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Sammanfattning 
Att nätverka handlar mycket om att skapa sig nya kunskaper och interagera med andra aktörer 

och ta lärdomar av varandra. Idag förespråkas allt mer och mer vikten av att ha ett stort nätverk 

både för att få individuell ökad kunskap men också så att organisationen kan växa i takt med 

utvecklingen. Vi har genom empirin fått upplysningar om att nätverkande delvis handlar om att 

få kunskaper om teknik som är relevant för sin bransch, samt kunskap för eget intresse. Vi har 

inte hittat forskning som ska indikera att nätverkande ska nyttjas för korsbefruktningar av 

kunskaper som sedan leder till helt nya innovationer. Denna studie har som huvudsyfte att 

undersöka en nätverksplats i koppling till användarfokus och kundinvolvering. Tidigare 

forskning har visat att synen på tjänsteinnovationer har fått begränsad uppmärksamhet. I 

slutsatsen finns det ett minimalt fokus på involvering av kunder och slutkunder. Det vi har hittat 

är ett produktdominerande tankesätt hos medlemmarna, och att värde för dem är en finansierad 

trygghet.  Automation Region behöver förmedla ett mer tjänstedominerande synsätt på värde, 

detta genom att förmedla tekniken som behandlas på frukostmötena och samtidigt en bättre 

förståelse om kundprocessen. Studiens resultat påvisar att Automation Region måste lyfta vilket 

värde tekniken ger till kunderna. 

 



Jenny Ahlén  INO334 

Frida Nilsson 

 

 

Förord 

Denna studie har utförts av en projektgrupp bestående av två högskolestudenter som läser 

kandidatexamen på innovationsprogrammet på Mälardalens högskola. I projektgruppen ingår 

Frida Nilsson och Jenny Ahlén. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Erik Lindhult, Peter Selegård och Peter Johansson 

för återkoppling, goda råd och vägledning. Vi vill även tacka våra stöttepelare och 

uppdragsgivare Catharina Berglund och Karin Wiik som arbetar på Automation region. 
 

Tack vare detta har vi nått ett lyckat resultat med vår studie, vilket inte hade varit möjligt utan 

allt stöd som vi fått. 
 

Mälardalens högskola maj 2018. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp studiens bakgrund, tidigare forskning, problemdiskussion, 

syfte, forskningsfrågor, avgränsning, kunskapsläget, förväntat kunskapsbidrag samt 

dispositionsupplägget. 

1.1 Bakgrund 

Målet med denna studie är att förmedla vikten av att nätverka i större utsträckning genom 

förståelsen om värdeskapande perspektiv på innovation samt ett systemiskt tänkande. Vi 

kommer att utforska kunskapen om systemiska och värdeskapande innovationer, detta genom 

medlemmarnas val att delta i frukostmöten som Automation Region har anordnat. 
 

Studien kommer att lyfta värdelogiska perspektiv på tjänsteinnovation i den mening att det är 

användandet av innovationen som aktörerna ska utgå från (Lindhult, Chirumalla, Oghazu & 

Parida, 2018; Lusch & Nambisan, 2015). Detta kommer sedan skapas med interaktioner mellan 

aktörer som befinner sig utanför den egna organisationen (Kothandaraman & Wilson, 2001). 
 

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola. Det är en ideell 

förening/företagskluster. Syftet är att samarbetsprojektet ska knyta samman företag, 

myndigheter, forskning och utbildning. Enligt Automation Region (2018) står begreppet 

”automation” för alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser. Där  

produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus (Automation 

Region, 2018). 
 

Automation Region syftar till att samarbetet mellan högskolor och svenska företag ska stärkas. 

Företagen är medlemmar som består av allt från nystartade småföretag till multinationella, 

globalt ledande automationsföretag. Automation Region arbetar tillsammans med 

medlemsföretagen och andra parter för att genomföra frukostmöten och samarbeten inom 

kommunikation, affärsutveckling, innovation, kompetens och forskning. Frukostmötena sker 

regelbundet där medlemmarna bildar utvecklingsgrupper där verksamheten vidareutvecklas. 

Det som Automation Region ämnar göra är att skapa lönsamma affärer och ökad 

konkurrenskraft. Men även för att stärka och synliggöra världsledande automationsindustri och 

produktionskunnande för att sprida kunskapen vidare (Automation Region, 2018). 

1.2 Tidigare forskning om nätverkande 

Tidigare forskning visar tyngden av att nätverka och dess betydelse för kunskapsutbyten. Det 

är en livsviktig kontakt för organisationer i allmänhet och skapar ett långsiktigt värde. Det 

handlar framförallt om affärskontakter, samarbetspartners och andra kontakter som bidrar till 

en omedelbar nytta (Andersson, 2015). 
 

Nätverkande är ett väl omtalat begrepp i samhället och kan ha olika betydelser beroende på 

tolkning. De olika betydelserna kan innebära att individer har olika syften med att nätverka och 

vad varje individ vill få ut av det. Nätverkande kan definieras som en relation mellan flera olika 

individer, där diskussioner och kunskapsutbyten är vanligt förekommande. Det är inte heller 

helt främmande att en organisation använder sig av nätverkande i syfte att uppnå ett uppsatt 

mål inom organisationen. Då nätverkande även kan bidra till att organisationer eller olika 
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aktörer sammanträder och skapar relationer med varandra. Vilket kan effektivisera projekt 

genom samverkan (Andersson, 2015). 
 

Tidigare forskning påvisar även att långsiktiga relationer inom nätverk genererar viktig 

kunskapsöverföring. Då relationerna byggs upp vartefter tiden går och individerna blir mer 

säkra i sig själva, vilket ökar deras sociala kapital (Inkpen & Tsang, 2005). Enligt Inkpen och 

Tsang (2005) är detta en viktig förutsättning att ta hänsyn till för organisationer som ska klara 

sig igenom den konkurrenskraftiga marknaden. De menar även att förbisedd kunskap kan 

innebära ett fall för organisationen och därmed även förlust av den kunskapen. Det som Inkpen 

och Tsang (2005) påvisar inom nätverkande, är vikten av kunskapsdelning och interaktion 

mellan individer; utan detta är risken stor att organisationer misslyckas och missar sin plats på 

marknaden. 
 

Genom att organisationer tillämpar nätverkande ges individer möjligheter till att interagera med 

andra yrkesroller som de möter. För att detta ska uppstå krävs det att individen är spontan och 

öppensinnad gentemot den bemötande individen. Tidigare forskning visar även att samverkan 

med aktörer från andra organisationer minskar osäkerheten inom sociala perspektiv 

(Yamagishi, Cook & Watabe, 1998). Det Yamagishi, Cook och Watabe (1998) menar är att 

social osäkerhet sätter käppar i hjulet för samverkan i olika kontexter. De menar vidare att detta 

kan minimeras genom att organisationer och projektgrupper avsätter tid och resurser för att 

nätverka och samverka med andra aktörer. 
 

Denna studie kommer att undersöka nätverkande och dess betydelse i koppling till 

medlemmarna i Automation Region. Detta för att få en djupare förståelse och uppfattning kring 

det nätverk som Automation Region vill förmedla till sina medlemmar. Efter ett första samtal 

med uppdragsgivaren fanns det ett behov att förstå varför medlemmarna väljer att delta eller 

inte delta i frukostmötena. 

1.3 Tidigare forskning om värdeperspektiv och systemisk 

tänkande 

Det finns ett flertal olika forskningar kring begreppet tjänstedominerande logik (SDL) samt 

olika infallsvinklar på ämnet. SDL är en utvecklad metodik från värdeprocessen och den 

fokuserar på värdet som uppstår under en hel process. (Mahajan, 2017; Lindhult, Chirumalla, 

Oghazu & Parida, 2018). Tjänstedominerande logik (SDL) anammar sin utveckling i utbytet av 

en förmåga som stödjer intressenten och när användningen av en innovation uppstår (Lindhult, 

Chirumalla, Oghazu & Parida, 2018; Lusch & Nambisan, 2015). SDL vill vidga perspektivet 

för produktcentrerade företag och få organisationer att förstå tjänsteinnovationens innebörd. 

SDL vill inspirera och öppna upp sinnet för kundprocessens värde och produktanvändningen 

för att på så sätt skapa möjligheter för värdeskapande samverkan. Utifrån SDL-perspektivet 

finns det inga produktinnovationer; det vill säga att alla innovationer är någon form av 

tjänsteinnovation då själva produkten bara är en mekanism eller ett verktyg (Lindhult, 

Chirumalla, Oghazu & Parida, 2018; Lusch & Nambisan, 2015). 

 

Värdedominerande logik (VDL) omfattar helheten i det sociala ekosystemet där värde skapas 

före, under och efter. Tidigare forskning menar på att det värde som skapas före är inväntandet 

på uppkomsten av värde. Värdet som skapas under är när det kommer till uttryck och utvecklas, 
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och efter handlar om att förhindra värdeförstörelser (Mahajan, 2017). Ekosystem handlar om 

att gå utanför den egna organisationens gränser i ett öppet innovationsklimat. Detta för att skapa 

ett ökat värde för kunden (Su, Zheng, & Chen, 2018). 

 

Tidigare forskning hävdar att systemiska innovationer förekommer när samordningen mellan 

flertal innovationer sträcker sig över organisationens gränser. Genom korsbefruktningar av 

koncept och vidareutveckling kommer detta ge ökad samverkan som följd (Midgley & 

Lindhult, 2017). 

 

Tjänstedominerande logik handlar inte enbart om användningen av en innovation, det är en 

bredare syn på systemiskt perspektiv i hela ekosystemet. Det handlar om att involvera och skapa 

innovationer med andra aktörer som kompletterar värdeköpet (Lindhult, Chirumalla, Oghazu, 

& Parida, 2018). 

 

Lusch och Nambisan (2015) har i sin forskning betonat vikten av samskapande i tjänstelogiken 

i den utsträckningen av samverkande process för att utveckla mer ekosystemiska tjänster. I 

Lindhult, Chirumalla, Oghazu och Paridas (2018) forskning har de inriktat sig på en interaktiv 

forskningsdesign. Med detta menas att de har haft ett ömsesidigt lärande mellan akademin och 

industrin. Lindhult, Chirumalla, Oghazu och Parida (2018) framväxta kunskap har uppkommit 

genom att de haft öppna konversationer för att på lika villkor skapa en miljö för att utbyta olika 

förståelser av produkt- och tjänsteinnovation. De har även inspirerats av en mer hermeneutisk 

syn på den framväxande kunskapen som utvecklats. 

 

Det som Lindhult, Chirumalla, Oghazu och Paridas (2018) forskning bidrar till är diskussioner 

kring värdelogik och dess möjligheter för tjänsteorienterad innovation. De har tagit fram en 

guide till hur industrin kan skapa innovationer som uppfyller något som är värdefullt och 

lönsamt för sina intressenter. De anser att det finns ett behov av att undersöka området kring 

tjänsteinnovation i koppling till systembaserad värdelogik. 

 

Vi vill med denna studie undersöka värdeförståelsen hos medlemmarna på Automation Region, 

samt hur deras tankesätt förhåller sig till värde. Vi vill veta hur de samverkar med varandra 

över organisationens gränser och hur de ser på systembaserade värden. 

1.4 Problemformulering 

Vi har undersökt organisationen Automation Region med syftet att förstå medlemmarnas 

värdeskapande perspektiv och systemtänk. Anledningen till att vi utför denna studie är att 

Automation Region värdesätter nätverk och sina medlemmar, men det vi vill veta är på vilket 

sätt medlemmarna nyttjar Automation Region. 
 

Enligt Lindhult, Chirumalla, Oghazu och Paridas (2018) artikel ”Value logics for service 

innovation: practice-driven implications for service-dominant logic”, har synen på 

tjänsteinnovationer fått begränsad uppmärksamhet. Därmed vill vi uppmärksamma 

medlemmarnas tankemönster för innovationstänk. 
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Den finns ett brett spektrum för olika forskningsansatser för denna studie för att kunna klargöra 

olika värderingsmetoder för att utbringa tjänsteinnovationer (Lindhult, Chirumalla, Oghazu, & 

Parida, 2018). Tidigare forskning har förtydligat synen och tankemönstret kring värdeskapande 

processer samt definitionen av tjänsteinnovationer. De menar på att sambandet mellan 

användningen och nyskapandet av innovationer är brett och man bör fokusera på detta vid 

idéutveckling. 

Vi har under ett första besök med uppdragsgivare på Automation Region fått intrycket av att 

det finns ett tydligt problem kring medlemmarnas delaktighet och att de näst intill fått ”tvinga” 

dem att delta på frukostmöten. Denna studie har sin fundamentala ansats i att utveckla den 

systemiska värdelogiken kring nätverkande och för att förstå hur och varför organisationen ska 

gå utanför sitt ramverk. Vi vill utveckla ett koncept för hur medlemmar kan tänka vid 

nätverksevent, om det syfte och den inställning som medlemmarna har vid frukostmötet. Vi vill 

även förstå vilken form av synsätt och inställning dessa medlemmar har, i koppling till deras 

medlemskap på Automation Region. 

Grundtanken bakom frukostmötena är att medlemmarna ska ta del av information som 

Automation Region anser vara viktig, detta görs bl.a. genom att olika talare presenterar vad de 

gör (Automation Region, 2018) och medlemmarna får möjlighet att nätverka under 

frukostmötena. Denna samverkan innebär att Automation Region och dess medlemmar får ta 

del av ny kunskap, information och kompetenser och ta lärdom av varandra. 

Lindhult, Chirumalla, Oghazu och Parida (2018) nämner att det finns ett behov av att undersöka 

värdelogik för tjänsteinnovationer, och med detta menar de att det kan göras såväl kvalitativ, 

kvantitativ som åtgärdsinriktad. 

Vi och våra uppdragsgivare har under ett öppet telefonsamtal, den 21 mars, pratat om hur vi 

ska gå vidare samt vilka tankebanor de är inne på. Under samtalet kom det till uttryck en 

gemensam förståelse av vad som behöver förmedlas till medlemmarna, som deras tankar kring 

frukostmöten. Under samtalet beskrev vi att vi har under ett event utanför Automation Region 

slumpmässigt stött på och pratat med en person som är medlem hos dem, men som då ännu inte 

deltagit på frukostmöten än. Hen sa att det beror på att den informationen som skickas ut inför 

frukostmötet inte är relevant för just hen. Det är denna syn på frukostmöten som vi vill ändra. 

I samtalet med uppdragsgivaren diskuterades de värdeskapande idéer som uppstår när en 

kunskap möter en annan. Vi vill få medlemmarna att delta på dessa möten för att använda sitt 

kunskapsområde på ett annat, vi pratade en del om boken; The medici effect som behandlar 

skärningspunkter av kunskap. 

Denna forskning är nödvändig då studiens ämne har en stor inverkan på dagens organisationer. 

Tidigare forskning har gjorts inom ämnet men saknar likväl mycket information om dess 

påverkan.  Organisationer i dagsläget måste engagera sig i kontexter som är utanför deras egna 

organisation. Detta i sin tur innebär att organisationers perspektiv på värde måste inkludera en 

mer systemisk förståelse genom att integrera med andra aktörer utanför deras egna organisation. 

Valet av kvalitativ forskning grundar sig i att vi vill ta reda på varför medlemmar väljer att delta 

på Automation Regions frukostmöten samt varför många medlemmar väljer att inte delta. Detta 

för att vi ska få en ökad förståelse av detta baserat på erfarenheter och upplevelser av de som 

vi intervjuar. Därför passar en kvalitativ forskningsansats som innebär att forskaren tolkar 

individens upplevelser och synsätt. Det baseras även på beteenden och känslor vilket gör att vi 

måste tolka underliggande meningar (Bryman, 2008). 
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1.5 Syfte 

Denna studie kommer att ha som syfte att undersöka Automation Regions nätverksevent i 

kontexten av vilken förståelse, och perspektiv, medlemmarna har på värde och systemtänk. Vi 

ser att nätverk är vad Automation Region står för och därför är nätverkande för denna 

undersökning en ingång för vad som menas med det. Det vi vill göra är att förstå hur 

medlemmarna tänker angående värde- och systemperspektiv för att sedan se om det finns ett 

behov av att få in nya tankebanor kring dessa ämnen vid nätverkande. 

1.6 Forskningsfrågor 

➢ Hur kan värdeskapande perspektiv och systemisk tänkande användas för att öka 

delaktigheten i aktivt nätverkande? 

 

➢ Hur ser medlemmarnas synsätt ut kring det upplevda värdet av Automation Regions 

frukostmöte? 

 

1.7 Avgränsningar 

Vi har valt att i huvudsak titta på frukostmöten i kontexten av att förstå värdeskapande process, 

och en del på Automation Regions workshop; DO-Tank för att bygga på vårt 

innovationsbidrag.  Detta då vi vill få reda på varför de medlemmarna som deltar i frukostmötet 

gör det och varför de anser sin närvaro som nödvändigt. Vi har tittat på det värde som 

frukostmötena innebär och vi har inte tittat på andra slags event eller andra möten som 

Automation Region anordnar. Detta på grund av att vi ska hinna klart inom de tidsramar som 

finns och samtidigt komma fram till ett värdefullt resultat. 

