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Kan vi lære noget af historien om limen 

der ikke kunne lime og blev til Post-It notes?



Innovationer og deres tilblivelse - hvem ved hvad der kan 

blive brug for og hvordan det kan blive værdifuldt? 

Usikkerhed og kompleksitet



James March - et blandet forhold til Innovation -

Organisationer - beslutninger om knappe ressourcer

• de fleste nye ideer er dårlige –

• de fleste forandringer skadelige (Skat) 

• og nyskabelser ikke besværet værd 

Ofte afsætter vi for ringe tid til at lære, til at indvinde erfaringer m 

nye handlemuligheder og derfor ikke bedømme deres egentlige 

værdi

Fra March, Valg, Vane, Vision, 



Mit arbejde med Innovationer og deres tilblivelse - hvem ved hvad der 

kan blive brug for og hvordan det kan blive værdifuldt? 

At begynde et sted og ende et helt andet! 



March om Udnyttelse og Udforskning af ideer og viden i organisationer

Videns dobbelte karakter - usikkerhed og kompleksitet

Dilemmaet ved over-drevet vedholdenhed i begge typer

Udnyttelse af 

viden, ressourcer

Fortsæt succes -

Beskytte eksist

kompetence-

fælden

(Nokia, B&O)

Udforskning, 

udvikling af ny 

viden og ressourcer

Nye muligheder

Variationsfælden

(Vestas, 

Bonus/Siemens-

Gamesa, Novo)



March om Udnyttelse og Udforskning af ideer og viden i 

organisationer

Hvordan kan man se på beslutningerne?

Udnyttelse af 

viden, ressourcer

Fortsæt succes -

Beskytte eksist

kompetence-

fælden

(Nokia, B&O)

Udforskning, 

udvikling af ny 

viden og ressourcer

Nye muligheder

Variationsfælden

(Vestas, 

Bonus/Siemens-

Gamesa, Novo)

1. Konsekvens-rationalitet -T0-

planlægning og styring

2. Læringsproces hvor ide, motiv, 

aktører, kontekst KAN skifte -

FORDI vi ved mere



James March om Udnyttelse og Udforskning af ideer 

og viden i organisationer

• ”Very often can explorative ventures not be justified in 

simple expected return terms….” p. 48

• ”Exploration succeeds in terms of outcomes only when

practical capabilities have been cultivated for making

exploits valuable…”p 49

Source: Kreiner and March, 

2009, Heroes and history at CBS 

How were practical 

capabilities cultivated in 

Post-It? 



Kan vi lære noget af historien om limen 

der ikke kunne lime og blev til Post-It notes?



• LL: When you realized 
that your adhesive was 
impermanent, did you 
consider the 
experiment a failure?

• SS: No. Not at all. I have 
had arguments with 
people about this: They 
want to call it “a mistake 
that worked”. I like to 
think of it as a solution 
that was looking for a 
problem to solve.

Spence Silver: Stærkere lim

Formel opgave i Udnyttelse af ressourcer



Spence Silver:  Formelle projekt - Udnyttelse

-- lav en lim der er stærkere

• I wanted to see what would 

happen if I put a lot of it into 

the reaction mixture. Before, 

we had used amounts that 

would correspond to 

conventional wisdom. 

• If I had really seriously 

cracked the books and gone 

through the literature, I 

would have stopped. The 

literature was full of 

examples that said you can't 

do this. 



Post-it Notes – 12 års skabelses-proces hvor viden, produkt, 

maskineri, interesser, brugerfærdigheder kultiveres



Post-it Notes – 12 års skabelses-proces hvor viden, produkt, 

maskineri, interesser, brugerfærdigheder kultiveres
Opslagstavle                        Post-It notes               hvordan bruge dem?    



En læreproces kultiverede ressourcer for Post-it notes 

• Det blev muligt at lære-undersøge ‘hvad den kan være værd’, og det afhang af 

hvad den limklat kunne bruges til. 

• At undersøge, eksperimentere er at gøre noget som skaber erfaringer = viden om

• Silvers vedholdenhed (3M 30% regel, + SBU) præsenterer ‘anyone who would

listen’

• Produkt-ideen ændres og gen-opfindes, 

• Kontekst skift: Forskellige aktører kompetencer og motiver driver -

• Heldig timing (Luck favors the prepared and active)

• Ustabil eksistens - kunne væres død flere gange - både støtte og megen kritik i 

processen



At kultivere ressourcer for innovation er at bygge universer

hvor de kan eksistere

Innovation og bygge universer: 

Tiden forklarer ikke udfaldet - kun de interaktive handlinger som 

blev initieret og dermed skabte de erfaringer, den viden og de 

ressourcer som muliggjorde Post-it

Relationen mellem fantasi og virkelighed 

GoT - atomkraft eller Vindmøller



Tak for opmærksomheden


