Hinken med vatten i köket är tom så 
han går ut, ensam i den tidiga morgonen, för att pumpa upp 
nytt vatten i hinken:

”Framme vid pumpen pumpade jag hinken full med 
klart, friskt vatten, men när hinken var full orkade jag 
naturligtvis inte lyfta den. Jag blev sittande på pumpens 
betongfundament och framför mig låg Abels länga, [som 
var ett envåningsträhus innehållande ett sadelmakeri, ett 
bageri, en livsmedelsaffär samt några fl er småbutiker, (min 
anm.)]. Varför detta minne har blivit så viktigt för mig är 
för att det troligen är första gången jag ’ser’ och refl ekte-
rar över vad jag ser. Fasaden förändrades framför mina 
ögon. Skuggor förändrades på grund av den nu uppgående 
solen, jag såg valörer, speglingar och blänk i fönsterrutor. 
Ett helt skådespel utvecklades framför mina ögon. Många 
gånger tidigare hade jag sett Abels länga och besökt län-
gans olika affärer, men aldrig tidigare ’sett’ den.”184 

Kölare skriver att detta är första gången han ser och refl ek-
terar över det han ser. Ett helt skådespel utvecklades framför 
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hans ögon. Han skriver att han har sett Abels länga många 
gånger – men aldrig tidigare sett den. Han igenkänner fast 
mer. Även vid detta tillfälle erfar han samma känsla av ensam-
het som han upplevde vid minnet av morbror Simons cello: 

”Allt var helt stilla, samhället sov, mormor och morfar 
sov, morbror Simon sov. Det fanns bara jag ensam i hela 
världen. Men tystnaden och ödsligheten fylldes till liv 
på grund av det tidiga morgonljuset i fasadens föränder-
lighet.”185

Kastanjen i handen och mötet med Abels länga i det tidiga 
morgonljuset bygger en bro fram till ett besök i Whitney 
Museum i New York, 1963. Där ser Kölare för första gången 
Edward Hoppers målning Early Sunday morning. Målningen 
skildrar en gata i det tidiga morgonljuset, han berättar:

”Den gjorde ett starkt intryck, inte minst för den déjà 
vu upplevelse den förmedlade. Jag kände att här hade 
jag absolut befunnit mig tidigare. Jag hade stått på den 
gata målningen skildrar och sett det tidiga morgonljuset 
på den ännu slumrande husfasaden med sina halvt ned-
dragna rullgardiner och upplevt den känsla av ödslighet 
och stillhet målningen uttrycker. Målningen som Edward 
Hopper gjorde 1930, samma år som jag föddes.”186 

Kölare förstår långt senare i livet att upplevelsen inför Abels 
länga och Hoppers målning haft ett gemensamt innehåll, ett 
solus ipse-tillstånd:

”… den starka upplevelsen, det tillstånd av skräckblan-
dad tystnad, stillhet, ensamhet. Jag ensam i världen, ett 
solus-ipse tillstånd.”187 

Dessa två minnen, samt ytterligare ett minne blir för Kölare 
”tre viktiga pusselbitar i en hel livskänsla” Dessa pusselbitar 
gestaltas många år senare i tre ”grundmålningar”, varav en 
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heter Abels Länga, som vid tidpunkten för skrivandet av 
essän skulle komma att visas på Konstakademin, 2002. 

Oförutsägbara sinnen

Nils Kölares essä visar på hur oförutsägbara sinnesintryck, 
kastanjen, en tavla, kan bygga broar till minnen – igenkän-
nanden. Handen som håller kastanjen känner igen något 
– en cello. Jag vill inte kalla det fria associationer, det ger 
intryck av något fritt fl addrande lite hit och dit. Snarare 
väcks noggrant registrerade händelser och minnen till liv, 
sådana som etsat sig fast i minnet och som kan väckas 
genom en kastanj eller en tavla. Barnet väcks till liv, barnet 
som nu är i en vuxen mans kropp, vilken begrundar och 
tolkar ett skeende. Minnet, bilden av något som känns igen 
men som nu tolkas på nytt och blir något mer. Det är inte 
en exakt tolkning. Tolkningen är ett skapande, ett skapande 
av något mer. 

I Kölares fall fäster han detta mer på duk, på nytt i tre 
målningar. 

*

Jag väljer att lägga in Mikaels berättelse och återgivningen 
av Nils Kölares berättelse i detta kapitel för att visa på den 
kraft och den genklang ögat och seendet ger till hela kroppen och 
sinnena. Ögat söker något – ett igenkännande eller något 
vi inte sett förut. Kölare ser genom minnets bro något han 
upplevt tidigare. Mikael söker i ett ting utanför sig själv, en 
truck och en truckförare i rörelse. I Mikaels fall fi nns där en 
intention – han är ute efter något. Han kartlägger rörelser 
och söker lösningen på ett problem. Nils Kölare plockar inte 
upp kastanjen för att lösa ett problem. Han bara gör det, för 
han hittar den i Gorkijparken och stoppar den som vanligt 
i fi ckan för att sedan med handen känna på den. Ett ögon-
blicks verk? Kanske en vana? Men som ändå, vid just den 
tidpunkten ger en genklang i kroppen, genom handen till 
minnet och till en känsloförnimmelse. 
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Om bilden i huvudet 
Nils Kölares och Mikaels berättelser ger båda exempel på 
hur kropp, sinne och tanke arbetar som en helhet. Tolkning, seen-
de och bildskapande. Resultaten blir nya konkreta ting – en 
ny truckhytt och tre tavlor. I boken Descartes misstag, beskri-
ver neurobiologen Antonio Damasio kropp och medvetande 
som en arbetande helhet.188 Hans forskning kring medve-
tande, minne och språk visar att tänkande och om döme – 
det sunda förnuftet, är beroende av ett fi nkalibrigt samarbe-
te mellan tanke, känsla och kropp/vårt kroppsläge. Damasio 
beskriver den ”utsökta interaktionen”, som sker på en neuro-
psykologisk mikronivå, likt en ”gåtfull allians”189 Kropp och 
medvetande är oupplösligt förbundna vid varandra och den 
oupplösliga föreningen samspelar med den omgivande mil-
jön som en helhet:

”Det är aldrig enbart hjärnan eller enbart kroppen som 
deltar i detta samspel. Men komplicerade organismer som 
själva gör mer än bara samspelar, de genererar inte bara 
de synliga yttre reaktioner på omgivningen som vi sam-
manfattar som beteende. De generar en inre respons, inte 
minst olika typer av mentala bilder (visuella, auditiva, 
somatosensoriska och så vidare). Dessa bilder, menar jag, 
utgör basen för det mänskliga medvetandet.”190 

Damasio poängterar att dessa bilder inte enbart är visuella, 
utan vi har även lagrade ”ljudbilder” och ”doftbilder”. Vi 
lagrar dessa bilder och har även förmåga att skapa bilder ur min-
net. Men dessa bilder är enligt Damasio inga exakta avbild-
ningar av föremål, händelser eller ord. Det inte fi nns någon 
uppsättning av nyckelrepliker eller lagrade ljudband i hjär-
nan – hjärnan är inget bibliotek:

”När vi erinrar oss ett bestämt föremål, eller ett ansikte, 
eller en händelse, får vi inte en exakt reproduktion utan 
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snarare en tolkning, en nytillkommen rekonstruktion av 
originalet. Och i takt med att vi blir äldre och vår erfaren-
het blir större, utvecklas och förändras vår minnesbild av 
en exakt händelse.”191 

Damasio beskriver dessa rekonstruktioner som fl yktiga där vi 
söker återskapa mönster som vi har upplevt tidigare. Denna 
rekonstruktion hämtas inte från en lagrad bild från ett exakt 
ställe i hjärnan. Bilden är snarare spridd över hela hjärnan och 
träder fram ur ett stort antal av hjärnans så kallade bark-
områden.192

*

Göran Nilsson säger att han har bilden i huvudet – att han 
ser i huvudet. Genom text eller att visualisera i skiss/bild eller 
modell, särskiljs bilden från huvudet och bildar ett fristående 
objekt. Göran säger att bygga en modell är en styrka. 

Karin:
– Ser du hur det ska se ut – i bilder?
Göran:
– Ja, men ibland blir det svårt att vrida runt bilden, då gör 

jag en prototyp och då kommer jag ihåg bilden i minnet.

Även Gunnar Forsberg talar om bilder och om vikten av att 
kunna visualisera.

Gunnar:
– Jag har tillgång till egen verkstad hemma, med slip, 

borr, svetsar och sådant. På jobbet fi nns lasermaskin. Idag 
handlar det också om att rita ett CAD-underlag – för annars 
är det ingen som konstruerar någonting. CAD, det är viktigt 
idag för att kunna rita upp och visa i 3D. Att kunna visualisera 
och se något som inte fi nns i verkligheten. CAD, det är fantastiskt 
redskap.

Gunnar fortsätter:
– Ibland ritar man, i tankeprocessen ritas det upp i huvudet och 

man provar. Många av uppfi nnarna har förmågan till 3D-visuali-
sering. Man funderar i huvudet. Det kan också tränas.
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Einsteins tankemodeller
I Howard Gardners bok Skapande genier uppmärksammas 
Albert Einsteins förmåga att se relevanta problem och situa-
tioner och att i tanken utföra livliga och avslöjande bryderier, 
(tyska Gedanken).193 I Gardners beskrivning av Einsteins 
vetenskapliga arbete lyfter han fram Einsteins förmåga att 
hålla fl era tankemodeller i huvudet samtidigt och i fantasin skapa 
bilder av till exempel en fritt fallande låda, ett rymdskepp 
eller ett tåg i rörelse. Dessa bilder kunde han i huvudet manöv-
rera och sätta i relation till varandra. Gardner återger ett citat 
från Einstein där han själv refl ekterar över hur han ”kom på 
saker”:

”Orden i språket som de skrivs eller talas, tycks inte spela 
någon roll i mina tankemekanismer. De psykiska enheter 
som tycks tjänstgöra som tankeelement är vissa tecken 
och mer eller mindre klara bilder som kan reproduceras 
”frivilligt” och kombineras … Ur psykologisk synpunkt 
tycks denna kombinatoriska lek vara det väsentliga karak-
tärsdraget i produktivt tänkande … Inslagen är i mitt fall 
av visuell typ och somliga av muskulär. Konventionella 
ord eller andra tecken måste sökas med större möda först 
på ett sekundärt stadium då det omnämnda associativa 
spelet etablerat sig tillräckligt och kan reproduceras när 
man så vill.”194 

Einstein beskriver att orden inte tycks spela någon roll i 
tänkandet. Tänkandet beskrivs mer som en kombinatorisk 
lek och ett associativt spel. Orden måste sökas – med större 
möda – men först på ett sekundärt stadium. Förutom detta 
framhåller Einstein ”inbillningsförmågan och fantasins gåva”, 
som enligt honom har betytt mer än begåvningen att absor-
bera faktisk kunskap. Einstein satte fantasin i relation till mate-
matisk formalism, empiriska fenomen och grundläggande fi losofi ska 
problemställningar.195 
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Teknik, konst och fi losofi  – en arbetande enhet? 
Vid ett tillfälle i höstas satt jag och min pappa, som var foto-
graf, och pratade om att fotografera. Han återkom till detta 
att se. Jag frågade honom – vad är att se? Då svarade han – att 
man måste ha blicken för att kunna gestalta något. Att ha blicken 
för att se … det kan låta som samma sak, men för honom 
var seende och blick två olika saker. Att ha blicken handlade 
för honom just om förmågan att gestalta något – i bild. 

*

Tidigare den hösten sökte jag i en databas över vetenskap-
liga tidskrifter och artiklar. Jag sökte på ordet inventor och 
hittade en artikel från en medicinsk tidskrift. Det var en bio-
grafi  över den australiensiske kirurgen, fotografen och upp-
fi nnaren Julian Smith (1873–1947).196 I artikeln framkom-
mer att Smith hade ett öga för att hitta lösningar på kliniska 
och kirurgiska problem. Genom en kombination av ”tek-
niskt kunnande, intellekt och artistisk förmåga”, utvecklade 
Smith nya kliniska instrument och metoder:

”He was described as a surgeon with profound powers of 
observation and unrivalled technical skill, combining a 
superb brain with the most exacting artistic taste – a great 
doctor who was one of the most distinguished graduates 
the University of Melbourne ever produced.”197 

I artikeln fi nns även ett par exempel av de porträtt som Smith 
har tagit. Det är kompositioner där han omvandlar sina ob -
jekt, ofta kolleger, till karaktärer hämtade från Shakespeares 
pjäser. Bilderna är teatraliskt och komiskt uppbyggda med 
ljus effekter, kostymer, gester och mimik. De ger ett kombi-
nerat kliniskt och lekfullt intryck, då de är både mycket nog-
grant och exakt uppbyggda och överdrivet teatraliska. Enligt 
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för fattaren skall Smith alltid inför sina medicinstudenter 
ha insisterat på att ”more was missed by not looking than by not 
knowing”.198 

Estetiska undersökningar

I boken Praxis och tyst kunnande undersöker Kjell S. Johan nes-
sen förbindelser och likheter mellan fi losofi ska och este tiska 
undersökningar.199 Johannessen refererar bland annat till 
Wittgensteins ”estetiska undersökningar” där Wittgenstein 
utgår från upplevelsen av ett konstverk, ett musikstycke eller 
poesi. I sin beskrivning av detta återkommer han till ut  trycket 
”att se något som så” (engelskans like this). Det Johan nessen 
riktar uppmärksamheten mot är i vilka situationer vi fäller 
dessa yttranden, till exempel: ”När du ser det så, ser du var 
felet ligger” eller ”Du måste frasera det så”200 Johannes sen 
menar att frågorna eller påståendena riktar sig till att söka 
efter en speciell estetisk effekt som pågår, och att verkligen förstå 
den effekten. För att kunna genomföra den estetiska under-
sökningen och förstå ett specifi kt konststycke eller en del av 
detta stycke, så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda:

1. Det förutsätter det specifi ka konstverkets närvaro, där vi 
riktar vår uppmärksamhet mot ett speciellt fall.

2. Vi måste rikta oss mot detta specifi ka falls individuali-
tet i sig, det unika fallet.

3. De fraser med vilka vi översätter och beskriver det spe-
ciella fallet är vaga, sökande och skissartade. Det påstådda 
”så” är i behov av åtföljande exempel. 

4. Användandet av exempel uttrycks i en slags verbal 
jäm förelse där vi ställer det ena exemplet bredvid det 
andra. Jämförelsen och prövandet av nya infallsvinklar led-
sagar oss vidare i förståelsen. De ger oss fi ngervisningar 
och väcker vår föreställningsförmåga så vi förstår det spe-
cifi ka fallet mer klart. Johannessen uttrycker det som 
att ”villrådigheten är försvunnen”. 

5. Man behöver en viss förtrogenhet med konstnärliga tra-



1398. Att se

ditioner för att kunna reagera och översätta fi nger-
visningen eller gesten.201

Johannessen hänvisar till ett uttalande från Wittgenstein 
som säger att:

”Allt estetiken gör är att ’dra din uppmärksamhet till 
något’, att placera saker sida vid sida”202

Vad fi nns det då för likheter mellan estetisk och fi losofi sk 
verksamhet? Enligt Johannessen ligger likheten i att båda 
verksamheterna arbetar med ”samma förnuftsskäl”:

”De antar formen av ’ytterligare beskrivningar’ som sägs 
’dra uppmärksamheten till något’ eller lyckas ’placera 
saker sida vid sida’ så att du får en annan människa att ’se 
vad du ser.’”203

Men, poängterar Johannessen, om du lyckas få andra att se 
vad du ser och det ändå inte appellerar till dem så fi nns inget 
mer att säga. Man har nått en återvändsgränd. Detta ställer 
krav på vår förmåga till konsten att kommunicera – indirekt 
genom metaforer, analogier och jämförelser. 

*

Vad fi nns det då för likheter mellan estetiska verksamheter, 
fi losofi ska verksamheter och uppfi nnande?

Jämför vi ovanstående fem punkter med Mikaels berät-
telse om utvecklingen av trucken fi nns många likheter. Att 
arbeta nära tinget – att se tinget som något specifi kt och unikt. 
Idéerna är inledningsvis skissartade och vaga, vilka förtydligas 
genom gestaltning i ett språk (kartläggningen som beskriver 
truckens och förarens rörelsemönster) och i materia (byg-
gandet av prototyp). Arbetet ställer krav på en förtrogenhet 
och nyfi kenhet inom en teknik och – eller ett ämnesområde, 
där problemet fångar ens intresse. Man vill lösa problemet. 
Wittgenstein menar att man inte löser fi losofi ska problem med 
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teorier eller teoretiska förklaringar. ”De blir lösta med hjälp av 
olika former av strategier /…/ inte genom vinnande av ny 
erfarenhet, utan genom sammanställning av det sedan länge 
bekanta”204 

Seendet förutsätter att man känner sig ”hemma i bilden”, 
och har en slags förtrogenhet med det jag ser. Wittgenstein 
säger ”Jag ser vad jag ser”205 Att känna sig hemma i bilden 
är att vara i ett slags samklang med det jag ser. Johannessen 
använder uttrycket att komma i en ”kontemplation” över 
konstverket och leta efter dess mening ”helt och hållet in  om 
dess gränser”. Denna samklang är grunden för det Johan nes-
sen benämner som den intransitiva förståelsen.206 Det fi nns 
skillnader mellan konst och uppfi nnande. Betraktar man ett 
konstverk söker man inte något bortom och oberoende av 
verket, enligt Johannessen. Man håller sig till det specifi ka 
verkets gränser. I uppfi nnandet förhåller man sig både inom 
tingets gränser men söker sig samtidigt bort från de grän-
serna. Gränserna är något vi har inom oss själva. Det är de 
förutfattade meningar vi har om tingets form, egenskaper, 
funktion etc. Uppfi nnande innebär att arbeta i gränslandet 
mellan det vi av erfarenhet vet – men också det vi ännu inte 
vet. Det är ett gränsvidgande och gräns överskridande arbete. 
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9. Att vidga sitt seende 

År 2004 färdigställde min doktorandkollega Anders Her-
den stam sin licentiatavhandling Sinnesupplevelsens estetik.207 
Avhandlingen undersöker konsten att som vinprovare ge -
stalta en sinnesupplevelse i en språklig uttrycksform, vilket 
innebär att med sinnena som sökredskap röra sig i gräns-
landet mellan det som är – vinet och det som blir – sinnes-
upplevelsen. Herdenstam utgår i sin undersökning från 
två betraktelsesätt på kunskapsbildning, dels det analytis ka 
betraktelsesättet som utgår från att analysera det som ”fy -
siskt är” och dels det syntetiska betraktelsesättet som inne-
fattar det estetiska inslaget i kunskapsbildning – skapan det 
av det som ännu inte är – det som blir. 

Det fi nns en intressant förbindelse mellan uppfi nnaren 
och vinprovarens yrkeskunnande då båda arbetar i gränslan-
det mellan det som är konkret och fysiskt – det som är – och det 
som vi förnimmer. Vinprovaren förnimmer smaken, doften, 
sträv heten och syran i vinet. Uppfi nnaren förnimmer tingets 
uttryck i form, förändring, växling, respons på omgivning och 
detaljer. Vinprovaren söker i språket de ord och uttryck som 
verkligen sätter fi ngret på det han vill förmedla. Språkformen 
som kan förmedla en sinnesupplevelse. Uppfi nnaren söker 
genom prövning och omformning av materia – prototyper, 
modeller och skisser med bifogade språkliga beskrivningar 
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– gestalta den nya formen. Gränslandet mellan det som är och 
det som blir är den skapande arenan där man med olika medel 
söker den rätta uttrycksformen. 

*

Uppfi nnaren har ofta något konkret och fysiskt att utgå 
ifrån – ett problem som söker en lösning. Men problemrym-
den kan även vara på högre abstraktionsnivå – likt Einsteins 
tankelekar där han reser i rymden och ser olika möjligheter 
och alternativa synsätt framträda. I Uppfi nnarboken: om upp-
fi nnandets innersta väsen, beskriver Roland Andersson upp-
fi nnandet som att arbeta i öppna problemrymder.208 Den öpp-
na problemrymden karaktäriseras av ett expanderande och 
gränsvidgande tillstånd. Det är här vi söker efter det vi anar 
– vi expanderar tanken i oss själva och vågar förhoppningsvis 
kommunicera dessa tankar till andra. Andersson talar om 
konst närligt arbete och uppfi nnande som ”problemlösning 
i icke-väldefi nierade problemrymder där vi söker oss fram 
mot olika lösningar”.209

”Konsten att göra en uppfi nning ligger i att kunna se, för-
stå och tolka ett helt systems viljerörelse i en given situa-
tion och att kunna ge detta ett adekvat fysiskt uttryck i 
form av en ny produkt”.210 

Gips liknar betong 
Herdenstam menar att konsten hjälper oss att se. Konsten hjäl-
per vinprovaren att hitta mer sinnliga uttrycksformer där 
analogier och metaforer blir ett redskap för att språkligt ut -
trycka och förmedla en vinupplevelse. Genom att söka nya 
uttryckssätt fångar vinprovaren in den sinnliga helhetsupp-
levelsen i en uttrycksform. Jag vänder detta ytterligare ett 
varv och säger att se är en konst. Med det vill jag lyfta fram 
det estetiska inslaget i uppfi nnarens sökande efter det som blir – 
idén som skall materialiseras fram till ett ting. I den sökpro-
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cessen och i det materialiserande arbetet ligger det skapande 
inslaget – att sinnligt fånga in och utveckla något – att hitta 
nya sinnrika kombinationer som ger något helt nytt eller 
ger lösningen på ett problem. Vinprovaren söker analogier 
och metaforer som en uttrycksform. Uppfi nnaren använder 
sitt analogiska tänkande i den skapande sökprocessen. Uttrycket 
för uppfi nnaren manifesteras i tinget, ritningen, eller sam-
manfattas i en mer abstrakt formel, exempel Einsteins rela-
tivitetsteori. 

Två exempel:

1. Gips liknar betong

Samtal med Mikael Hellsten.
Mikael berättar om utvecklingen av ett nytt infästnings-

system i betong för ett Norskt byggföretag i samarbete med 
NCC (svenskt byggföretag):

Mikael:
– Det var en skojig liten produkt, en liten plastbit, (skratt) 

i de norska färgerna (valda för att hedra Anne-Grete som 
var min inspiratör). Vi (Mikael, kollegan Anne-Grete och 
platschefen på NCC i Falkenberg) gjorde ett infästningssys-
tem så man skulle slippa borra upp i betong. Vi fi ck fram en 
i det närmaste perfekt lösning. Precis när den skulle ut på 
marknaden så ramlade byggbranschen ihop. Vi fi ck fram en 
bra grej, den hade varit svår att få fram om man hade kunnat 
för mycket om betong. Det fordrades någon form av observation 
av hur olika material kan bära sig åt i andra sammanhang för att 
hitta lösningen.

Mikael berättar om hur de utvecklade det nya fästdonet:
– Vi tog fram fl era olika fästdon och provade bärför-

mågan. Det var bredd på det. Hela hemligheten var att man 
gjuter betong mot en platta eller form, då har man redan 
placerat in armeringen. Hur skall vi se armeringspunkterna 
när man tar bort formen. Kravet var att hitta etthundra pro-
cent av de fästdon som var utplacerade. Hur skall de se ut för 
att det ska fungera? Är fästdonen platta då hittar du dem ald-
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rig. Är de skålade så hittar du dem heller inte, då fl yter de 
ihop. Men är de konkava – då hittar man allihop.

Karin:
– Testade ni det här?
Mikael:
– Ja, vi testade det i många olika byggen. Jag upptäckte det 

här med den konkava (skålade) formen när jag höll på att gjuta 
av fi skar i gips. Gips liknar ju betong. Kapillärkraften gör att 
gipsen eller betongen sugs in under en konvex yta och lyckas 
inte med detta under en konkav yta där instängd luft och 
kantverkan hindrar smeten från att tränga in. 