1.8 Kunskapsläget 

I dagsläget finns det gott om studier som behandlar värdeskapande perspektiv, systemtänkande 

och nätverkande. Genom sökningar i uppsatsdatabasen gav det träffar inom dessa områden, 

likaså olika kombinationen av termerna går att återfinna i uppsatsdatabasen. Trots att tidigare 

studier har gjorts inom dessa områden, finns det en kunskapslucka som denna studie kommer 

belysa och ge djupare kunskap inom. Kunskapen kommer att bidra till en ökad förståelse om 

värdeskapande perspektiv och systemisk tänkande på nätverkande. Kunskapen kommer även 

att hjälpa till med förståelsen om gapet mellan organisationen och medlemmarna. Detta gap är 

den attityd och synsätt en medlem kan ha till frukostmöten. 

1.9 Förväntat kunskapsbidrag 

Det område som behöver undersökas är kunskapen medlemmarna har om värdeskapande 

perspektiv på innovation och systemtänkande i nätverkssammanhang. Det område som behöver 

utvecklas vidare är enligt Lindhult, Chirumalla, Oghazu, och Parida (2018) den låga kunskapen 

om systemisk logik för innovation. Vi kommer undersöka värdeskapande perspektiv och 

systemiskt tänkande i förhållande till varandra för att få medlemmar att förstå nätverkandets 

innebörd. 
 



Jenny Ahlén  INO334 

Frida Nilsson 

 6 

Det förväntade kunskapsbidraget kommer att öka kunskapen om tjänsteinnovationer i koppling 

till det komplexa systemet. Vi vill öka kunskapen för samtliga inblandade om vikten av att 

nätverka och förstå tjänstelogik. 

1.10 Disposition 

Tabell 1: Upplägg av rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

• I detta ansnitt kommer vi att introducera tidigare forskning, 
problemformulering, syfte, frågeställningar och angränsaningar.  

Teori

• I denna del presenterar vi de teorier som har betraktats för studiens 
ändamål.

Metod

• I denna del beskriver vi hur vi har gått tillväga i våra metodval samt 
vilken form av forkningsdesign vi antagit. 

Empiri

• Det emperiska materialet är den insamlande datan vi har  
införskaffat oss genom intervjuer, deltagande observation m.m.

Analys 

• Här har vi nyttjat de teorier som nämnts och ställt dem mot de 
emperiska materialet, samt nyttjat ett analysverktyg. 

Slutsats

• I denna del kommer vi svara på frågeställningar och redogöra vårt 
kunskaps- och innovationsbidrag. 



Jenny Ahlén  INO334 

Frida Nilsson 

 7 

2. Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet presenterar den tidigare forskning som finns inom ämnet samt hur dessa stärker 

varandras ståndpunkt. Det relevanta för denna studie är att ge läsaren en bild och en bättre 

förståelse om värdeskapande perspektiv på innovation, systemtänkande och nätverkande. 

 

För att skapa innovationer idag behövs en värdelogisk syn på tjänsteinnovation, i den 

utsträckningen där användandet lyfts i värdeperspektivet vid utformning av idéer (Lindhult, 

Chirumalla, Oghazu & Parida, 2018; Lusch & Nambisan, 2015).  Med detta behöver 

idéutvecklarna förstå individens system, där även andra organisationer uppfyller individens 

behov. Organisationen måste få insikt i vilka faktorer som påverkar hela systemet; användare, 

aktörer m.m. (Jackson, 2003). Detta leder i sin tur till vikten av att nätverka för att förstå och 

hitta andra kunskaper och perspektiv på problematiken. Organisationer måste gå utanför sitt 

nätverk för att kunna korsa sin kunskap om ett problem, eller på annat sätt uppnå värdefull 

insikt (Johansson, 2006). Soft systems methodology lyfter aspekten att världen är mer komplex 

än endast en rak linje, det handlar om att involvera rätt kompetens för att tillsammans hitta 

förbättringsåtgärder (Checkland & Poulter, 2006). 

2.1 Nätverk 

Genom att en organisation befinner sig i ett nätverk bidrar detta till större långsiktiga 

möjligheter. Det handlar om att möjligheterna byggs till ett marknadsutbud, vilket ger ett högre 

värde för kunden. Detta ses som en strategisk drivkraft för organisationen då nätverket skapar 

starka relationer och nyckelpartners (Kothandaraman & Wilson, 2001). Enligt Kothandaraman 

och Wilson (2001) är kärnan för medlemsorganisationer förmågan att skapa överlägsenhet när 

det kommer till kundvärde. De menar vidare att nätverk har en stor betydelse i omvärldens 

ständiga förändringar. Nätverken fungerar även som en investering för organisationer då det 

underlättar förbättring. (Kothandaraman & Wilson, 2001). 
 

Kothandaraman och Wilson (2001) menar även att nätverket är värdeskapande beroende på 

vilken kontext det placeras inom, det vill säga att om olika kompetenser kan mötas och utbyta 

kunskaper kan det leda till ett samarbete eller en bättre utveckling av idéer. 

Enligt Kothandaraman och Wilson (2001) handlar inte nätverkande endast om överlägsenhet 

och investering, utan det handlar lika mycket om kunskapsutbyten som kan framkalla nya 

strukturer. De menar även att samhället är alldeles för komplex för att organisationer ska kunna 

klara sig utan andra aktörer. 
 

Grunden till att företag väljer att samverka kan förstås med hjälp av en sociologisk teori som 

kallas Social exchange theory (Homans, 2013). Homans (2013) menar att socialt beteende 

handlar om utbyten av saker, både materiella och icke materiella. Det Homans (2013) förklarar 

i sin utbytesteori är att individer som ger mycket till andra, även vill ha något tillbaka av dem. 

Enligt Homans (2013) är utbytesteorin ett sätt att analysera sociala gruppers beteenden, 

framförallt grupper av individer som interagerar med varandra. 
 

Det finns olika trender gällande organisationer som nätverkar, där en av dessa är förstärkning 

av de befintliga band och affärsrelationer som redan finns (Håkansson & Snehota, 1995). Enligt 

Håkansson och Snehota (1995) är denna trend betydande då organisationer ständigt måste 

utvecklas och ta del av omgivningen för att kunna utläsa kommande direktiv på marknaden. En 

annan trend är det förtroende som organisationer måste förhålla sig till för att både på kort och 
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lång sikt klara den konkurrenskraftiga marknaden. Detta innebär att nyckeln till utveckling 

baseras på ett ömsesidigt förtroende mellan organisationerna (Håkansson & Snehota, 1995). 
 

I en annan studie menar Inkpen och Tsang (2005), att medlemskap i ett nätverk bidrar till 

varaktiga relationer där medlemmarna får chansen att utbyta kunskap. De menar vidare att en 

enhetlig dimension på nätverkande är den så kallade kunskapsöverföringen som uppstår. Den 

varierar beroende på vilket nätverk som uppträder och vilka parter som samtalar och interagerar 

med varandra. Inkpen och Tsang (2005) beskriver även i sin artikel att kunskapsöverföringen 

har en stor betydelse i det sociala kapitalet och är en hjälp för ett nästa steg i en livscykel. De 

menar att livscykeln symboliserar organisationens överlevnad på marknaden, och om den 

misslyckas eller bryts kan det betyda att kunskap förbises och försvinner. Det som Inkpen och 

Tsang (2005) beskriver är att ledningen i en organisation måste upprätthålla information om 

nätverket och vad det bidrar till. Detta innebär att medlemmarna i nätverket kan utnyttja den 

kunskapen till både sin egen vinning och tillämpa detta i sin yrkesroll. Inkpen och Tsang (2005) 

menar att genom kunskapsdelning och interaktion mellan individer i nätverkssammanhang ökar 

tillväxten och överlevnadsmöjligheterna på den konkurrenskraftiga marknaden. 
 

Det som dessa två studier har gemensamt är hur viktigt det är att nätverka för att överleva på 

marknaden. Nutida organisationer måste tillämpa detta arbetssätt för att ta del av utomstående 

information och kunskap för att utvecklas inom organisationen (Inkpen & Tsang, 2005; 

Håkansson & Snehota,1995). Det som Inkpen och Tsang (2005) trycker mycket på är den 

kunskapsdelning som organisationer kan ta del av och utnyttja i den egna verksamheten, medan 

Håkansson och Snehota (1995) i tidigt skede såg nätverkande som en trend. 

2.1.1 Individen sociala perspektiv inom nätverkan 

Det finns forskning som lyfter individens sociala perspektiv i att nätverka. Att nätverka genom 

organisationen och den yrkesroll som individen besitter bidrar detta till en frihet att skapa 

relationer med andra individer med olika yrkeserfarenheter.  Detta motiverar i sin tur individer 

till att frivilligt delta och dela sina kunskaper i nätverk. Utbytet av kunskap och erfarenheter 

oavsett vilken yrkesroll, bidrar till större möjligheter på marknaden. Då den enskilde individens 

egenskaper är unika och bör tas tillvara på (Perry-Smith & Shalley, 2003). Perry-Smith och 

Shalley (2003) argumenterar i sin studie om nätverkande och vad den bidrar med för den 

enskilde individen. 
 

Perry-Smith och Shalley (2003) menar att deltagandet i ett nätverk kan leda till en fortsatt 

kontakt även utanför arbetet. De påvisar att individen blir mer kreativ i samband med sociala 

tillställningar. Perry-Smith och Shalley (2003) menar även att individer som skapar band med 

andra yrkesprofiler erhåller ett större utbud av kunskap och får lättare att vara kreativa. I ett 

sådant läge bidrar nätverk till problemlösning, och idéer från andra aktörer kan skapa gnistor 

för nya idéer. Det Perry-Smith och Shalley (2003) också menar är att anslutning mellan olika 

aktörer ger individen ett nytt tankesätt och de gränser som finns blir oklara. Vilket påverkar 

individen till att tänka i nya banor. De menar vidare att om organisationer skulle välja att 

utesluta sina anställda från nätverkande skulle utfallet av idéer bli negativt, då individerna går 

i egna tankar och är isolerade från trender och utvecklingen som sker. Enligt Perry-Smith och 

Shalley (2003), är koppling inom ämnet oväsentlig eftersom tillräcklig kunskap och en bättre 

förståelse kan väcka nytänkande hos individen. 
 

Håkansson och Snehota (1995) menar däremot att subjektiva värden, alltså de personliga 

bindningarna och övertygelserna, spelar en viktig roll vid bildandet av ett förhållande mellan 
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individer. Håkansson och Snehota (1995) påvisar även att affärsrelationer i allmänhet är 

uppbyggda genom socialt utbytta kompetenser, där de individer som deltar blir upplysta och 

utvecklar sin kunskap. De menar vidare att individer som är medverkande i affärsrelationer 

tenderar till att skapa ett samspel mellan varandra. Därmed bildas det interorganisatoriska band 

mellan organisationerna. Något som är viktigt enligt Håkansson och Snehota (1995) är den tillit 

som individerna bringar till varandra, då tillit är den viktigaste faktorn som påverkar 

interaktionen i ett hållbart förhållande. Varje organisation är omsluten av individer och 

förhållanden i affärer som påverkar pågående utveckling likväl som kommande utveckling 

inom organisationen (Håkansson & Snehota, 1995). 
 

Enligt Yamagishi, Cook och Watabe (1998) återfinns social osäkerhet ofta när individer 

interagerar med varandra. Sociala sammanhang är ofta en tyngd för många individer vilket leder 

till en sårbarhet i samhället. Yamagishi (1998) menar att social osäkerhet bidrar till olika former 

av samverkan, eftersom olika aktörer minskar osäkerheten och risken att bli vilseledda. 

 

2.2 Värdeskapande perspektiv på innovation 

2.2.1 Värdelogik 

Inom den värdeskapande metamodellen kan företagsutvecklare dela in; vad som ses som värde 

och var de ser nya möjligheter och lönsamheter, i två olika tolkningar. Den ena metamodellen 

är produktdominerande logik (GDL) och är den tankemodell som har använts mest vid 

utveckling av innovationer (Lusch & Nambisan, 2015). GDL har i syfte att effektivisera 

materiella flöden i produktionen och se värde i utbytet i form av att ökade ekonomiska fördelar 

för organisationen (Lindhult, Chirumalla, Oghazu & Parida, 2018; Lusch & Nambisan, 2015). 

Den andra metamodellen är tjänstedominerande logik (SDL) och har fokus på processen i att 

nyttja sina färdigheter för att underlätta för nästa aktör (Lusch & Nambisan, 2015). SDL ser 

värde i när en innovation nyttjas, samt att produktionen bara är ett verktyg för att förverkliga 

de värdeskapande förväntningarna (Lindhult, Chirumalla, Oghazu, & Parida, 2018). 
 

Mahajan (2017) beskriver en annan typ av dominerade logik; Värdedominerande logik (VDL). 

Denna logik fokuserar inte, som SDL, på processen, utan VDL har sitt fokus på 

behovsperspektivet och den tittar på de områden som behöver utvecklas och det inväntade 

värdet. Värdedominerande logik innebär att gå utanför sina gränser för att skapa ett större värde 

för samhället och sina intressenter. Det handlar om att interagera med aktörer och intressenter 

vilket ger ett ökat värde i ekosystemet som i slutändan påverkar deras egna organisation 

(Mahajan, 2017). Enligt Mahajan (2017) ligger grunden för effektiva och effektfulla 

tjänsteinnovationer i att säkerställa samarbetsprocessen för ökat värdeskapande. 

Mahajan (2017) menar även att för skapa värde för kunden så måste företag förstå värdet för 

sina leverantörer, anställda och samhället i helhet, genom att samarbeta med andra 

organisationer. 
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Lindhult, Chirumalla, Oghazu och Parida (2018) har sammanfattat fyra värdelogiker i teoretisk 

modell för att förstå tjänsteinnovation: 
 

• Produktbaserad värdelogik: Ser på värde som är inbäddat i produkter. 

Innovationsorienteringen kommer från leverantörskapaciteten och tekniska 

påbyggnader på produkten för att kunna stödja sin användbarhet.  De ser värde i 

förmågan att tillverka. 

 

• Tjänstebaserad värdelogik: Fokuserar på att använda erfarenheter, i form av 

undersökningar, i syfte att förbättra kundprocessen. Denna logik jobbar utifrån och in 

för att kunna förbättra och öka det verkliga värdet som kunden önskar. De ser värdet 

framträda vid användandet. 

 

• Virtuellt baserad värdelogik: Denna logik handlar om att förbättra 

informationsbearbetningen och är baserad på informationskommunikationsteknik 

(IKT). Virtuell logik bidrar till att öka värdet i tjänsteprocessen genom intelligenta 

interaktioner i olika former som aktörer, aktiviteter eller liknande. 

 

• Systemisk baserad värdelogik: Tjänsteinnovationen inom systemlogik fokuserar på 

samarbete mellan aktörer för att gemensamt upptäcka innovativa lösningar i 

ekosystemet. Systemisk logik handlar om att interagera med andra aktörer för att 

gemensamt skapa innovationer med externa kopplingar. 
 

Tjänstedominerande logik handlar enligt Lusch och Nambisan (2015) om att se både de 

materiella och immateriella tjänsterna i den värdeskapande processen. De menar att 

tjänstedominerande logik handlar om att byta tjänster i den form av att en aktör använder sina 

färdigheter att utföra en uppgift med hjälp av ett företags produkter. Samtidigt handlar det om 

när en aktör använder sina färdigheter för en annan intressents önskemål. Enligt Kristensson, 

Gustafsson och Witell (2014) har tjänsteinnovationer samma synsätt på användningen av 

värdeskapande processer. 

2.2.1.1 Ekosystem 

Ekosystemet innebär att aktörer samspelar med varandra i ett öppet forum. Det handlar om att 

företag ska samarbeta med varandra och tillhandahålla resurser och komponenter för att skapa 

ett innovationsekosystem. Genom att sträcka sig utanför företagets gränser och dra nytta av 

andra aktörers resurser kan de tillsammans skapa ett mervärde för kunden. Ekosystem sträcker 

sig över flera olika organisationer som tillsammans tar fram komplexa innovationer. Med andra 

ord handlar det om hur två eller fler aktörer som bidrar till något värde för kunden kan samspela 

och skapa en mer komplex komponent till slutkunden och öka det upplevda värdet (Su, Zheng 

& Chen, 2018; D’Auria, Tregua, Russo Spena, & Francesco, 2016) 

 

Verksamheter som vill skapa tjänsteinnovationer och ett ökat systemvärde i ekosystemet måste 

konstant samarbeta för att upptäcka ny potential. Likaså för att tillfredsställa kundbehovet. 

Saminnovation är grunden för samtliga aktörer i ett ekosystem för att kunna uppnå 

ekosystemets högsta potential (Lindhult, Chirumalla, Oghazu, & Parida, 2018). 
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2.2.2 Tjänsteinnovation 

Enligt Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) är användaren en viktig komponent för 

samskapande innovationer, syftet är att se värdet i användandet och hur det upplevs. De menar 

att tjänsteinnovationer är en värdeskapande process och innefattar allt från immateriella 

aktiviteter till fysiska varor. Tidigare forskning visar att fokuset inte bör vara på vad som är 

teknisk genomförbart, utan på vad företag behöver göra för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för att uppfylla sina kunders önskemål (Kristensson, Gustafsson, & Witell, 

2014). 
 