2. Radioratt blir en truckratt

Mikael:
– Ja. Och du vet miniratten på truckarna, det var en idé 

från de här små rattarna som fanns på en gammal super-
radio som jag hittade nere i källaren. Det är en liten ratt 
med en pinne på, så när man vevar fort kan man sätta pin nen 
mellan fi ngrarna och veva så här … (visar med fi ng rarna). 
Det behövs bara en ytterst liten rörelse på handleden och 
armen för att vrida runt ratten. Så det är en radio ratt … 
skratt …

Karin:
– Så det går inte att på förhand veta hur man skall komma 

på de här grejerna?
Mikael:
– Nej, det är bara association, och den som har kört en truck 

i hela sitt liv, kommer ju inte på tanken att sätta på en radioratt 
på trucken. Det är ju väldigt långt ifrån. Han vet att den där 
stora ratten behövs där, den har alltid suttit där. Den skulle 
inte vara så där stor om den inte behövde det. Så tänker nog 
han.

Karin:
– Det måste ju kräva minne, att man kommer ihåg en 

grej. Nu hade ju du en gammal superradio nere i källaren, 
men att se radioratten som en truckratt?
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Mikael:
– Ja, jag vet inte vad det är – det är grejer som man bara kom-

mer på, en idé och sedan provar man. Jag provade ratten i konst-
facks verkstad. Där byggde jag ratten av en svarvad trärulle 
med en pinne i. För radiorattarna fanns i två varianter, en 
med pinnen i och en annan, lite större som man direkt satte 
fi ngret i. Jag provade båda varianterna, men den med pinne 
på var ju säkrare. Man kan ju inte ha ett hål för fi ngret, en 
urgröpning – om fi ngret glider ur är det fara å färde, man 
måste kunna hålla kvar.

Analogt skapande
I tidskriften Dialoger ingår en essä av fi losofen Mats Rosen-
gren, med titeln ”Analogt skapande”.211 Rosengren utgår 
från den radikala fantasins och föreställningsförmågans fi lo-
sof, Cornelius Castoriadis, vilken har sagt att allt skapande 
egent ligen handlar om att kombinera och härleda det nya ur det 
som är givet. Det är genom nya kombinationer av det givna som 
det nya skapas. Rosengren frågar sig – hur går då detta till – att 
radikalt skapa nytt? Han menar att den nya formen inte kan 
förklaras genom summan av dess delar. Det nya ligger i den 
nya gestaltningen av det gamla. Lustigt är att även Rosengren 
(likt jag själv) hämtar exempel ifrån hjulet.

”En ny form som inte kan reduceras till summan av sina 
delar – inte mer än ett hjuls förmåga att rulla skulle kunna 
förklaras enbart genom att räkna upp vilka delar som 
ingår i det, eller genom att kombinera dessa delar hipp 
som happ: det är formen, det sätt som delarna kombine-
ras på som ger hjulet dess förmåga att rulla eller kortet 
(kreditkortet) dess funktioner – och denna förmåga eller 
funktion fanns inte där före formens uppkomst.”212 

Analogier, jämförelser och liknelser hjälper oss att se det nya 
växa fram ur det som vi tror är givet. Minnet av gips fi sken, 
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den lilla radioratten och Nils Kölares kastanj. Analogin är 
ingen exakt, avgränsad eller kategoriserad beskrivning av 
något. Mikael minns formen och känslan i att snurra på 
radio ratten. Analogin väcker ett minne – den blir den där 
bron eller länken mellan tid och rum. Den kan liknas vid ett 
sökverktyg för att fi nna något hittills osett i det bekanta. Den 
ger inte den exakta lösningen, den träffar inte helt rätt, utan 
öppnar snarare upp en spelplan som ger nya ingångar och 
tankebanor för vidare prövning. 

Analogin hjälper oss i gränsvidgandet – den stöter till och luck-
rar upp våra mer fasta gränser. Vi ser problemet i ett nytt ljus. 
I detta fi nns rörelse och lekfullhet. 

*

Enligt Rosenberg är en stor del av vårt analogiska och meta-
foriska skapande ett betydelseskapande:

”… vi benämner, jämför, liknar det ena vid det andra, 
översätter och omformar. Innehållet blir nyformat, for-
mer omskapas då de appliceras på nytt innehåll, allt i 
den ständigt pågående process som ger mening åt våra 
liv. Därför bör vi förstå vårt skapande som ett i radikal 
mening ontologiskt skapande – det vill säga ett skapande 
av en värld som inte redan fanns där.”213 

Galileis dialog om himlakroppar 
I boken Översättaren som skådespelare sätter Lars Kleberg över-
sättning och teater i jämförelse med varandra, i syfte att ”kasta 
nytt ljus på kända saker, eller för att formulera nya frågor” 
om översättandets konst.214 Kleberg inleder med en genom-
gång av jämförelser och analogier, där han beskriver ana-
login som, i bästa fall, ett sökarljus in i det okända. Enligt 
Kleberg skall analogin vara överraskande. Den skall få oss att 
undra och ”vända på kikaren och tvinga tanken att gå i andra 
vägar än de invanda.”215 Konsten i att hitta träffande ana-
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logier och jämförelser ligger i skapandet av ett spännings-
fält mellan jämförelserna. I det fältet ligger något outsagt, 
icke uttalat eller på förhand tolkat. Det är i det indirekta 
fältet som läsaren eller åskådare stimuleras att själv tolka 
och skapa. Skulle allt serveras exakt och tydligt så förlorar 
språket eller framställningen sin spänst. Vi tappar intresse. 
Kirurgen Julian Smiths porträtt talar till oss, de ser konstiga 
ut – kirurgkollegor som liknar skådespelare – vad vill han 
säga med det? Svaren serveras inte direkt – utan genom en 
detalj som ger en ledtråd. Analogin öppnar upp det egna 
meningsskapande. Kleberg refererar till den franska kriti-
kern Roland Barthes:

”Språkets rutiner hotar att omge oss som ett segt höl-
je, och utan att vi märker det tar vi plötsligt höljet för 
givet. För att det inte ska ske, säger den franske kritikern 
Roland Barthes, behövs ’en skakning som sliter sönder 
höljet, som får den släta ytan att krackelera, som får språ-
kets skorpa att spricka /…/ som klipper av ordens väv-
nad, håller bilden på avstånd utan att upphäva den.’”216

Barthes hänvisar i sin tur till Bertol Brecht som ”med lätta 
chockeffekter” får oss att se det gamla invanda som historiskt 
betingat och icke-självklart. 

*

I Dialog om de två världssystemen öppnar Galileo Galilei upp 
en skapande spelplan som metod för att visa på ett nytt 
vetenskapligt paradigm.217 Han gör det inte chockartat utan 
snarare i en trevlig och vänskaplig dialog mellan tre äldre 
herrar på en terrass i Venedig. Galileo hämtar sina karak-
tärer från den egna bekantskapskretsen och ger dem nam-
nen Salviato, Simplicio (semplicione – en enfaldig och godtro-
gen person, dum merjöns) och Sagredo. I Salviato är Galileo 
en tål modig, vänlig och ibland skarpsinnig pedagog. Han 
bygger upp sina argument och påståenden steg för steg. Det 
nya tar tid att införliva något nytt. Simplico tvekar och ger 
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motstånd, vilket tvingar Salviato att söka nya exempel och 
jämförelser för att hjälpa Simplicio att se. Det sagda omfor-
muleras och vrids runt genom nya analogier och exempel. 
Att se är en konst. Redan i inledningen öppnar Galilei med 
jämförelser som väcker en undran.

”Högvälborne storhertig,
Hur stor skillnaden än är mellan människor och andra 
djur, vore det kanske inte helt orimligt att säga att skillna-
den inte är så mycket mindre mellan människorna själva. 
Vilket är förhållandet mellan ett och tusen? Ordspråket 
säger ändå att en människa är värd tusen, medan tusen 
inte är värda en enda. Skillnaden ligger i intellektens 
olika duglighet, vilket jag sammanfattar till att vara eller 
inte vara fi losof.”218 

Vad vill han säga – inledningen väcker en nyfi kenhet. Är fi lo-
sofi n och dess grundläggande existentiella frågor nyckeln till 
det vetenskapliga utforskandet av det vi tar för givet? Var 
det den frågan – hur stor är skillnaden – som Darwin hade som 
sin utgångspunkt för sitt vetenskapliga arbete kring arternas 
uppkomst? Galileis inledning ger inget exakt svar. Formen 
är mer poetiskt och skissartad. Ändå talar han till oss – han 
vill uppmärksamma oss på något. Genom den fortsatta dia-
logen mellan tre röster kan skapar Galilei det motstånd som 
behövs för att föra kunskapen framåt. Vad är möjligt och 
inte möjligt? Vad är fi ktion och vad är verklighet?

Kan människor bo på månen?

Nedan följer ett utdrag ur Dialog om de två världssystemen 
där samtalet rör sig om himlakroppar och dess rörelser. I 
dia logen blandas existentiella och fi losofi ska frågor med 
vetenskapliga fakta. Kan människor bo på månen? Kan vi 
över huvudtaget tänka oss månen? Kan vi tänka om det som 
vi inte vet någonting om?219

I början av dialogen framträder det estetiska och fi loso-
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fi ska inslaget i dialogen, där Galilei genom frågor, exempel 
och analogier söker en prövning av ett specifi kt fenomen – 
månen. Dialogen är sökande och prövande. När Salviato så 
småningom vill sätta punkt för de mer fantasifulla spekula-
tionerna sker en förändring av språket. Nu är det vetenskaps-
mannen Galilei som talar. Han söker visa på fakta utifrån 
sina vetenskapliga observationer och genom att pröva hypo-
teser:

sagredo:
– Jag vet inte om växter eller djur som liknar våra upp-
kommer på månen och tror inte heller att de gör det, 
eller att det skulle fi nnas regn, vindar och åska som på 
jorden. Ännu mindre tror jag på att människor skulle 
bo där. Men bara för att där inte uppkommer ting som 
liknar våra, förstår jag ändå inte varför man nödvändigt 
måste dra slutsatsen att där inte förekommer och inte kan 
förekomma någon förändring, eller att där inte kan fi nnas 
andra ting som förvandlas, uppkommer eller upplöses. 
Ting som inte bara är olika våra, men så långt utanför 
vår fattningsförmåga, att de kort sagt är alldeles otänk-
bara för oss. 

Sagredo fortsätter sitt resonemang och frågar sig – om en 
människa som växt upp i en urskog med vilda växter och 
djur, men som inte har någon erfarenhet av vatten, kan den 
människan föreställa sig en värld under vatten? Kan han 
eller hon föreställa sig hav, fi skar och skepp. Sagredo upp-
märksammar även svårigheten att veta något om det som 
befi nner sig på långt avstånd från oss. 

sagredo:
– På samma sätt, säger jag, är jag säker på att en sådan 
människa inte kan föreställa sig fi skarna i havet, skepp, 
fl ottor och armador, även om hon har mycket livlig fan-
tasi /…/ den (månen) är på så långt avstånd från oss, och 
kanhända av så helt olik materia mot jorden att det kan-
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ske fi nns ämnen och reaktioner som inte har någon som 
helst likhet med våra. De är inte bara så långt borta från 
oss utan helt utanför vår fattningsförmåga, och därför helt 
obegripliga. Vad vi kan föreställa oss, måste vara något som 
vi redan har sett, eller sammansatt av ting vi sett förut, som 
till exempel sfi nxer, sjöjungfrur, chimärer, kentaurer etc.”

Dialogen fortsätter. Även Salviato berättar om sina fantasier 
om vad som kan fi nnas på månen. Sagredo tröttnar så små-
ningom på det och ber honom bli mer specifi k:

sagredo:
– Jag skulle gärna vilja höra er nämna vad ni tror inte 
fi nns och inte kan fi nnas där, vilket man måste kunna 
ange mer detaljerat.

Salviato poängterar att man redan tre gånger har avvikit 
från huvudämnet – om himlakropparnas form och materia 
– utan att märka det. 

salviato:
– Så det vore kanske bra om vi kunde lämna den här frå-
gan bland de andra som vi bestämt oss för att lägga åt 
sidan till ett särskilt sammanträde.

sagredo motsäger sig detta:
– Snälla ni, när vi nu ändå är på månen kan vi väl klara 

av de ting som tillhör den, så vi inte behöver fara så långt 
en gång till?

salviato:
– Som ni vill. För att börja med mera allmänna resone-
mang, så tror jag att månens klot är mycket olikt jordens, 
även om man i vissa avseenden kan spåra en hel del lik-
heter. Jag skall först nämna likheterna och därefter olik-
heterna …
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Därefter följer en lång faktauppbyggd uppställning av lik-
heter och olikheter, som Galilei med sitt teleskop klart kan 
visa på. En del fakta kan man till och med se med blotta ögat. 
Språket ändrar karaktär från det mer spekulativt undersö-
kande till ett logiskt resonemang med kända begrepp som 
bergskammar, hål, klippor som är branta, upphöjningar och 
fördjupningar. Med hjälp av dessa observerbara fakta kan 
sedan Salviato, med induktiv härledning ställa vissa hypote-
ser, till exempel att månens yta är mycket tät och stabil, att 
månen har en upplyst och en mörk sida och att jorden, sett 
från månen, har en upplyst och en skuggad sida.

salviato:
– På samma sätt som vi ser månen från jorden, än helt 
upplyst, än halv, än som en skära, och än helt osynlig, 
nämligen när den vid nymåne befi nner sig nedanför sol-
strålarna så att den del som vetter mot jorden är skugga 
– precis så skulle man från månen se solljuset på jordens 
yta, med exakt samma tidsintervall och formföränd-
ringar.

*

I Dialog om de två världssystemen bjuder Galilei in läsaren till 
en kunskapsbildande resa i gränslandet mellan det som är 
– vetenskapligt observerade och verifi erade fakta – och det 
man genom föreställningsförmågan tanken kan förnimma 
och gestalta. Här presenteras inte enbart fakta utan även 
det som omger fakta – osäkerhet och tvivel. Detta berikar den 
vetenskapliga framställningen och ger den en högre grad av 
trovärdighet då den är satt i prövning och rörelse 

Sinnligt seende
Siw Hammar berättar under ett av våra samtal om sitt första 
möte med Sven-Mikael Mickelsson.
Siw berättar:
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”Jag var på en riktig test en gång, när projektledaren för 
LIST tog mig med till en riktig uppfi nnare. Han sa, det är 
inte säkert vi blir insläppta, det beror på vilket humör han 
är på. Vi kom till ett stort hus, ingen syntes till, det var 
tomt på gården. Plötslig kommer en man utrusande ur ett 
garage:

– Hej, vem är du?, säger han
– Jag svarade att jag hette Siw, och att jag var dokto-

rand.
Han drog in mig i garaget och visade mig plåtar som såg 

ut som remsor och moln.
– Vad är det här? frågade han.
– Fyra tallar, sa jag. 
– Ja, sa han och blev jätteglad. 
Han berättade att han höll på med ytterligare en tavla. 

Sedan drog han för en presenning och visade en stor tavla 
med rakhyvlar. Han berättade att han bland annat varit upp-
fi nnare, men nu höll han på med grejer som han tyckte var 
roligt. Efter det drog han med mig till ett litet uthus där han 
byggt speciallösningar för sängar. Det var sängar inbyggda 
överallt. Han hade också en tavla som hette ”ljusets bak-
sida”, som hade en anknytning till Thomas Alva Edison. 
Den bestod av bakvända glödlampor, den var jättefi n. Ja, det 
fanns många otroligt fi na grejer i huset. Det tog 2 timmar 
och 37 minuter att gå igenom huset, det var som ”Fångarna 
på fortet”. Han släppte in mig i ett rum, sen fi ck jag lista mig till 
hur jag skulle ta mig ut där ifrån. I ett rum öppnade jag en 
dörr och kom ut på andra sidan huset. I ett bibliotek i käl-
laren kom man inte in förrän man hade valt en bok. Sedan 
var det en våning med tavlor från bekanta, sedan var det 
tavlor från vänner, sedan var det skulpturer och på fjärde 
våningen hängde en stor tavla. På fjärde våningen var även 
hans arbetsrum. Det var vitt och tekniskt sterilt. Där fanns 
pärmar och montrar med utmärkelser från hans innovatio-
ner. Det var från alla möjliga länder, det fanns bland annat 
ett kort på honom och Gad Rausing. Det kändes som han 
ville testa mig. 
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Efter att ha gått igenom huset satte vi oss i soffan och han 
frågade:

– Vad ville du fråga om?
Jag tänkte, jaha, han ville testa mig först … Men, det var kul – 

helt underbart. Alla borde få uppleva en sådan eftermiddag”.
Siw säger – han ville testa mig först? Vad var det han ville 

testa?
Prövning och rörelse – det sinnliga seendet?

Det sublima inslaget

Den norska fi losofen Øyvind Pålshaugen diskuterar i sin bok 
Språkets estetiske dimensjon seendets sublima inslag.220 Påls-
haugen refererar, genom Paul de Man, till Kants analys av 
det sublima.221 Kant vänder sig mot att betrakta naturen ur 
ett teleologiskt perspektiv, där naturupplevelser ses som him-
melska fenomen med en allomfattande gudomlig mening. 
Istället förordar Kant att fenomen skall betraktas utan mål och 
mening – från vad det är och utifrån en poets blick:

”To fi nd the ocean nevertheless sublime we must regard it 
as poets do (wie die Dichter es tun), merely by what the 
eye reveals (was die Augenschein zeigt) – if it is at rest, 
as a clear mirror of the water only bounded by the heav-
ens; if it is stormy, as an abyss threatening to overwhelm 
everything.”222 

Hav och himmel är där, i ögonblicket – likt en materiell 
vision.223 Det är en ren form. Göran Nilsson säger om alumi-
niumet – det är aluminium, inget mer. Skall det sedan över-
sättas till något annat – ta formen av något annat – löser vi 
genom inbillningskraften upp formen av aluminium. Materian 
blir satt ur spel:

”… i et øyeblikk behersket av øyets blikk, et blikk med 
en oppløsninggrad som lar alle kjente former gå i oppløs-
ning, og vi står fremmede overfor en ny materie …224 
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Den sublima betraktelsen är i det första skeendet inget 
angeläget eller lustbetonat tillstånd. Snarare ett tillstånd 
av olust men som följs av ett mer lustfyllt tillstånd. Enligt 
Pålshaugen blir vi ”chockartat överväldigade” (overveldet 
sjokkartat). Inbillningskraften äger i sig självt ett inslag av 
”att kapitulera, bryta samman, beröva sig själv sin frihet”:

”Men i det den gir tapt over fenomenet, dvs. ofrer sin fri-
het til å framstille en indre anskuelse av fenomenet, ofrer 
innbilningskraften ifølge Kant seg til fornuften, idet den 
stiller seg i fornuftens tjeneste, og framstiller fornuftens 
ide om det absolutt store i en anskuelig form. Bare ved inn-
bilningskraftens hjelp kan fornuftens ideer bli anskuelig-
gjort …225 

Inbillningskraften skapar en idé om subjektet – om subjek-
tets alldeles egen unikhet och storhet – tinget. Enligt Kant 
hålls materians form samman av vår inbillningskraft. När 
den sätts ur spel gör sig materien gällande på ett sätt som vi 
ännu inte behärskar.226 

Pålshaugens beskrivning av det sinnliga inslaget i seen-
det kan tyckas dramatiskt. Att sätta materian ur spel och 
att med inbillningskraftens hjälp lösa upp materien och inte 
längre se tinget som det vi är lärda att se det. 

*

Jag tittar i skrivandets stund på min kaffemugg som står 
bredvid mig på skrivbordet. En kaffemugg – som i ögon-
blicket inte säger mig någonting mer än att kaffet har 
kallnat. Kan den sättas ur spel? Kan jag se den i ett nytt 
perspektiv eller enbart i kraft av dess form – utan att tänka 
”kaffekopp”? Det är svårt. Jag försöker se den som materia, 
en hård, slät och blank rundad och urholkad form. Hjärnan 
kanske alltid återskapar tingen på nytt, ofta omärkbart men 
ibland med större ansträngning. Vissa saker förblir sinnligt 
fattbara – men vid eftertanke kanske de kan bli mer ofatt-
bara – om vi förmår att lösa upp det givna. 
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*

I Pehr Sällströms bok Sinnena ljuger inte är huvudtemat 
Goethes tes: ”die Sinne trügen nicht, das Urteil trügt” – sin-
nena bedrar oss inte, det är omdömet som bedrar oss.227 

I ett avsnitt i boken samtalar Sällström med sin vän, illu-
sionisten Lars. Lars menar att Goethe har rätt, att vi ofta 
drar förhastade slutsatser av vad vi ser. Skillnaden mellan illu-
sion och verklighet är ganska tunn:

”Det är inte mycket som skall till för att man skall tro sig 
se något annat än vad som verkligen händer /…/ det är 
så med trolleri och illusioner, att ju mer man tittar, desto 
mindre ser man /…/ Illusionskonsten bygger på att man 
spelar på förutfattade meningar om hur saker och ting 
går till.”228

Lars berättar att barn kan vara svårare att lura än vuxna, 
då de ännu inte har så många fördomar om verkligheten. 
Barnen uppfattar inte själva tricket. De förstår inte poängen 
då de inte ser något konstigt i det. Enligt Sällström utmanar 
illusionisten vår verklighetsuppfattning. Att kunna skilja på 
vad som är realistiskt möjligt och vad som är möjligt i fan-
tasin utvecklas först efter lång erfarenhet:

”… Goethe kallar den erfarenheten för ’exakt sinnlig fan-
tasi’”.229 

Enligt Sällström har sinnevärlden en ”ren de-facto-karaktär”. 
Just därför ställer den oss inför en rad gåtor. Vi blir stående 
inför ett fenomen – som lockar oss till att börja spekulera. 
Sinnesupplevelsen i sig är inte problematiserande. Det är först 
när vi som tänkande varelser börjar refl ektera över det vi ser, 
som vi uppfattar något gåtfullt eller problematiskt.230 
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*

Det är genom att med eftertanke börja se som sinnesintrycken 
blir konkreta, det verkliga uppdagas. Genom rörelse och sin-
nesintryck tar jag in världen, tingen växer fram i mitt med-
vetande. När jag tänker om tingen och hanterar tingen blir 
de något självständigt – särskilt från mig själv. Den blir i min 
föreställning något stabilt, som existerar utanför mig själv.

”Att se är inte som att knäppa en serie stillbilder med en 
kamera. Våra varseblivningar är resultatet av en under-
sökande, jämförande, identifi erande aktivitet.”231 

Sällström refererar till sinnesforskaren Hans Jürgen Scheurle, 
som talar om de Intentionala sinnena – där ”sinne” defi nieras 
som ”förmågan att konstituera en sak”. Sällströms liknar det 
vid vår förmåga att ”urskilja ett Något”, att fastställa ”Någots 
existens och uppfatta dess hemmahörighet i världen”. Gen-
om att avgränsa ett erfarenhetsfält, kan man bekanta sig 
med detta Något och utveckla ett fruktbart förhållande till 
det. Det skapande seendet löser upp våra invanda föreställ-
ningar och sätter materia och ting i rörelse. Tingets ses i ett 
nytt ljus.

*

Uppfi nnaren varseblir ett fenomen – han har sinne för att 
urskilja tekniska fenomen och problematisera kring dessa. 
Det urskiljs till något, materialiseras och konstitueras i bild 
och ord. Minne, sinnlighet, igenkännande och jämförelse 
bygger broar till Något för situationen användbart – en fi sk 
i gips, en liten radioratt. Mikael upptäcker likheten mellan gips 
och betong han uppfattar ett problem, kan avgränsa det i sinnevärl-
den och genom sitt erfarenhetsfält utveckla något fruktbart av det. 

*

Jag avslutar detta kapitel med ett avsnitt ur Bo Göranzons 
bok Spelregler.232 Avsnittet är en scenisk gestaltning av ett 
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möte mellan Allan Turing, Bertrand Russell och Ludwig Witt-
genstein.233 I scen VI samtalar Wittgenstein med Russell 
om innebörden i konstnärlig och fi losofi sk förståelse. Witt-
genstein menar att konstnärlig och fi losofi sk förståelse för-
utsätter att man har rätt perspektiv. Konsten är ett sätt att 
betrakta världen. Det går inte att beskriva vad musik är, 
den smyger sig till dig, likt en gest. Konsten är en del av vår 
livsform – om vi har rätt perspektiv. Mot slutet av dialogen 
sjunker Wittgenstein mer in i sig själv. Dialogen övergår till 
en monolog. Att tänka är svårt, säger Wittgenstein, men vad 
betyder det och varför är det svårt? Det är som att säga att 
se är svårt. Att se med avsikt är svårt.

wittgenstein:
– Det gäller att ha rätt perspektiv. Inte att upptäcka fakta, 
dra logiska slutsatser eller att konstruera teorier. Samma 
med humor. Det är inte en sinnesstämning utan ett sätt 
att betrakta världen. Nazisterna lyckades förstöra en hel livs-
stil när man rensade ut humorn. 

russell:
– Men vad har musik med fi losofi  att göra?

wittgenstein:
– Uppskattning av musik är en manifestation av mänsk-
lighetens hela liv.

russell:
– Men det kan vi inte beskriva. Det går inte att komma åt 
meningen i ett stycke musik genom att med ord tala om 
vad musik betyder.

wittgenstein:
– Det är samma sak med fi losofi n. Att förstå en mening 
är som att förstå ett tema i musiken. En musikalisk fras är 
för mig en gest. Den smyger sig in i mitt liv. Jag gör den 
till min. Likt livets oändliga variationer består det musi-
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kaliska uttrycket av oberäkneligheter. Ja, jag kan ständigt 
bli överraskad på nytt. Känslorna beledsagar uppfattning-
en av ett musikstycke, liksom skeenden i livet. 
Det är omöjligt för mig att i ord säga vad musiken betytt 
i mitt liv. Hur kan jag då hoppas att någonsin bli för-
stådd?

wittgenstein fortsätter …
– Att tänka är svårt. Men vad betyder det egentligen? 
Varför är det svårt? Det är nästan som att säga: Att se är 
svårt. Därför att se med avsikt är svårt. Och det är omöj-
ligt att se med avsikt utan att se någonting alls, eller att 
tänka sig att man ser någonting utan att kunna se det 
klart. Att se kan trötta ut en även när man inte ser någon-
ting.234
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10. Att arbeta i gränslandet 
mellan det vi vet och det vi anar

Under mitt första möte med Göran Nilsson frågar jag 
honom hur många uppfi nningar han arbetar med. Han sva-
rar – fyra lätta och två svåra. De två svåra visar sig vara en 
evighetsmaskin och en rymdfarkost. De lättare var bland 
annat en hårkrullborste och ett vindkraftverk. 

Jag fängslas av spännvidden mellan det lilla gripbara 
– hårkrullborsten och det stora ogripbara – evighetsmaski-
nen. För Göran Nilsson är det inga konstigheter. Det är två 
problem eller gåtor som han funderar på, en svår och en 
lätt – problem som problem.

Göran:
– Det här med universum och energier är en kontrover-

siell grej, men jag försöker att se … När man skall ha klart 
för sig hur universum fungerar, då får man fundera och räk-
na. Jag började från andra änden och frågade mig själv – om 
jag skall bygga upp ett universum – hur gör jag då?

Han fortsätter:
– Om du tänker dig ljuset, en stjärna som skickar ljus hit, 

som startade för en miljon år sedan. Var får ljuset sin energi 
ifrån? Det ska jag ta reda på. Nittio procent av universums 
massa vet man inget om. Det jag har i handen här, (Göran 
håller fram en kupad hand), det är nittio procent som vi inte 
ser eller vet något om. Det är mitt käraste sömnpiller.
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Göran säger att man måste gå utanför det man vet. Att arbeta 
i gränslandet mellan det vi vet och det vi inte vet. Det är ett 
upplösande och skapande spänningsfält. Gränserna särskiljs, 
testas och tänjs. Vid ett ögonblick fl yttas gränsen, fi ktion blir 
ett faktum. Men hur är det att arbeta i det gränslandet? 

Utdrag från samtal med Gunnar Forsberg:

Karin:
– Har du några gränser för vad som går att göra – har du 

banbrytande idéer som du vill pröva?
Gunnar:
– De utopiska idéerna kanske man inte uppfi nner på, men 

de intresserar mig. Hur fungerar universum och solsyste-
met och vilket infl ytande har de på jorden? Jag läser ganska 
mycket alternativa teorier. Det skulle jag vilja syssla med 
på heltid. Men det har jag inte råd med. Då måste jag göra 
andra grejer först. Det är ett stort område. Det är svårt att ta 
på och visa. Mycket av den forskningen styrs av vad som är 
politiskt gångbart för tillfället. 

Karin:
– Ja, jag tänker mer på … vad fi nns det för gränser för 

uppfi nnare? Har ni tankar på grundläggande existentiella 
frågor kring vad som är möjligt. Testar ni gränser för det – är 
ni i det gränslandet?

Gunnar:
– Jo, där fi nns djupa fysiologiska och fi losofi ska diskussioner 

– det gör det.
Karin:
– Du menar i er uppfi nnareförening?
Gunnar:
– Ja, det fi nns det. Man känner ibland att man får en dis-

kussion kring sådant. Jag är inte intresserad av idrott, fotboll 
– lag som vinner – det är inget som intresserar mig. Många 
är inriktade på andra saker än idrott. Vi har i och för sig en 
kille som håller på med utveckling av skor för idrottsmän. 
Han är idrottsinriktad. Men han pratar om de grundläggande 
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idéerna. Vi jobbar mer med djupare inriktning är det ytliga. I ett 
vanligt sällskap är det svårt att ha den typen av diskussio-
ner.

Karin:
– Du känner aldrig några hinder, att – det här går inte, 

eller att du inte kan? 
Gunnar:
– Nej, det är spännande. Man börjar på ett vitt papper och 

man vet att man skall ha något. Det är nästan en adrenalinkick 
utav att man inte vet. Vissa blir förfärade av det, men vi andra 
(syftar på uppfi nnarna) tycker att det är bara kul. 

Gunnar säger att det är svårt att visa och ta på. Samtidigt 
ger det en adrenalinkick – att börja på ett vitt papper. 
Nyfi kenheten prövar och fl yttar gränser. Att gå utanför det 
som redan fi nns.

Om gränser 
Att fastställa gränser för vad som är att betrakta som veten-
skapliga kunskaper, sanningar och fakta har varit ett åter-
kommande tema i de klassiska fi losofi ska texterna. Leibniz 
delar in begrepp och kunskaper i [dunkla / klara], [förvir-
rade / tydliga] och [adekvata, symboliska eller intuitiva].235 
Leibniz ideala kunskap var den som kunde uttryckas klart 
och enkelt. Det som inte kunde vara något annat än just vad 
det var – matematiken och geometrin. Samtidigt drogs han 
till det som inte går att få grepp om, det han benämner mona-
derna – de minsta beståndsdelarna i den ”Förutbestämda 
harmonien”. Läser man Leibniz texter i ljuset av den moder-
na fysikens teoribildning kring mikrokosmos/makrokosmos 
och systemteori, ser man spåren av Leibniz. 

Även d’Alembert talar om gränser.236 Den ena gränsen 
benämner han som idén om vårt jag, den andra är matema-
tiken, som ägnar sig åt tingens, utsträckningens och storlekens all-
männa egenskaper. Han skriver att mellan dessa gränser fi nns 
ett väldigt mellanrum – den mänskliga nyfi kenheten: 
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”Mellan dessa båda gränser fi nns ett väldigt mellanrum där 
den högsta intelligensen tycks vilja driva sitt spel med den 
mänskliga nyfi kenheten, dels genom de otaliga moln som 
den där har spritt ut, dels genom vissa ljusstrålar som tycks 
bryta igenom här och där för att locka oss. Man kan jäm-
föra universum med vissa litterära verk av sublimt dunkel 
där författarna vid enstaka tillfällen sänker sig till läsarens 
nivå för att intala honom att han förstår praktiskt taget 
alltihop. Vi kan skatta oss lyckliga om vi lyckas följa de 
rätta vägen i denna labyrint! Gör vi inte det kommer de 
ljusglimtar som är avsedda att vägleda oss ännu mer.”237 

*

I d’Alembert och Leibniz texter fi nns en dubbelhet. Den är 
inte klart och tydligt uttalad – den framkommer snarare i 
textens utformning. Det fi nns ett sökande efter klarhet och 
gränser. Femomen delas in i delar och de fastställer gränser. 
Samtidigt vänder de dessa gränser ryggen och talar om mel-
lanrum, dunkel, förnimmelser och sublimitet. 

Finns gränser? Vad är det för gräns som benämns som 
tingens utsträckning och storlek? Är själva utsträckning en gräns? 
d’Alembert säger att människans natur är att vara utforskande 
vilket är ett ”ogenomträngligt mysterium”:

”Människans natur, vars utforskande är så nödvändigt 
och rekommenderas så ihärdigt av Sokrates, är ett ogenom-
trängligt mysterium för människan själv när hon upplyses 
enbart av förnuftet; även de största genier som anstränger 
sig att refl ektera över detta viktiga ämne når alltför ofta 
blott så långt att de vet litet mindre än de övriga män-
niskorna.”238 

Det franska upplysningsverket Encyklopedien, skrevs och 
trycktes med början år 1757.239 Tanken var att samla och 
systematisera kunskaper i ett verk och göra dem publika. 
d’Alembert författar inledningen till detta stora verk, Inled-
ning till Encyklopedien. 



16310. Att arbeta i gränslandet …

Där presenteras vetenskaper, konster och hantverks ”vik-
tigaste enskildheter som bildar deras huvudinnehåll och 
substans”240 d’Alembert visar även på vetenskapernas släkt-
skap, vilket åskådliggörs i ett system där trädet används som 
metafor. Trädet hämtar sin näring från jorden – empirin. 
Stammen symboliserar förnuftet och grenverket bildar de 
olika vetenskaperna – sprungna ur förnuftet. De är förbund-
na med varandra och de strävar uppåt – viljan att söka högre 
kunskaper – upplysning.

*

Inledningen till Encyklopedien är inte enbart en sammanställ-
ning och presentation av vetenskap och fakta. d’Alembert 
öppnar även upp för ett antal tankeväckande frågeställning-
ar kring dessa fakta, till exempel:

– Hur utvecklar människan kunskaper?
– Varifrån kommer idéerna och hur utvecklas de vidare 

till kunskaper?
– Hur relaterar vi oss själva – jaget – till det som fi nns 

utanför oss själva – tingen. 
– Vad är ting? 
– Hur kan vi förhålla oss till – och förstå ett ting? 

*

Den upplysningsfi losofi ska utgångspunkten är att vi inte har 
några medfödda idéer eller intellektuella begrepp. Det är ge -
nom oss själva och våra sinnesförnimmelser som vi utvecklar 
idéer, språk och kunskap. Men återigen denna kluven het – 
vad är ett faktum? 

d’Alemberts dröm 
I d’Alemberts dröm utforskar och prövar Diderot gränserna 
för vårt vetande.241 Gränslandet mellan dröm och verklig-
het blir en experimentscen, där deltagarna prövar, tvivlar 
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och utforskar gränserna för sitt förstånd. Dialogen luckrar 
upp invanda tankar och horisonter. Den är lekfull, ansträng-
ande, utmanande och farlig. Fakta prövas mot fi ktion. Är 
fakta och fi ktion två sidor av samma mynt? Jag har svårt att 
sätta ord på vad myntet skall symbolisera, kanske kunskaps-
bildning och kunskapsutveckling, där fakta och fi ktion i ett 
växelspel prövar varandra.

*

I nedanstående avsnitt ur d’Alemberts dröm samtalar doktor 
Bordeu och fröken de l’Espinasse om gränserna mellan ”den 
sanna sfären” och våra förnimmelser – mellan det vi vet och 
det vi anar.242

*

bordeu:
– Vad är det som avgränsar er verkliga utsträckning? Jag 
menar den sanna sfären för er förnimmelse?

fröken de l’espinasse:
– Min syn och känsel.

bordeu:
– På dan, ja. Men på natten, i mörkret, när ni drömmer 
om något abstrakt, eller rentav på dan när era tankar är 
uppfyllda?

fröken de l’espinasse:
– Ingenting. Jag fi nns till som i en punkt. Jag upphör 
nästan att vara materia, jag förnimmer bara min tanke; 
det fi nns inte längre vare sig plats, rörelse, kropp, avstånd 
eller rum för mig; universum har förintats för mig och jag 
är ett intet för det.

bordeu:
– Där har ni den yttersta gränsen för koncentration av er 
tillvaro, men dess tänkta utvidgning är gränslös. När den 
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sanna gränsen för er förnimmelse är överskriden, anting-
en genom att ni drar er tillbaka och tränger samman i er 
själv eller genom att ni vidgar er utåt, då vet man inte 
längre vad det kan bli av det hela.

Ovanstående utdrag är en utsökt beskrivning av tillståndet 
i gränslandet mellan det sinnliga förnimmandet (medvetan-
det) och upplösningen av detsamma. Bordeu säger att ”ut -
vidgningen är gränslös” När man börjar vidga sig utåt – då 
vet man inte var det slutar. Dialogen visar på växlingen 
mellan medvetande och förnimmelse och om upplösning av 
materia och återgång till det fasta och gripbara.

*

I nästa utdrag återger fröken de l’Espinasse d’Alemberts 
oroliga drömdillerier för doktor Bordeu. För fröken de 
l’Espinasse framstår de som rena galenskaperna … Vad är 
fakta och vad är galenskap?243

fröken de l’espinasse:

– När han hade lagt sig vilade han inte som vanligt, han 
brukar nämligen sova som ett barn; han började vrida och 
vända på sig, fäktade med armarna, kastade av sig täckena 
och talade högt.

bordeu:
– Vad talade han om? Geometri?

fröken de l’espinasse: 
– Nej, det lät som rena galenskapen. Till att börja med 
var det en gallimatias om vibrerande strängar och förnim-
mande fi brer. Jag tycker det var så galet att jag bestämde 
mig för att inte lämna honom ensam på natten, och då jag 
inte visste vad jag skulle göra ställde jag ett litet bord vi 
fotändan och började skriva ner allt jag kunde uppsnappa 
av hans dillerier.
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bordeu:
– Utmärkt idé. Typiskt för er. Får man se?

fröken de l’espinasse:

– För all del. Men jag sätter mitt liv på att ni inte begriper 
något av det.

bordeu:
– Nej, kanske inte.

fröken de l’espinasse:
– Doktorn, är ni beredd?

bordeu:
– Ja.

fröken de l’espinasse:
– Hör här! En levande punkt … Nej, det var fel. Först 
ingenting, sedan en levande punkt … Till denna levande 
punkt ansluts en annan, sedan ytterligare en; och genom 
dessa anslutningar efter varandra resulterar det i en varel-
se, för jag är faktiskt en, det kan jag inte tvivla på … (När 
han sa detta kände han överallt på sig själv) … Men hur 
har denna enhet skapats? (Men käre vän, sa jag, vad rör det 
er? Sov nu … Han tystnade. Efter en stunds tystnad bör-
jade han igen som om han tilltalade någon.) Hör på, herr 
Filosof, jag ser ett aggregat, en väv av små förnimmande 
varelser, men ett djur! … en helhet! … ett system! som är 
ett och har medvetande om sin enhet! det ser jag inte, nej, 
det ser jag inte … (Fattar ni något av det här, doktorn?)

bordeu:
– Jadå, det går utmärkt.

fröken de l’espinasse:

–Lyckliga ni … Att jag har så svårt beror kanske på att jag 
har en felaktig idé.
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bordeu:
– Är det ni som talar?

fröken de l’espinasse:

– Nej, det är han som drömmer. 

Ovanstående avsnitt innehåller fl era intressanta inslag. Vid 
en första läsning kan texten tyckas märklig. Vibrerande 
strängar, levande punkter, enheter och delar. Men vid när-
mare eftertanke kan man skönja begrepp från dagens forsk-
ning kring till exempel strängteorin (förnimmande och 
vibrerande strängar) och evolutionsteorin – (en levande 
punkt som fl era levande punkter ansluter sig till – delarna 
blir en enhet). 

Går det att förnimma ett medvetande? Doktor Bordeu 
säger att han förstår vad d’Alembert talar/drömmer om, han 
är vetenskapsman. Fröken de l’Espinasse har svårt att förstå 
då hon ”har en felaktig idé” Då bryter doktorn in och frågar 
om det ”är hon som talar – hon svarar att – nej, det är han 
(d’Alembert) som drömmer” Den växlingen fastnar hos mig 
– vad är dröm och vad är verklighet. Vilket medvetande är 
hon i och var befi nner hon sig? Är hon en del i d’Alemberts 
dröm. Det är en mycket effektfull dialogisk växling som 
öppnar upp för en undran … 

*

Fröken de l’Espinasse fortsätter att återge d’Alemberts dröm-
lika tal om förnimmande och levande molekyler, animala 
fi brer, kombinationer av molekyler och identiteter:244 

fröken de l’espinasse:
– Låt oss gå vidare. En tråd av rent guld, det minns jag 
att det var en jämförelse som han gjorde; ett homogent 
nät verk mellan vars molekyler andra fogar in sig och 
kan ske bildar ett annat homognet nätverk, en väv av 
för nimmande materia som står i kontakt med det förra 
nätverket och assimilerar sig aktivt förnimmande här och 
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trögt förnimmande där och för sig vidare likt rörelsen 
/…/ Sannerligen, om inte detta är sanning, så liknar det 
starkt en sanning … (Ni skrattar, doktorn; får ni någon 
mening i det här?)

bordeu:
– En hel del.

fröken de l’espinasse:
– Så han är inte galen då?

bordeu:
– Absolut inte.

*

d’Alemberts dröm är en spännande och rörlig läsning. Vad 
är dröm och vad är verklighet? Vad är galenskap och vad är 
förnuft? Vad vet vi egentligen med säkerhet? I boken Bright 
air, brilliant fi re – On the matter of mind, observerar författaren 
Gerald Edelman att Diderot, i d’Alemberts dröm, faktiskt talar i 
termer av den moderna forskningen om medvetande.245 Edel-
man konstaterar att trots att inget av detta var känt i några 
detaljer före 1800-talet, gjordes ändå märkliga antaganden av 
anmärkningsvärda män – till exempel Denis Diderot:

”… remarkable surmises were made before that time by 
remarkable men – Denis Diderot, for example …”246

Därefter återger Edelman den del av dialog i d’Alemberts 
dröm som kretsar kring förnimmelse, minne och med vetan-
de. Det som under mitten av 1700-talet var märkliga anta-
ganden, på gränsen till galenskap, har idag utvecklats till 
vetenskapliga fakta. 
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Sökandet efter sanningen
I Gillian Beers bok Darwins plots uppmärksammas Charles 
Darwins förmåga att genom sin föreställningsförmåga och 
språkliga gestaltning bygga upp antaganden, hypoteser och 
teorier över arternas uppkomst.247 Genom häpnadsväckande 
exempel och analogier utvecklar Darwin sina fakta. Han jäm-
för människor med möss och apor, vilket på den tiden, säker-
ligen uppfattades djärvt och bisarrt. Beer beskriver Darwins 
metod som ett detektivarbete, där han genom jämförelser och 
förbindelser bygger upp sina hypoteser. Hypotesen är att 
likna vid en slags provisoriska fakta, men man kan även se 
det som en provisorisk fi ktion, vilken har en vetenskaplig 
bekräftelse som sitt slutliga mål.248 Det målet har kanske 
nåtts idag i och med DNA:s genombrott.

*

Även Sigmund Freuds arbete med teorierna kring drömtolk-
ning, liknas vid ett detektivarbete. I Howard Gardners bio-
grafi  över Freud, berättas att Freud älskade att lösa gåtor.249 
En av hans stora idoler var romanfi guren Sherlock Holmes. 
Gardner beskriver Freuds sökande efter fakta och bevis vid 
att försöka blotlägga något. Om gåtan som söker sin lösning 
– en sanning som väntar på att bli upptäckt:

”Analysen och blottläggandet av den ”verkliga betydel-
sen” av sådana drömmar krävde Freuds hela intellektu-
ella förmåga, men gav honom samtidigt stor tillfredsstäl-
lelse …250 

Fakta och fi ktion – myntets två sidor
Kunskapsmyntet har två sidor. Den ena sidan visar på fakta, 
kunskaper och kausala förklaringar. Den andra sidan visar 
på nyfi kenhet, gränsvidgandet, fantasi, lekfullhet och före-
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ställningsförmåga – på gränsen till galenskap. Att uppfi nna 
är att arbeta i gränslandet mellan fakta/förnuft och fi ktion/
fantasi. När övergår fi ktion till fakta? När blir något ett 
faktum? 

*

Mikael Hellsten berättar att han varit ute och arbetat inom 
olika fält, hela tiden. Drivkraften för honom är att pröva 
nytt, att hitta nya grejer. Han har arbetat med mjölknings-
produkter, äggplockningsprojekt, sedelhantering vid ban-
ker och butiker, trafi k, truckar, båtar, verktyg och maskiner. 
Han omvandlade sin tidigare konsultfi rma till ett företag för 
utveckling av en ny tillverkningsteknik för tunnplåtsprofi ler 
i stål. Senare såldes delar av bolaget ut till andra intressenter 
samtidigt som en ny konsultfi rma startades. 

Mikael:
– Inom stålfi rman kände vi till att om man har en ståltråd 

och drar i den, så blir den starkare och hårdare, deforma-
tionshårdnande. Vi hade tidigare på KTH haft ett projekt för 
att skruva gipsskivor på stålreglar. Vi hade gjort små, små 
hål och anvisningar i plåten och mikromaskor i sträckmetal-
len. Vi tog fram en teknik för att ta fram en skruvbar sträck-
metall med små maskor där skruven automatiskt skulle glida 
in i en maska. Eftersom alla ytor är vinklade vinkelrätt mot 
plåtens yta, blir det som att skruva i smör, skruvspetsen gli-
der ner. 

Mikael beskriver hur de utforskade skruvsträcksmetall 
och plåtytor:

– När sträckmetallen tänjs deformationshårdnar den. Frå-
gan uppstod, hur kan man göra en stålkonstruktion med 
mindre material? Kan man bocka till hörn? Då får man 
hårdhet i hörn och sidor – en starkare produkt, till och med 
mindre. Det blir en lönsammare och lättare konstruktion. 
Detta var grunden för det nya konceptet att tillverka tunn-
plåtprofi ler. I den nya fi rman testade vi att göra sträckmetall 
från ett plåtband genom att slitsa och sträcka detsamma och 
behålla fält av hel plåt för hörnen. På så vis fi ck vi efter rull-
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formning av heldragna partier en profi l där alla delar hade 
fått ökad hårdhet genom den deformation de hade utsatts 
för. Det vi gjorde var en observation av en teknisk effekt. Vi 
hittade något som var möjligt att applicera på olika mark-
nader till exempel inom fordon, byggprodukter och väg-
utrustning. 

*

Mikael talar om fakta, påtagliga fysiska fakta – sträckmetal-
ler, mikromaskor och observerade tekniska effekter. Galilei 
talar också om fakta, observerade fakta – solfl äckar, oregel-
bunden upphöjningar på månens yta, solskivans rörelse. 
Darwin bygger språkligt upp sina fakta. Steg för steg veri-
fi erar han sina djärva hypoteser med tolkningar av djurob-
servationer. Han förbinder och jämför apor och möss med 
människor. Han har en teori om ett släktskap. 