Enligt Lusch och Nambisan (2015) kommer tjänsteinnovationer i den digitala världen att 

accelerera. Tidigare har de flesta uppfinningar uppstått genom ett uppfångat naturfenomen, men 

med de globala kommunikationsnätverken kommer idag fler innovationer vara immateriella 

och det är mer sociala fenomen som fångas upp genom samverkan med intressenter (Lusch & 

Nambisan, 2015). 
 

I en studie gjord av Ordanini och Parasuraman (2011) kom det fram att de mest kraftfulla 

tjänsteinnovationer uppstår när medarbetare deltar i nätverket, detta medför en högre 

innovationsvolym samt att innovationerna blir mer radikala. 
 

Flertalet källor förespråkar ett aktivt samarbete i kundaktiva processer för att främja 

innovationer (Ordanini, Parasuraman 2011; Kristensson, Gustafsson & Witell 2014). Utifrån 

Ordanini och Parasuramans (2011) forskning är det viktigt att flytta det traditionella fokuset 

från produktinnovationer till ett tjänstefokuserat kundsamarbete. De menar att detta gör att 

innovationsvolymen ökar och är en bra källa för nya tjänsteidéer. För att få en stark 

innovationsvolym och ett gott samarbete med kunder behöver andra företagsverksamheter 

samarbeta i första hand. För att uppnå bästa möjliga effekt av att samarbeta med kunder för en 

ökad innovationsvolym, är det signifikant att verksamheten har högt samarbetspartnerskap 

(Ordanini & Parasuraman, 2011). 

I tabell 2 (sid. 12) visas skillnaden mellan produkt- och tjänsteinnovationer för att göra 

förståelsen tydligare. 
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Tabell 2: Skillnad mellan produktinnovation och tjänsteinnovation (Kristensson, Gustafsson & Witell 

2014, p 36) 

 

 

Process 

 

Produktinnovation 

 

Tjänsteinnovation 

Innovationsprocessens 

initiering 

Nytt utnyttjande av befintlig 

resurs, ny teknik. 

Idé om värdeskapande process som 

inte realiseras (över huvud taget eller 

tillräcklig bra). 

Nyckeltillgångar Patent. Kunskap om latenta behov (som inte 

är uppfyllda). 

Utvecklingsprocessens 

grad av insyn 

Stängd. Öppen. 

Syn på behov Behov är okomplicerade. Kan 

skapas av kampanjer. 

Behov är komplexa och 

svårkommunicerade. Ofta latenta. 

Syn på resurser Resurser avser i första hand 

materiella tillgångar som 

organisationen har kontroll över. 

Resurser avser framför allt 

kunskaper och förmågor hos 

människor, såväl inom som utanför 

organisationen. 

Deltagare   

i utvecklingsprocessen 

I första hand R&D -avdelning 

samt tvärfunktionella team. 

Partners och kunder. Deltagare från 

olika funktioner tvärs över 

organisationen. 

Marknadsföring Övertalning, push. Dialog, pull. 

Slutresultat Ny vara eller tjänst. Ny värdeskapande process (vilket är 

en tjänst). 
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Tjänsteinnovationer bygger på att skapa innovationer med god förundersökning och användar 

involverade fokusgrupper för ta reda på vad kunden vill ha. Det kan exempelvis vara att kunden 

vill ha en kostnadsbesparing, mer lättillgänglighet, användarvänlighet eller liknande. I den 

traditionella logiken utgår verksamheten från en inifrån-och-ut strategi, där verksamheten har 

skickliga anställda som kan identifiera resurser, maskiner m.m., som går att skapa nya 

erbjudanden med. Utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv arbetar de från en utifrån- och-in strategi, 

där kunden ses som en viktig resurs och där kunden ligger som grund för den värdeskapande 

processen (Kristensson, Gustafsson, & Witell, 2014). 
 

2.2.3 Korsningar av idéer 

Det finns forskning som visar att skärningspunkter aldrig varit så lätta att hitta som de är nu. 

Enligt Johansson (2006) handlar skärningspunkten om när olika kulturer och idéer korsar 

varandra, även kallat Medicieffekten. I sin bok beskriver Johansson (2006) att 

skärningspunkten är en helig plats där nytänkande möts och således bygger vidare på varandra. 

Det handlar om skärningspunkter i olika sammanhang, men framförallt om hur individen 

omvandlar egna idéer med hjälp av andra individers tankar som slutligen leder till värdefulla 

innovationer. Det Johansson (2006) menar är att kreativiteten börjar flöda i samband med att 

idéer korsas. 
 

Medicieffekten är en effekt som innebär att individer ser möjligheter framför svårigheter 

(Johansson, 2006). Johansson (2006) beskriver om möjligheten att nå framgång genom att 

lyssna och ta in andra idéer i ens egna bubbla. Johansson (2006) menar även att om något 

överraskande uppstår ska individen ta in det, memorera och se det som en möjlighet i den egna 

beslutsprocessen. Medicieffekten upplyser individer om att tänka utanför boxen. Johansson 

(2006) beskriver att möten mellan individer med olika erfarenheter, från olika yrkesroller gör 

att nya dörrar öppnar sig. Han menar vidare att okonventionella idéer måste byggas vidare på 

och att den förutsägbara vägen är fel väg att ta. 
 

I en annan studie av Carlile (2004) beskrivs det att innovation uppstår då olika kunskaper möts. 

Carlile (2004) menar även att det är en utmaning att använda kunskapsområden som är 

främmande för individen. Han argumenterar även för att kunskap måste delas och användas 

inom andra områden för att nya idéer ska väckas till liv. Kunskapen som finns i olika 

yrkesprofiler måste vidarekopplas för att bibehålla den styrka som finns och som i slutändan 

leder till utveckling på marknaden (Carlile, 2004). 
 

I sin bok förklarar Sawyer (2007) förståelsen av gruppeffektivitet. Han har tagit fram bevis som 

visar att samarbete driver kreativitet eftersom innovation uppstår genom en serie av gnistor. 

Han menar även att när individer kombinerar idéer, uppstår en egenskapskartläggning där det 

går att ta ett värde från ett koncept och koppla ihop med ett annat. Sawyer (2007) skriver även 

att många nya idéer är dåliga, men att samarbete mellan individer är det bästa sättet för att ta 

fram dem bäst idéerna. Sawyer (2007) menar att samverkan gör varje enskild individ mer 

kreativ och att innovation är nyckeln till en bättre framtid. 
 

Det finns mycket forskning inom olika kunskaper som korsar varandras vägar. Kopplingen 

mellan de tre forskarna Johansson (2005), Carlile (2004) och Sawyer (2007), är det ständiga 

fokuset på kunskapsbevaring och kunskapsdelning mellan olika individer och yrkesprofiler. 

Detta för att leda utvecklingen i rätt riktning och ta vara på de kunskaper som finns, samt att 

enskilda individ är svagare än individer som arbetar i grupp. 
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2.3 Systemisk tänkande 

Systemtänkande kan, i litteraturen, ha ett antal olika förståelser. Lindhult och Midgley (2017) 

nämner olika perspektiv på detta men lyfter de perspektiv som är minst populära och fokuserar 

samtidigt på den mest populära definitionen av systemtänkande. Faktum är att begreppet 

systemisk förklarar hur fler innovationer kräver ett ökat samarbete utanför ens egna 

organisation. Detta innebär att organisationer inte kan anse att de har all den resurs och kunskap 

som behövs för att skapa denna generations innovationer. Innovationer i dagsläget måste 

bedrivas genom ett helt system som går utanför organisationer ramverk (Midgley & Lindhult, 

2017). Midgley och Lindhult (2017) tar upp olika definitioner om systemisk innovation och 

nedan nämns två av dessa. 
 

Den första definitionen innebär att en innovation endast är användbar när den är 

sammankopplad med en annan innovation, denna integration är ett komplement till den 

ursprungliga innovationen. Organisationer måste gå utanför sina gränser och samverka. 

Innovationssystemet för denna definition är en förankring av samordnade innovationer som går 

utanför organisations- och innovationsutvecklingens gränser. Denna syn på systemtänkande är 

en möjlighet för organisationen att ha ett öppet sinne angående de gränser som behöver sättas, 

samt få en överskådlig blick om vilka deltagare som ska involveras i innovationsprocessen. 

Denna syn på systemisk innovation är den typ som endast genererar någon form av värde när 

den kompletteras av andra innovationer (Midgley & Lindhult, 2017). 
 

Den andra definitionen, som faktiskt är grunden till systemisk innovation, behandlar 

engagemanget i processen samt individers agerande för att skapa en innovation och stödja 

systemtänkande (Midgley & Lindhult, 2017). Lindhult och Midgley (2017) argumenterar starkt 

för den sistnämnda definitionen då den har fått minst erkännande. Den andra termen behandlar 

en stödjande process för individers tankar om system. Denna definition handlar om att använda 

modeller eller metoder på ett användbart sätt, för att kunna lära sig att känna av en situation och 

sedan förstå dess möjligheter och/eller konsekvenser. Tidigare forskning vill uttrycka en stor 

betydelse av användandet av verktyg eller metoder som stödjer innovatörers systemiska 

tankeperspektiv (Midgley & Lindhult, 2017). 
 

Enligt Lindhult och Midgleys (2017) forskning vill de förmedla kunskap om systemisk 

innovation samt att forskningen ska tillhandahålla koncept, verktyg och metoder för att stödja 

kritiskt tänkande och innovatörers etiska ansvar. De menar på att det systemspråk som de 

förespråkar är ett perspektiv över hur korsningar av flertalet separata kunskapsområden kan 

stödjas. I en tidigare artikel skriven av Lindhult och Midgley (2014) betonar de kopplingar 

mellan allianser, nyckelleverantörer och aktiva kunder. Det kommer behöva vidareutvecklas 

genom öppna innovationer och genom att integrera nya tekniker med andra organisationer, 

vilket leder till systemintegration. 
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2.3.1 Soft systems methodology 

Innan beskrivningen av soft system methodology, kommer en kort beskrivning av hard system 

thinking. Hard system thinking har ett objektivt perspektiv på problematik. Inom detta 

systemtänkande är vägen från ett ofullständigt tillstånd till ett förändrats tillstånd; en förbättring 

av en enhet, process eller liknande, mer matematiskt uträknad och väldigt linjär. Det hårda 

systemtänkandet ser ofta på världen med flertalet olika delsystem som i sin tur kan konstrueras 

och skapa nya lösningar (Jackson, 2003). 
 

Soft system methodology (SSM) har ett mer subjektivt perspektiv på problematik, i detta 

systemtänkande är världen och problematiker mer komplexa. För att kunna förstå en 

problematik måste flera aspekter som kan påverka problematiken tas i hänsyn genom att inta 

flertal olika områden. Problematiken är ofta inte en rak linje av åtgärder som behövs utan det 

handlar snarare om att se andra delar i omgivningen som påverkande faktorer. SSM handlar i 

stora drag om att skapa förbättringar genom att förstå olika uppfattningar om ”verkligheten” 

(Checkland & Poulter, 2006; Hardman & Paucar-Caceres, 2011). Soft system methodology är 

mänskliga systemaktiviteter där framtagningen av illusoriska modeller innehåller de aktiviteter 

och individer som behövs för att kunna bedriva ett specifikt syfte. Enligt mjukt systemtänkande 

är världen mer komplex, där problem ses som en problematisk situation som inte kan lösas rakt 

av, men som kan förbättras genom funktionella aktiviteter (Jackson, 2003). 
 

SSM är en process i form av en cykel, oftast som en lärande cykel. Den lärande cykeln består 

av 7 principer som utgör ett icke linjärt perspektiv på problematiken i fråga. En viktig punkt 

som urskiljer sig och som är ett nödvändigt angreppsätt för problematiker är att förstå 

komplexiteten när en situation uppstår som behöver utvecklas. Komplexiteten ligger i multipla 

interaktioner och världsperspektivet av den kallade ”verkligheten” (Checkland & Poulter, 

2006). 
 

”One person´s ’terrorist’ is another´s ’freedom fighter’; one person sees a 

prison in terms of punishment, another sees it as seeking rehabilitation” 

(Checkland & Poulter, 2006, p xv). 
 

Inom SSM finns det 7 stödjande principer som lägger fokus på olika världsbilder genom sociala 

aktiviteter, detta för att ta fram handlingar till förbättringar. De 7 principerna är en form av en 

lärande cykel som beskriver olika steg till ett förbättrat läge, se figur 1 (sid. 16) (Jackson, 2003). 
 

Steg 1 är när en individ har fått en känsla av oro som i sin tur leder till en uppmärksammad 

problematisk situation. Steg 2 kartlägger systemens nuvarande funktion av problematiken. Här 

gäller det att ha en spridd kunskap och förståelse av situationen. I steg 3 väljer man ut de mest 

relevant mänskliga aktivitetssystemen och utifrån dessa skapas en ”root” definition med hjälp 

av CATWOE (se nedan). I steg 4 används dessa ”root” definitioner för att konstruera 

konceptmodeller som representerar det minsta som krävs för att uppnå de förändringar som 

finns inskrivet i ”root” definitionen.  I steg 5 jämförs konceptmodellerna med den upplevda 

problemsituationen i kartläggningen, detta för att bidra med debattmaterial angående möjliga 

förändringar för berörda aktörer. Steg 6 bör visa på en anpassning bland berörda aktörer 

angående vilka förändringar som både är eftertraktade och genomförbara. I Steg 7 sätts 

resultaten från steg 6 i arbete (Jackson, 2003). 
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Figur 1 The learning cycle of soft systems methodology (Jackson, 2003, p 187) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det tredje principsteget bryts aktiviteterna i ytterligare faktorer som benämns CATWOE. Detta 

begrepp tar upp de faktorer som behandlar definitioner och formuleringar av det mest 

nödvändiga för det relevanta systemet. Dessa beskrivs nedan av Jackson (2003) samt av 

Hardman och Paucar-Caceres (2011). 
 

C – Kunder (customers): Involvera både kunder som kan dra fördel och kan få nedgång av 

det nya systemet. 

A – Aktörer (actors): De aktörer som kommer vara med och genomföra omvandlingen i hela 

processen. 

T – Förvandlingsprocess (Transforming process): Omvandlingen av införskaffade data till 

ett resultat. 

W – Världsuppfattning (world view): Förståelse av transformationens meningsfulla 

världsbild. 

O – Ägare (owners): Makten hos ägaren som både kan starta och avbryta processen 

E – Miljöhinder (environmental constraints): Delar som är utanför systemet, som lagar och 

etiska värden. 
 

3. Forskningsdesign och Metod 

I detta avsnitt kommer vi presentera val av metoder, forskningsdesign och vår forskarroll. Det 

kommer beskrivas anledningar till dessa val och hur de är relaterade till varandra. 

3.1 Forskningsdesign 

Efter första kontakt med uppdragsgivaren på Automation Region fick vi veta att de upplever en 

problematik med att få dess medlemmar att delta på frukostmöten och nätverksevent. Vi insåg 

därför att detta kräver en undersökning i vad medlemmarna tänker om värdeperspektiv, 
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systemtänk och vad nätverk är till för. Vi anser att värdeperspektivet är nödvändigt för att lyfta 

användandet av innovationer som värde. Systemtänk anser vi vara nödvändigt för att 

organisationer bör få fler perspektiv på problematiker som finns utanför organisationen gränser. 
 

Denna studie utgår från ett aktionsforskningsperspektiv med avsikten att skapa någon 

förbättring på medlemmarna syn på nätverk. Vi har även haft en abduktiv ansats då vi i början 

fick kännedom av problematiken och letade sedan upp teorier som utformades till en 

intervjuguide. Abduktiv ansats består av en kombination av induktion och deduktion. Då tas 

teorin först fram från ett specifikt fall, precis som i en induktiv ansats, för att sedan testas på ett 

nytt fall, som vid deduktiv ansats. Vi valde därför en abduktiv ansats eftersom teorin utvecklas 

beroende på vilken information vi får ta del av, vilket innebär att fler teorier kan tillkomma i 

studien och vi pendlar mellan teori och empiri (Bryman, 2008). 
 

Coghlan och Brannick (2014) beskriver att aktionsforskning är ett sätt att undersöka en redan 

befintlig organisation i jakt efter värdefulla syften och världsbilder som befinner sig i 

organisationen. De menar på att det ska uppbringa någon form av förändring i organisationen 

genom att tillämpa forskningens kunskaper. Aktionsforskning är en forskningsmetod som utgår 

från en problematik som forskarna och klienten ska kunna diagnostisera (Bryman, 2008; 

Coghlan och Brannick, 2014). Det handlar även om att ta lärdom av det som har kommit upp 

och att samtliga deltagare ska genomgå ett gemytligt samarbete (Coghlan & Brannick, 2014).  