*

Gillian Beer undersöker formen för Darwins vetenskapliga 
skrifter.251 Darwin använder berättandet när han bygger 
sina hypoteser. Han gör banbrytande jämförelser i form av 
”imaginative theme”, där läsaren bjuds in att delta i Dar wins 
föreställningsvärld. Beer skriver att Darwin, likt Charles 
Dickens, skummade bort det som redan var bekant och 
genom att stuva om det bekanta i nya former och jäm förelser 
presenterade han det i ett nytt mer fantastiskt sken. Här följer 
ett exempel som visar på Darwins förmåga att smycka ut och 
dramatisera sin berättelse. Det är hämtat från kapitlet om 
Sällskaplighet, där han refererar till observationer av babia-
ner, genomförda av Brehm.252 Darwin beskriver hur en fl ock 
babianer blir attackerad av hundar:

”De gamla hanarne skyndade genast ned från klipporna 
och röto så förskräckligt med vidöppna munnar, att hun-
darna hastigt drogo sig tillbaka. De uppmuntrades ännu 
en gång till anfall; men under tiden hade alla babianerna 
åter kommit upp för klipporna, med undantag af en vid 
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pass sex månader gammal unge, hvilken under högljudda 
skrik på hjelp klättrade upp på ett stenblock och blev 
omringad. Nu steg en af de största hanarna, en verklig 
hjelte, ånyo ned från berget, gick sakta fram till ungen, 
smekte honom och ledde triumferande bort honom, ty 
hundarna voro alltför mycket förvånade att anfalla”253

Babianen blir genom Darwins språk förmänskligad. Babian-
hannen blir en ”hjälte”, en unge ”skriker på hjälp”, babian-
hannen leder ungen ”triumferande”. Darwin skriver om svå-
rig heten att presentera ett djurs beteende som ett faktum, då 
”det är ofta svårt att döma, om ett djur hafva någon känsla 
för hvarandras lidanden. Hvem kan säga, hvad kor känna, 
då de stå omkring och ihärdigt stirra på en döende eller död 
kamrat?”254 

*

Det dunkla gapet mellan intention, idé och den fysiska värl-
den – eller den öppna problemrymden … David N. Perkins 
uttrycker detta gränsland – fältet mellan det vi anar och 
dit vi vill nå med ett avsnitt ur T. S. Elliots ”The Hollow 
Men”255 

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow

När övergår fi ktion till fakta – när vet vi att vi vet?

Visshetens sigill 
När jag frågar Göran Nilsson om man kan veta något på 
förhand, hur det kommer att bli svarar han:

– Jag säger att jag vet – men jag vet inte. Men jag säger 
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att jag vet. Jag vet att det inte går, men måste bevisa att det 
inte är så.

Han säger även:
– Jag blir inte befriad från idén för än jag har rensat 

bort alla tvivel på att det inte går. Jag blir inte fri från den 
annars. 

– Enligt beräkningar skall det fungera. Jag försöker mot-
bevisa att det inte går.

– Man skall tvivla på allt som sägs.

*

I Inledning till Encyklopedien funderar d’Alembert på vad som 
egentligen kan bära visshetens sigill. Han frågar sig om hypote-
ser och enkla experiment är sanna, då de enbart grundar sig 
på ”erfarenhet eller förmodan”? Utgångspunkten för d’Alem-
bert är att de abstrakta begreppen, de som vanliga människor 
betraktar som mest svårtillgängliga, är de som ofta ger störst 
klarhet. Med det syftar han på de delar av matematiken som 
”sysslar med beräkningar av storheter och av utsträckningens 
allmänna egenskaper” – algebran, geometrin och mekaniken, 
som kan betraktas ”som märkta med visshetens sigill”256

På de lägre abstraktionsnivåerna, där egenskaperna blir 
mer ”sinnligt gripbara”, hos de ting vi undersöker, desto 
dunklare blir våra idéer. Idén tycks alltid vilja undfl y:

”… ju mer de fördjupar den idé som de bildar sig av mate-
rien och dess representativa egenskaper, desto dunklare 
blir denna idé; den tycks alltid vilja undfl y dem …”257

Är sanningen en slags logiskt accept – som tar abstraktionen 
till hjälp och skapar en representation som i sin enkla och 
klara gestalt upphöjs till en sanning? Längre fram i texten 
säger d’Alembert att det ”logiska tänkandets vetenskap, är 
det som är nyckeln till alla våra kunskaper”.258 Tränger vi 
ner, mot en mer konkret och sinnligt gripbar nivå, då blir 
det inte lika enkelt och gripbart. Då ser vi nyanser, delar och 
avvikelser. Det hela blir mer komplext och svårhanterligt. 
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Men i detta ligger en paradox eller ett slags parallellitet, då 
de abstrakta storheterna ändå skall representera det som i 
sina mindre beståndsdelar blir så dunkelt och undfl yende. 
Det abstrakta och konkreta blir även här två sidor av samma 
mynt. Heter myntet ”att göra tingen/verkligheten gripbar, 
eller att skapa hållpunkter”? 

”Idéerna om helhet, delar, större och mindre – är de inte 
egentligen en och samma enkla och individuella idé efter-
som man inte kan ha en av dem utan att de andra också 
samtidigt inställer sig?”259 

d’Alembert talar även om missbruket av användandet av stor-
heter och hypoteser, där man egentligen skulle använda sig 
av experiment som bas för beräkningar. Han menar att man 
av ren bekvämlighet tillåter det, fastän de egentligen ligger 
långt utanför realiteterna i naturen. 

”Till och med läkekonsten har man velat reducera till 
matematiska formler, och de läkare som svärmar för alge-
bra har betraktat människokroppen som en mycket enkel 
maskin som är lätt att ta isär, fastän den i själva verket är 
ytterst komplicerad”.260 

d’Alembert förespråkar tillämpning av den matematiska ana-
lysen på experiment eller ”metodiskt iakttagande” och att 
ibland ta hjälp av gissningar ”… när sådana kan ge nya per-
spektiv. Men man bör ”strängt avhålla sig ifrån alla godtyck-
liga hypoteser”.261 

*

Jag funderar på hur d’Alembert hade ställt sig till Darwins 
forskning. Hade han betraktat den som grundad på god-
tyckliga hypoteser eller intressanta gissningar? Vännen 
Diderot ger ju d’Alembert en av huvudrollerna i d’Alemberts 
dröm där Diderot i d’Alemberts skepnad fritt spekulerar 
bland annat om vad som är möjligt rent evolutionärt. Kan 
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man para en människa med en bock. Vad blir det då? I slu-
tet av d’Alemberts dröm tar dialogen en intressant vändning 
då den berör ”konsten att skapa nya varelser”. Tankarna 
går till dagens diskussion om genmanipulation, kloning och 
etiska aspekter på vetenskap och forskning. 

*

Här följer ett utdrag ur det avslutande samtalet mellan dok-
tor Bordeu och fröken de l’Espinasse.262

fröken de l’espinasse:
– Ta ett glas malagavin, doktorn, och svara sedan på en 
fråga som jag har tänkt på hundra gånger och som jag 
aldrig skulle våga ställa till någon annan än er.

bordeu:
– Utmärkt det här vinet… Och frågan? 

fröken de l’espinasse:

– Vad anser ni om blandningen mellan arterna?

bordeu:
– Sannerligen, frågan är också bra. Jag anser att männis-
korna har lagt stor vikt vid fortplantningsakten och gjort 
det med rätta, men jag ger inte mycket för deras civila och 
religiösa lagar i ämnet.

fröken de l’espinasse:

– Vad tycker ni är fel?

bordeu:
– Att man har stiftat dem utan billighet, utan något klart 
syfte och utan hänsyn till tingens natur och den allmänna 
nyttan /…/ Er fråga handlar om naturvetenskap, moral 
och poetik.
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fröken de l’espinasse:

– Poetik?

bordeu:
– Naturligtvis. Konsten att skapa varelser som inte fi nns 
genom efterbildning av sådana som fi nns är verklig poesi 
/…/

Matematiska fakta
I boken Om visshet fi losoferar Ludvig Wittgenstein över mate-
matiken och om grunderna för det vi uttrycker som san-
ningar.263 Wittgenstein menar att vi inte skall under söka 
matematikens ”inre skeende” eller ”tillstånd”, utan istället 
fråga oss – hur använder vi de matematiska satserna.264

Han frågar:

”Vad för en sats är detta: ’Vi kan inte ha räknat fel i 
12 x 12 = 144’? Det måste dock vara en sats i logiken. 
– Men är den inte detsamma som, eller kommer den inte 
på ett ut med konstaterandet 12 x 12 = 144?”265

Han fortsätter:

”Om du fordrar en regel ur vilken det framgår att man 
inte kunde ha räknat fel här, så är svaret att vi inte lärde 
oss räkna detta genom en regel, utan genom att vi lärde 
oss att räkna.266 /…/ Räknandets väsen lärde vi känna då 
vi lärde oss räkna.”267 

Med det vill Wittgenstein uppmärksamma oss på att vi lär 
oss sanningar. Vi lär oss ”vad räkna är” genom att inför livas 
i konsten att omvandla verklighet till abstrakta numeris-
ka symboler. Vi lär oss reglerna, språkspelet för att räkna 
– någon har visat oss och vi har införlivats i ”traditionen att 
räkna” och ”traditionen matematik”. Vi vet med säkerhet 
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att detta är att räkna. Vi tänker inte på begreppet räkna i ter-
mer av regelföljande och språkspel. 

*

Här följer ytterligare ett utdrag från Bo Göranzon och Anders 
Karlqvist sceniska gestaltning av mötet mellan Lud wig Witt-
genstein och matematikern Allan Turing.268 Dialogen inleds 
med att Wittgenstein börjar tala om matematikens grunder. 
Han hävdar att matematiken är en uppfi nning, snarare än en 
upptäckt, vilket Turing hävdar.

wittgenstein:
– Jag ska försöka visa att de fi losofi ska svårigheter som 
uppstår i matematiken beror på att vi är i en främmande 
stad som vi inte hittar i. Så vi måste lära oss topografi n 
genom att gå från en plats till en annan och därifrån till 
nästa och så vidare. 

wittgenstein fortsätter:
– Svårigheterna med fi losofi  är att kunna orientera sig 
och för det krävs ett speciellt slags minne. Man talar om 
matematik som en vetenskap där man gör matematiska 
upptäckter. Jag tänker visa gång på gång att det som kall-
las upptäckter hellre borde kallas matematiska uppfi n-
ningar. Det fi nns inget för matematikern att upptäcka. 
Ett matematiskt bevis är inte ett sätt att slå fast sanningar i en 
slutsats utan ett sätt att fi xera meningen av vissa symboler.

Kan man betrakta matematiken som ett slags landmärken, 
konstruerade storheter eller symboliska fi xpunkter – något 
som vi i tanken kan laborera med? I boken Skapande genier 
beskriver Howard Gardner Albert Einsteins Tankeexperiment 
(Gedanken), där Einstein i tanken laborerar på en hög 
abstraktionsnivå:

”Standarden för tillvägagångssättet inom vetenskapen 
fysik är att göra iakttagelser eller samla data systematiskt 
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och härleda principer och teorier från detta. Einstein 
vände i det väsentliga uppochner på denna procedur. Han 
arbetade på en högre nivå av abstraktion och bekräftade 
så fysikens grundlagar – t ex det konstanta hos ljusets has-
tighet oberoende av relativ rörelse – och drog empiriska 
slutsatser och sammanlänkningar med andra lagar från 
dessa grundläggande principer.”269 

Visserligen stödde sig Einstein på sina föregångares arbeten, 
till exempel Galilei och Newton. Det Gardner uppmärksam-
mar är Einsteins unika förmåga att:

”Av ren kraft i sitt logiskt-matematiska resonemang och 
visuellt-rumsliga fantasi och understödd av sin vilja till 
djärvt ståndpunktstagande och omprövning av grundläg-
gande principer gav den tjugosexårige patentbyrå anställde 
en helt ny inriktning av det sätt på vilket fysiker – och så 
småningom icke-fysiker – föreställde sig verkligheten.”270

Att uppfi nna matematik – två exempel

1. GPS-transpondern 
I boken Uppfi nn Framtiden berättar uppfi nnaren Håkan Lans 
om sitt arbete med att vidareutveckla den tekniska fl ygkon-
trollen.271 Det problem Lans hade uppmärksammat var att 
den teknik som fanns tillgänglig för att styra och kontrollera 
fl ygtrafi k inte skulle ha tillräcklig operationell kapaci tet för 
att kunna hantera den förväntade ökningen av fl yg trafi ken 
inom Europa. Lans idé byggde på en tanke om ”fri fl ygning”. 
Han såg en möjlighet i att utveckla det kända fl ygkontroll-
systemet ADS-B (Automatic Dependent Sur veillance Broad-
cast) till det ”perfekta anti-kollsionskurs systemet” Lös ning-
en låg i att skapa en datalänk med tillräcklig kapacitet för 
global användning. Lans såg det som en systemlösning, 
där fl ygplan via en radiolänk med hög kapacitet, skickar 
ut den egna positionen, lyssnar på den frekvensen och kan 
se alla andra fl ygplan i ens närhet. Problemet var att den 
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radio  länken inte kunde konstrueras med traditionell teknik. 
Lans och hans medarbetare utvecklade ett självallokerande 
system, STDMA (Self Allocating Time Division Multiple 
Access). Den teknik som Lans började utveckla stred mot 
redan kända teorier. Det fanns inte heller några matematis-
ka verktyg för att kunna verifi era teorierna. Lans berättar:

”Denna teknik är utomordentligt komplicerad. För när-
varande fi nns inga matematiska verktyg överhuvudtaget 
för att göra beräkningar. Istället måste man implemente-
ra dessa algoritmer eller regler, i en simulator och göra en 
simulering, På så sätt kan vi verifi era att teorin fungerar 
i verkligheten.”272

Det inte fanns några matematiska verktyg för att kunna 
verifi era teorierna. Lans var tvungen att visa att det fung-
erade i praktiken.

2. Siwertells skruvtransportör
I Bengt-Arne Vedins bok Innovationer för Sverige ges ett annat 
exempel när befi ntliga matematiska verktyg inte räcker till 
för verifi ering av ett observerat fakta.273 Siwertells skruvtran-
sportör är en transportör som med en roterande ventil matar 
fram pulverformigt material, till exempel säd, cement eller 
liknande, som skall transporteras. När transportören intro-
ducerades fi ck en av männen bakom transportören, Olle 
Siwersson, ett brev från en arg tysk professor som beskyllde 
transportören för att vara en bluff: 

”Enligt de formler som professorn hade så bara kunde 
den inte fungera på det sätt och med den kapacitet som 
säljmaterialet angav. Mycket riktigt, Siwersson och hans 
medarbetare fi ck samma resultat när de räknade enligt 
formlerna, tittade än en gång på den märkliga transpor-
tören som tydligen stred mot naturlagarna, och rev sig 
i håret. Efter en lång och besvärlig övertalning lyckades 
de få tysken ner till Skåne, och även han rev sig i håret, 
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djupt skakad, sedan han försäkrat sig om att det inte 
fanns något fusk. Några veckor skrev han glädjestrålande 
att nu hade han löst problemet och konstruerat en helt 
ny teori.”274 
 

När pulvret kom i rörelse fungerade det inte längre som när 
det var i stillhet. Det fi ck andra egenskaper, som mellan en 
vätska och ett fast ämne. Uppfi nnarens praktiska problem-
lösning hade berikat och korrigerat forskningens teoribygg-
nad.

Ett litet samtal om matematik, fakta och om att veta. 
Som bygger på material hämtat från Bo Göranzons Spelregler, 
Lebiniz Den förutbestämda harmonien och samtal med uppfi n-
nare.275 

*

göran nilsson:
– Jag tycker om att jobba med nya grejer. De är kontro-
versiella ur teknisk synpunkt. Förut funderade jag – nu 
vet jag. När man jobbar med en uppfi nning får man ta 
till de vägar man ser. Det är ingen idé att fråga några 
professorer, de kan det dom kan. Det gäller att gå utanför 
– att bevisa, skapa nya formler och bygga modeller. Att 
bygga modeller är en styrka. Jag har byggt en modell av 
universum. 

turing:
– Vad menar du med att ”de kan det dom kan”? Du tycks, 
liksom Wittgenstein, hävda att den matematik som pro-
fessorer brukar är konventioner och mer en fråga om 
konsensus av åsikter.

göran nilsson:
– Ja, visst är det en konsensus av åsikter. Matematik är 
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ju praktiskt och bra att ta till när man prövar olika gre-
jer, men även matematiken måste ju uppfi nnas minst två 
gånger. 

wittgenstein till russell:
– Är det vad jag säger? Att matematik bara är konventio-
ner? Nej, inte matematiken – de facto. Du kan göra vad 
du vill med den, så får du se vad som händer. Reagerar 
andra med dig och tar efter ditt bruk av matematiken så 
har det uppstått en konsensus i handlande – inte konsen-
sus i matematiken. Matematiken är ett verktyg för att 
uttrycka beräkningar och samband. Fungerar inte mate-
matiken får du ta hjälp av något annat. Bygg en modell 
till exempel – som Göran Nilsson.

Turing blir frustrerad och frågar Wittgenstein om inte en 
matematisk kalkyl, i sig själv kan innehålla motsägelser? 
Som får konsekvenser i verkligheten, till exempel att en bro 
faller ned. 

göran nilsson:
– Faller bron ner har du tänkt och beräknat uppåt väg-
garna. Då får du analysera problemet en gång till. Kalkyl 
är kalkyl, verkligheten är något helt annat. Du skapar 
kalkylen, den är behäftad med dina misstag. 

wittgenstein:
– Ja, krångla inte till det Turing! Att bron ramlar ner är 
faktiskt en fråga om fysik. Fysik är fysik och matematik 
är matematik. Det kan ju vara så att man kastar tärningar 
för att göra sina beräkningar men att bron ändå aldrig 
ramlar ned.

göran nilsson:
– Jag säger – att man vet när man vet. Man måste prova 
– till slut har man liksom nått en gräns där man kan 
säga – jag vet – i alla fall i det ögonblicket. Annars skulle 
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man bli tokig och inte göra annat än att gå omkring och 
grubbla på vad man egentligen vet. Då blir det inga upp-
fi nningar gjorda.

russell:
– Jag håller med dig. Ibland misstänkte jag faktiskt att 
den tyske ingenjören (Wittgenstein) var galen. Jag minns 
att han hävdade energiskt att ingenting empiriskt är vetbart. 
Jag ville vid någon föreläsning att han åtminstone skulle 
erkänna som ett empiriskt faktum att det inte fanns 
någon noshörning i rummet, men icke.

wittgenstein:
– Ja, men det är skillnad på fakta och ting. Världen är totali-
teten av fakta, inte av ting. När tingen är fakta är de uppen-
bara – det som fi nns där, just i det ögonblicket. Redan i 
det ögonblick jag börjar tänka på något som ett faktum, 
så fi nns det där. Därför kan jag inte säga att jag vill nå dit. 
För i det ögonblicket har jag redan börjat gestalta vad dit 
är. Ty dit jag verkligen måste komma, där måste jag egentligen 
redan vara. Var man kan nå på en stege intresserar mig 
inte. 

leibniz gör entré:
– Mina herrar, säkert är ett bevis, när det har den av logi-
ken föreskrivna formen. Och det är geometrikerns upp-
gift att defi niera alla i något avseende dunkla termer och att 
bevisa alla i minsta mån tvivelaktiga gränser.276 

wittgenstein:
– Tyvärr kommer ni in lite sent in samtalet. Vi har just 
kon staterat att – att veta något med säkerhet, att ha evidens för 
något, – är en logisk insikt inte en logisk form (geometri). Vi 
lär oss använda geometri. Genom geometrin skapar vi oss 
evidens för något. Vi använder geometrin med vår logik. 
Men det du säger om gränser är intressant. Hur visar sig 
graden av säkerhet – när är jag säker på min sak?277 
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leibniz: 
– Jag säger ju att där träder geometrin in och hjälper oss 
att defi niera gränserna. 

leibniz tar fram papper, penna och en passare.
– Se här, nu ska jag visa dig vad jag menar.

wittgenstein suckar:
– Det här börjar bli tröttsamt. Jag upprepar – det är inte 
geometrin som sätter gränsen. Det är du – med hjälp av 
användandet av det du lärt dig avseende geometri. 

leibniz pekar förvånat på sig själv:
– Jag?

göran nilsson:
– Det är ju som jag säger – jag vet när jag vet.

wittgenstein:
– Skulle säkerheten verkligen bli större genom en tjugo-
faldig kontroll?278 Betänk att man stundom blir över-
tygad om riktigheten i en uppfattning på grund av dess 
enkelhet, eller symmetri, dvs.: detta får en att gå över till 
den na uppfattning. Därvid säger man ungefär så här: ”Så 
måste det vara.”279

göran nilsson:
– Ja, det enkla ligger ofta i det svåra. Plötsligt ser man 
det bara – enkelt, att så här är det. Men det är en krokig 
väg att komma dit. Det är som man har en inre karta, 
över man har lärt sig. Jag måste ha tränat upp mycket … 
om jag säger att jag tränat upp mig från fyrtio års ålder. 
Det fi nns ju ingen avsiktlig träning, det har ju mer blivit 
en oavsiktlig träning – genom att man får mer och mer 
erfarenheter och lär mer och mer grejer och har ett gott 
minne.
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sven-göran:
– Jag tycker ni pratar en massa krångel. Sunt förnuft, 
säger jag. Det är att förenkla – att tänka enklare.

sven-mikael:
– Ja, och orden, ”måste det vara så här” kan man använda 
mycket och det här ”att göra tvärsom”.

göran:
– Och det går inte att tillämpa om man lärt sig ”automa-
tiskt för mycket” – på högskolan blir man preparerad med 
förutfattade meningar, så då kommer man aldrig med de 
där dumma idéerna, de värsta. Wittgenstein pratar om 
regler, fl odbäddar och sediment. Jag säger – bryt regler, 
fl ytta fl odbäddar och sediment. 

sven-mikael:
– Mitt svar är misstag. Trettio procent av all utveckling i 
världen kommer till av misstag. Det gäller alltså, när man 
uppfi nner att göra så många misstag som möjligt.

wittgenstein:
– Men vad är skillnaden mellan ett misstag och en själslig 
rubbning? Eller vari ligger skillnaden, om jag behandlar 
något som misstag eller som själslig rubbning?280 Kan 
man säga: Ett misstag har inte blott en orsak, utan också 
en grund? Och du, Göran säger att man måste tvivla. Kan 
man säga att ”Där det inte fi nns tvivel, där fi nns det inte 
heller vetande”?281 Vissa saker står emellertid ’fast’ för 
oss. Vi använder omdömen som princip(er) för fällande 
av omdömen.282 ”Alltsedan barndomen har jag lärt mig 
att fälla omdömen; detta har jag lärt mig känna som ett 
omdöme”.283 ”När vi börjar tro något så är det inte en 
enskild sats, utan ett system av satser. (Ljuset går så små-
ningom upp över det hela)”284
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wittgenstein:
– Har inte prövandet ett slut?285 

göran nilsson, vänder sig upplivad till wittgenstein:
– Du vet, när någon säger – det är omöjligt, det är det 
roligaste jag vet. I det omöjliga fi nns det möjliga. Allt från 
barnsliga grejer till komplicerade grejer. Jag säger att jag 
vet … men egentligen vet jag inte.

Den lugna vissheten?
Wittgenstein liknar vetandet vid ett slags erkännande, som 
slutet på en lidelse. ”Att säga – jag vet, är den lugna viss-
heten”.286

Jag minns ett avsnitt från TV-programmet Vetenskapen 
värld som visades för ett par år sedan. Temat var ”rymdfar-
koster och säkerhet”. En av de tidigare ryska rymdkapslarna 
kraschlandade på sin beräknade landningsplats ute i den 
sibiriska öknen. Ett oväntat fel hade uppstått. Det var inget 
av de cirka tvåhundrafemtio potentiella risker som rymd-
kapseln enligt riskkalkyl var behäftad med. Den fallskärm 
som skulle bromsa fallet löstes aldrig ut, då linorna hade 
trasslat in sig i varandra. Den var helt enkelt slarvigt hop-
vikt. Ett oväntat misstag – vem hade kunnat veta det? 

När inträder den lugna vissheten – när man bara vet? 
Wittgenstein skriver om att veta något det är när vi vet 

något med säkerhet. Och när vet vi det med säkerhet? Jo, när 
vi handlar med säkerhet – utan att tvivla. Han menar att 
säker evidens är ett antagande, ett antagande om att något är 
utan tvivel säkert. Det liknas vid ett ställningstagande.287 

”Satsen är sann eller osann” betyder egentligen bara att 
det måste vara möjligt att ta ställning för eller emot den. 
Men detta säger inte hur grunden för ett sådant ställ-
ningstagande ser ut”.288
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Hur ser grunden ut för vårt ställningstagande? När har vi 
nått gränsen för ett ställningstagande?

”Men grunderna för rättfärdigandet av evidensen har ett 
slut; – slutet är emellertid inte att vissa satser omedelbart 
framstår som sanna för oss, alltså ett slags seende från vår 
sida, utan vårt handlande, som ligger till grund för språk-
spelet”.289

Det är genom den mänskliga begreppsbildningen – språk-
spelet – som begreppen får sin mening. Vi lär oss satser av 
”sanningar” – att jorden är rund och att varje människa har 
två föräldrar. Det är vår gemensamma grund, vår gemensam-
ma erfarenhetsmassa. Wittgenstein poängterar dock att vi 
inte lär oss dessa satser skilda från varandra, utan de bildar 
istället ett system av satser – han uttrycker det som ”ett näste av 
satser”.290 Wittgenstein liknar det vid en grundmur. Ruckas 
dessa satser ruckas vår tilltro för denna grundmur.291 

Ropar jag i oktobernatten ut mot himlen – hallå är det 
någon där? Vet jag med säkerhet att ingen från rymden 
ropar tillbaka – ja, jag är här. Fast vet vi det med säkerhet? 
Vad har vi för evidens? Ekar det en dag en stämma tillbaka 
från rymden – ja, jag är här – då ruckas hela grunden för min 
existens. Nästet av satser luckras upp.
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11. Att gripa in i verkligheten 

Hösten 2004 fi ck jag ett telefonsamtal från en uppfi nnare 
från Täby och Danderyds uppfi nnareförening. Jag hade träf-
fat honom ett par månader tidigare i samband med ett upp-
fi nnarsymposium i Jönköping. Han berättade att han och 
några kollegor från föreningen skulle besöka en underleve-
rantörsmässa, vilket de gjorde varje år. Han frågade om jag 
ville följa med och jag tackade ja.

Vi gick runt och besökte olika montrar. Det är en mycket 
omfattande mässa så det fanns mycket att titta. Jag frågade 
om det var något särskilt han letade efter. Han berättade 
att han bara genom att gå omkring och titta fi ck uppslag 
till nya idéer. Dessutom kunde han hitta detaljer och delar 
som kunde vara användbara. Han höll bland annat på att 
kon struera en ny typ av brandstege. En god vän till honom 
hade varit tvungen att hoppa ut från ett hotellfönster under 
en brand, då det inte fanns någon enkel brandstege att an -
vända i det rum han vistades i. Jag frågade hur han visste 
vad han skulle leta efter? Han svarade att för honom var det 
fullkomligt logiskt. Han såg direkt om den lilla detaljen var 
det han sökte efter. Han sade att det här med att uppfi nna 
inte hade någonting med kreativitet eller slumpmässighet att göra, 
som många vill göra gällande. Att uppfi nna var logik – att pussla 
ihop det hela och se att – detta är det rätta. Det var glasklart. 
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Maxwells demon
Denna episod får mig att tänka på en essä med titeln 
”Maxwells demon eller om kreativitet” författad av Miroslav 
Holub.292 Holub inleder den med följande ord: 

”När vi hör eller uttalar ordet ’kreativitet’ förväntas vi 
anlägga en värdig, till och med from min – men också 
blyg sam, som om det inte berörde oss. Givetvis anser 
varje ut övare av de så kallade kreativa yrkena att det be -
rör honom i högsta grad, och genom styrkan i sin blyg-
samhet låter han skickligt antyda den förmodade styrkan 
i sin gudomliga gnista. Den blygsamma minen passar 
bra, eftersom den gudomliga gnistan brukar höra ihop 
med stråk av mänskligt vansinne, och dessa går inte att 
undvika ens genom en ganska så lång omväg. Vi bör inte 
glömma att de kriterier som brukar tillämpas på kreativa 
skapelser – unicitet, ovanlighet, grad av överraskning, ele-
gans i lösningen – är villkor som i anmärkningsvärd ut -
sträckning uppfylls av schizofrenas målningar. En gång 
ägde jag ett helt galleri sådana, vilkas värde blev uppen-
bart sedan de hade försvunnit vid en fl yttning. Jag kan 
säga att jag brukade sätta upp en mycket blygsam min, 
också djupt inom mig, när jag betraktade dem – och jag 
skulle aldrig har tillåtit mig att själv göra anspråk på krea-
tivitet.”293

Uppfi nnarna gör inte heller anspråk på att vara kreativa. 
De talar inte om sig själv eller sitt arbete i termer av krea-
tivitet. Vid närmare eftertanke tror jag inte att någon av de 
jag samtalat med har använt ordet kreativitet. De talar mer 
i termer av ett handgripligt problemlösande, prövande och 
uthålligt arbete – kopplat till funktion, form och tekniska 
lösningar. 
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*

Den demon Holub refererar till är en fi ktiv varelse, Maxwells 
demon. Han beskriver den som mycket effektiv, effektivare 
än oss själva. Den förvandlar oordning till ordning, icke-
användbar energi till användbar energi, ”det är en kreativ 
liten varelse”:

”Den sköter en liten skjutdörr som friktionslöst rör sig 
mellan två åtskilda kamrar i en behållare fylld med gas, 
det vill säga med kringvirvlande gasmolekyler, oberoende 
av hur vi föreställer oss dem. När en snabb molekyl kom-
mer från vänster öppnar demonen dörren på glänt, när 
en långsam molekyl närmar sig håller han dörren stängd. 
Om demonen gör det tillräckligt länge utan att tröttna 
kommer alla snabba molekyler att samlas i den högra 
kammaren, medan de långsamma blir kvar i den vänstra 
/…/ Det kommer att fi nnas ordning samt åtskillnad i 
koncentration, en möjlig energikälla. Genom detta mole-
kylurval har Maxwells geniala varelse skapat något av 
inget enbart genom att göra ett molekylurval.”294

Maxwells demon detroniserades efter att i åratal ha hem-
sökt fysikvetenskapen, i samband med Leon Brillouin och 
hans tillämpade informationsteori. Den hade inte klarat av 
att öppna dörren för observation, den kunde inte läsa av sin 
omgivning. Holub säger att ”inte ens information kan erhål-
las ur ett fysiskt ingenting.”295

*

Vad är det egentligen Maxwells demon gör? Öppnar och 
stänger dörrar, släpper ut och omvandlar energi? Han ska-
par nytt – en ny möjlig energikälla. Men är det kreativt? 

Holub säger att demonen ”trotsar termodynamikens andra 
lag och för tanken till Schrödingers berömda metafor om 
att livets väsen är absorption av negativ entropi från omgiv-
ningen.”296 Demonen trotsar lagar, automatiskt reagerar den 
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på det som kommer in när den lilla skjutdörren glider upp. 
Den är energisk, den jobbar på hela tiden. Kreativitet är inget 
trance liknande själsligt tillstånd. Det är snarare att aktivt 
handgripligt bryta in i verkligheten. Att trotsa lagar och bry-
ta upp kräver större energikällor och större motståndskraft 
mot problem än vanligt:

”Skapande innebär inte att något uppstår ur ingenting, 
utan det inför en ny kinetik i en redan existerande miljö 
– en organisation av ett redan givet rum.”297 

Holub funderar över vad det är för skillnad på vetenskaplig 
och konstnärlig kreativitet? Finns det någon skillnad? Han 
för in demonen i ”diktens vagga” och frågar sig om det inte 
är den (demonen) som släpper igenom ord genom dörren till 
hjärnan, hjärtat och andra metaforiska organ. Är det demo-
nen som skiljer snabba ord från långsamma ord och skapar 
ordning ur kaos och slump? Även Holub undviker ordet krea-
tivitet då han tycker det är ett för ”yppigt och färgstarkt ord”.

”Vad jag känner till är viljan att uppnå nya ting och gläd-
jen över nya ting, och dessa är identiska i vetenskap och 
konst. Jag tror inte att vetenskapliga och konstnärliga 
aktiviteter utesluter varandra hur skilda deras tekniker 
än må vara. Allt handlar om energier eller glöd, allt om 
transformation av energier.”298 

Holub avslutar sin essä med att säga att han själv aldrig har 
känt något som liknar kreativitet, och även om han hade 
gjort det, så skulle han aldrig för sitt liv erkänna det. Men 
han tycker mycket om demoner …

Om uthållighet 
Uppfi nnarna poängterar vikten av uthålligheten. Att hålla 
linjen och pröva till det inte går att pröva mer. Descartes 
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sätter upp ”tre eller fyra maximer” eller som han uttrycker det 
”en provisorisk moral för att kunna leva så lyckligt som möjligt”. 
Den andra maximen lyder:

”Att vara så fast och beslutsam i mitt handlande som 
möj ligt och att lika ståndaktigt följa de mest tvivelaktiga 
meningar, då jag en gång bestämt mig för dem, som om 
de varit mycket säkra.”299 

Descartes uppmanar oss att hålla kursen då ”… våra hand-
lingar här i livet ofta inte tillåter något uppskov /…/ och då 
vi inte förmår att urskilja de riktigaste meningarna, bör följa 
de sannolikaste …”300 

Håller vi inte kursen blir vi kvar mitt i skogen. Genom 
pröva fullt ut kommer vi till slut till någon plats som i alla 
fall är bättre att stå på, än att irra omkring mitt i skogen. 
Man måste ha en slags hållpunkt att utgå ifrån. Det kräver uthål-
lighet och envishet – vägen kan vara lång och den kan ändra 
skepnad, vilket gör att vi kan börja tvivla – igen.

Att öppna stängda dörrar
Sommaren 2004 träffade jag Lotten Svensson-Flor. Lotten 
driver ett litet konsultföretag som jobbar med affärs planer, 
EU-ansökningar, centrumledning och stadsaktiviteter. Lotten 
fi ck, tillsammans med en annan företagare, Thomas, idén 
till att utveckla ett IT-verktyg för att underlätta affärstrans-
aktioner, ekonomiskt och juridiskt, mellan EU-länder. 

Lotten berättar:
”Kortfattat handlade det om att få människor att arbeta 

på ett likartat sätt för att snabbare få hem pengarna i affä-
rer. Vi träffade näringslivssekreteraren på kommunen julen 
2001. Hon sa att det lät spännande och att hon kunde hjälpa 
till med att formulera en EU-ansökan för projektet. Vi hade 
kollat innan om det fanns något liknande system, men det 
fanns det inte. Alla vi pratade med var medvetna om proble-
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met och om behovet av att utveckla en gemensam nordisk 
praxis. Man vill ju inte få betalt i får?

Lotten berättar att hon ringde Euro info Centre och att 
de sade:

– Det låter som en bra idé, men det har vi inte tänkt på. 
Men det fi nns inte här så du måste nog ringa Bryssel.

Men, jag sa:
– Kan inte ni hjälpa mig med det här? Ni ”är ju Bryssel?”
Men nej, det gick inte. Jag känner ju ingen i Bryssel. Jag 

frågade politiker om hur de gjorde. Jag ringde till högsta 
chefen och sa: 

– Vi är ifrån Sverige och vi har en jättebra idé om hur 
man kunde göra och så vidare … 

Han sa:
– Varför ringer du inte till min assistent?
– Nej, sa jag, det är bättre att ringa den högsta chefen 

direkt, men så gör man inte inom EU.
Och jag ringde igen och igen. Jag fi ck hjälp här i Sverige 

och till sist hamnade vi hos den där människan i Bryssel 
igen. Han tyckte att det var lite roligt och att jag var den 
mest enträgna och envisa människa han hade råkat ut för. 
Jag började skriva på en jättestor ansökan. Jag skrev och 
fyllde i rutorna rätt. Jag skickade in, men de sade:

– Ni får inte vara kommersiella.
– Jaha, sade jag, men vi är konsulter – hur gör vi då?
– Ja sade han, typ universitet måste driva det här.
– Men sa jag, universitet kan ju inte driva det här? 
Men vi fi ck en smart idé, vi bildade en ideell förening och 

sökte genom den. Då kunde de inte säga något. De fattade 
ingenting av vad vi höll på med. Vi var med på ett par uttag-
ningar. De hade aldrig haft någon sådan ansökan tidigare, 
den passade ju inte in någonstans. Men det är ju jättebra, 
tyckte jag. Det vi hade kommit på var nytt och till nytta för 
alla.

Men vi fi ck inte igenom ansökan, och blev jätte besvikna. 
Vi hade lagt ner massor av arbete på det. Thomas var arg 
på hela EU, detta var hösten 2002. Vi borde ha fattat det, 
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men jag fattade inte systemet därnere i Bryssel, hur det 
går till. Vid den här tidpunkten var jag ganska tillplattad. 
Thomas och jag bestämde oss, på stående fot – vi tar ett lån 
och köper in det här IT-systemet i alla fall. Så vi startade ett 
bolag. Jag tog ett lån på trehundratusen kronor. Så vi drog 
igång och raggade advokater utomlands för att få med dem 
på vår idé.

Karin:
– Men ditt eget företag, drev du det samtidigt?
Lotten:
– Ja uj ja, jag måste ju leva på något. Lånet är nu avbe-

talat.

*

Lotten är mycket energisk, hon jobbar på och kliver rätt över 
problem. Hon bryter regler och lirkar upp stängda dörrar. 
Går det inte att göra på det ena sättet så får man pröva något 
nytt. Likt Maxwells demon omvandlar hon energi, oordning 
till ordning, icke-användbar energi till användbar energi. 
Det är ett uthålligt arbete – men hon jobbar på. Lotten säger 
att hon inte passar in i en fyrkantig ruta. Många försöker 
placera in henne där, men säger hon, jag passar inte in där, 
jag är rund. Lottens berättelse är fylld av hinder och stopp, 
men hon kan inte låta bli. 

Lotten:
– Jag försöker stänga dörrarna själv ibland och säger – nej, 

jag ska inte öppna, inte ens pilla på den, men jag måste. Jag 
kan inte låta bli. Och jag vet att det handlar så mycket om 
fokus, att tvingas att göra saker, även det som är urtråkigt. 
Jag är nog för ambitiös egentligen. 

Holub säger att allt handlar om energier eller glöd … om 
transformation av energier.
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Om misstag

Göran: 
– När man har gjort tillräckligt många misstag och själv 

kommit underfund med vad man har gjort, då blir man 
mycket mer kritisk mot sig själv – för att slippa göra misstag. 
Det kanske är en bit av det sunda förnuftet, att man testar sig själv 
grundligt.

Sven-Mikael:
– Trettio procent av all utveckling i världen kommer till 

av misstag. Den intelligenta och uppfi nningsrika personen 
säger, om misstag – vilken fi n slagghacka det kan bli av det 
här. Det gäller alltså, när man är uppfi nnare, att vara så dum 
som möjligt … hahaha, och göra så många misstag som 
möjligt. Bondförstånd är kanske att utnyttja misstagen. Som 
när vi på yrkesskolan skulle fl ytta en tung fräs till en annan 
avdelning. Göran och hans kollega Edström hade vetskap 
om att man kunde lyfta saker med luft. Så vi tänkte att vi 
också kunde använda oss av luft, trots att maskinen vägde 
över tusen kilo. Vi spikade fast en gummislang under en 
tjock spånskiva och ledde in luft i en luftslang med ventil. 
När vi satte på den tunga fräsmaskinen blev gummislangen 
helt platt förstås. Jag sa – klart! Och så släppte kollegan på 
lufttrycket och BRRRRRRRRRRRRRRRR, maskinen bör-
jade hoppa så rappningen släppte i taket under. Vi analyse-
rad situationen – vad hände? Vi prövade en gång till, slang-
en var först platt och lyftes sedan upp när tryckluften kom. 
Då började den hoppa upp och ner. Det var så Göran kom 
på O-ringen, som är var grunden för Slagghackan.

Göran:
– Ja, jag brukar berätta om det när jag är på Tekniska 

mässan. Det är likadant med gravyrpennan. Jag hade tänkt 
tillverka en pålkran, men för det fordrades en insats på fl era 
miljoner kronor. Det hade jag inte råd med. Så det blev en 
gravyrpenna av det istället, det var ju ungefär samma sak, 
tryckluftsdriven … det är säkert! 
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Han fortsätter:
– Ja, det ligger något i det där, med misstagen, för då bör-

jar man penetrera det hela från grunden. Om man har den 
inställningen att man är nyfi ken. Är man inte nyfi ken – då 
blir det ju ingenting.

Ett lekperspektiv på kunskap
I avhandlingens sjunde kapitel Sunt förnuft återges ett sam-
tal på LIST. Jag frågar Sven-Mikael hur hans sunda förnuft 
ser ut. Han svarar ”man måste våga skoja – också, men jag 
vet inte”. Det kan låta som en spontan kommentar som han 
kanske inte menade så mycket med, men att våga skoja slog 
an en ton hos mig.

I Gunnar Bergendals bok Ansvarig handling ingår en upp-
sats med titeln ”Ett lekperspektiv på kunskap”.301 Bergendal 
inleder med att refl ektera över Wittgensteins begrepp språk-
spel. Bergendal skriver att ”… ett språkspel inte är något 
inomspråkligt, utan ett spel som knyter ihop språket med 
vad vi gör och med verkligheten i stort …”302 

Bergendal refererar till Karl Jasper och det tyska begrep-
pet – Erkenntnis. Bergendal skriver att det handlar om ”’kun-
skap som vunnen, erövrad insikt’, att förstå vad en sak hand-
lar om, urskiljning”303 I insiktens väsen fi nns en rörelse, en 
rörelse mellan tanke och erfarenhet. Rörelsen kan liknas vid 
ett spel som sätter språket i rörelse där vi söker de träffande 
språkliga uttrycken, nyanserna och förbindelserna för att 
kunna visa på något.304 

Bergendal ställer frågan – Vad är lek eller spel? Han hit-
tar ledtrådar i Johan Huizingas Homo ludens – den lekande 
människan.305

”Lekande kastar sig den språkliga fantasin mellan det 
innehållsliga och det tänkta.”306

Mina tankar går till en ordlek som jag och mina tre äldre 
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barn brukade leka som tidsfördriv under semesterresor i 
bilen. Det är en lek som vi har hittat på själva (tror jag – det 
fi nns säkert motsvarande lekar). Vi kallar leken ”gissa dju-
ret” och den går till på följande sätt:

En av oss tänker på ett djur, de andra skall med hjälp av 
frågor söka sig fram till vilket djur det är. Leken följer vissa, 
av oss, konstruerade regler:

1. Den som tänker på djuret inleder leken med att ge 
några ledtrådar, till exempel att det är ett mycket litet 
djur. 

2. Frågorna ställs i tur och ordning, endast en fråga per 
person. 

3. Frågan får endast besvaras med Ja eller Nej. 
4. Den som först kommer på lösningen har vunnit och 

blir den som i nästa omgång får tänka på ett djur. 

Leken är spännande. De som frågar vet ingenting om djuret 
från början. Den som tänker på djuret är den enda som vet 
och har därmed ett övertag på oss andra. Med hjälp av frå-
gor erövrar vi mer kunskap om djuret. I våra tankar skiftar 
det gestalt under lekens gång. Frågor och svar ger nya vänd-
ningar: ”Är det ett djur som fi nns i Sverige?” Svaret blir Ja. 
I ett ögonblick byter djuret gestalt från lejonet på savannen 
till en räv i en svensk granskog 

Vi skrattar mycket åt djuret som växer fram. Att vara den 
som tänker på djuret ger en känsla av välbehag – fråga på ni 
bara – jag har svaret. När den yngsta i syskonskaran, som 
numera är sex år gjorde sin entré och ville vara med änd-
rade vi reglerna något. Djuret skall vara något som hon bör 
känna till och ibland (fast hon vet att man inte får) skiftar 
hon själv djur under lekens gång. Det är ingen uttalad regel-
ändring, det är mer en modifi ering och anpassning som fort-
farande ligger inom spelets gränser. Leken är fortfarande 
samma lek. 
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*

Huizinga anger vissa formella kännetecken på leken:307

1. Leken är ett fritt handlande – den är inte påtvingad. Men 
ger vi oss in i leken har vi ändå en ”ansvarighet mot 
leken själv, dess regler, deltagare och lekens syfte”. Det 
är en frihet som grundas i ett ansvarigt handlande – ett 
ansvar för den lek man deltar i. 

2. Leken är inte det ”vanliga livet” eller det ”egentliga livet”. I 
leken träder vi in i en annan sfär. Leken fordrar vissa 
färdigheter och kunskaper. I leken eller spelet kan vi 
utveckla vår skicklighet. I leken ”gissa djuret” utveck-
lar vi vår skicklighet i att fråga och i tanken hitta för-
bindelser och ledtrådar. Dessutom förutsätter den en 
god föreställningsförmåga. 

3. Lekens slutenhet och begränsning. Vi skapar oss vårt lek-
rum – vår lekplats. Det kan vara Göran Nilssons verk-
stad, korsordet vid köksbordet och ”gissa djuret” som 
vi bara leker i bilen under längre resor.

Huizinga liknar leken vid en andlig skatt i minnet. Den be -
varas i minnet så att vi kan upprepa den. Den upprepas men 
är inte identisk för vid varje tillfälle är det en ny tid och rum-
met skapas på nytt. När uppfi nnaren går in i sin verkstad går 
han in på nytt varje gång. 

*

Bergendal refererar även till en recension av två böcker om 
uppfi nningar, som lyfter fram leken snarare än nöden som 
uppfi nningarnas moder: 

”Leken förenar koncentration och öppenhet, allvar och 
infall. I leken är vi fria att pröva sådant som i realiteternas 
värld anses onödigt eller omöjligt, ta upp trådar som inte 
hör hemma (eller inte anses höra; Bergendals anm.) till 
saken, och allmänt göra oss döva för omgivningen.”308
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Mina tankar går till Lottens berättelse om EU-projektet och 
om att öppna stängda dörrar. Bergendal skriver att leken 
är ett sätt att ”ställa sig själv och världen på prov”.309 Man 
utforskar verkligheten och är samtidigt en medskapare till 
verkligheten. 

”I mötet med det oväntade visar spelaren upp sin skicklig-
het och sin säkerhet. Ovissheten ger åt spelet än säregen 
spänning som skapas av att spelaren övervinner motstånd 
eller skall få grepp om ett nytt läge.”310

I det mötet visar spelaren sin handlingskraft, energi, uthållig-
het och påhittighet. Spelaren griper in i verkligheten, öppnar 
stängda dörrar och kliver in i det ovissa. Man ställer sig till 
verklighetens förfogande. Det är ovisst och samtidigt spän-
nande då man inte på förhand vet spelets utgång. Lotten 
säger att ”saker blir vad man gör dem till” Bergendahl skri-
ver att tänkandet har en karaktär av kamp. Att gripa in i 
verkligheten är att en medveten och aktiv handling. Ett val 
och ett beslut där verkligheten sätts på prov:

”Därmed har också kunskap som insikt, som ett spel mel-
lan tanke och erfarenhet, i vilket verklighetens sätts på 
prov, ett drag av kamp. Denna kamp kan vi se i bearbet-
ningen av naturen, men också i människors samarbete 
och inbördes motsättningar. Att vinna kunskap är att över-
vinna världen, inte minst självövervinnelse. All insikt bör-
jar med att man bortser från något självklart, säger Jaspers 
(Nachlaß zur philosphischen Logik S191.) Att inse är övervin-
nande av fördomar.”311 
 

Ger man sig in i leken får man leken tåla. Lotten säger att 
hon ”riskar”, då hon lånar trehundratusen kronor och där-
med pantsätter sin skog. Att slåss för något man tror på och 
att gå in för något med hull och hår. Det är en del av lekens 
regler. 
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Motstånd
Plötsligt sätts ett hinder upp, det kan vara den egna tanken, 
tvivlet, det kan vara andra som spjärnar emot. Wittgenstein 
säger att efter ”tvivlet kommer efter tron”.312 När något 
börjar stå klart för oss sviktar tron och tvivlet kommer – ett 
inre motstånd. Kommer det att fungera, blir det något bra 
av det här? Tvivlet och motståndet kan även komma från 
en annan människa, en vän, samtalspartner eller rådgivare. 
Motståndet föder en spänning som ger vitalitet och spänst 
för att driva arbetet vidare. Det blir något ta spjärn mot och 
skärpa sin prövning. Det kan även vara motståndet som till 
slut gör att man släpper idén. Man befriar sig från idén som 
ligger där och väsnas. 