Coghlan och Brannick (2014) säger även att lärdomar inte kan uppstå utan aktivitet, men 

samtidigt att vi inte kan göra aktiva val om vi inte har fått några lärdomar. Vi valde en 

aktionsforskningsansats på grund av att det finns en problematik i organisationen och 

tillsammans med uppdragsgivaren kommer vi kunna komma fram till nya insikter och 

förbättringsåtgärder, detta för en ökad delaktighet av organisationens medlemmar. Vi har valt 

att använda oss av kvalitativa metoder för att djupare kunna förstå medlemmarnas tankar kring 

frukostmöten. Detta bl.a. genom en intervjuguide som undersöker medlemmarnas kunskaper 

och förståelse om nätverk, värde och systemtänkande. 
 

Kvalitativ metod handlar om att studera, djupgående, den data som anses vara relevant till 

denna studie. Den kvalitativa data som vi har samlat in syftar till att framställa en mer 

djupgående förståelse, vilket innebär att all data är subjektiv (Bryman, 2008). Att data är 

subjektiv innebär att det bygger på vår tolkning och förståelse om vad den insamlade datan 

förmedlar. Kvalitativ forskning innebär att man studerar fenomen kring de som är involverade 

och påverkade, genom att forskarna tolkar deras erfarenheter genom intervjuer och 

observationer. Kvantitativ forskningen fokuserar på hur mycket eller hur många man har i sin 

studie, detta för att få en mer beräknad form av bedömning. Kvantitativ forskning vill 

frambringa procentuella antaganden, medan kvalitativ vill förstå individers erfarenheter och 

hur de tänker (Merriam & Tisdell, 2016). 
 

För oss föll det naturligt att detta är en fallstudie då vi studerar en problematik som Automation 

Region står inför. Fallstudier beskrivs som små studier som endast fokuserar på ett eller ett fåtal 

fenomen. Det handlar även om att testa de teorier som studien valt att använda (Denscombe, 

2010). Vi valde att använda fallstudiedesignen eftersom vi fick möjlighet att jämföra olika 

alternativ och djupdyka i olika situationer. Det möjliggjorde oss att hitta nya vägar att titta 

närmare på men också utforska de aspekter som ansågs vara värdefulla för vår studie. Vi har 

tagit hänsyn till att resultaten från fallstudien endast är tillämpbara för denna organisation. 

Enligt Denscombe (2010) krävs det att forskaren jämför med annan forskning för att styrka dess 

tillförlitlighet. Med valen av en aktionsforskning med kvalitativa metoder kommer vi anta en 

hermeneutisk forskarroll, då vi kommer att tolka ord och reflektera över erfarenheter. Detta för 

att vi ska kunna testa våra teorier mot verkligheten. 
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Hermeneutik handlar om tolkningslära och att tränga sig bakom ord och förstå individers olika 

uppfattning av världen (Hartman, 2004). Enligt Merriam och Tisdell (2016) ger hermeneutik 

en teoretisk ram för en tolkande förståelse. Det kan även vara en mening eller en särskild 

kontext. De menar även att hermeneutiken hjälper forskaren att tolka och förstå olika betydelser 

för att sedan kunna sätta detta i ett sammanhang. Vi valde att använda hermeneutisk forskarroll 

eftersom vårt syfte med studien var att undersöka kunskapen om nätverkande och dess innebörd 

med förståelse av värdeskapande perspektiv och systemiskt tänkande. Här lämpar sig 

hermeneutiken som forskarroll, detta för att få reda på hur individer upplever vissa situationer 

samt att förstå deras synsätt i olika kontexter. 
 

3.2 Datainsamling 

Material för studien samlades in genom primärkällor utifrån kvalitativa intervjuer. Detta för att 

få en inblick i varför vissa medlemmar valde att delta på frukostmöten och vissa inte. 

Information samlades även in genom sekundärkällor där en djupare förståelse kunde läsas i 

informativa dokument. Primärkällor användes för att samla material från intervjuerna och 

sekundärdata för att få en ökad förståelse kring det insamlade materialet. (Bryman, 2008) 

 

De sökord som vi har valt att använda i studien har tillämpats för att hitta relevant teori om vad 

som studerats tidigare inom värdeskapande perspektiv, systemtänkande och nätverkande. 

Teorierna har sökts genom Mälardalens högskolas databas, Google scholar samt Emerald 

Insight för att hitta vetenskapliga artiklar inom studiens område. De sökord vi har använt är 

bland annat: value-creating processes; dominant logic; system thinking; cooperate for 

innovation; Value of collaboration and information exchange for innovation; Value-creating 

networking; value creating innovation; open innovation integration; samverkan; Service 

innovation; soft systems methodology learning cycle, innovation ecosystem. 
 

Första metodvalet gällande vår forskning var att skriva en dagbok för att kunna reflektera, gå 

tillbaka, och finna insikter och synsätt som vi fått under studien. 
 

3.2.1 Dagbok 

Den löpande dagboken har skrivits individuellt i en gemensam reflektionsdagbok. Dessa 

anteckningar skrevs i ett öppet dokument som vi har haft tillgång till oavsett tidpunkt. 

Reflektionerna bestod av individuella tankar, gemensamma tankar, upplevelser, förståelser, 

samt uppenbarelser vilket underlättade arbetet under projektets gång. Anteckningarna beskrev 

vad som planerats att arbeta med, vilka aktiviteter som hade genomförts, gemensam reflektion 

om olika uppfattningar, tankar, vem som har sagt vad, känslor under processen och reflektioner 

om lärdomar som vi kommer bära med oss. Den reflekterande dagboken har fungerat som en 

återkoppling till våra tankar (Bryman, 2008). 
 

Efter första mötet med uppdragsgivaren kom vi fram till att börja med en delaktig observation 

på ett av dessa frukostmöten för att få inblick i organisationen. 
 

3.3 Deltagande observation på frukostmöte 
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Vi har i denna studie befunnit oss i en social miljö för att observera och skapa oss en uppfattning 

om hur dessa frukostmöten är upplagda. Enligt Bryman (2008) har forskarna sitt syfte i att 

vistas i en sådan miljö för att få sig en bild av vad den sociala gruppen har för kultur. 

Merriam och Tisdell (2016) beskriver flertal sätt att observera på och vi använde oss av vad de 

beskrev som aktivitets- och interaktionsobservation. Detta innebär att vi tittade på hur 

medlemmarna interagerar med varandra och hur närvaron var på plats. 
 

Efter denna observation valde vi att gå vidare genom ett telefonsamtal med vår uppdragsgivare 

för vidare utveckling av det valda fokusområdet. Vi utbytet även kunskaper och erfarenheter 

som vi fått. Efter ett antal dialoger via mail och telefon med två personer från Automation 

Region och efter uppbyggnad av den valda teorin, kunde vi skapa vår intervjuguide. I de 

kommande avsnitten beskriver vi intervjuguiden, operationalisering, urvalets grunder och 

etiska överväganden innan intervjuerna trädde i kraft. 
 

3.4 Operationalisering 

I kvalitativa semistrukturerade intervjuer är det bra att ta hjälp av en intervjuguide istället för 

att ha helt fasta frågor, som är vanligt vid enkätundersökningar. Intervjuguiden fungerar som 

riktlinjer för intervjun, vilket skapar ett öppet samtal samtidigt den har frågor att luta sig tillbaka 

mot (Bryman, 2008). För att ta reda på vilka frågor som ska tas med i en intervjuguide, kan 

forskaren göra en ”förstudie” i form av en pilotgrupp. Där kan respondenterna diskutera 

tillsammans med forskaren om det valda ämnet. 
 

Vi har valt att inte göra en matris för operationaliseringen med kopplingar, utan vi har tagit 

fram ett exempel på hur en frågeställning är kopplad till flera teorier. Detta då frågorna är 

relaterade till olikartade teorier. I exemplet i figur 2 (sid 20) visar vi hur en fråga från 

intervjuguiden (se bilaga 2) är kopplad till andra teoretiska grunder. 
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Figur 2: Operationaliseringsexempel på hur författarna har kopplat intervjuguiden till teorin 

När intervjuguiden var fastställd behövde vi definiera vilka medlemmar vi ska intervjua. 

3.5 Urval av respondenter 

Målmedvetet eller målinriktat urval är det vanligaste i kvalitativ forskning. Denna 

samplingsteknik har som grund att få insikt hos individer som forskarna kan ta störst lärdom av 

och som är mest relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2008; Merriam & Tisdell, 2016). Vi 

valde att intervjua individer som både varit delaktiga och icke delaktiga på frukostmöten. Detta 

innebär också att tidsramen för studien och tillgängligheten av respondenter har baserats på 

urvalsmetoderna; snöbolls- och bekvämlighetsurval. Snöbollsurval innebär att vi hittar 

nyckelrespondenter för studien, som sedan får en förfrågan om de har kännedom om andra 

potentiella deltagare som passar studiens forskning (Merriam & Tisdell, 2016). 

Bekvämlighetsurval innebär att valet av respondenter baseras på de individer som är 

tillgängliga samt att organisationen själva har valt respondenter (Bryman, 2008). Vi har lämnat 

ett urvalsramverk av de vi ville intervjua, icke delaktiga som delaktiga medlemmar på 

Automation Regions frukostmöten. De individer som deltagit i en intervju har valts av 

uppdragsgivaren och därför ser vi detta som ett snöbollsurval. Innan intervjun ägde rum 
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strukturerade vi upp ett avtal som täcker olika krav som nyttjanderätt, samtycke och 

konfidentialitet, detta beskrivs mer i rubrik 3.6. 
 

3.6 Etiska överväganden 

Studien som bedrivs måste ta hänsyn till etiska ställningstaganden. Detta eftersom individens 

personliga integritet ska skyddas i studien. Det är viktigt att som forskare hela tiden vara tydlig 

och inte utstråla en hämmande känsla gentemot deltagarna, eftersom studien sker på deltagarnas 

villkor och inte forskarens (Vetenskapsrådet, 2018; Bryman, 2008). 
 

Deltagare i en undersökning har rätt till att bestämma över sin medverkan, det är helt frivillig 

och de kan omedelbart avbryta sin medverkan i studien om de skulle önskar. Samtyckeskravet 

innebär även att deltagarna i undersökningen ska ha tillgång till komplett information om 

studiens syfte och upplägg. Informationen bör vara lättöverskådlig och lättbegriplig för 

deltagarna att läsa och förstå. När deltagarna har läst igenom frågeformuläret som kommer att 

eftersträvas under intervjun, får deltagaren ge sitt samtycke. En underskrift av deltagaren som 

innebär ett samtycke angående hantering av den information som intervjuerna genererar (se 

bilaga 1) (Bryman, 2008). 
 

Materialet som samlats in under en intervju är sekretessbelagt. Materialet ska vara oåtkomligt 

för utomstående och endast finnas med i denna studie. Det är också viktigt att tänka på 

deltagarnas personuppgifter, att det nedskrivna materialet inte tar upp personuppgifter som 

skulle kunna avslöja vem deltagaren är och var hen kommer ifrån (se bilaga 1) (Bryman, 2008) 

 

Nyttjandekravet innebär att information och uppgifter som samlas in till studien, endast får 

användas i denna studie. Informationen och uppgifterna får inte användas till något annat 

ändamål oavsett situation. I detta fall kan även deltagaren be forskaren att radera det inspelade 

underlaget bara för att försäkra sig om att vara anonym. Om deltagaren önskar detta, måste 

forskaren radera eventuella berörda ljudfiler (se bilaga 1) (Bryman, 2008). 
 

Vi har valt att anonymisera varje deltagare genom olika benämningar i studien. Benämningarna 

är D1-D4 och står för Deltagare 1 etc. 
 

Efter att intervjuguiden och avtalet godkänts bokades det in en pilotstudie med två (två vad )? 

från Automation Region, detta för att minimera risken för missförstånd eller liknande vid 

intervjun. 
 

3.7 Pilotstudie 

En pilotstudie är en studie som genomförs på prov med materialet som ska användas i 

kommande intervjuer. En pilotstudie är ett hjälpmedel som används för att säkerhetsställa 

huruvida intervjufrågorna är relevanta för studien, upplägget av dessa samt kvalitén på 

frågorna. Genom en pilotstudie kan forskaren hitta sidospår och frågor som ska uteslutas ur 

intervjuguiden. Detta kan upptäckas genom att deltagaren har svårt att förstå en fråga eller 

svarar aningen otydligt. Vi vill även förtydliga frågorna för att deltagaren lättare ska kunna 

förstå och tolka frågan. Pilotstudien genomfördes inte med de individer som ingick i vårt urval, 

eftersom det kan påverka representativiteten i studien (Bryman, 2008). 
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Under pilotstudien fick vi kontaktuppgifter till de som berördes av urvalet för att genomföra 

intervjuerna. Vi fick även upplysningen om att göra telefonintervjuer för att nå fler tillgängliga 

respondenter, och med det tillkom även en beskrivning om intervjuteknik under 3.8.1 för att 

beskriva fördelarna av det valet. 
 

3.8 Semistrukturerad intervju 

Valet av semistrukturerad intervju ansågs vara mest lämpad för denna studie. Bryman (2008) 

menar att semistrukturerad intervjuform är en lämplig metod när forskaren har en uppsättning 

frågor eller teman som intervjun ska beröra. Där har respondenten en större frihet att tänka ur 

eget perspektiv och förmedla svaren på sitt sätt. Han menar även att forskaren intar en roll med 

ett lagom fokus innan intervjuerna, där kopplingen mellan frågeställningarna och fokuset är 

viktigt för resultatet (Bryman, 2008). 
 

Utformandet av intervjuguiden skapades utifrån studiens frågeställningar och därav tre olika 

teman för att få en djupare förståelse för studiens syfte. I varje tema konstruerades frågor som 

var relativt öppna för respondenten att svara på. Bryman (2008) anser att intervjufrågor eller 

teman ska utformas så begripligt som möjligt för att få svar på som studien vill ha svar på. Han 

menar att det är viktigt med lättförståeliga frågor som inte är ledande, då respondenten ska 

kunna svara utifrån eget perspektiv. Vi använde oss av Brymans (2008) rekommendationer om 

utformandet av intervjuguide (se bilaga 2) då det var relevant för de intervjuer som vi 

genomförde. 
 

3.8.1 Intervjuteknik 

Vi vill undersöka medlemmarnas syn på frukostmötena samt vilket värde de får av att vara 

medlemmar i Automation Region. Vi hade från början valt att använda oss av “face-to-face” 

intervjuer, vilket vi sedan ändrade när vår uppdragsgivare gav tips om telefonintervjuer. 

Uppdragsgivaren ansåg detta vara underlättande och i syfte att intervjuerna skulle kunna utföras 

med kort varsel samt att vissa medlemmar befinner sig långt bort geografiskt. En annan 

anledning var även att företagare ofta har ont om tid, vilket talar för att en telefonintervju är 

lättare att få till.  
 

Valet av telefonintervjuer som framkom genom upplysningar av Automation Region, ansågs 

vara optimalt för att spara tid men också för att det passar vår situation mycket bättre, då vi har 

kort tid på oss att slutföra denna studie. Enligt Bryman (2008) finns det flertalet fördelar med 

att använda telefonintervjuer i jämförelse med direkta intervjuer. Han menar att 

omständigheterna minskar; det vill säga tid, avstånd och kostnader. Det är lättare för oss att 

hantera en telefonintervju än en personlig intervju där deltagaren möts fysiskt. Framförallt 

eftersom en telefonintervjuer minskar risken för deltagaren att påverkas av olika faktorer 

(Bryman, 2008). 
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3.9 Deltagande observation på workshopen 

Vi har i denna studie varit med som observatörer under en workshop som kallas för ”Do-tank” 

som Automation Region anordnat. Detta för att titta och observera hur medlemmarna 

interagerar med varandra, hur delaktiga de är samt vilket synsätt de intar. Do-tanken har 

kopplingar till frukostmötet då medlemmarna interagerar med varandra samt att det fungerar 

som en nätverksplats. Vi valde att göra denna observation på grund av att vi först ville få en 

ökad kunskap om hur värde nyttjas och förmedlas, och för att få en inblick i vad vi ska lyfta i 

vårt innovationsbidrag då vi ska skapa en inledning till Do-Tank. Som nämnts ovan beskriver 

Merriam och Tisdell (2016) ett flertal sätt att observera på och vi valde även här att använda 

oss av aktivitets- och interaktionsobservation. Detta innebär att vi kunde titta på hur 

medlemmarna interagerar med varandra och hur intrycket var på plats. Genom observation 

kunde vi även utläsa känslor och kroppsspråk som medlemmarna utstrålande. Inför den 

deltagande observationen var vi förberedda med anteckningsblock, penna och en hög 

koncentrationsgrad för att få så mycket data som möjligt. Dessa anteckningar har fungerat som 

generella minnesanteckningar för hur Do-Tanken fungerade. 

3.10 Analys 

Den vanligaste metoden för att notera intervjudata är att använda en ljudinspelningsmetod. 