*

Utdrag från samtal med Göran Nilsson, Sven-Mikael Mickels-
son och Sven-Göran Larsson på LIST: 

Karin (till Göran):
– Brukar du ringa någon?
Göran:
– Jag håller på mycket med energi och världsrymden just 

nu och det får jag älta själv.
 Karin:
– Varför då? 
Göran: 
– För det fi nns ingen att prata med, för offi ciella personer 

har andra tankar.
Karin:
– Men kan du prata med någon om annat som inte hand-

lar om så svåra saker?
Göran:
– Ja, jag har haft en väldig nytta av Sven-Göran
Karin:
– Hur då?
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Göran:
– Ja, han har sagt emot mig. 
Karin:
– Vad händer när han säger emot?
Göran:
– Då får man nya infallsvinklar. 
Sven-Mikael:
– Du blir förbannad först.
Sven-Göran:
– Ja, han slänger på luren …

För att kunna övertyga en person måste tanken skärpas och 
tankekedjan byggs upp steg för steg. Göran säger att har man 
det bara i huvudet så ”går du i genvägar”. Genom att berätta 
för någon annan tvingas man vara logisk, steg för steg. 
Ibland kommer det en fråga som ger nya infallsvinklar. Det 
är svårt att släppa grejen man håller på med. 



20112. Om konsten att bryta en regel

12. Om konsten att bryta 
en regel 

Titeln Konsten att uppfi nna hjulet två gånger fi ck jag idén till 
under ett innovationssymposium i Söderhamn våren 2004. 
Dagen avslutades med en paneldebatt som olika innovations-
företrädare deltog i. Under debatten sade en innovations-
rådgivare att en av deras viktigaste uppgifter var att se till att 
man inte uppfann hjulet två gånger. Var något redan uppfunnet 
så skulle man inte uppfi nna det ingen då det var bortkas-
tad tid och arbete. Detta uttalande, som också är en vanlig 
förkommande klyscha, fastnade hos mig. I den låg ett anta-
gande som kändes fundamentalt fel. 

Jag menar att hjulet uppfi nns gång på gång och att det ska 
uppfi nnas gång på gång. Ur det gamla kommer det nya. För 
vad är ett hjul? Det är något som är byggt för att rulla. Det är 
grundläggande fysikaliska principer för rörelser, energi och 
motstånd. Det är även design och konstruktion. När jag tes-
tade min titel på en man från högskolan i Kalmar sade han 
att – det stämmer. Sedan berättade han ingående för mig 
hur det går till under däckbyten på Grand Prix-tävlingar. 
Tävlingsbilen kör in i Pirellistallets depå. Däckspecialister 
från Pirelli arbetar snabbt och under största hemlighets-
makeri med att byta och justera däck, under pågående täv-
ling. Det är ett pågående utvecklingsarbete, där hjulet upp-
fi nns gång på gång.
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I en artikel i Jönköpingsposten från den 11 oktober 2005, 
noterar jag rubriken ”Navet för alla motorcyklar”. I den be -
rättas om ett nyuppfunnet ”universalnav”, som passar alla 
motorcrosscyklar. ”Nu går det att köpa hoj till hjulen istäl-
let för tvärtom”, berättar uppfi nnaren Torbjörn Bergh. Han 
hade uppmärksammat att det fanns ett oändligt antal hjul 
till motorcrosscyklar, vilka hade fästen som enbart passade 
för en crossmodell. Svaret på det problemet var att uppfi nna 
ett nytt hjulnav. Han uppfann hjulet en gång till. 

*

Uppfi nnaren uppmärksammar något. Detta något kan vara 
grundläggande fysikaliska och matematiska regler och prin-
ciper, i detta exempel principer för hjul. Kan dessa principer 
kombineras på ett annat sätt – ett nytt nav? En kombination 
av något befi ntligt som får oss att se det ur ett nytt perspek-
tiv?

*

Nya kombinationer och förbindelser är även några av 
utgångspunkterna i Joseph Schumpeters ekonomiska teori-
bildning från 1911.313 Schumpeter menar att det är en omöj-
lighet att på förhand veta alla kända föreliggande fakta och 
detaljer. För att kunna åstadkomma någonting måste man 
använda sin intuition: 

”Here the success of everything depends upon intuition, 
the capacity of seeing things in a way which afterwards 
proves to be true, even though it cannot be established at 
the moment, and of grasping the essential fact, discarding 
the unessential, even though one can give no account of 
the principles by which this is done.”314 
 

Schumpeter lyfter även fram vikten av att kunna bryta mot 
gamla tumregler. Han menar att alltför noggrann förberedel-
se, specialkunskap, intellektuell och logisk analys, kan sätta 
många hinder i vägen. Istället förordas en mer öppen och 
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allmän kunskap om ”the natural and social world”. Den 
kunskapen ger oss hållpunkter och viss kontroll på fakta 
samtidigt som det ger det nödvändiga utrymmet vi behöver, 
för att kunna vidga världen runt omkring oss. Detta kan 
jämföras med att arbeta med ”syntetiska problemlösnings-
ansatser” som är en vidgande och sökande process där fl era 
perspektiv på problemet belyses och allt är öppet för pröv-
ning.315 Uppfi nnaren säger att man måste gå utanför det man 
har lärt sig. Samtidigt måste man kunna bevisa och visa på det 
nya, framförallt om det gäller en ny och genomgripande idé. 

*

I uppsatsen ”Mannen i klippan” skriver Gunnar Bergendal 
att vi inte kan befria oss från våra fördomar, vi ”kan inte 
göra rent hus med dem”: 

”Vi möter ju ständigt nya situationer och händelser som 
kräver vårt ställningstagande – vi kan inte varje gång 
fullständigt klargöra den föreliggande saken. Vi får utgå 
från de föreställningar vi redan har (eller sådana som står 
till buds).”316

Gunnar Bergendal citerar Elias Canetti:

”Han bemödar sig att inte förlora för många fördomar på 
en gång. Försiktigt, långsamt, annars blir det inget kvar 
av honom.”317

*

Att bryta en fördom är att bryta mot en tradition, ett möns-
ter och en praxis. Wittgenstein använder begreppet regler 
och regelföljande – praxis. Dessa regler går inte att urskilja 
en och en, de är snarare att betrakta som nästen av satser.318 
Detta kan jämföras med Gadamers begrepp tradition och 
hori sont.319 Wittgenstein liknar regelbrytande vid förskjut-
ningar i erfarenhetssatser, där vissa satser är mer stelnade 
och andra mer fl ytande. 
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Genom dessa vackra och poetiskt formulerade paragrafer 
liknar Wittgenstein våra fördomar vid en mytologi – ett inlärt 
spel med nedärvda regler. En kuliss för livets teater.320 

§ 94 Men min världsbild har jag inte därför att jag förvis-
sat mig om dess riktighet; inte heller för att jag är 
övertygad om dess riktighet. Utan den är den ned-
ärvda bakgrunden mot vilken jag skiljer mellan sant 
och osant.

§ 95 De satser som beskriver denna världsbild kunde 
höra till ett slags mytologi. Och till sin roll liknar 
de spelregler, och spelet kan man också lära sig rent 
praktiskt, utan uttalade regler.

§ 96 Man kunde föreställa sig att vissa satser med for-
men av erfarenhetssatser hade stelnat och fungerade 
som ledning för fl ytande erfarenhetssatser som inte 
stelnat; och att detta förhållande ändras med tiden, 
i det att fl ytande satser stelnade och stela blev fl y-
tande.

§ 97 Mytologin kan igen bli fl ytande, tankarnas fl odbädd 
förskjutas. Men jag skiljer vattnets rörelse i fl odbäd-
den och dennas förskjutning; fastän det inte fi nns 
någon skarp åtskillnad mellan dem.

§ 98 Men om någon sade ”Alltså är också logiken en erfa-
renhetsvetenskap”, så skulle han ha orätt. Men detta 
är riktigt, att samma sats en gång kan behandlas 
som underkastad erfarenhetens prövning, en annan 
gång som regel för prövning.

§ 99 Ja, den där fl odens strand består delvis av hårt berg, 
som inte förändras alls, eller bara omärkligt, och 
delvis av sand, som än här, än där spolas bort eller 
förs till.
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Vad i hjulet är mer fasta regler – likt berget? Vad är mer 
fl ytande regler? Är hjulets grundläggande fysikaliska regler 
mer fasta – är ytan, designen mer fl ytande? När är det inte 
längre ett hjul? Är ett fyrkantigt hjul ett hjul – eller är det en 
fast regel, att hjulet är runt?

Jag minns en episod från mitt första möte med Göran 
Nilsson. Vi står vid hans verkstadsdörr och tittar på en del 
prylar som står uppställda bredvid dörren. Där står bland 
annat en gammal barncykel med ett stort rostigt låsverk-
tyg på. Göran pekar på cykeln och säger att hans dotter har 
intresserat sig för el-allergi och att han själv har börjat fun-
dera på det. Jag minns att jag tänkte – hur hänger cykeln och 
låsverktyget ihop med el-allergi? Sven-Göran, som också 
var med, pekade på en annan pryl, en ”silvrig konformad 
metallsak”. Han frågade – vad är det där? Göran svarade – 
det är aluminium.

*

I skrivandets stund ler jag åt denna episod, men jag har svårt 
att sätta fi ngret på vad det är det som är så roligt. Det är 
nog Görans växling där ett ting är mer rörligt och upplöst – 
cykeln med bygellåset, medan det andra är fast – aluminium. 
Sven-Göran förväntar sig att även den ”silvriga konformade 
metallsaken” är under ett slags upplösning … Men nej, det 
var aluminium, punkt slut. Och för Göran var den säkert 
ett stycke aluminium, just då i alla fall. Den var inte satt i 
rörelse, än. Den stod väl där för att det kan vara bra att ha till 
något. Och med detta något kan aluminiumet sättas i rörelse. 
Sven-Mikael säger att sunt förnuft är att våga skoja. Är det 
att skoja med prylarna och att sätta våra fördomar i rörelse?

Det dramatiska inslaget i regelbrytande
Albert Einstein och Sigmund Freud hade vissa gemensamma 
drag. I Howard Gardners bok Skapande genier beskrivs båda 
som våghalsiga, envisa, ambitiösa, självsäkra och beredda att 
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ensamma driva sina teser vidare. Båda ifrågasatte etablerade 
föreställningar om verkligheten. De till och med välkomna-
de strid.321

Att driva på för att luckra upp och fl ytta det stelnade sedi-
mentet i fl odbankens grund, i det ligger ett dramatiskt inslag. 
I Øyvind Pålshaugens diskussion kring Kants analys av det 
sublima är just själva upplösningen av det föreställda – att se 
tinget ur ett nytt ljus – ett slags uppbrytande och icke-lust-
fyllt inslag.322 Detta efterföljs av en mer lustfylld känsla, vil-
ken infi nner sig när det upplysta fyllts med mening och har 
satts in i ett meningsfullt sammanhang. 

*

Att bryta regler och överträda gränser är att ta en risk. Att 
uttala det nya är att sätta ner foten och utmana. När Freud 
formulerade sina hypoteser om neuroser, drömtolkning och 
människans själsliv utvecklade han en helt ny terminologi 
för att beskriva själsliga medvetna och omedvetna proces-
ser. Säkerligen ett mycket krävande och skapande arbete – i 
konsten att uppfi nna de rätta benämningarna. Gardner ger 
ett smakprov på Freuds täta och komplicerade text:

”Vidare avslutas psineuronerna i phineuronerna. Till de 
förra överförs en del av Qn, men det är endast en del 
– kanske en kvot, som motsvarar storleken på ett intercel-
lulärt stimulus. I detta läge uppstår frågan huruvida Qn 
som överförts psi kanske inte ökar i proportion till Q som 
strömmar i phi, så att ett kraftigare stimulus ger en starka-
re psykisk effekt. Här verkar fi nnas en särskild mekanism 
som återigen håller undan Q från psi.”323 

Freud ville visa på det nya, han ville göra det publikt och 
få ett genombrott – ett erkännande. Enligt Gardner valde 
Freud naturvetenskapens språkliga tradition där alla psykiska 
mekanismer beskrivs i form av neurologiska förbindningar 
och konversioner av energitillstånd. Genom det sökte Freud 
nå sin publik och undvika feltolkningar. Det var kanske ett 
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sätt att legitimera de nya upptäckterna genom att placera in 
dem inom en existerande vetenskaplig domän – en strävan 
efter ett erkännande och en förståelse?324 Kom mer mina 
upptäckter att uppfattas som galenskap eller som geniala? 

*

I boken Theater and Knowledge jämför Allan Janik dramats 
epistemologi med den praktiska kunskapsbildningen.325 
Han menar att det fi nns många likheter mellan drama och 
när vi står inför någon form av genombrott i det praktiska 
arbetet. När vi lider nederlag är det att likna vid en ”trage-
di”. När vi når framgång kan det liknas vid ett genombrott 
– ett ”chatarsis”.326 Janik refererar till regissören och förfat-
taren Peter Brooks beskrivning av livet och arbetet på en 
teater. Brook säger att teatern är ett praktiskt arbete i koncen-
trerad form vilket reducerar tid och rymd. Man blir en arbe-
tande enhet där tiden står stilla och all koncentrerad närvaro 
är riktad mot det jag gör.327 Nedanstående avsnitt har Janik 
hämtat från Peter Brooks The Empty Space:328

In everyday life, ’if ’ is a fi ction, in the theater ’if ’ is an 
experiment.
In everyday life, ’if ’ is an evasion, in the theater ’if ’ is the 
truth.
When we are persuaded to believe in this truth, the theat-
er and life are one.
This is a high aim. It sounds like hard work.
To play needs much work. But when we experience the 
work as play, then it is not work any more.
A play is a play.

Teater och drama kan ses som en spegling och koncentration 
av livet som det är. Det Janik vill visa är att mänsklig sam-
hörighet, tro, sanning, ångest, glädje, sökande och experiment 
inte enbart har sin plats på teatern. De är snarare drivkrafter 
för mänsklig handling som visar på den eviga möjligheten som 
livet skänker, att börja om, gång efter gång – att skapa nytt. 
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Det omvälvande inslaget
I början 1960-talet (1962) publicerar vetenskapshistori-
kern och fi losofen Thomas S. Kuhn sin bok De vetenskapliga 
revolutionernas struktur.329 Genom den vill han visa att för-
ändringar inte är en ackumulativ och evolutionär process, 
utan snarare revolutionerande i sin karaktär. Kuhn använder 
begreppen paradigm och paradigmskifte för att illustrera 
detta, där begreppet paradigm står för:

1. Hela den uppsättning av föreställningar, värderingar, 
metoder osv. som är gemensamma för medlemmarna 
inom ett givet samfund.

2. Ett element i denna uppsättning, nämligen de före-
bildiga konkreta problemlösningar som, när de an -
vänds som modeller eller exempel kan ersätta direkta 
regler för att lösa de övriga problemen inom normal 
vetenskap.330 

Det fi nns tydliga förbindelser mellan Kuhns begrepp para-
digm och Wittgensteins praxisfi losofi . Wittgenstein uttryck-
er den första betydelsen av paradigm i termer av samman-
hängande satser och nästen av satser.331 Kuhn beskriver det som 
en väv och mönster av sammanhängande fakta och teorier.332 
Kuhns andra betydelse av begreppet paradigm – förebildliga 
konkreta problemlösningar – kan jämföras med Wittgensteins 
regelföljande – där de förebildliga problemlösningarna ligger 
till grund för de metoder vi skolas in i och praktiserar. 

*

Enligt Kuhn har ett paradigm karaktären av ”normal veten-
skap”. Under sin höjdpunkt är paradigmet så starkt grundat, 
och genom forskning så bekräftat, att det framstår som ena-
stående och oantastligt. Forskning och utveckling inom para-
digmet sker kumulativt inom paradigmets ramar och genom 
paradigmets förebildliga problemlösningar och exempel. 
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Nor malvetenskapens inriktning är fördjupning och partikulär 
forskning på detaljnivå där resultaten bekräftar och förstärker 
paradigmets intellektuella potential, både teoretiskt och ex -
perimen tellt. Paradigmets teorier och lagar är inte att betrak-
ta som färdiga produkter utan snarare som ett slags schema 
som bär med sig ett antal framtida tillämpningar. Dessa har 
fortfarande en attraktionskraft som drar nya forskare till sig, 
vilket gör att det inte fi nns någon motivation till att utveckla 
alternativa teorier. Snarare är forskningens syfte att verifi era 
och förstärka rådande paradigm. Lyckas man inte hitta en 
lösning på det problem som uppstår inom paradigmets ram, 
är det något som drabbar forskaren – inte teorin.333

Under den normalvetenskapliga perioden framkommer 
då och då oväntade fakta och nya teorier formuleras. Kuhn 
benämner dessa som anomalier – olåsta gåtor. Den vetenskap-
liga revolutionen inleds med upptäckter som på något sätt 
bryter mot paradigmets förväntningar då de går utanför 
paradigmets befi ntliga väv av fakta och teorier. Dessa upp-
täckter kan komma som en chock och inleda en kris inom 
paradigmet. Vissa anhängare till upptäckten söker med olika 
medel verifi era upptäckten, medan anhängarna till paradig-
met söker falsifi era upptäckten. Kuhn skriver att ”de föränd-
ringar som upptäckter medverkade till var både destruktiva 
lika väl som konstruktiva”334 

*

Den vetenskapliga revolutionen inträder när den normal-
vetenskapliga verksamheten kommer in i en fas då nya alter-
nativ på problemlösning börjar tillåtas. Dessa alternativ (ano-
malier) lades tidigare åt sidan, nu börjar de diskuteras mer 
öppet. Den fasta bas som normalvetenskapen tidigare repre-
senterade börjar lösas upp. De förebildliga problemlösning-
arna blir allt vagare och diffusa. Ett kristillstånd inträder där 
det tidigare ”normala” börjar betraktas som ”icke-normal”. 
Ett symtom på att man befi nner sig i en övergång till ett nytt 
paradigm är att forskare inom existerande paradigm börjar 
förändra sin forskning: 
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”När de konfronteras med en anomali eller en kris-
situation betraktar forskarna de existerande paradig-
merna på ett annat sätt och deras forskning ändras där-
efter. Ökningen av sinsemellan konkurrerande varianter 
av paradigmet, villigheten att pröva allt, uttrycken för 
explicit missnöje, fl ykten till fi losofi n och till en debatt 
om grunderna, allt detta är symptom på övergången från 
normal till extraordinär vetenskap.”335

I detta kristillstånd börjar nya alternativa formuleringar 
betraktas som mer attraktiva. Nu är processen inriktad på 
att hitta en ny föredömlig, enastående och tillräckligt oavkla-
rad problemlösning som på nytt samla forskningssamfundet. 
Det råder ofta en tävlan mellan fl era varianter av paradigm-
kandidater. När en av dessa vunnit erkännande är skiftet av 
paradigm och den vetenskapliga revolutionen ett faktum. I 
och med det förändras tidigare regler för att anpassas till och 
kunna accepteras inom det nya paradigmet.336 

Kuhn poängterar att övergången från ett paradigm till ett 
annat inte kan tvingas fram. Han talar snarare om ett livslångt 
motstånd:

”Källan till motståndet är övertygelsen om att det äldre 
paradigmet förr eller senare kommer att lösa alla sina pro-
blem, att verkligheten kan tvingas in i det mönster som 
paradigmet utgör”337

Ett paradigmskifte kan liknas vid att en gestaltförändring har 
ägt rum, vilken ”måste ske på en gång, (men inte nödvän-
digt vis ögonblickligen) eller inte alls”.338 I och med det nya 
paradigmet ser vi världen i ett nytt ljus, begreppen får en ny 
betydelse och nya begrepp gör sitt intåg. I och med Ein steins 
relativitetsteori blev rummet ”krökt”. Tidigare var det ”plant, 
homogent, isotropiskt och opåverkat av när varon av mate-
ria”.339 

Kuhn skriver:
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”För att åstadkomma övergången till Einsteins univer-
sum måste hela den begreppsmässiga väv vars trådar är 
rum, tid, materia, krafter och så vidare förändras och på 
nytt i sin helhet läggas över verkligheten. Bara männis-
kor som tillsammans genomgått eller misslyckats med att 
genomgå den förändringen skulle kunna upp upptäcka 
vad de var ense eller oense om.”340

System och regelföljande
Det är intressant att notera den kritik som Kuhn bemöter 
i sin efterskrift från 1969.341 Han kritiseras bland annat för 
sin hänvisning till underförstådd kunskap och intuition. Kuhn 
skriver att ”några läsare har fått intrycket att jag låter veten-
skapen vila på oanalyserbara intuitioner hos individer istäl-
let för på logik och lagar”342 Han bemöter kritiken genom 
att visa på att han inte avser individuella intuitioner. Den 
underförstådda kunskapen och intuitionen är prövade och ge -
men samma uppfattningar hos medlemmar i en framgångsrik 
grupp, vilka vi som nybörjare skolas in i. I kritiken ser man 
tydligt hur Kuhn med sin nya teori om vetenskap och veten-
skapligt arbete stöter på den positivistiska vetenskapliga 
traditionens paradigm som vilar på en uppfattning om att 
kunskapen har sin grund i logik och lagar. Kuhns skrift blir 
i sig själv en anomali. 

*

En annan intressant notering är att han i efterskriften poäng-
terar att begreppet paradigm har två betydelser, där den andra 
betydelsen – förebildliga problemlösningar är något som, i mitt 
tycke, ofta faller bort från begreppet paradigm. För mig fram-
står just växelspelet mellan de två betydelserna som det mest 
intressanta då det visar på den svårighet och frustra tion man 
fastnar i när man vill förändra inom ett rådande paradigm. När 
man inom paradigmet söker åstadkomma en lösning på ett 
problem sker det genom att söka nya problemlösningar och 
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metoder inom det rådande paradigmet. Exempel på det är 
försök till nya metoder för lösning av den svenska tillväxt-
problematiken till exempel Triple-helix, regionala utveck-
lingsprogram och den nya strategin Innovativa Sverige.343 
Dessa metoder och strategier blir i stället ”ett nytt metodsys-
tem” inom paradigmet vilket snarare förstärker paradigmet 
och inte löser problemet, vilket bland annat visas genom 
den Svenska paradoxen, se sidan 49. Följden blir att man, 
fort farande inom paradigmet, söker nya metoder, satsar nya 
resurser (statliga medel), och tar ett nytt kostsamt föränd-
ringsvarv. Pågår detta under en längre tid skapas ett misstro-
ende mot systemets förmåga att lösa problemet.

*

Ett annat sätt att komma runt problemet är att skapa en ny 
förebildlig problemlösningsmetod som ligger vid sidan av sys-
temet. Jag vill inte kalla det för en anomali, då det fortfarande 
är anpassat till rådande paradigm. Det kan snarare ses som 
ett exempel på att inom rådande paradigm skapa en anomali 
för att förändra inom systemet. Ett exempel på det är ett 
landstingsdrivet utvecklingsprogram som jag kom i kontakt 
med våren 2004. Programmet är ett idéutvecklingsprogram 
som drivs i samverkan mellan ett landsting och ALMI. I det 
vänder man sig till medarbetare inom landstinget och före-
tagare inom länet som har intresse av att utveckla vårdpro-
dukter. Programmet har varit igång sedan 2001. 

*

I ett samtal med de två kvinnliga projektledarna berättade de 
om sina erfarenheter av att starta och driva ett ut  vecklings-
projekt i en hierarkisk och regelstyrd organisation. Det inne-
bar att bryta mot etablerad praxis för arbetets utformning 
och styrning. Projektledarna berättade bland annat om nöd-
vändigheten av att frikoppla programmet från landstingets 
organisation och struktur. 
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Projektledare 1:
– Annars fastnar man i den hierarkiska röran där min chef 

skall godkänna, stämpla och så vidare. Man måste i och för 
sig vara landstingsanställd för att komma till programmet, 
men vi jobbar med dig som privatperson. Det enda baskra-
vet är att du har landstingslön.

Projektledare 2:
– Det är ganska många som under rådgivningsträffarna 

absolut inte vill att vi ska prata om sjukvården. De vill inte 
heller driva sin idéutveckling vidare på sin arbetstid. Vi har 
en person som vi inte får ringa till under arbetstid. Många 
vill vara anonyma. De vill inte tala om att de sysslar med 
sådant här. Ibland kan det vara att de har en idé som de vill 
vara själva om och som är lätt att stjäla. De kanske vill paten-
tera den. Då är enda möjligheten att gå utanför landstinget. 
Hade programmet drivits i landstingets regi och det hade 
varit de som haft kontroll och ledning över programmet, då 
hade inte många kommit till det.

Projektledare 1:
– Nej, då litar man inte på sekretessreglerna. Om vi (pro-

jektledare) hade haft landstinget som formell arbets givare 
hade vi varit skyldiga att rapportera inför våra chefer. Nu 
är programmet en fristående organisation, så då är det en 
annan sak. I början när vi var ute och informerade om pro-
grammet möttes vi av en skepsis – måste man vara med i 
det här projektet? Man var inte van vid att få ett erbjudande 
som var helt frivilligt. Så det var en lång starttid och utbild-
ningstid innan idéer började komma in till programmet.

Projektledare 2:
– Och man var noga med att följa de regler som fanns och 

det var viktigt att hitta de regler som man var tvungen att 
följa, av medicinska skäl. Nu har vi vävt in programmet i de reg-
ler som fi nns. Nu vet vi vägen fram, men det har varit ett jätte-
arbete. Projektledarna berättar att många av de som kommit 
med sin idé och som har utvecklat den vidare har funderat 
på den i fl era år. Det har ofta börjat som ett problem som de 
har gått och småfi losoferat över. 
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Projektledare 1:
– Många av kvinnorna vill vara två i arbetet med att ut -

veckla en idé.
Jag frågar varför? 
Projektledaren svarar:
– Man vill inte vara ensam … man känner sig inte lika 

utsatt då. 
Projektledare 2:
– Men det är fantastiskt att se att hos en del sker en oer-

hörd utveckling. De stärks och blir modigare rent allmänt. 
Se vågar tro på sina idéer. Lyckas de med den första idén är 
idé två och tre inte svåra att komma med. De ser sin poten-
tial.

Karin:
– Blir de mer av produktutvecklare inom landstinget då?
Projektledare 2:
– Vi har inte defi nierat det, vi har inte pratat om vad de är. 

Jag tror de har svårt att hitta sin vokabulär. Produktutveckling 
är något som används i affärsvärlden, det är ingenting man 
sysslar med inom landstinget.

*

Programmet ligger utanför systemets tradition och vill pröva 
en ny föredömlig problemlösning – att söka lösningar på 
problem inom vården hos dem som i sitt arbete praktiskt 
möter problemet. Det blir två parallella system som ändå är 
kop plade till varandra. Men – som projektledaren uttrycker 
det – de skall hållas isär. Man utvecklar idéer och produkter 
vid sidan om sitt ordinarie arbete. Dessutom har projekt-
ledarna vävt in programmet i det befi ntliga systemets regler. När 
jag frågar om de som utvecklar nya produkter kan betraktas 
som produktutvecklare inom vården svara de att de har svårt att 
hitta sin vokabulär. 
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Att närma sig ett system
Under mina samtal med uppfi nnarna berättar de ofta om 
svårigheten att närma sig systemet när man är inne i ett 
utvecklingsarbete. Med system avser uppfi nnarna företag, 
myndigheter och samhällets attityd i stort. De uppfattar sig 
mer som personer som ligger utanför systemet. Här följer 
utdrag ur samtalet med Gunnar Forsberg:

Gunnar:
– Entreprenörer och uppfi nnare har en annan status i 

USA. Startar man företag där är man en hjälte. Samtidigt 
är det problem med administration och byråkrati. Så på det 
viset är det lättare i Sverige. Här i Sverige handlar det nog 
mer om inställningen till det hela som kan vara besvärande 
ibland.

Karin:
– Hur är inställningen här menar du?
Gunnar:
– Att det är fi nare att ha ett vanligt jobb och en fi n titel, 

än att hålla på med något annat suspekt. Det är väl så i sam-
hället i stort idag, att vi genom att utbilda oss under så lång 
tid tar död på den kreativitet som vi är födda med. 

Gunnar fortsätter:
– Det fi nns försynta och försiktiga människor (syftar på 

uppfi nnare) som är riktiga genier, som körs över. Det fi nns 
sådana som inte vill öppna sig för de har blivit brända av 
människor som har varit arroganta och otrevliga. Det fi nns 
många idéer i brevlådorna. En del vill inte släppa på sina 
idéer, men det måste man göra. Det är inte alla som klarar 
av att släppa dem på marknaden. Vissa uppfi nnare är inte 
lämpade att syssla med affärer, de borde ha hjälp med det. 
En del kanske gör sig bättre inom ett företag. Men proble-
met är att om du som uppfi nnare hamnar i ett företag, är det 
så mycket regler och grejer som gör att man inte känner sig hemma 
där. Hur skall man hantera en person som måste kunna 
röra sig fritt för att få de här idéerna? Idéer, de skjuts inte ut på 
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beställning. För hur lång tid tar det att få en idé, en sekund 
eller fem år?

Karin:
– Är det viktigt med frihet?
Gunnar:
– Ja, det tror jag är väldigt viktigt.
Karin:
– Vad är frihet för dig när du jobbar?
Gunnar:
– Dels är det en viss ekonomisk frihet. Sedan är det att 

kunna få tag på saker, att kunna prova och att ha tid att 
åka och ta kontakt med människor. En utvecklingschef på 
ABB berättade om hur det gick till när de arbetade med 
sina utvecklingsprojekt. Kom de på något revolutionerande 
i hans utvecklingsgrupp uppfattades det som hotfullt från 
andra avdelningar. Han såg som sin uppgift att skydda sina 
medarbetare. Så inom en organisation behöver man ibland 
ett skydd för idéer. Ibland kan den egna organisationen vara det 
största hindret för att få fram nya idéer. Men ekonomiskt stöd 
och ekonomisk frihet är viktigt. Frihet, men lagom frihet – ett 
litet motstånd skall det vara. Det gäller att hålla fokus och att ha 
ramar i ett projekt.

*

Samtidigt är uppfi nnare beroende av olika slags resurser. I de 
större företagen fi nns teknisk kompetens, erfarenhet, maski-
nell utrustning, test- och mätinstrument och det betydelse-
fulla nätverk av kontakter som banar vägen fram för utveck-
lingen av en idé.

I boken Innovationer för Sverige skriver Bengt-Arne Vedin 
om det motstånd som radikala idéer stöter på:

”En verkligt radikal idé, det må vara ett nytt sätt att ton-
sätta eller måla, en ny produkt eller en ny vetenskaplig 
teori, möter störst motstånd alldeles vid portgången. 
Först är den radikala idén svår att förklara, eftersom om -
världen är van vid en annan tankestil, ett annat språk – 
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och inte sällan eftersom den som kommit på idén nu själv 
ser den så klart framför sig att hon eller han dåligt klarar 
av att förklara för den som ännu inte drabbats av insikt. 
Om till slut presentationen blir begriplig, riskerar ändå 
etablerade formler, tumregler, kanske organisationer och 
metoder som är utformade för det gamla och vana sättet 
att arbeta att sätta käppar i hjulet.”344

Vedin fortsätter:

”Var går gränsen mellan bisarreri och nyskapande? Vem 
bedömer om en ny idé är ny eller dålig, ny och fun geran de 
men marginell, eller ny och lysande? Om sådana be  döm-
ningar kunde göras, vore varken denna utredning nöd-
vändig, aktiebörsen lika osäker eller spekulationer i unga 
lovande konstnärer möjliga. Det säger också något om att 
det fi nns en gräns för hur långt man kan utreda sig fram 
till en bedömning av en ny idé – handling och praktiskt 
prov är ofta det enda som fungerar.”345 

*

En annan fråga är vad omgivande system och miljö har för 
stimuli på uppfi nnande? En forskningsrapport från 2001 
visar att regioner som utmärks av hög innovationsaktivitet 
(Kalifornien och regioner i Israel) kännetecknas av följande 
karaktäristik:346 

– hög konkurrens mellan företag
– regionen är i hög grad beroende av invandrad arbets-

kraft
– man har hög respekt för yrkeskunnande och kvalifi ka-

tioner
– man ser ner på dem som undviker risktagande

Detta sätts sedan i relation till situationen i England, som 
utmärks av en låg grad av innovationsaktivitet. Den studien 
visar att de engelska företag som ingick i studien inte själva 
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aktivt sökte efter nya idéer via oberoende uppfi nnare. Fick 
de kontakt med en oberoende uppfi nnare uppfattades den-
nes beskrivning av sina idéer som diffusa. Uppfi nnare ansågs 
även oförberedda, de betedde sig olämpligt och hade för lite 
vetenskapligt underbyggd argumentation. Dessutom hade 
de en låg grad av medvetenhet om utvecklingskostnader. 
Det första intrycket av en oberoende uppfi nnare påverkade 
relationen starkt. Samtidigt hade företagen svårt att uttrycka 
hur personen skulle kunna vara. 

*
Bengt-Arne Vedin skriver i Innovationsklimatet i Sverige att 
så  väl utländska som svenska uppfi nnare uttrycker en sam-
syn på storföretagen. De anser att storföretagen utmärks 
av revirtänkande, de arbetar inom smala nischer, de har en 
ex  pert syn och NIH-barriärer (Not Invented Here). Upp fi n-
naren uppfattar att de hamnar längst ner i hierarkin och 
känner sig ofta rättslösa. De beslutsfattare som de egentligen 
skulle behöva tillträde till är alltför tidspressade och fantasi-
lösa. Det är svårt att få till ett öppet och förutsättningslöst 
möte.347 

*

I Patrik Engellaus delrapport Påhittigheten blockerad lyfts 
några grundläggande orsaker till hinder för innovation och 
ny  företagande fram:348

1. Att ekonomin har utvecklats till stora sammanfl ätade 
nätverk där formella och informella regleringar bevarar 
systemets balans och maktstruktur. Nätverksstrukturen 
hänger ihop med den tekniska och ekonomiska utveck-
lingen, där delarna är beroende av varandra. Engellau 
menar att hela världen håller på att växa samman till 
en enda stor ihopkopplad produktions och konsum-
tionsapparat, mer eller mindre mottaglig för nya idé-
er. 

2. Svårigheten att kunna påverka de stora organisationer-
nas regelsystem och byråkratiska strukturer. Engellau 
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ger fl era exempel på detta fenomen, bland annat ett 
som beskriver lanseringen av en ny typ av tunnväggig 
skorsten.349 

Skorsten och system
Den tunnväggiga skorstenen utvecklades i början av 1950-
talet av en kanadensisk skorstenstillverkare. Den typgodkän-
des och lanserades med framgång på marknaden. I bör jan 
av 70-talet beslöt en svensk importör att introducera skor-
stenen på den svenska marknaden. Importören såg många 
fördelar med produkten. Den hade genomgått en lång pro-
duktutveckling utomlands, den hade låg vikt, var lätt att 
mon tera och den krävde lite underhåll. Importören ansökte 
om ett typgodkännande av statens planverk (SPV), som i sin 
tur styrs av dokumentet Svensk Byggnorm (SBN). I SBV 
fi nns två typer av regler, tvingande (som är skrivna i vaga 
formuleringar) samt rekommendationer och förslag (från 
SPV) om hur man kan uppfylla dessa tvingande regler. Engel-
lau beskriver hur importören fastnade i detta regelverk då 
det inte fanns exakta regler för en skorstens konstruktion. 
Reglernas formulering var till exempel ”erforderlig bestän-
dighet och hållfasthet” – men vad innebär måttet ”erforder-
lig” och hur kan det översättas till den nya tunnplåtskon-
struktionen. Här fanns ingen praxis att tillgå. Importören 
hänvisades till att själv försöka hitta på hur denna vaga norm 
skulle kunna uppfyllas. Han gjorde det genom att hänvisa 
till att skorstenen var typgodkänd i USA, Kanade, England, 
Västtyskland, Danmark och Norge. Han hänvisade även till 
utlåtanden från utländska provningsanstalter. Detta godtog 
inte SPV som bevekelsegrund. Fyra år efter importörens 
an  sökan veknade SPV och medgav ett partiellt typgodkän-
nande. Detta var omgivet med ett fl ertal förutsättningar vil-
ket i mycket hög grad begränsade skorstenens användnings-
område. 

Engellau konstaterar att ”den diskuterade skorstenen 
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gick emot etablerade föreställningar om hur en metallskor-
sten bör vara beskaffad”.350 Han fortsätter:

”Det är oundvikligt att svårigheter uppstår när nyheter 
ska utformas enligt specifi kationer som utarbetats utifrån 
traditionella lösningar. Men det nya i innovationer ligger 
ofta i att de löser givna problem på ett annorlunda och 
effektivare sätt.”

Engellau ser en möjlighet i att kunna underlätta för detta. I 
fallet med skorstenen kunde SPV:s normer ha angett pro-
blemet som konstruktionen skulle klara av, istället för att på 
förhand ange en godtagen problemlösning. Genom det öpp-
nas vägen till att arbeta i de mer öppna problemrymderna där 
man utgår från problemet istället för att på förhand begränsa 
sig inom en problemlösningssfär.351 I boken Systemgrupper och 
innovativ problemlösning skriver Andersson och Rollenhagen 
att även om en ny idé omgärdas av vissa regler och villkor, så 
måste dessa regler och villkor kunna förändras och expandera 
i takt med att ”det hela klarnar.”352 

”En innovatör måste allt som oftast kunna bryta traditio-
nella gränser och etablerade strukturer genom att tillhan-
dahålla de idéer som också gör det möjligt – att expandera 
vårt medvetande kan göras genom att vi använder oss av 
idéer och kollektivt vågar kommunicera dessa. Annars, 
om vi bara frågar efter villkor (för eventuell innovation) 
löper vi risken att bli missförstådda (eller förminskade) 
eller ställda inför uttalanden av typen: ”detta är omöj-
ligt”.353 

Att bryta mot etablerade regler och sanningar är att ta en 
risk. Ofta är vi alltför försiktiga att för att kunna se bortom 
det som redan fi nns – att våga sig ut på den gränsvidgande 
och gränsöverskridande spelplanen. Originella idéer är svåra 
att bedöma på ett tidigt stadium, dessutom behöver de skyd-
das. I Innovationer för Sverige skriver Vedin att det är bra att 
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låta idéer få fl era chanser att prövas – av oberoende bedö-
mare – där bedömarna som har ”god intuition, kan accep-
tera osäkerhet och tar risker”.354 Det fi nns annars en risk 
att idéer sållas ut på ett alltför tidigt stadium och på alltför 
ofullständigt underlag (till exempel ALMI:s idébeskrivnings-
blankett).
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”Inget begär är naturligare än begäret efter kunskap. Vi 
prövar alla medel som kan leda oss till kunskapen.”355 
(Michel de Montaigne)

Med dessa uppfriskande ord inleder Montaigne sin essä ”Om 
erfarenheten”. I mitt tycke är det en uppfriskande kon trast 
till föregående kapitel System och regelföljande. Det blir även 
en lämplig inledning till avhandlingens fi nal. 

Jag har ovan riktat perspektivet mot människans förmåga 
att utveckla kunskap och att skapa nytt. Min strävan har 
varit att fylla ordet innovation med rörelse, människa och 
praktiskt arbete. Genom det visar jag på de mer svårfång-
ade skeendena i ett skapande arbete där teknik (grekiskans 
techne – hantverk, tillverkning och konstfärdighet), förnuft 
(grekiskans phronesis – sedligt vetande, praktiskt förnuft, om -
döme) och estetik (grekiska aisthesis, läran om förnimmelse, 
det sinnliga, konstens fi losofi ) vävs samman i en arbetande 
och skapande enhet. Översätts detta till uppfi nnandets prak-
tik kan det beskrivas enligt följande: 

 teknik – där uppfi nnaren griper in i verkligheten, ma -
teri en och tinget. Han eller hon använder sin skicklighet 
i att se, problemlösa och att gå utanför etablerad praxis.
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 förnuft – där uppfi nnaren använder sin individu-
ella måttstock – omdömet – för att pröva, skapa sig 
viss het och göra sina olika ställningstaganden. 

 estetik – där uppfi nnaren använder sin föreställ-
ningsförmåga i att forma och gestalta en idé och att 
arbeta i gränslandet mellan det vi vet och det vi inte 
vet – växelspelet mellan fakta och fi ktion. 

Med det greppet vill jag återföra vetenskap, konst och fi lo-
sofi  till en samverkande helhet. I dag ses de som åtskilda 
delar och ämnesområden. Det framträder med tydlighet när 
man jämför de metoder, det språk och den gestaltning som 
de olika områdena arbetar med.356 Min uppfattning är att 
dessa delar inte går att särskilja när det gäller uppfi nnande 
– som är ett praktiskt och skapande arbete. Vid närmare 
eftertanke är vetenskap, konst och fi losofi  en samverkande 
enhet i allt skapande – ja, kanske i det praktiska arbetet över-
huvudtaget. Montaigne säger att i de vanligaste, banalaste 
och mest välkända tingen kan det bildas de största under-
verken i naturen och de mest sällsamma exempel, särskilt 
i fråga om mänskligt handlande – bara vi hittar rätt perspek-
tiv.357 

*

I boken Dialogue, skill and tacit knowledge, uppmärksammar 
John Shotter oss på de möjligheter som förbindelsen och dia-
logen mellan teknik, konst och fi losofi  kan ge.358 Han skriver 
att sanningen inte föds inne i en människas hu  vud. Den föds 
i gemenskapen och i samtalet mellan människor som till-
sammans söker och utforskar sanningen.359 Den praktiska 
fi losofi n börjar inte med ett problem som skall övervinnas – 
utan med en överraskning.360 Exempel på en sådan överrask-
ning är mötet mellan regissören Karl Dunér och tjugoåtta 
teknologer vid avdelning för Mekatronik på KTH.361 Våren 
1997 genomförde de projektet Sällskap I–VII, ett projekt som 
i mycket hög grad visar på teknik, konst och fi losofi  som en 
arbetande enhet. Med hjälp av teknologernas teknis ka kun-
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skap och regissörens idé utvecklar de tillsamman en ”expe-
rimentverkstad” som resulterar i sju mekaniska skulpturer 
som sköter sig själva. Skulpturerna är en förening av teater, 
konst och teknik. Men framförallt är de frukten av mänsklig 
gemenskap, dialog och sökandet efter den perfekta lösningen 
– sanningen i just det ögonblicket. 

*

Med det avslutande exemplet ger jag dagens innovations-
forskning och innovationspolitik en livgivande stöt och 
förhoppningsvis uppfriskande kontrast till den alltmer stel-
nande rundgång av strategier, best practices och metoder 
som de har fastnat i. Jag tror inte att man på förhand kan 
bygga upp system för innovation, lika lite som jag tror att 
innovation är en metod för tillväxt. Innovation växer fram 
ur ett mänskligt arbete som snarare bryter mot system och 
metoder, något vi kan lära av Thomas S. Kuhn. 

Vad vi behöver för att skapa nya ting och tillväxt är sna-
rare en ny upplysningstid, där våra upplysningsfi losofer och 
klassiker träder ut ur biblioteken, de fi losofi ska salongerna 
och teatrarna och talar direkt till oss. Montaigne till exem-
pel hade varit en mycket uppfriskande samtalspartner till 
våra politiker, då han har en grundläggande skepsis inför 
alla försök att bygga upp system och fastslå universella san-
ningar. Han utgår snarare från människans ofullkomlighet 
och dess strävan efter att fi nna en kunskap inriktad på ett 
efter situationen avpassat praktiskt och etiskt handlande. 
Montaigne uppmanar oss att tänka själva. Det fi nns fl era 
länkar mellan upplysningsfi losofi ns bärande idéer och upp-
fi nnande: 

1. Friheten – att tänka själv.
2. Prövandet – att pröva och utveckla idéer mot en rådan-

de samtid.
3. Att tvivla – att inte godta andras sanningar.
4. Att uttryckligen, i ord och/eller i handling bryta mot 

etablerade ”sanningar”. 
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En uppfi nnare har detta i sig. Han eller hon kalkylerar inte 
med risker utan är snarare mer eller mindre besatta av att 
fullborda sina verk – de kan inte låta bli. Montaigne uppma-
nar oss att söka kunskap, pröva alla medel och bryta regler. 
Han skrev detta år 1588 och det känns lika aktuellt idag. Han 
skriver vidare att vi istället för att söka kunskap och exempel 
i lärda böcker skall gå ut och hämta den synliga kunskapen 
som ligger där, framför våra ögon – ”i den synliga verklig-
heten i vår egen by”.362 

Min by
I Bodil Malmstens bok Priset på vatten i Finistère fi nns ett 
mycket talande exempel som visar på skillnaden mellan 
lärda böcker och verkligheten i byn.363 När hon kommer till 
sin by, Finistère, berättar hon att hon först bara såg vykorts-
byn.

”När jag kom för ett år sedan och passerade byn såg 
jag bara vykortsbyn med vykortshortensian och vykorts-
vallmon. Det var ren kitsch. Men ju mer man ser av en by, 
ju mer man vet vad som ligger bakom de gamla murarna 
förvandlas byn från vykortet till verklig by.”364 

Likt vykort tenderar även böcker och forskningsrapporter 
att bli förenklade bilder, tomma på det innehåll som likt sedi-
ment innehåller avlagringar och spår från människor och 
händelser. Malmsten uppmärksammar oss på att bok är bok 
och verklighet är verklighet. Huvudsaken är att man är tyd-
lig med vad som är vad. För att gestalta byn skall hon nyttja 
sin fabuleringsförmåga.365

”… det är bara den skrivande som avgör graden av 
förenkling eller komplikation /…/ För att en by skall 
få det djup som den har måste man bo i den hela livet, 
man måste veta hur generationers sediment ligger lagrat 
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under husgrunderna, vem som svek vem för femtio år 
sedan, vem som har barn på bygden, vem som är syster 
och vem som är bror.”366

I min by har jag under ett par år umgåtts och samtalat 
med uppfi nnare, innovationsrådgivare, klassiska vetenskaps-
fi losofer och moderna kunskapsfi losofi ska texter. Det har 
varit en mycket inspirerande by att vistas i. Jag har följt Malm-
stens råd och använt min fabuleringsförmåga för att blåsa 
liv i byn och dess människor. Olika röster har samtalat med 
varandra, det har skett spännande möten mellan historia, 
nutid och olika betraktelser och perspektiv. Ibland direkt 
återgivet och konstaterat, ibland indirekt genom att ställa 
olika perspektiv sida vid sida och – eller mot varandra. Jag 
tycker om det indirekta som väcker en undran och nyfi ken-
het, då det inbjuder till en dialog med läsaren. Utgången av 
dialogen dock blir dock öppen och outsagd då den sker i läs-
ningens och eftertankens stund. 





22914. Litteratur

Litteratur

Andersson, R. E., Uppfi nnarboken: om uppfi nnandets innersta 
väsen. Malmö: Liber-Hermods 1996.

Andersson, R. E. & C. Rollenhagen, Systemgrupper och inno-
vativ problemlösning. Lund: Studentlitteratur 2003.

Balconi, M., ”Tacitness, codifi cation of technological know-
ledge and the organisation of industry” Research Policy, 
2002:31.

Beer, G., Darwin’s plots: evolutionary narrative in Darwin, George 
Eliot and nineteenth-century fi ction, Cambridge: Cambridge 
University Press 2002 (originaltexten är från 1983).

Berg, M., ”From imitation to invention: creating commo-
dities in eighteenth-century Britain” Economic History Re -
view, 2002:LV1.

Bergendal, G., ”Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskun-
nande, vetenskap och bildning” Dialoger, 2003:67–68.

d’Alembert J. L. R., Inledning till Encyklopedien. Uppsala: Car-
mina Tryckeri 1981 (originaltexten är från 1751). 