Denna metod gör att allt som blivit sagt under intervjun lättare kan bevaras och sedan analyseras 

mer fullständig än om forskarna hade fört anteckningar. Denna metod kan dock få 

komplikationer, det kan vara att ljudinspelningen inte fungerarar som det ska samt att personen 

som blir intervjuad kan känna oro över ljudinspelningen. Forskning har dock visat att vid 

användandet av ljudinspelare som är icke-robust kan respondenten helt glömma bort att hen blir 

inspelad (Bryman, 2008; Merriam & Tisdell, 2016). Vi valde att spela in intervjuerna på grund 

av att intervjun är semistrukturerad och att vi därför behöver vara fullt lyhörda för 

respondentens svar för att sedan kunna ställa eventuella följdfrågor till respondenten. När alla 

intervjuer var genomförda började vi med transkriberingen för att kunna färdigställa empiri-

underlaget. (Bryman, 2008) 

 

Enligt Merriam och Tisdell (2016) bör den data som samlats in samtidigt analyseras i en 

kvalitativ forskningsstudie. Dataanalysen kommer att bearbeta datamaterialet i kodning. Vilket 

innebär korta tilldelande beskrivningar i form av ord, fraser, färger, siffror eller även en 

kombination av dessa. Merriam och Tisdell (2016) beskriver även svårigheterna med kodning 

och att som forskare bör hen ha sin fulla koncentration och struktur vid bearbetning, som bland 

annat; först läsa all transkribering en gång; anteckna saker som man kom att tänka på; läsa all 

transkribering igen och börja koda. Vi använde oss av Merriam och Tisdells (2016) ”step-by-

step-process of analysis”. Det första delen av kodningen är att läsa transkriberingen och 

samtidigt göra anteckningar på de fraser, meningar eller ord som du har några funderingar över 

och fastnat vid. Nästa steg är att gå igenom alla anteckningar och koder för att sedan gruppera 

in dem i gemensamma kategorier. Merriam och Tisdell (2016) beskriver ett exempel på hur 

fraserna grupperas in i en kategori, även kallad analytisk kodning, se figur 3. 
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Övriga transkriberingar som är genomförda kan göras på liknande sätt som ovan, och sedan 

jämförs de anteckningar och kommentarer som gjort på den tidigare transkriberingen. Listorna 

från samtliga transkriberingar ska sedan sammanfogas till en enda lista av koncept (Merriam & 

Tisdell, 2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguiden är konstruerad efter den teoretiska referensramen och med det har vi skapat 

teman som är ämnade för oss; värdeskapande perspektiv på innovation; systemtänkande; 

nätverkande. Vi valde att ha teman då det är relevant för vår förståelse. Vi kommer med andra 

ord inte att utgå från de kategoriserade svaret gentemot det tema som frågan härstammar ifrån, 

utan svaret kan lika gärna vara relevant för ett annat tema och teoretiskt underlag. Figur 4 visar 

hur vi har tänkt lägga upp analysen. 

 

3.11 Validitet, Reliabilitet och tillförlitlighet 

Validitet handlar om att forskaren säkerställer att det som mäts är det som ska mätas. Enligt 

Merriam och Tisdell (2016) är det viktigt att forskaren kan hantera hot som kommer att påverka 

validiteten. De menar att forskaren bör kunna förutse och undersöka de hot som kan uppstå mot 

validiteten samt tillämpa metoder för att minska hotets inverkan på validiteten. Det som är 

viktigt för studiens validitet är att utomstående ska kunna förstå och dra nytta av studiens 

resultat. (Merriam & Tisdell, 2016) För att styrka denna studies validitet valde vi att spela in 

intervjuerna med hjälp av ett ljudprogram på telefonen. 
 

Figur 3 Deriving Categories From Data (Marriam & Tisdell, 2016, p 207) 

Figur 4: Analystrappa på hur vi har tänkt koda. 



Jenny Ahlén  INO334 

Frida Nilsson 

 25 

Reliabilitet riktar sig mer till studiens tillvägagångssätt. Hur forskaren valde att utföra studie 

samt hur analysen har framställts. Reliabilitet, även kallat för pålitlighet, som betyder 

sanningsenlighet. Enligt Bryman (2008) är reliabiliteten användbar inom kvalitativ 

undersökning där forskaren vill öka studiens pålitlighet och tillförlitlighet. Reliabiliteten 

handlar även om hur resultatet vidare kan undersökas på nytt och uppnå samma resultat. Vilket 

då ökar studiens reliabilitet om studien får snarlikt resultat nästa gång resultatet testas. Dock 

menar Bryman (2008) att kvalitativa studier är mindre lätta att göra om, eftersom studien 

baseras på olika individers synsätt och upplevelser. För att öka reliabiliteten i vår studie har vi 

hela tiden haft öppna diskussioner med varandra samt låtit handledare ta del av intervjuguiden 

för återkoppling av frågorna (Merriam & Tisdell, 2015). 
 

Tillförlitlighet handlar om att forskaren ska kunna påvisa studiens forskningsresultat till ett visst 

värde. Tillförlitligheten kan öka genom att forskaren väljer att strukturera intervjuerna i 

ordningsföljd. Detta ökar därmed studiens tillförlitlighet eftersom forskaren kan ställa 

följdfrågor under intervjun och säkerställa att frågan inte misstolkas. Vi valde att använda oss 

av ljudfiler som spelats in under intervjuerna. Detta för att öka tillförlitligheten i studien genom 

att noggrant kontrollera vad som sagt och att det uppfattats korrekt. Möjlighet till att kontrollera 

intervjun flertalet gånger ökar dess tillförlitlighet betydligt (Merriam & Tisdell, 2015). För att 

uppnå ett så trovärdigt resultat som möjligt har vi hela tiden valt att diskutera och reflektera 

över våra val i studien. Om materialet har varit tillräckligt och innehållsrikt för det vi ville 

uppnå. 
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4 Empiri 

Nedan presenteras en organisationsbeskrivning och den data som samlats in från fyra 

semistrukturerade intervjuer där samtliga är medlemmar i Automation Region. Medlemmarna 

kommer benämnas som D1, D2, D3 och D4 på grund av sekretess som avtalats. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

Värdefullt begrepp 
D1 beskriver värde som ett ekonomiskt begrepp i grunden, men att det i själva verket handlar 

om att kunna bidra med någonting. I form av att lösa samhällsutmaningar eller bidra på ett extra 

sätt. D1 beskriver att värde kan innebära att organisationen får en medarbetare att stegra i sin 

arbetssituation, det vill säga att medarbetaren utvecklas och får ta sig an nya utmaningar istället 

för att stå och trampa i samma läge hela livet. 

 

D1 pratar även om att Automation Region har bidragit med nätverkande som även det benämns 

som ett värde, då företag och olika personligheter får möjligheten att träffas och utvecklas 

tillsammans, vilket minimerar risken för att fastna i sitt eget tänk. Detta beskrivs som väldigt 

värdefullt enligt D1. 

 

D1 beskriver att värde och dess kontext är en ledningsfråga, att det är ledningens ansvar att 

involvera organisationen, eftersom delaktighet främjar organisationens utveckling. Enligt D1 

skapas ett värde när ledningen driver frågor tillsammans med personalen. 

 

D2 beskriver värde som ett brett begrepp som kan finnas i form av exempelvis pengar eller 

värdet i projektgruppen. Vidare beskriver D2 att det funktionella värdet har olika betydande 

delar. Nätverkande har varit ett stort värde för organisationen för att kunna bolla idéer för vidare 

utveckling. 

 

Enligt D2 skapas ett värde i organisationen på många sätt, det kan handla om att organisationen 

omsätter någonting och när detta upparbetas så skapas det ett värde. D2 pratar likväl om att 

värde skapas genom kunskap som samlats in från nätverkande och att personen kan delge den 

informationen till hela arbetsgruppen. Detta menar D2 är av betydande värde för 

organisationen. Beroende situation och förutsättningar så betyder värde helt olika saker. 

Enligt D3 så handlar värde om den egna individuella utvecklingen och att det ska skapa något 

meningsfullt. D3 ser även att deras organisation skapar ett värde för slutanvändaren då de 

uppfyller ett behov som är nödvändigt. D3 säger även att deras VD är väldigt starkt 

utvecklingsdriven.  De ser att det görs något nyttigt för samhället. D3 fick även frågan om var 

det skapas värde i organisationen och då svarade hen: 

 

”beror nog ganska mycket på ledarskapet, hur man själv anser vad som är viktigt och vad man 

själv drivs av och vad man har kanske för värdegrund, av vad man är intresserad av”. D3 

 

D3 anser att deras organisation ser värdet som ett utvecklande lärande och att de inte vill kursa 

massa företag på pengar. 
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”vi tittar inte så mycket på debiteringsgraden att kronorna ska gå in i företaget, vi tror ju 

mycket på det här men vi måste hela tiden utveckla lärande”. D3 

 

Enligt D4 så handlar värde om att generera pengar, en organisation finns inte om det inte ska 

skapa någon ökad finansiering. D4 betonade att en del projekt kan vara ganska oklara samt att 

beslutet över vad de vill göra ligger hos dem själva, sedan anordnas det tillräcklig finansiering 

för dessa projekt. 

 

”I affärsvärlden handlar det om pengar i slutändan och på något vis ska någon tjäna pengar. 

Dels varje led i kedjan ska ju tillföra något som i nästa led kan tjäna pengar, att det blir win-

win frågning” D4 

 

D4 säger även att slutanvändaren utgör ett värde av att kunna tillfredsställa sitt behov med hjälp 

av deras produkter. 

 

Ökad kunskap om varandra 
Enligt D1 så bidrar inte Automation Regions frukostmöten med värde för organisationen på 

grund av två stora skäl. Det första är att frukostmötena är väldigt korta, vilket innebär att mycket 

information tappas på vägen. Det andra skälet som D1 nämner är att verksamheterna inte har 

tillräckligt med kunskap om varandra. D1 menar att fördelen med att kunna skapa nya affärer 

med varandra måste lösas genom att ha kunskap om varandras verksamhet. Därefter kommer 

verksamheterna kunna komplettera varandra på en helt annan nivå. 

 

D3 anser att det inte märks att de är medlemmar på Automation Region bortsett från 

frukostmötena. D3 anser att detta är bra för att få in omvärldsbevakningar, men att samverkan 

med en annan aktör blir svårt då mingeltiden inte är långvarig. 

 

Avsätta tid för kunskapsfrämjande 
D1 hävdar att tid måste avsättas för att verksamheterna ska kunna ta till sig kunskap om 

varandra och att detta inte görs i nuläget. Enligt D1 upplevs frukostmötena som korta, där man 

får tid till att samtala med varandra men att det lika snabbt är över igen. Det största problemet 

är tiden i detta fall. Frukostmötena måste fokusera mer på läran om varje verksamhet för att 

medlemmarna ska kunna samverka med varandra. 

 

Dock anser D1 att frukostmötena bidrar till ett värde för den personliga utvecklingen. Då 

informationen är lättare att ta till sig personligen, framförallt saker som innan var helt 

främmande. Det främjar ens egen förståelse och genererar uppdatering på ett bra sätt, dock kan 

det innebära en svårighet att överföra internt i organisationen. D1 menar att informationen är 

mer för en själv. 

 

D2 säger att varje tillfälle som en organisation får tillgång till att nätverka är bra att ta. Dock så 

väljs dessa tillfällen ut om programpunkterna och budskapet är tilltalande till organisationen. 

D1 gav svaret vid frågan om frukostmötet ger ett värde som gynnar organisationen: 

 

”Jag tror på frukostmöten i grunden. Det är ett ypperligt bra tillfälle, kort koncist, specifikt, 

beroende på program. Så är det olika värdefullt för medlemmarna. Även om programmet är 

tilltalande så spelar distansen sin roll och därmed så är frukostmötet alldeles för kort för att 

vara ett alternativ”, D2. 
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D1 och D2 anser att frukostmötena är väldigt korta. Gemensamt för D1 och D2 är att visionen 

om att frukostmötet ska generera information om automation är överensstämmande, det som 

inte stämmer överens med visionen är att medlemmarna endast har möjlighet till att nätverka 

och samverka under tiden som frukostmötet sträcker sig. Detta eftersom frukostmötet delvis är 

för kort och att kunskap om medlemmarna har förbisetts. När frågan ställs om frukostmötet ger 

ett personligt värde så svarar D2 följande: 

 

”Personligen så väljer jag att delta på ett frukostmöte där programpunkten och fokus passar 

mig. Även vad som är aktuellt just för tillfället. Så det är ingen tvekan om att det ger ett 

personligt värde”. D2 

 

D3 berättar att samtliga i organisationen är engagerade i att nätverka och att alla får avsatt tid 

för att hitta nya kontakter och erfarenheter. Hen berättar också att det skickas ut kontinuerliga 

nyhetsbrev om event till samtliga medarbetare. 

 

Enligt D4 så hjälper Automation Regionen till med att förmedla nya kompetenser och 

kunskaper och att den kunskapen sedan kanske kan komma till användning vid senare tillfälle, 

dock så har kunskapen hen fått via Automation Region inte lett till nyttjande på arbetsplatsen 

än. Hen säger samtidigt att det ofta är samma människor som går på dessa frukostmöten från 

den organisationen hen kommer ifrån. D4 anser att fler borde avsätta tid och engagera sig för 

att öka sin egna allmänbildning. 

 

”Värde som syftar till att bygga upp företagets kompetens” D4 

 

”Alla som jobbar här är fullt upptagna med dagens problem och produkter och därmed att 

ägna tid åt långsiktig innovation är ju alltid en bristvara ska jag säga. Det är ju en risk på lång 

sikt då konkurrenterna lägger krut på sånt som är genialiskt. Det är det man får leva med, jag 

tycker nog att man önska sig att det fanns mer” D4 

 

Samverkansmönster 
D1 säger att organisationen delvis har funnit samarbeten med andra aktörer genom Automation 

Regions frukostmöten. D1 menar att för att kunna utveckla stora uppdrag så behövs 

samverkningspartners, vilket har uppkommit med lokala företag även utanför Automation 

Regions frukostmöten. Enligt D1 så krävs samverkan med andra aktörer för att kunna ta sig an 

stora projekt och även för att kunna hantera dessa på ett bra sätt. 

 

Gemensamt för D1 och D2 är även kopplingen mellan frukostmöten och andra aktörer utanför 

deras egna organisationer. Då D1 och D2 anser att samarbeten finns med andra aktörer, dock 

har inte särskilt många tillkommit genom Automation Regions frukostmöten. 

Sammanfattningsvis så handlar detta om bristande kunskap om varje medlem. Samt att tiden 

för att få den kunskapen inte finns. 

 

D3 berättar att de ständigt letar samarbetspartner och att de för närvarande har ett projekt på 

gång men att det ligger lite på is just nu. 

 

D4 berättar om att det har uppstått ett samarbete mellan hen och en annan genom frukostmöten 

som har tagit vidare kontakt efter frukostmötet. Detta har dock inte lett någonstans då de saknas 

tid och resurser. 
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D4 säger även att hen inte går på frukostmöten bara för att träffa människor utan det handlar 

snarare om att ämnet i sig är intressant. 

 

 

 

Kompletterande kompetenser 
D1 beskriver att organisationen är väldigt noga med att samla all personal för att samtala om 

eventuella problem, nya lösningar och förslag som finns. Hen upplever detta som väldigt 

transparent i organisationen. Där delegeringen av personer med olika kompetenser sätts ihop 

för att lösa förbättringsåtgärder. Deras strategi är att arbeta utifrån vad varje individ är bra på, 

vilket upplevs som en rättvis förmåga inom organisationen. 

 

”Om vi ser att en person har en speciell förmåga så öppnas nya dörrar för den personen, och 

nya arbetsuppgifter skapas. Personen utvecklas sedan uppåt i så många steg. Vi är väldigt 

transparenta och alla är med”. D1 

 

Vid frågan om hur samarbetet ser ut inom organisationen vid förbättringsåtgärder svarade D2: 

 

”Vi har alltid en samling varje morgon där vi går igenom vad som har varit bra, dåligt och 

vilka händelser som har uppstått. Därefter tittar vi på eventuella problem vi har för att sedan 

hantera dessa. Så visionen är att hela tiden träffas och diskutera detta för att sätta in 

förbättringsåtgärder i den mån som behövs”. D2 

 

D3 ser frukostmöten och andra nätverksevent som ett komplement för sin egna utveckling och 

för hens omvärldsbevakning som hen sedan tar med sig in i organisationen och diskuterar under 

morgonmötet. 

 

Enligt D4 så är kompetens i dess mening väldigt olika, det handlar delvis om kompetens för att 

kunna tjäna mer pengar, och delvis om kompetens för att skapa bättre produkter. 

 

D4 säger att det är enkelt att gå på frukostmöten och ta till sig ny kunskap. Detta för att skapa 

sig en bild av vad som händer i teknikvärlden och hänga med. I stora drag anser D4 att det 

handlar mer om ökad kunskap om teknik och inte om nyttjande av den senaste tekniken. Hen 

menar att en del information är bara för en själv och inte användbart för ens egna organisation, 

beroende på vad som förmedlas. 