Damasio, A. R., Descartes misstag: Känsla, förnuft och den mänsk-
liga hjärnan. Stockholm: Natur och Kultur 1999.

Darwin, C., Menniskans härledning och könsurvalet. Stockholm: 
Albert Bonniers förlag 1872.

Descartes, R., Valda skrifter. Stockholm: Natur och Kultur 
1998 (originaltexten är från 1637).



konsten att uppfi nna hjulet två gånger230

Dialogue, skill and tacit knowledge. Göranzon, B., Hammarén, 
M. & Ennals, R., (red.), West Sussex: John Wiley 2006 
(ref: Dialogue, skill and tacit knowledge 2006).

Diderot, D., ”D’Alemberts dröm” Dialoger, 2001: 58–59 (ori-
ginaltexten är från 1769).

Dunér, K., Eneroth, L., & Florin, M., ”Sällskap”, Dialoger, 
1999: 50–51. 

Edelman, G., Bright air, brilliant fi re: on the matter of the mind. 
London: Penguin 1992.

Engellau, P., ”Påhittigheten blockerad: en studie om innova-
tionsklimatet i Sverige”, En delrapport från projektet Prognoser 
och politisk framtidsplanering, Stockholm: Sekretariatet för 
framtidsstudier 1979.

Gadamer, H. G., Sanning och metod i urval. Göteborg: Dai-
dalos 1997 (originaltexten är från 1960). 

Gadamer, H. G., ”Aristoteles’ aktualitet för hermeneutiken”. 
Utdrag ur Wahrheit und Methode, Avsnitt II 2.b, Tübingen: 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1990, översatt till svenska av 
Gunnar Bergendal (originaltexten är från 1960).

Galilei, G., Dialog om de två världssystemen. Stockholm: Atlan-
tis 1993 (originaltexten är från 1632).

Gallie, W. B., Essentially Contested Concepts: the importance of 
language. New Jersey 1956.

Gardner, H., Skapande Genier. Jönköping: Brain Books 1993.
Göranzon, B., Spelregler: om gränsöverskridande. Stockholm: 

Dialoger 2001
Hammarén, M., Ledtråd i förvandling: om att skapa en refl ekte-

rande praxis. Stockholm: Dialoger 1999.
Havemose, K., ”Utvärdering av Länsstyrelsens utvecklings-

program riktat mot kvinnor 2003–2004”, Jönköping: 
Läns styrelsen i Jönköping, dnr:112-6420-06, 2005a. 

— ”Kunskapsbildning genom mångfald och gränsöverskri-
dande”, Utvärdering av mentorsprogram för kvinnor – sam-
verkan i Jönköpings län 2003–2005, Jönköping: Regionalt 
kvinnligt resurscentrum i Jönköpings län, 2005b.

Hellström, T., Hellström, C. & Berglund, H., ”The innova-
tion self: exploring self among a group of technological 



23114. Litteratur

innovators” Journal of Managerial Psychology, 2002: 4.
Henrekson, M., ”Entreprenörskapet: välfärdsstatens svaga 

länk?” Ekonomisk Debatt, 2003:5.
Herdenstam, A., Sinnesupplevelsens estetik: vinprovaren i gräns-

landet mellan konsten och vetenskapen. Stockholm: Dialoger 
2004. 

Holub, M., ”Om vänlighet” Dialoger 1996: 37.
— ”Maxwells demon eller om kreativitet” Dialoger 1999: 

50–51.
Hughes, T. P., ”How did the heroic inventors do it?” Ameri-

can heritage of invention & technology, 1985: 1/2.
Innovativa Sverige: en strategi för tillväxt genom förnyelse. Stock-

holm: Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Ut -
bild ningsdepartementet): Ds 2004:46. (ref. Innovativa 
Sverige 2004).

Janik, A., ”Montaigne: dialog som inre teater”, Filosofi ska 
dialoger 1986–1996, Florin M., Göranzon B., (red.), Stock-
holm: Carlssons 1996.

— ”Theater and Knowledge” Dialoger, 2005: 73–74.
Johannessen, J-A., Olaisen, J, & Olsen, B., ”Mismanagement 

of tacit knowledge: the importance of tacit knowledge, the 
danger of information technology, and what to do about it” 
International Journal of Information Management, 2001:21.

Johannessen, K. S., Tradisjoner og skoler i moderne vitenskaps-
fi losofi . Bergen: Sigma Forlag A.S. 1985.

— ”Det analogiska tänkandet” Dialoger, 1999: 50–51 (ref: 
Johan nessen 1999a)

— Praxis och tyst kunnande. Stockholm: Dialoger 1999b.
Kelley, T., The Art of Innovation. New York: Random House 

2001.
King, N., & Anderson, N., Innovation and Change i Orga ni-

zations. London: Routledge 1995.
Kleberg, L., Översättaren som skådespelare. Stockholm: Dia lo-

ger 2001.
Kleist, H., ”Om tankarnas gradvisa tillkomst vid talet” Dia-

lo ger 2002: 64. 
Koch, P. & Oksanen, J., ”Part 1: Summary and policy recom-



konsten att uppfi nna hjulet två gånger232

mendations” Delrapport från STEP-Centre for Innovation 
Research, Oslo: 2003a: STF38A03807.

— ”Part 2: Innovation policy trends and rationalities” Del-
rapport från STEP-Centre for Innovation Research, Oslo: 
2003b:STF38A03807.

Koning, A., ”Entreprenören som samspelare: det personliga 
mötets roll i nyföretagande” från Ledmotiv: idéskrift om 
ledar skap, Stockholm: Centre for Advanced Studies in Lea-
der ship 1999. 

Koskinen, K & Vanharanta, H., ”The role of tacit knowledge 
in innovation processes of small technology companies” 
International journal of production economics, 2002:80. 

Kuhn, T. S., De vetenskapliga revolutionernas struktur. Thales: 
Stockholm 1970 (originaltexten är från 1962).

Kölare, N., ”Solus ipse” Dialoger 2002: 61.
Lans, H., Lööf, H. & Hilstad, S. Uppfi nn framtiden: förutsätt-

ningar för innovationer och entreprenörskap i sandens ålder. 
Stockholm: Ingenjörssamfundet ISF 1997.

Leibniz, G., Om et universelt tegnsystem. är översatt från eng-
elska till norska av Tonje M. Mehren (originaltexten är 
från 1679).

— Den förutbestämda harmonien Stockholm: Björck & Börjes-
son 1927 (originaltexten är från 1684).

Malmsten, B., Priset på vatten i Finistère. Stockholm: Bonnier 
2001. 

Montaigne, M., Essayer Bok 3. Stockholm: Atlantis 1992 (ori-
ginaltexten är från 1588).

Nancarrow, C., C. Attlee, & Wright L. T., ”The challenge of 
marketing independent inventions: an international prero-
gative” Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, 
2001:1 Nos. 3/4.

Neergaard, C. d., ”Bättre fi nansiering för kommersialise-
ring av innovationer” Stockholm: Näringsdepartementet 
2004.

Nightingale, P., ”A cognitive model of innovation” Research 
Policy, 1998:27. 

Nordenstam, T., ”Exemplets makt” Dialoger, 2005: 69–70. 



23314. Litteratur

Perkins, D. N., “The intelligent eye: learning to think by 
looking at art” The Getty Institute for the arts occasional 
paper series: Harvard Graduate School of Education: Los 
Angeles 1994.

Pålshaugen, Ø., Språkets estetiska dimensjon. Oslo: Spartacus 
Forlag 2001.
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Noter

1 EU-Växtkraft Mål-4 var ett tillväxtprogram där små och medelstora företag 
kunde söka ekonomiskt stöd för att utveckla sina företag. Denna ansökan 
gjordes i två steg 1: upprättande av en långsiktig kompetensutvecklings-
plan, baserad på företagets visioner, lång/kortsiktiga mål, strategier osv., 
steg 2: genomförande av handlingsplan. Handlingsplanen innebar för de 
fl esta företag ett antal kompetenshöjande aktiviteter som EU gav bidrag 
till med högst 50 procent. För att säkerställa kvalitén i Mål-4 arbetet skulle 
man följa vissa av EU godkända mallar. Arbetet skulle även handledas av 
EU-godkända konsulter. EU:s representant i detta fall var EU:s regionala 
programkontor i Jönköping. 

2 Enligt postens registreringssystem (PAR).

3 Dialogseminariemetodiken beskrivs bland annat i Maria Hammaréns 
doktorsavhandling Ledtråd i förvandling (Hammarén 1999) och i Adrian 
Ratkićs licentiatavhandling Avvikelsens konst (Ratkić 2004).

Jag har även använt dialogseminariemetodiken i samband med utvärde-
ring av två mer omfattande ledarutvecklingsprogram, under perioden 2003–
2005. Det ena programmet var ett regionalt mentorsprogram, riktat mot 
kvinnor i Jönköpings län, där sextio adepter och mentorer från skiftande 
verksamheter deltog, Kunskapsbildning genom mångfald och gränsöverskridan-
de (Havemose 2005b). Det andra var ett ledarutvecklingsprogram riktat 
mot kvinnor på Länsstyrelsen i Jönköping, Utvärdering av Länsstyrelsens 
utvecklingsprogram riktat mot kvinnor 2003–2004 (Havemose 2005a). 

4 Vilken beskrivs i och utvecklas i den nyutkomna boken Dialogue, skill and 
tacit knowledge 2006 (red. Göranzon B., Hammarén M., & Ennals R.) 

5 Descartes 1998/1637

6 Montaigne 1992/1588, s. 410 

7 Galilei 1993/1632, s. 469
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8 A.a. s. 448

9 A.a. s. 20

10 Andra vetenskapsmän är Freud, Einstein och Darwin.

11 LIST (Lokala Innovationer Skapar Tillväxt) är en länstäckande innova-
törsförening i Gävleborg som hjälper uppfi nnare och innovatörer från idé 
till marknad. LIST har idag (2006) ca 190 medlemmar, varav 60 företag 
skapade av uppfi nnare, (www.list.se). 

12 Nordenstam 2005 

13 A.a. s. 57

14 Gadamer 1997/1960, s. 89–100. Där Gadamer beskriver varat och skeen-
det som den verklighet i vilken människan lever och verkar i. Det är vår 
horisont och vår förförståelse, vilken kommer till uttryck genom vårt 
handlande och genom vårt språk. I detta varande och skeende är män-
niskan traditionstolkande, traditionsbärande och traditionsskapande. Vi 
tolkar och återskapar verkligheten i ögonblicket. Det pågår ständigt – här 
och nu. I det ligger ett skapande inslag, då människan är medskapande i 
tolkningen. Det som tolkas är inte något ursprungligt nytt utan är snarare 
skapat i enlighet med den innebörd och mening som man fi nner däri. 

15 A.a. s. 89

16 A.a. s. 92

17 Ibid. 

18 A.a. s. 64 

19 A.a. s. 96–97, där Gadamer liknar det vid spelet mellan diktare, spelare 
och åskådare: Det som spelaren spelar och åskådaren igenkänner är just 
de gestalter och den handling, som gestaltas av diktaren. Det är fråga om 
en dubbel mimesis: diktaren framställer och spelaren framställer. Men just 
denna dubbla mimesis är en. Det som kommer till i den ena framställningen 
är detsamma som i den andra. ”Med större noggrannhet kan man säga: 
uppförandets mimiska framställning gör att det, som diktningen egentligen 
kräver, blir till /…/ Bilden fi nns inte till i sig själv för att påträffas i någon 
tillfällig förmedling, utan uppnår med förmedlingen sitt egentliga Vara” 

20 A.a. s. 152

21 Nordenstam 2005, s. 33 

22 A.a. s. 111 

23 Vedin 1982 

24 A.a. s. 10–11

25 Hughes 1985, s. 20 

26 Litteraturdatabasen ”Julia” gav vid sökning under hösten 2002, tjugo träf-
far på sökord Uppfi nnare, tjugo träffar på sökord Inventors. Vid sökning på 
INGENTA (Internationell databas för vetenskapliga publikationer) gav 
Innovation 6138 träffar, Innovation Management 1299 träffar, Innovation 
Dynamics 254 träffar, Innovation strategies 571 och Innovator 89 träffar. 
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27 Sundbo 1998 

28 Schumpeter 1911 

29 Schumpeter vänder sig bort från den evolutionära ekonomiska teoribild-
ningen, vilken mer liknar ekonomin vid ”det cirkulära blodomloppet” 
som med automation pumpas runt, år efter år. Han menar att det inte är 
kapitalet och marknaden i sig som ruckar och ändrar systemet och där-
med omloppet. Det är entreprenören som är bäraren av förändring och 
utveckling, där utveckling är lika med nya kombinationer av kunskap. 
Det uppstår inifrån systemet (within the system). Schumpeter skriver att 
framgången hänger på förmågan till: ”… intuition, the capacity of seeing 
things in a way which afterwards proves to be true, even though it cannot 
be established at the moment, and of grasping the essential fact, discarding 
the unessential, even though one can give no account of the principles by 
which this is done” (Schumpeter 1911, s. 85) 

30 Den statliga kontrollen och styrningen ökar under perioden. I den soci-
aldemokratiska andan, byggd på samförstånd och kontroll, vill man från 
statsmaktens sida koppla samman innovation med ekonomiska och sociala 
förändringar, vilket planeras och styrs genom statliga direktiv och policy. 
Det innebär en stark tilltro till att innovation är något som på förhand kan 
planeras (FoU). 

31 Sundbo (Sundbo 1998) refererar på s. 79–80 till artikeln: The Infl uence of 
Market demand upon Innovation. A critical Rewiew of some Resent Empirical 
Studies, författad av Mowery and Rosenberg, 1979. Där uppmärksam-
mas svårigheten i att fånga in, möta och analysera innovationer utifrån 
Pull-Push-teorin, då innovationer är ett svårfångat integrerat samspel 
mellan den nya produkten/tjänsten/konceptet och marknaden. Mowery 
och Rosenberg menar att den bästa metoden för att mäta vad som ”gör 
en innovation” är att följa framåtskridandet/utvecklingen av individuella 
innovationer för att se vilka faktorer som påverkar deras utveckling, från 
uppfi nningen till den eventuella spridningen på marknaden. 

32 James Utterback (Utterback 1996) beskriver industriell verksamhet i ter mer 
av innovativa ”processer” som involverar osäkerhet, mänsklig kreativitet 
och förändring. Utterback beskriver innovation i olika faser: 1. Fluid phase, 
2. Transition phase och 3. Specifi c phase. I fas 1, vilken är att betrakta 
som pionjärfasen, råder en hög grad av osäkerhet. Fasen kännetecknas av 
småskalig utveckling där ett fåtal aktörer arbetar med den nya tekniken. 
Det är ett mer informellt och entreprenöriellt arbete förenat med stora 
risker då konkurrenter, genom imitation, plötsligt kan vara den som får 
ett genombrott på marknaden. När väl produkten, i olika former, är ute på 
marknaden sker ett urval där så småningom den ”dominanta designen” eta-
bleras, vilket innebär ett ”mönsterexempel” för andra att börja imitera och 
producera. I fas 2, The Transitional phase, har den dominanta designen 
nått höga produktionsvolymer. Ökad konkurrens ökar trycket på sänkta 
priser, vilket ger incitament för utveckling av innovativa produktionsproces-
ser. Det uppstår även variationer på produkten, utifrån marknadens aktö-
rer och deras behov, jfr mobiltelefonerna. 
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I fas 3, The Specifi c phase, sker innovationen i små steg. Produk-
tionsprocess och organisation är mer stabil och institutionaliserad. Några 
få stora tillverkare konkurrerar med att effektivisera produktionsproces-
ser ytterligare och söker genom inkrementella (stegvisa) förbättringar 
och teknisk utveckling nå nya marknader och nya marknadssegment. 
Utterback tar upp svårigheten för dessa institutioner att åstadkomma nya 
idéer och produkter, då systemen bygger på formella och fast etablerade 
strukturer och rutiner, uppbyggda kring en mönsterprodukt som har en 
stark koppling till företagets varumärke, jfr Ericsson. Dessa organisationer 
försöker balansera styrning och kontroll med innovation och nyskapande 
– vilka tenderar att motverka varandra. Den mer organiska organisations-
formen som kännetecknar fas 2 har blivit mer mekanisk. 

33 Vilket bland annat omnämns i (King 1995), (Utterback 1996) och (Tidd 
m. fl . 2001). 

34 SME = Small and Middle-sized Enterprises. 

35 Vedin 1993

36 Vedin (Vedin 1993) tar upp följande exempel: Stöd till teknisk utveck-
ling, Starta-eget bidrag, rådgivningsverksamhet genom SUF (Svenska 
Uppfi nnareföreningen), Regionala Utvecklingsfonder, Forsknings och 
teknikparker, Ideon och Inkubatorer. 

37 Sundbo 1998

38 De institutioner som fi nns idag är: 7 regionala stiftelser (Teknikbrostiftelser), 
1 nationell stiftelse (Industrifonden), 2 statliga myndigheter (NUTEK och 
VINNOVA) och ett statligt företag (ALMI) omfattande ett moderbolag 
med dotterbolag i 21 län. Dessa har samarbete och kontaktytor med 17 
holding- och kommersialiseringsbolag inom universitet och högskola och 
19 Industriella Utvecklingscentra (IUC). Dessutom kompletteras detta av 
regioner och länsstyrelser, (Neergaard 2004). 

39 Sundbo refererar till den svenska ekonomen Erik Dahmén (1986) som 
myntade begreppet ”Development blocks” – integrerade nationella indu-
striella system, där olika aktörer inom samma teknikområde samverkar och 
utbyter kunskaper – ”transferring knowledge”. Det kan liknas vid att bygga 
”lärande nätverk”, utveckla ett vinna-vinna system med fokus på samver-
kan istället för nationell konkurrens. Detta kan säkert sättas i relation till 
den öppna europiska marknaden och den ökade globala konkurrensen, 
(Sundbo 1998, s. 110–111). 

40 Innovativa Sverige 2004

41 Triple-Helix är ett förespråkande av att stat, näringsliv och universitet 
skall samarbeta, gärna regionalt. Modellen bygger på tron att denna 
samverkan skall ge korsbefruktningar som leder till bättre tillväxt. Triple-
Helix bygger på ett teoribygge av sociologerna Henry Etzkowitz och Loet 
Leydesdorff, (Stymne 2004, s. 9). 

42 Stymne 2004  

43 Wetterberg 2004
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44 Good Practices in Nordic Innovation Policies är ett Nordiskt samverkans-
projekt, fi nansierat genom Nordic Industrial Found, 2003. Projektet har 
haft som uppgift att kartlägga innovationstrender och policys i Europa, 
vilka rapporteras i tre delrapporter. I rapporterna ges även mer konkreta 
innovationspolitiska råd. Rapporterna fi nns att ladda ner via www.step.
no/goodnip. 

45 Koch & Oksanen 2003b, s. 72–73 

46 Koch & Oksanen 2003a, s. 1 

47 ”Innovation Stockholm” är ett samarbete mellan ALMI Stockholm och 
Stockholms Näringslivskontor (SNK). ”Innovation Stockholm” är det 
varumärke under vilket man bedriver innovationsrådgivning. 

48 Stiftelsen Innovationscentrum (SIC) vilken har sin bakgrund i en statlig 
satsning på 500 miljoner kronor under en tioårsperiod. SIC bestod av ett 
landsomfattande nätverk av egna SICrådgivare, vilka var organiserade 
länsvis. De fungerade både som rådgivare och bedömare av vilka som fi ck 
ta del av de villkorslån som gick att söka. SIC: s verksamhet upphörde 
2004. 

49 Vedin 2000

50 Där Vedin refererar till kreativitetsforskaren David N Perkins och Howard 
Gardners ”Project Zero” vid Harvard University, (Vedin 2000, s. 54).

51 Ex. social förändring, organisatoriskt lärande och entreprenörsforskning 
riktat mot SME:s, (Sundbo 1998, s. 116–125) 

52 Henrekson 2003

53 Koning 1999

54 A.a. s. 16

55 Ibid. 

56 Föreläsningsreferat är hämtat från ESBRI, november 2003, se webbsida: 
www.esbri.se/referat. 

57 Vedin 2000

58  A.a. kap. 3

59 Weisberg 1993

60 A.a. s. 45

61 Nightingale 1998

62 A.a. s. 694

63 Ibid. 

64 Balconi 2002

65 Koskinen &Vanharanta 2002

66 A.a. s. 58

67 Johannessen m.fl . 2001

68 Johannessen 1999a
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69 A.a. s. 61 

70 Vedin 1993, s. 45 

71 A.a. s. 38 

72 A.a. s. 39 

73 Ibid. 

74 Innovativa Sverige 2004

75 Berg 2002

76 A.a. s. 14

77 Johannessen 1999b

78 A.a. s. 95–96

79 A.a. s. 97 

80 A.a. s. 98 

81 Begreppen är hämtade från artikeln ”The innovation self: exploring self 
among a group of technological innovators” (Hellström m.fl . 2002).

82 Hughes 1985

83 Göranzon 2001, s. 161 

84 Johannessen 1999b, s. 101 

85 Ibid.

86 A.a. s. 108 

87 A.a.

88 Montaigne 1992/1588, s. 412

89 A.a. s. 409 

90 A.a. s. 423 

91 A.a. s. 411

92 Johannessen 1985, s. 19–28

93 Johannessen 1999b, s. 15

94 Aristoteles axiomatiska vetenskapsideal innebar att kunskap härleds ur 
defi ni tioner om tings väsen (realdefi nitioner) eller är härledda ur dessa 
defi nitioner (syllogistisk kunskap). Kunskapen skall ha en allmänt giltig, 
tidlös och oföränderlig karaktär. Enligt Aristoteles skall vetenskaplig kun-
skap kunna bevisas och begrundas, dvs. man skall kunna ange orsaker eller 
grunderna till det man säger att man vet. (Johannessen 1985).

95 I Den förutbestämda harmonin, (Leibniz 1684/1927), använder Leibniz 
begreppen tydlig och adekvat kunskap om en kunskap som inte innehåller 
någon motsägelse eller dunkelhet utan är klar och enhetlig i sin form. I 
artikeln Om et universelt tegnsystem (Leibniz 1679) vidareutvecklar Leibniz 
sin tanke om ett enhetligt och tydligt språk. Han skriver att han har tänkt 
ut en ”elegant plan”. Den planen skall visa att logiskt tänkande kan bevisas 
genom tal, där språket översätts till nominella värden. Därmed skapas ett 
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”universalspråk” – fritt från tolkningar och missförstånd. Detta kan jämfö-
ras med bruket av variabler som en metod för att klassifi cera och defi niera 
begrepp. 

96 I Avhandling om metoden, (Descartes, 1998/1637/) inför Descartes maximen 
“Allt bör betvivlas”. Genom den söker Descartes nå sanningens kärna 
genom att betvivla allt som man klart och tydligt uppfattar. Detta kan 
jämföras med Karl Poppers ”kritiska rationalism”(1949), där kriteriet på 
en teoris vetenskapliga status är dess falsifi erbarhet, gendrivbarhet eller 
prövbarhet, (Johannessen 1985, s. 92–116).

97 Descartes 1998/1637, Leibniz 1927/1684 och Leibniz 1679.

98 Descartes 1998/ 1637. Jag återkommer till Descartes metod och vägledning 
i kapitel sju Sunt förnuft.

99 Leibniz 1927/1684, s. 35

100 A.a. s. 34

101 Karaktären av Essentially Contested Concept är att det innehåller ett värde-
omdöme, det är i sin karaktär inneboende komplext och öppet i sin karak-
tär. Försök till klargöring är enligt Gallie initialt ambitiöst då det går att 
beskriva på en mängd olika sätt. Det uppstår ofta en tävlan mellan olika 
tolkningar och vetenskapliga hypoteser, (Gallie 1956). 

102 Diderot 2001/1769

103 A.a. s. 95–98 

104 Montaigne 1992/1588, s. 493

105 Göranzon 2001

106 Gadamer lyfter fram konsten som ett bärande inslag i människans möte 
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