 

”Allt nytt som man lär sig som på nåt sätt är relevant för de man sysslar med har ju ett värde, 

men kanske inte direkt går att omsätta till något man gör på jobbet dagen efter” D4 

 

Kompetensens betydelse 

D1 pratar om vikten av rätt kompetens och att kluster är viktigt för att hela tiden ta del av och 

bevara dessa kompetenser. Vid följdfrågan om detta tas hänsyn till inom organisationen gavs 

svaret: 

 

”Frågan är inte helt enkel. Idag är det ju så att när man pratar om automation så är det 

kompetensbrist nästan överallt. Detta kommer att påverka framtiden i de organisationer som 

inte tar hänsyn till denna brist. Den digitalisering som är på intåg kommer att påverka 

framtiden. Och man måste vara inställd på att vara beredd för förändring. Där kommer 

verkligen den nya generationen att behövas”. D1 
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Vid frågan om det finns kunskap och resurser som behövs för att skapa nya innovationer i 

organisationen gavs svaret: 

 

”Jag har en lång lista på saker som har genererat nio satsningsområden för närvarande. Och 

där spelar tiden sin roll, vi hinner inte med det tyvärr. Så nu satsar vi på en ny form utav 

prioriteringsordning”. D1 

 

D1 upplever att kunskapen finns men eftersom de måste leverera i tid till slutkunden så blir de 

egna innovationerna staplade på hög istället och hen anser att bristen ligger i resurser. 

 

D2 anser att kunskap för att skapa nya innovationer finns i organisationen, däremot så finns inte 

resurserna. Det som D2 menar är att det finns för lite utrymme för innovation och möjligheten 

till att utveckla i samband med nyheter på marknaden. Enligt D2 så framkommer det som ett 

lidande inom organisationen, då resurser och finansiering inte är inplanerat i organisationens 

budget. D2 säger även: 

 

”Det finns möjligheter till förbättringsförslag, men tyvärr så läggs dessa på hög då 

organisationen är väldigt slimmad”. D2 

 

D4 säger att Automation Region bidrar till nya kompetenser ur rekryteringssynpunkt genom att 

agera som en plats där man kan hitta nya kompetenser, samt att det kan vara en plats att hitta 

en ny arbetsgivare. D4 säger även att de inte besitter all kunskap i organisationen, att många är 

upptagna med sina projekt och att innovation alltid är en bristvara. 

 

System i samband med problematik 
D1 förklarar att organisationen har infört en “uppförandekod” som innebär att det inte är okej 

att inte uppföra sig schysst mot varandra. Detta uppkom i samband med #Metoo rörelsen och 

har bidragit till en ökad trivsel inom organisationen. Syftet med uppförandekoden beskriver D1 

som att man ska vara öppen och säga som det är. Detta skapar en samverkan inom 

organisationen som bidrar till att personer hjälps åt vid svåra situationer. D1 tycker att detta är 

ett bra sätt att lösa konflikter på både kort och lång sikt. D1 säger att: 

 

”Ibland kan konflikter handla om saker som inte ens har uppstått på jobbet utan det kan ha 

hänt på fritiden. Det är sånt som man alltid kommer att stöta på. Vi är alla olika människor”. 

D1 

 

Enligt D3 jobbar de med ganska så strikta förbättringsåtgärder och de anser att de har kunskapen 

och de resurser som behövs för att skapa nya innovationer. Därmed är omvärldsbevakning 

jätteviktig för dem. De ska kunna bredda sina kunskaper och erfarenheter och sedan använda 

det i deras egna organisation. 

 

D4 berättar att när problematik uppstår eller att det måste ske några förändringar jobbar de 

tvärfunktionellt inom organisationen, det händer att de samarbetar med sina leverantörer och 

kunder också. 
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Nyfikenhet som skapar nätverk 
Nätverkande är en viktig del av vardagen enligt D1.  Framförallt för att träffa nya spännande 

människor att skapa kontakt med. En annan viktig del är att hålla sig uppdaterad. D1 ser det 

som en stark möjlighet till att utvecklas individuellt. D1 gav svaret: 

 

”Jag vill inte fastna framför min dator, utan jag vill vara med där det händer. Vilket är 

jättespännande. Så genom att man är involverad i saker så ligger man lite steget före. Vilket 

jag inte skulle kunna göra utan att vara delaktig i dessa nätverk. Vilket också ger möjligheten 

till att kunna sprida den kunskap till andra som inte är med i nätverken”. D1 

 

Vidare menar D1 att om man sprider vidare kunskap så skapar man nytta och värde. Efter varje 

frukostmöte så är det en självklarhet att dela med sig till de andra i organisationen av vad som 

har tagits del av på frukostmötet med Automation Region. Något som D1 påpekar tydligt är att 

organisationer måste öka takten för att hänga med på marknaden. Det handlar inte om att stå 

och vänta utan det gäller att ta tag i situationen. D1 gav svaret: 

 

”Om vi inte tar till oss detta och tar hänsyn till förändringar av olika slag så kommer Sverige 

bli omsprunget. Men det är också viktigt att ta en sak i taget för annars blir det för mycket”. 

D1 

 

D2 upplever att nätverkande är tidskrävande och har en begränsad omfattning. Att fokuset 

ligger mer på den ständigt levererande organisationen och därför har nätverkande inte en så 

betydande roll. Däremot så menar D2 att det personliga nätverket har en större betydelse då 

man nätverkandet är mer riktat till personliga intressen. D2 säger: 

 

”Jag hör av mig till specifika personer där det mesta handlar om saker som jag är intresserad 

av. Många av kontakterna är från min utbildningstid där vi delar samma intressen. Alltså 

handlar inte kontakten om att få kunskap till organisationen, utan det är endast för mitt eget 

intresse”. D2 

 

D3 är engagerad i frukostmöten och tycker att de är jättebra. Hen nätverkar även på andra 

nätverksträffar som är relaterade till hens bransch. Hen anser vidare att det är nödvändigt att de 

är representanter vid kundevent och galor som exempelvis guldstänk m.m. 

 

D3 anser att huruvida man får kontakt med en annan aktör kan bero på hur pass intresserad man 

själv är samt att det är en tvåvägs kommunikation, ibland är samtalet helt stendött. Hen anser 

att längre branschträffar som hen besökt har varit mycket mer givande då det blir en helt annan 

kunskapsöverföring. D3 säger även att nätverk är en plats för erfarenhetsutbyte och råd. 

 

”Oberoende av vad det är, även om det har i anslutning till sitt egna individuella nätverk och 

utvidga det eller om man kanske ska rekrytera nya, och vad jobbar andra med just nu och vad 

har dem gått på för minor och vad kan man själv göra bättre”. D3 

 

D4 nätverkar både för att det är roligt och för att få träffa människor. Hen beskriver ett annat 

nätverk som hen deltar i, som är för människor som arbetar inom produktbranschen. I detta 

nätverk berättar D4 att de planerar utveckling och skapar nya produkter och räknar på 

lönsamhet. 
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Interna kunskaper 
D2 hävdar att det finns segment av kunskaper inom olika områden. Därav så undgås den 

innovativa sidan i organisationen, då information eller uppfinningar tas tillvara genom 

kontakter av andra aktörer och inte genom att uppfinna detta inom organisationen. 

 

D4 berättar att mycket av den informationen man tagit till sig delas via fikarummen på jobbet, 

hen anser att frukostmötena endast bidrar till ökad allmänbildning och för hen specifikt är det 

intressant med digitalisering. D4 menar att frukostmöten är bra för att inte stå frågande om den 

nya tekniken och att det är bra att gå på dessa för att hänga med. D4 brukar ibland skicka länkar 

till vissa personer som hen anser att denne behöver ta del av den informationen. 

 

 

 

Nyttja kunskaper 
D1 och D2 upplever att syftet med att nätverka handlar om att dela med sig av någonting för 

att sedan förvänta sig att få någonting tillbaka. Gemensamt för D1 och D2 är också att det man 

får tillbaka inte alltid uppfyller ens förväntningar. De menar att det beror på vem man samtalar 

med. Det kan även bero på att ny information inte ska delas då det i många fall kan innebära 

konkurrens. 

 

”Har man kommit på något smart så vill man göra business i sin egen verksamhet och inte dela 

med sig till någon annan. Så är det”. D2 

 

D3 ser Automation Region som en plats att få in omvärldsbevakning där föreläsare berättar om 

olika branscher och dess utveckling. D3 har kunnat använda sina kunskaper hen fått till sig 

under ett frukostmöte, detta på ett annat nätverksevent i form av en workshop. 

 

D4 har inte applicerat den nya informationen hen tagit till sig i en annan kontext. Hen menar 

att det inte uppkommit än, att i en senare framtid kan hen eventuellt ta till vara på sin 

nyinförskaffade kunskap.  

 

Gemensamt för deltagarna är att sprida vidare den information och kunskap som tagits del av 

under ett frukostmöte internt i organisationen. Detta för att hela tiden upprätthålla allt nytt som 

kan tänkas påverka organisationen och hela tiden vara uppdaterade. 

 

4.2 Observationer från Do-Tank 

Inledande i Do-tanken berättades det hur AI kan användas i samhället för att skapa en mer 

hållbar framtid. Det nämndes att AI ska stärka industrin samt att de vill bjuda in företag att bli 

mer delaktiga i den nya tekniken. Vi kunde utläsa att AI och dess implementering endast var 

riktade mot företag i sin enskilda form. Det sades även att om man kan tillämpa den nya 

tekniken AI, så går det att mata ut vilket värde som helst. Samtidigt diskuterades värdekurvan, 

det värde som kunden söker. Det kan exempelvis vara en sensor som utvärderar produktens 

hållbarhet och kvalité konstant. I ett annat sammanhang pratades de om den hållbara framtiden, 

där minskning av användandet av fossila bränslen ses som samhällsnytta. I samma mening 

framkom det även att företag vill bli hållbara för framtiden och samtidigt kunna öka 

försäljningen. 
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Under Do-tanken kunde vi utläsa ett positivt beteende hos deltagarna. I form av att samtliga 

deltagare var ivriga om att få vara delaktiga i samtalen. Ivrigheten sågs som ett positivt beteende 

då deltagarna ville vara med i samtalen. Information presenterades i början av Do-tank-ledaren, 

om hur deltagarna tillsammans skulle komma fram till ett resultat. Vilket också ledde till att 

alla grupper kom fram till något som de tillsammans hade åstadkommit och presenterade detta 

i slutet av workshopen. Vi såg även vid gruppindelning att ett företag med 3 anställda splittrade 

på sig så att de inte hamnade i samma grupp. 
 

Under Do-tanken såg vi som observatörer att deltagarna lyssnade mycket på varandra. De var 

också noggranna med att dokumentera de idéer som uppstod under samtalen. Vi såg även att 

vissa deltagare inte höll med varandra och var då noggranna med att uttrycka sin version. Vissa 

grupper var mer tystlåtna än andra, dock ansågs detta inte ha någon negativ påverkan på 

gruppen. Utan samtalet flöt ändå på och samtliga deltagare kändes delaktiga i uppgiften. Dock 

observerade vi att de grupper som var mer tystlåtna hade svårt att komma till tals till en början. 

Deltagarna hamnade i grupper med nya ansikten. Det vi kunde se var att de deltagare som inte 

kom till tals till en början, öppnade upp mer efter den första av tre uppgifter. 

 

4.3 Reflekterande dagbok 

Under flera möten och handledningar har vi fått nys om att Automation Regions vision inte är 

fullständigt förmedlad. Detta har även stärkts efter de fyra semistrukturerade intervjuerna; 

medlemmarna har en version om frukostmötet och Automation Region har en annan. 
 

Vid möte med uppdragsgivaren, handledning samt genom intervjudata framkom det ett tydligt 

anspråk på att nätverk kan få en negativ effekt. Detta kan bero på att medlemmen inte planerat 

i förtid vad de vill. Det kan även bero på att en medlem har en uppfattning om vad frukostmötet 

ska generera men däremot delar inte alla medlemmar samma vision. Därmed kan nätverket ses 

som något negativt genom att medlemmarna måste avsätta tid som inte kommer att bidra med 

något till deras organisation. 
 

Generellt upplever medlemmarna att responsen ska vara desamma som man ger själv. Det vill 

säga att när en medlem ger information så förväntas respons tillbaka, i många fall blir det inte 

så. Detta kan bero på att medlemmar inte delar samma intressen eller att kunskap om varandra 

undgås. 
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5 Analys och diskussion 

 

I följande kapitel kommer empiri ställas mot teori. Det handlar även om hur organisationen 

förmedlar vidare den information som har uppkommit under frukostmötena samt vikten av 

informationsutbyte mellan olika aktörer. I varje stycke kommer det föras diskussion om 

analysen samt resonemang. 

 

Tillvaratagande av värdefull kunskap 

Inkpen och Tsang (2005) beskriver att ledningen inom en organisation måste upprätthålla 

information om nätverket och vad det bidrar till. Inkpen och Tsang (2005) menar att 

medlemmarna i nätverket kan utnyttja den kunskapen både till sin egen vinning och samtidigt 

tillämpa den i sin yrkesroll. De menar att genom kunskapsdelning och interaktion mellan 

individer i nätverkssammanhang ökar tillväxten och överlevnadsmöjligheterna på den 

konkurrenskraftiga marknaden. Återspeglat till vad som framkommit av empirin så är detta ett 

återkommande faktum inom organisationerna. I resultatet framgår att samtliga deltagare 

upplever kunskapsbristen om varderas verksamhet som ett problem. Vilket har en negativ 

påverkan för kunskapsdelning vid nätverkande. Kopplat till Inkpen och Tsang (2005) är 

interaktionen mellan individer i nätverkssammanhang en fördel för utveckling både individuellt 

och inom organisationen. Vidare i teorin framgår det att kunskapsöverföringen har en stor 

betydelse för det sociala kapitalet och att kunskap som förbises ofta försvinner. Deltagarna är 

överens om att nätverkande bidrar till ny kunskapsförståelse för enskilda individer. Däremot 

anser D2 och D4 att kunskapen endast är för egen vinning och att den inte är överförbar till 

organisationen. De anser att kunskapsdelningen mellan individerna på Automation Regions 

frukostmöten inte ger tillräckligt med tid för detta. Då både D2 och D4 endast upplever ett 

samtal som ger en mer överskådlig blick och inte går in på djupet av de kunskaper som 

individerna bär på. Detta väcker frågor om huruvida Automation Region kan utöka tiden på 

frukostmötet så att medlemmarna får den tid som behövs för mer grundlig kunskapsdelning. 

Kopplat till Inkpen och Tsang (2005) bör Automation Region ta hänsyn till detta, då individens 

kunskaper är unika och bör tas tillvara på. Vi anser även att varje medlem är unik och det är än 

mer viktigt att Automation Region ser det. 

 

I teorin framgår betydelsen av banden mellan olika individer vid nätverkssammanhang.  Enligt 

Perry-Smith och Shalley (2003) får individen både; ett större utbud av kunskap och lättare för 

att vara kreativ. Nätverk kan bidra till gnistor av nya idéer vid problemlösningssituationer. 

Perry-Smith och Shalley (2003) menar vidare att om organisationer inte skulle främja 

nätverkande för sina anställda skulle detta innebära ett utfall av idéer som blir negativt. Det 

framkommer under intervjun att D1 är väldigt positiv till Automation Regions 

nätverksevenemang. Då olika personligheter får träffas och utvecklas tillsammans för att 

minimera risken att fastna i sitt egna tänk. D2 däremot, väljer ut de tillfällen där 

programpunkten och budskapet är tilltalande för organisationen. Vilket inträffar 1–2 gånger om 

året. I teorin framgår det att delning av vision och tydlig information är viktigt mellan individer 

för att kunna förstå ett budskap, vilket vi tycker är en viktig aspekt för Automation Region att 

ta hänsyn till. Dels för få ett större antal deltagare på frukostmötet, men även för att 

medlemmarna ska känna att programpunkten och budskapet är riktat till dem. Detta är viktigt 

då vi upplever att visionen som Automation Region har av frukostmötet inte är den samma 

medlemmarna upplever. En annan viktig aspekt är att Automation Region bör se över visionen 

om frukostmötet och vad de vill förmedla så att medlemmarna känner sig träffade. 
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Tjänstedominerande logik har sin grund i värdet på processen. Där kunskap utför en uppgift för 

en annan aktör likaväl som vid användandet av en innovation (Lindhult, Chirumalla, Oghazu, 

& Parida, 2018). D3 anser att värde är det som utvecklar en individ för att den sedan ska kunna 

bistå och använda sina nya kunskaper i organisationen för att skapa ett högre värde för sina 

kunder. D1, D2 och D3 har väldigt olika syn på värde men det som de utgick från var att det 

handlar om finansiella frågor. Utifrån teorin så är det en väldigt produktdominerande logik då 

det handlar om att få en ökad ekonomisk fördel i organisationen. Dock anser D1, D2 och D4 

att värdet av ett nätverk bidrar till personlig utveckling, kunskapsutbyte samt att det bygger upp 

organisationens kompetens. D4 säger även att det i slutändan är slutkunden som ska uppleva 

ett värde. D4 har en viss värdedominerande logik som innebär att skapa komplement för att 

skapa ett större värde för samhället (Mahajan, 2017). Den största logiken vi har sett är 

produktdominerande logik, vilket enligt teorin gör att synen på utvecklingsprocessen blir 

stängd. Medlemmarna behöver ha en miljö där samverkan och metoder för utveckling av nya 

innovationer är mer öppna och kan involvera kunder i deras utvecklingsprocess. 

 

Tjänsteinnovation är ett begrepp som anammar ett utifrån- och-in perspektiv där kunden ska 

lyftas och vara i fokus, samt att de ser kunskap och förmågor som resurser. Detta har som syfte 

att förbättra kundprocessen och användarvärdet (Kristensson, Gustafsson, & Witell, 2014; 

Lindhult, Chirumalla, Oghazu & Parida, 2018). Ordanini och Parasuraman (2011) anser att de 

mest kraftfulla tjänsteinnovationer uppstår när de medarbetare som deltar är involverade i 

problematiker.  D3 nämner att deras organisation ser frukostmöten som ett omvärldsverktyg 

och tillför de kunskaper hen fått in till organisationen. Detta för att utöka deras kompetenser 

och förmågor. D2 nämner att de ser frukostmöten som en plats att ta in ny information som 

passar deras organisation, och D4 ser det som allmänbildning för en själv. Detta synsätt 

minimerar frambringandet av korsande idéer. Korsande idéer härstammar från Johanssons 

(2006) skärningspunkt som innebär att kunskaper och kulturer möts och skapar något helt nytt. 

Det handlar om att integrera sina idéer med andra tankar som sedan skapar värdefulla 

innovationer. Samtliga deltagare ser frukostmöten som en plats där man snabbt kan ta in ny 

information och nya kunskaper och mingla lite ytligt. Sawyer (2007) har bevisat att för att 

nytänkande och kreativitet ska åstadkommas måste aktörerna samverka. En enskild individ har 

inte all den kunskap som en grupp har (Sawyer, 2007; Carlile, 2004). Samtliga deltagare ser 

frukostmöten som en plats för att hitta nya kompetenser, få erfarenheter och lärande, och det är 

kort och koncist. D1 ser dock inte den korta tiden som positiv då det inte finns tid att samtala 

med varandra. Enligt Lindhult och Midgley (2017) så måste aktörer med digitaliserad 

utveckling (Lusch och Nambisan, 2015) ha mer öppna innovationer, genom att nyttja modeller 

och verktyg för att kunna lära känna varandra och sedan förstå dess möjligheter och 

konsekvenser. Det är svårt att få tillfälle att skapa skärningspunkter då det inte finns tid till 

detta. Utifrån tjänsteinnovationsperspektivet arbetar samtliga organisationer tvärfunktionellt, 

där deras medarbetares kompetenser används vid problematiker som uppkommit inom 

organisationen. Dock har vi inte sett att det finns ett aktivt arbete med slutkunden. Jackson 

(2003) beskriver hur det mjuka värdet hos systemiskt tänkande är mer komplext. Där 

problematiska situationer som inte kan lösas, kan förbättras genom funktionella aktiviteter. 

Medlemmar som vill gå från ett tillstånd till ett annat kan med fördel nyttja SSM modellen. 

Detta tankesätt kan leda till ett ökat värde i slutändan jämfört med ursprunget.  

 

Man kan koppla vår observation under workshopen med vad Johansson (2006) skriver i sin 

teori om Medicieffekten, som handlar om korsningar av olika idéer. Det är en strategi som 

hjälper individer att se möjligheter framför svårigheter. Johansson (2006) menar även att 

möjligheten för att nå framgång är att lyssna och ta in idéer från andra individer till sin egen 

bubbla. Sambandet mellan vad Johansson (2006) menar och vad som observerades under 
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workshopen var samtliga deltagare lyssnade följaktligen på varandra. Dock finns det en nackdel 

med den tystlåtenhet som upplevdes i vissa grupper, och det är att intaget av andra idéer är 

mycket större än det som de delade med sig av. Vilket till viss del säger emot Johanssons (2006) 

teori om korsningar av olika idéer. 

 

Likaså Yamagishi, Cook och Watabe (1998) beskriver att integrationen mellan individer kan 

påverkas av social osäkerhet. Det vi observerade under workshopen och kopplingen till 

Yamagishi, Cook och Watabe (1998) var just den sociala osäkerheten som existerade hos vissa 

deltagare. 

 

Jackson (2003), Hardman och Paucar-Caceres (2011) tar upp kunder och aktörer i CATWOE 

som beskriver att man bör involvera de kunder som blir påverkade och kan dra för- och 

nackdelar, samt att företag bör involvera aktörer som kommer vara med och genomföra 

omvandlingen. Detta är något som vi anser att det endast pratades löst om under workshopen 

vi observerade, nästa do-tank skulle faktiskt kunna involvera dessa aktörer och kunder. 

Kristensson, Gustafsson, och Witell (2014) säger att verksamheter som jobbar inifrån- och ut 

använde skickliga medarbetare för att identifiera resurser och maskiner, och att jobba utifrån 

och in handlar om att se kundens värdeskapande process. Tjänsteinnovationer bygger på att ta 

reda på vad kunden vill ha; exempelvis kostnadsbesparing, lättillgänglighet, användarvänligt 

eller liknande. Vi anser att mycket handlar om att implementera den nya tekniken och att 

övertyga sina kunder om hur bra det är, men samtidigt diskuterades kundens ökade värde av att 

nyttja AI i sin organisation. 

 

Nätverka för kompetens 
Enligt Kothandaraman och Wilson (2001) fungerar ett nätverk som en plats där olika aktörer 

kan utbyta information samt lära sig av varandra. Vidare i teorin framkommer det att 

mötesplatser där olika kompetenser möts skulle kunna leda till nya samarbeten eller utveckling 

av redan befintliga idéer inom organisationen. Kothandaraman och Wilson (2001) menar att en 

organisation i ett nätverk kan ha olika visioner och intressen, vilket kräver att individerna är 

anpassningsbara. 

 

Under intervjun framkommer det att D1 ser kluster av olika kompetenser som något väldigt 

värdefullt. Även hur viktigt det är att bevara dessa kompetenser och hela tiden upprätthålla 

dessa. Enligt D1 krävs det att varje organisation tar till sig marknadens förändring och att de 

hela tiden är beredda. Därav beskrivs bevaring av kompetenser kunna underlätta inom 

organisationer i framtiden och att den nya generationen kommer vara av stor betydelse för 

utveckling. Något som D1, D3 och D4 har gemensamt är att Automation Region bidrar till nya 

kompetenser samt att det är ett bra tillfälle att leta efter olika yrkeserfarenheter, en åsikt som 

D2 inte delar med de övriga. D2 anser att det finns de kompetenser som behövs inom en 

organisation och att Automation Region endast bidrar till hen personligen. Det framkommer 

under intervjun med D2 att organisationen är “slimmad” vilket innebär att nya kompetenser 

inte är högt prioriterade utan att de kompetenser som finns anses tillräckliga. Kopplat till 

Kothandaraman och Wilsons (2001) teori så upplevs inte D2 särskilt anpassningsbar eftersom 

D2 anser att nya kompetenser inte är högt prioriterade inom organisationen. Under intervjun 

fick vi en uppfattning om att vissa organisationer inte prioriterar kompetensförmågor. Till och 

med en uppfattning om att nya kompetenser inte är viktiga för organisationen i helhet, vilket vi 

anser är ett negativt synsätt. Kopplat till teorin Inkpen och Tsang (2005) menar vi att oavsett 

organisation så är det extremt viktigt att ta vara på kompetenser och tillämpa dessa i 

organisationen. 
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Homans (2013) utbytesteori handlar om hur individer utbyter materiella och icke materiella 

saker. D4 beskriver att hen ofta vill veta och få kunskap av andra, men ofta förmedlar hen inte 

sin egna kunskap. Vi ser att det finns ett behov av att veta hur personer kan nätverka med större 

benägenhet till att dela kunskaper och dra nytta av varandras erfarenheter. 

 

Enligt Midgley och Lindhult (2017) måste organisationer samverka utanför sina gränser, genom 

att förankra samordnade innovationer som går utanför ens egna organisation. Detta för att få en 

större överblick om vilka som ska involveras i innovationsprocessen. Som tidigare nämnt har 

D2 en syn som är “slimmad” vilken hämmar uppkomsten av nya integrerande innovationer. 

Detta synsätt skiljer sig även från teorier om ekosystemet där individer placeras i mitten och 

sedan utforskar vilka företag som uppfyller andra behov individen har (Su, Zheng, & Chen, 

2018). Vi har sett att det saknas kunskap om andra verksamheter som kompletterar ens egna 

slutkundbehov. 

 

Samtliga deltagare jobbar med kompetens inom organisationen vid förbättringsåtgärder och D4 

beskriver att en del medarbetare är ivriga att hjälpa till. D2 och D3 anser att de har tillräckligt 

med kunskap för att skapa nya innovationer, dock anser D2 att det saknas resurser och tid. I 

teorin förespråkas ett aktivt kundsamarbete för att kunna främja innovation. Enligt Ordanini 

och Parasuraman (2011) behöver företagsverksamheter samarbeta med varandra i första hand 

och sedan samarbeta med kunder för att få en hög innovationsvolym. Vi har märkt att det inte 

finns ett samarbete mellan de organisationer som inte förespråkar skapandet av nya 

innovationer bortom den egna organisationen. Mycket handlar om att involvera sina 

leverantörer och samverka inom den kontexten för deras egna verksamhetsutveckling. 

 

D3 anser att de har all kunskap och resurser för nya innovationer och att omvärldsbevakning är 

jätteviktigt. Hen syftar på omvärldsbevakning i form av nya kunskaper och tekniker som 

kommit ut på marknaden som kan tas in i företaget. D4 och D2 anser att de inte har de resurser 

som behövs för att skapa innovation, detta på grund av tidsbrist. Tjänsteinnovationer bygger på 

att skapa innovationer som har haft ett användarinvolverat arbetssätt för ta reda på vad kunden 

vill ha. Det kan handla om att ta reda på vad kunden vill ha; som en kostnadsbesparing, 

lättillgänglighet, användarvänligt eller liknande. I en inifrån- och-ut strategi har verksamheten 

skickliga anställda som kan identifiera resurser och maskiner. Ett tjänstelogikperspektiv arbetar 

istället efter en utifrån- och-in strategi, där kunden ses som en viktig resurs och där kundens 

värdeskapande process ligger som grund för värdefulla innovationer (Kristensson, Gustafsson, 

& Witell, 2014). Vi har sett att det finns en avsaknad av kunskap om tjänsteinnovationer i 

kontexten att involvera användarna vid nyskapande av innovationer. Samtliga medlemmar har 

ett produktfokuserat perspektiv på innovation och anser därmed att resurser är maskiner eller 

ny kunskap om teknik. De nämner även en del om tidsbrist och att det är svårt att förverkliga 

idéer och att skapa projekt för innovationsarbete. Vi ser att de endast pratar i kontexten av deras 

egen organisation. Kunden kan betyda olika saker. Det kan handla om en privatperson som är 

slutkund och nyttjar innovationen. Det kan också handla om en hantverkare som behöver 

verktyg för att skapa värde för sin slutkund (Su, Zheng & Chen, 2018; D’Auria, Tregua, Russo 

Spena, & Francesco, 2016). Dessa kunder måste det tas större hänsyn till vid utveckling av 

innovationer. Kopplat till teorin måste fler företag gå till ett kundfokus samt att fler aktörer 

måste skapa flera samarbeten utanför branschgränserna. 

 

Perspektiv på kunskap och kunskapens användning 
Enligt Carlile (2004) är det en utmaning att använda de kunskapsområden som är främmande 

för individen. Vidare i teorin handlar det om att kunskaper måste delas och användas inom 
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andra områden för att nya idéer ska väckas till liv. Carlile (2004) menar även att komplexa 

problem endast kan lösas genom samarbeten med andra aktörer. Under intervjun framkommer 

det att D4 anser att frukostmötet ger en uppdatering om den nya tekniken som finns samt att 

det är fördelaktigt att delta på grund detta. D4 skickar i sin tur vidare den information till 

lämpliga individer inom organisationen. Likaså D3 ser Automation Region som en plats för att 

få en uppdaterad omvärldsbevakning för att sedan implementera den nya informationen i ett 

internt nätverksevent kopplat till organisationen. Däremot så skiljer sig D3 och D4 angående 

implementeringen av informationen, då D4 inte har kunnat applicera den nya informationen 

som hen har tagit till sig i en annan kontext. Vidare i teorin menar Johansson (2005), Carlile 

(2004) och Sawyer (2007) att kunskaper som korsar varandras vägar är nyckeln till utveckling, 

och att kunskapsbevaring är en viktig aspekt att kunna applicera inom organisationen. Kopplat 

till teorin och vad D4 uppgav under intervjun så finns det en problematik inom denna aspekt, 

då det är viktigt att kunna implementera och sedan utveckla ny information. Däremot anser D1 

och D2 att nätverkande handlar om att dela med sig av sina kunskaper för att sedan förvänta sig 

att få något tillbaka. Vilket ger en större möjlighet till utveckling både individuellt och för 

organisationen. Vi anser att Automation Region bör lämna utrymme och tid så att 

medlemmarna ska kunna lära känna varandra på ett djupare plan, vilket i sin tur kan leda till 

samarbeten mellan olika aktörer då medlemmarna besitter en djupare kunskap om varandra. 

 

Automation Region arbetar med företagen och andra partner för att genomföra frukostmöten. 

“Automations” handlar om mätning och styrning av tillverkningsprocesser och fokuserar på 

produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion (Automation Region, 2018). I 

vår dagbok har vi med hjälp av intervjudata reflekterat över hur nätverk kan få en negativ effekt 

om medlemmarna inte planerat i förväg vad de vill åstadkomma med frukostmöten. SSM är ett 

subjektivt perspektiv där världen är mer komplex och handlar om att skapa förbättringar genom 

att förstå olika uppfattningar. Jackson (2003) beskriver en 7-stegsmodell för världsbilden 

genom sociala aktiviteter, i steg 3 beskrivs de nödvändigheter man bör minnas för att skapa ett 

nytt och relevant system. I ett av dessa beskrivs det att man bör involvera kunder som kan bli 

påverkade. Vi har märkt att både Automation Region och ett flertal av medlemmarna inte har 

ett aktivt kundsamarbete med slutkunden. Tjänstedominerande logik och tjänsteinnovation 

handlar om att tillfredsställa ett behov och ser värde vid användandet som införskaffningen av 

kunskaper och erfarenheter, detta genom kundsamarbete (Ordanini, Parasuraman 2011; 

Kristensson, Gustafsson & Witell 2014). Vi har sett att deltagarna hos Automation Region tittar 

mycket på nya tekniker, omvärldsbevakningar och att medlemmarna ska få ta del av ny 

information. Dock har vi inte sett att någon av dessa har involverat kunder, det vill säga 

slutkunderna för föreläsarnas föredrag som bland annat nyttjar dess teknik i sitt vardagliga 

arbete. 

 

D1 säger att alla individer är olika och det är viktigt att varje person kommer till tals och berättar 

vad hen känner. Teorin om SSM tar upp en lärande cykel och SSM handlar även mycket om 

mjuka delar och tar in flera aspekter vid förändringsarbete, samt uppfattningar och perspektiv 

på situationer.  (Jackson, 2003). D3 och D4 tar upp kompetensbehoven vid förändringsarbete 

och att det är viktigt med olika kunskaper. Jackson (2003) beskriver hard systems thinking som 

en matematisk och linjär process vid förbättringsarbete. Vi anser att samtliga deltagare har en 

viss form av SSM-tänk vid förändringsarbete, D1 tar upp att vi alla är olika vilket vi ser som en 

bra grund för att förstå perspektiv på förändringsarbete. D3 och D4 nämner istället kompetens 

och kunskap vilket inte heller är ett linjärt angrepp på förändringar. Att jobba tvärfunktionellt 

skapar andra insikter i problematiken. Detta säger dock emot Kristensson, Gustafsson och 

Witells (2014) tabell om utvecklingsprojekt som arbetar mer tvärfunktionellt och härstammar 

från en produktfokuserad logik. Medlemmarna kan med större fördel använda SSM modellen 
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både för att gå från ett tillstånd till ett annat och för att den lyfter olika perspektiv av 

implementering av nya innovationer. 

 

Samtliga deltagare har som första syfte att lära sig något nytt på frukostmöten eller när de 

nätverkar. D4 anser att frukostmöten är till för ens egen kunskapsökning och allmänbildning. 

D2 anser att när något smart uppkommit vill man inte dela med sig av de till andra utan istället 

nyttja det i ens egna organisation. Inkpen och Tsang (2005) beskriver att kunskapsöverföring 

är en viktig del, och om det misslyckas kan kunskapen förbises och förloras helt. Självklart är 

det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken. Enligt Lusch och Nambisan 

(2015) kommer fler innovationer vara immateriella samt att sociala fenomen kommer att fångas 

upp genom samverkan med intressenter. Ordanini och Parasuraman (2011) säger att det är 

viktigt att flytta det traditionella fokuset från produktinnovationer till ett tjänstefokuserat 

kundsamarbete. Vi anser att deltagarna talar mer om egen kunskapsinlärning och inte har 

mycket fokus på kunden. Teorin talar om att innovationers uppkomst kräver ett ökat 

kundsamarbete, vi anser att, hos samtliga deltagare, är detta inte uttryckt. 

  

Enligt Lindhult och Midgley (2014) så kan systemtänkande bland annat definierats som att 

förstå vilka kunskaper, funktioner, resurser och perspektiv som behövs för att skapa nya 

innovationer. Vi har inte fått en känsla av att det arbetas aktivt med innovationer på nya sätt, 

utan att det snarare handlar om att nyttja ny teknik eller skapa förbättringsåtgärder. Samtliga 

deltagare involverar sig i nätverk som är relaterade till deras egna bransch och att några vill få 

nya kunskaper för egenintresse. Även om organisationerna arbetar tvärfunktionellt så kan de gå 

miste om mycket viktiga perspektiv och kunskaper. Medlemmarna måste gå utanför sina 

gränser för att få perspektiv på problem som påverkar hela ledet. 

 

Enligt Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) handlar tjänsteinnovationer om resurser, men 

framför allt kunskap och förmågor hos människor, såväl inom som utanför organisationen. 

Under workshopen vi observerade, tyckte vi att det fanns en tanke om kunskap och att det 

nämns hur viktigt det är att börja redan i grundskolan med nya kunskaper om teknik. Deltagare 

på workshopen ser resurser som den kunskap individen besitter, vilket i vår mening är ett 

tjänsteinnovationstänk. 

 

Nätverka med tjänst och värde dominerande logik 
Enligt Sawyer (2007) är många nya idéer dåliga men att samarbetet mellan individer är det 

bästa sättet att ta fram de bästa idéerna. Vidare i teorin förklaras även att kombinationen av 

individer och dess idéer genererar en egenskapskartläggning. Där det går att ta ett värde från ett 

koncept och koppla ihop med ett annat. Även Johansson (2006) menar att möjligheten till att 

nå framgång handlar om att samverka med andra individer, genom att lyssna och ta in nya idéer 

till ens egen bubbla. Under intervju framkom det att D1 anser att ett krav för att kunna ta sig an 

och, på ett lämpligt sätt hantera, större projekt är samverkan med andra aktörer. D1 ansåg även 

att organisationen delvis har funnit dessa genom Automation Regions frukostmöten. Under 

intervju framkom det även att D3 ständigt letar nya samarbetspartners för projekt som för 

tillfället ligger på is. Automation Regions frukostmöten skulle kunna vara en plats för att hitta 

en ny samarbetspartner. Både D1 och D3 ser möjligheter att hitta samarbetspartners efter ett 

deltagande på Automation Regions frukostmöte. Detta skiljer sig dock från vad D4 anser då tid 

och resurser är för bristande för att kunna samverka med andra aktörer. Därav går D4 på 

frukostmöten endast för, för hen, intressanta ämnen och för att erhålla nya yrkeserfarenheter. 

Ytterligare en sak som D4 inte har gemensamt med D1 och D3 är att se möjligheten av att hitta 

framtida samarbetspartners, detta då tyvärr på grund av att D4 anser att det inte finns tillräckliga 
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resurser. I detta fall anser vi att möjligheterna till att hitta samarbetspartners efter deltagandet 

på Automation Regions frukostmöte är en ledningsfråga inom organisationerna. Det vi menar 

är att resurser bör ses över för att möjligheten ska kunna bli verklighet. Det framkom även under 

intervjun att det finns ekonomiska skäl till att hitta samarbetspartners, vilket Automation 

Region inte kan påverka inom organisationerna. 

 

D2 och D4 anser att nätverka är mestadels av eget intresse, D2 antyder att hen endast nätverkar 

för sig själv och D4 antyder även att hen utöver sitt eget intresse nätverkar på andra platser än 

frukostmöten. Kopplat till Johanssons (2006) teori som menar att framgång handlar om att dra 

nytta av andra aktörer och deltagarna har sagt under intervju, så är nätverkan en viktig aspekt 

att ta vara på. 

 

Både D1 och D3 anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad, få erfarenheter och sprida 

kunskap. D1 och D3 menar att det är viktigt att nätverka för att hänga med i utvecklingen. 

Kothandaraman och Wilson (2001) antyder att organisationer måste anpassa sig efter de 

förändringar som uppkommer på marknaden för att kunna överleva. Lindhult, Chirumalla, 

Oghazu och Parida (2018) anser att det finns ett brett samband mellan användande och 

nyskapande innovationer vid idéutvecklingen. Carlile (2004) och Johansson (2006) 

argumenterar att kunskap och erfarenheter måste delas mellan olika yrkesroller. Vi känner att 

det finns en lång väg att gå för att en mer kundfokuserad innovationsutveckling ska uppstå. 

Medlemmarna har en bra inställning till att vilja lära sig nya saker, D1 och D3 har gemensamt 

att sprida vidare sin kunskap och att det är viktigt för organisationens överlevnad att hänga med 

i utvecklingen. Vi anser dock att det inte talas om vilket behov medlemmarna tillfredsställer 

med varandra. Detta glapp gör att kunskap kan förbipasseras. 

 

Enligt teori fokuserar tjänstelogik på användandet och kunskapen/färdigheten att kunna utföra 

ett arbete för en annan aktör, och att nätverk är till för att byta kunskaper och ta del av den 

senaste tekniken och andras erfarenheter. Men ingen nämner erfarenheter från kunden, det är 

ingen som nämner kundens kostnadsbesparing eller dylikt. Vi får en känsla av att medlemmar 

tar till sig ny teknik och information och kan nyttja det i den egna organisationen för egen 

utveckling, men ingen säger något om vilket värde eller behov den nya tekniken ska uppfylla 

eller tillfredsställa. Vi känner att mycket talar om att nyttja nya tekniker och att behov kan 

skapas, vilket härstammar i produktlogiska innovationer (Kristensson, Gustafsson, & Witell, 

2014; Lindhult, Chirumalla, Oghazu & Parida, 2018; Lusch & Nambisan, 2015). 

 

Värde och dess betydelse har fått olika innebörd efter våra semistrukturerade intervjuer samt 

att respondenterna sätter värdet i olika perspektiv och kontext. Detta beror på vilken situation 

som diskuteras. Begreppet värde har visat sig ha en bred innebörd; det har varit allt från extrem 

produktlogik till ett fåtal inslag av ett tjänstelogiskt perspektiv. 

 

Kopplat till empirin från deltagande observation under workshop och vad Sawyer (2007) menar 

så uppstår innovation genom en serie av gnistor. Han menar i sin teori att idéer uppstår när olika 

individers tankar kombineras med varandra. Detta kunde vi observera under workshopen då 

alla grupper kom fram till ett resultat i slutet av workshopen. Sawyer (2007) menar även att 

många nya idéer är dåliga, men att ett samarbete mellan individer är det bästa sättet för att 

komma fram till de bästa idéerna. Syftet med workshopen var inte att få ett slutgiltigt resultat, 

utan tanken var att få fram tankar och idéer från deltagarna. 

Detta kan kopplas till Sawyers (2007) påstående om nya idéers låga kvalitet. Även om de 

resultat som deltagarna kommit fram till inte kunde generera någonting för Automation Region 

eller Vinnova, så kom de fram till resultaten genom att samarbeta i grupp.  
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Under workshopen såg vi att det fanns ett engagemang hos några deltagare, 3 från samma 

företag splittrade på sig vid gruppindelning. Kothandaraman och Wilson (2001) säger att 

nätverk är en plats där de får tillgång till att utbyta information och lära av varandra. Under 

workshopen uppmärksammades en ivrighet hos medlemmar att interagera med varandra. 

Denna inställning är nödvändig för att kunna samskapa nya innovationer eller förändringar. 

Enligt Mahajan (2017) handlar värdedominerande logik om att företag måste gå utanför sina 

gränser för att skapa ett större värde för samhället, det handlar om att interagera med andra 

intressenter som ökar värde för samtliga i ekosystemet. Mahajan (2017) menar också för att öka 

värde måste samarbetsprocessen säkerställas för att skapa effektfulla innovationer. Utifrån de 

som splittrade på sig vid gruppindelning anser vi att de har ett visst värdedominerande logik-

tänk, de är ivriga att lära känna andra och dela kunskap. 
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6 Slutsats 

I studiens sista kapitel presenteras slutsatser, innovationsbidrag, och vidare 

forskning. 
 

Forskningsfråga 1. 
➢ Hur kan värdeskapande perspektiv och systemisk tänkande användas för att öka 

delaktigheten i ett aktivt nätverkande? 

 

För att kunna få ett aktivt och värdefullt nätverkande behöver medlemmarna förstå värdet som 

uttrycks av andra och inte endast se ett finansieringsvärde.  
 

Medlemmarna saknar kunskaper om varandra och detta leder till att mycket information och 

kunskaper förbises. Resultatet visar att Automation Region måste avsätta mer tid för att 

medlemmarna ska kunna lära känna varandras verksamheter. Studiens resultat visar därmed att 

tiden är den mest avgörande faktorn som påverkar kunskapsdelningen mellan medlemmarna. 

Vilket också här bidrar till att den kunskap som medlemmarna besitter, förbises och försvinner. 
 

Det finns även ett stort glapp i nätverkandet av tjänstedominerande logik, då det talas mer om 

den senaste tekniken och att medlemmar ska samverka för att få till sig nya kunskaper. Det 

saknas ett behov för tillfredsställande och ett användarfokuserat perspektiv, då de mesta handlar 

om att få mer erfarenheter och kunskaper för att hänga med i utvecklingen. Vissa anser att det 

handlar om att skapa ett högre värde för kunden, men även då pratas det endast i kontexten av 

vad Automation Region tror att kunden har för behov. För att skapa ett högre värde för kunden 

måste Automation Region veta vilka behov som efterfrågas. 
 

Sammantaget visar studiens resultat att nätverkande kan genom värdeskapande perspektiv 

användas för att tillämpa en kundinvolvering, samt att värde uppstår vid användandet och när 

kunskaps nyttjas för en annan aktör. Vid nätverkande kan systemisk tänkande användas genom 

att medlemmarna själva förstår vilket behov de uppfyller hos sina kunder och hos kunders 

kunder. 
 

Automation Region behöver förmedla ett mer tjänstedominerande synsätt på värde genom att 

förmedla tekniken som det berättas om på frukostmötena och samtidigt få en bättre förståelse 

för kundprocessen. Studiens resultat påvisar att Automation Region måste lyfta vilket värde 

denna teknik ger till kunderna. Vi anser att Automation Region kan kartlägga sina medlemmars 

kunder och själva börja involvera dem i frukostmöten och event, vilket kan leda till ökad 

delaktighet av medlemmarna. Innovationer måste med andra ord kombineras med aktörer 

utanför ens egna organisation och skapa användarinvolverade implementeringar. Automation 

Region kan använda SSM modellen i samband med Do-tanks då modellen kan användas vid 

uppbyggnad av framtida planeringar. 
 

Kunskapsbidraget för denna studie är att individer som vill nätverka bör skapa sig en förståelse 

för och bör ta till vara på vad varje individ besitter. De bör även konstant reflektera över vad, 

vilka och hur den nya tekniken påverkar och vilka individer som bör tas in i 

utvecklingsprocessen.  Med förståelse av värde och system i vår kontext, kan individer som 
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nätverkar få högre förståelse och innovationer kommer att froda. Detta då personen i fråga bör 

förstå andra individers tänkande och värdeförståelse. 

 

 

Forskningsfråga 2 

➢ Hur ser medlemmarnas synsätt ut kring det upplevda värdet av Automation Regions 

frukostmöte? 

 

Studien påvisar att majoriteten av medlemmarna anser att det finns kompetens och kunskap 

utanför deras egna organisation och att denna kompetens och kunskap skulle ge ett högre värde 

till organisationen. Studien visar även att det vanligen är samma individer som går på 

frukostmöten, vilket gör det ännu viktigare att vidarebefordra de kunskaper och erfarenheter 

man tagit till sig till ens egna organisation, vilket majoriteten av medlemmar gör efter avslutat 

frukostmöte, medan vissa ansåg att kunskapen endast är för hen själv. Studiens resultat pekar 

därmed på att frukostmöten inte enbart handlar om ett tillvaratagande av information, utan det 

handlar om att skapa nya kontakter, ta lärdom av varandra och fånga in kunskap om varandra 

för att sedan skapa nya innovationer. 
 

Resultatet visar även att det är mycket inifrån-och-ut tänk. Med vilket menas att nya kunskaper 

om teknik och digitalisering kan användas i deras egna organisation med hjälp av skickliga 

medarbetare. Detta skiljer sig från ett utifrån-och-in-tänk där det handlar om att den nya 

tekniken ska tillföra ett större värde för slutkunden.  Exempelvis att kunden får en 

kostnadsbesparing, då det blir ett skifte om hur teknikens tillämpning har ett större syfte. 

Fokuset måste bli vilket värde det ger kunden i slutändan. 
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7. Innovationsbidrag 

Denna studies innovationsbidrag syftar till att förmedla ett nytt tankesätt vid nätverkande. Både 

att kunna se och lära sig nya tekniker, men även att se kundperspektivet och vilken vinning de 

får av den nya tekniken. 
 

Innovationsbidraget kommer att bestå av en inledande video till Automation Regions do-tank. 

Do-tank är en workshop där medlemmar får delta och komma med kunskaper och erfarenheter 

för dagens problematik/utveckling. Videon kommer att förmedla en ökad kunskap om var värde 

uppstår. Filmen ska genomsyra vikten av att förstå vad nätverk innebär och syftar till, samt hur 

medlemmarna kan nätverka med perspektiv på värdeskapande förståelse kontexten 

tjänstedominerande logik. Det finns ett behov av att öka kunskapen inom om den egna 

organisationens innebörd för användandet och varför deras organisation är nödvändig för 

slutanvändaren. Vi uttrycker i filmen att värde bör ses utifrån användarens perspektiv. 
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8. Förslag vidare forskning 

Att vidare undersöka om kundinvolvering ökar delaktigheten på frukostmöten. Detta är något 

som behöver forskas vidare på då nätverkande, värdeskapande, samt systemiskt tänkande 

betyder enormt mycket för organisationer och dess utveckling. Genom att fortsätta denna studie 

skulle man kunna se hur kundinvolvering skulle påverka medlemmarnas tankar om Automation 

Region. 
 

Vi har märkt att det finns ett behov av att fastställa vilken inställning medlemmarna har när de 

nätverkar. Att medlemmarna planerar i förtid vad de egentligen vill få ut av frukostmötet. Det 

vi har märkt är att det är ett stort gap mellan tjänstedominerande logik vid nyskapande av 

innovationer och nätverkande. Vi menar alltså att medlemmarna inte samverkar med varandra 

på frukostmötena. Det som behövs är ett grundligt ramverk för nätverkande för att 

medlemmarna ska interagera mer aktivt med varandra innan ett kundfokuserat perspektiv kan 

tas i beaktande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Avtal för respondenterna 
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Bilaga 2 Intervjuguide.  

Intervjuguide 
 

  

Presentation 

Vi läser sista terminen på innovationsprogrammet Mälardalens högskola. 

Innovationsprogrammet är en utbildning som kombinerar många olika inriktningar för 

att vi ska möjlighet till att skapa våra egna inriktningar. 

Som avslutande i vår utbildning skriver vi vårat examensarbete riktad till Automation 

region. Uppsatsen handlar om “ökad kunskap om värdeskapande perspektiv på 

nätverkan”. Syftet med uppsatsen är att titta närmre på värdeskapande perspektiv, 

systemtänkande samt nätverkan. Syftet med intervjun är att få fram Er syn och tankar 

kring värdet av frukostmöten. 

  

Inledning: 

• Har du någon fundering innan vi börjar intervjun? 

• Berätta lite om dig själv? Hur ser din nuvarande arbetssituation ut idag? 

 

Frågor: 

• Vad betyder ordet värde för dig? 

o Vilket värde bidrar det att vara medlem på Automation Region för er? 

• Var skapas ett värdet i organisationen och hur går det till? 

• Upplever du att frukostmötet ger ett värde som gynnar er organisation? 

• Upplever du att frukostmötet ger ett värde som gynnar din personliga utveckling? 

 

• Har ni något samarbete med andra aktörer utanför er organisationen? 

• Hur ser ert samarbete ut inom organisationen vid förbättringsåtgärder?  

• Hur arbetar ni när problematik uppstår i er organisation? 

• Upplever du att det finns kunskap och resurser som behövs för att skapa nya 

innovationer i organisationen? 

 

• Nätverkar du? Berätta hur. 

• Varför nätverkar du? 

• Delar du med dig av din kunskap när du nätverkar?  

o Och får du samma respons tillbaka när du nätverkar? (med andra yrkesprofiler 

efter frukostmötet eller i något annat nätverk) 

• Förmedlar du vidare det som du har tagit del av under frukostmötet internt i 

organisationen? 

 

Tack för din medverkan! 
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