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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram en modell för att attrahera innovationsmöjligheter till 
Munktell Science Park i Eskilstuna. Detta gjorde författarna genom att från befintliga teorier 
deducera fram en hypotetisk modell. Modellen används inte för att skapa innovationer utan för att 
hitta komplexa problem. Det är lösningarna på de komplexa problemen som i sin tur kan vara 
innovationerna. Därför har vi kallat de komplexa problemen för innovationsmöjligheter. 
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Förord 

Modellen i detta arbete syftar till att upptäcka innovationsmöjligheter. Resultatet som kommer till 
följd av användningen av modellen är att det skapas en exponering av så kallade pains. Dessa pains 
kan sedan omtolkas till problem. När dessa problem sedan löses är resultatet till stor chans en 
innovation. Därför levererar modellen inga färdiga innovationer utan bara möjligheter till att skapa 
dem, därav namnet innovationsmöjligheter. Även fast det är Munktell Science Park som är 
uppdragsgivare till detta arbete kan modellen användas i andra organisationer och företag. Därför 
kommer det inte heller läggas någon tyngd i att göra en djupare analys av Munktell Science Park. 
När vi slutligen presenterar förslaget förhåller vi oss inte till Munktell Science Parks nuvarande 
organisation utan agerar som att förslaget ska verka på en helt ny division av verksamheten.  
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1 Inledning  
I takt med att samhälle och teknik utvecklas gäller det också för företag att utvecklas, detta för att 
hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Det har lett till att flera samarbetskonstellationer har 
skapats. Ett tydligt exempel är att värdekedjor har utvecklats till värdenätverk där utbytet av kunskap 
och information är en nödvändig del för deltagandet i nätverksekonomin. I ett värdenätverk måste 
man tillföra värde genom bland annat kunskapsutbyte1. Värdenätverk har också öppnat portar till en 
ny form av innovationsteknik; kallad open innovation. Enligt Chesbrough handlar open innovation 
om att driva innovationsprojekt tillsammans med andra aktörer.2 Hamrefors anser att en idé inte 
alltid kan utvecklas till att bli den mest optimala när utvecklingen av den sker internt inom 
organisationen3. Därför anser vi i samtycke med Hamrefors att open innovation är ett bättre 
alternativ till closed innovation.  

Ett historiskt exempel på hur open innovation visar dess fördelar jämt emot closed innovation inom 
en organisation, kommer från Xerox. Xerox hade en utvecklingsavdelning kallad “PARC”; Pelo Alto 
Research Center. Syftet var att avdelningen skulle hitta innovationsmöjligheter internt inom 
organisationen. De anställda lyckades väldigt väl med den tekniska utvecklingen inom 
organisationen. Tyvärr var inte dessa tekniska lösningar särskilt mottagliga av ledningen på Xerox. 
Det resulterade i att de anställda började söka sig bort mot att starta egna företag och till redan 
etablerade nystartade företag. När de före detta anställda vid Xerox nu kom ut och kunde tillsätta 
sina erfarenheter och sina kunskaper med andra organisationer kom genombrotten. Eftersom de 
mindre nystartade företagen var mer intresserade och mottagliga av nya tekniska lösningar var det 
utmärkt för de före detta Xeroxanställda att söka sig dit. Det de gjorde var att de kom med färdiga 
tekniska lösningar som på Xerox inte mottogs och integrerade dem med andra färdiga produkter som 
redan fanns på de nystartade företagen. Ett exempel på detta är förekomsten av Microsoft Office. En 
före detta Xeroxanställd kom till Microsoft med ett koncept om ett ordbehandlingsprogram i en 
paketlösning. Idag känner vi till konceptet som Microsoft Office. Ett annat exempel som kommit till 
på samma sätt är förekomsten av Adobe, som ligger till grund för Photoshop.4 

Vi har vidare diskuterat om open innovation är en trend som kommer att institutionaliseras. Om man 
tar en titt på några produkter som finns ser man mer och mer öppna källkoder till mjukvaror, ett 
exempel är webbläsaren Google Chrome5. Google bjuder in programmerare från hela världen som 
har intresse i att utveckla en optimal webbläsare. Varje programmerare kan starta en tråd om hur man 
utvecklar en viss applikation i webbläsaren, sedan kan andra programmerare som har samma intresse 
tillsammans genom ett forum lösa just programmeringen av den specifika applikationen. Det Google 
gör är att de kommunicerar ut ett tydligt fokus som lockar programmerare till att göra samma sak, det 
vill säga; utveckla en webbläsare. Dessa programmerare skapar tillsammans ett nätverk. I detta 
nätverk tillför varje programmerare värde genom sin programmeringskunskap vilket resulterar i 

                                                 
1 Hamrefors S., (2009), s. 36 
2 Chesbrough, (2003), s. 4 
3 Ibid, s. 135 
4 Chesbrough, (2003), s. 4 
5 Googles Hemsida  
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skapandet av ett värdenätverk. Med detta exempel ser vi tydligt hur Google har använt sig av open 
innovation samt kunskap från hela världen för att skapa en bättre upplevelse på webben6. Detta har 
resulterat i att Google Chrome, sedan starten 2008, växt till att bli en av världens snabbast växande 
webbläsare7. Man kan säga att Google har institutionaliserat open innovation i jakten på att utveckla 
den ledande webbläsaren.   

2 Munktell Science Park 
Munktell Science Park startades 2005 av Tomas Karlsson. Idag finns det omkring 70 företag där och 
cirka 200 personer tillhörande de olika företagen. Munktell Science Park ägs av Eskilstuna 
Jernmanufaktur AB som i sin tur ägs av stiftelsen Pilotverkstaden. Munktell Science Park är en icke 
vinstdrivande organisation. 

Syftet med Munktell Science Parks verksamhet är att agera som mötesplats och en tillväxtmotor för 
Eskilstunas näringsliv. Deras vision är att vara hjärtat i Sveriges ledande innovations- och 
entreprenörsregion år 2015.  Huvuduppgiften är att knyta kontakter mellan olika företag. 

I lokalen finns det en blandning av kompetenser och inte minst innovationsexpertis inom flera olika 
områden. Det finns också driftiga småföretagare, forskare, löpande projekt och människor som är 
experter på att stödja personer och företag i utveckling. De vill inspirera och lyfta fram 
entreprenören. Genom att blanda olika kärnkompetenser under ett tak och inom samma nätverk 
stimuleras förmågan att hitta nya skärningspunkter.  

Organisationens anda fångas i ett uttalande från Thomas Karlsson, VD för Munktell Science Park. 
Han säger ”Framtidsmod är vackert och främjar allas intresse”.8 

  

                                                 
6 My News Desks hemsida 

7 Top Reviews hemsida 

8 Munktell Science Parks hemsida 
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3 Problemformulering  

3.1 Problemdiskussion 
Samtidigt som vi ser att trenden för open innovation ökar har även Munktell Science Park följt med i 
utvecklingen. Olle Dierks är projektledare för Munktell Science Parks nya open innovation-satsning. 
Det är också Dierks som ligger bakom Worth Solving9. Det är en hemsida som låter såväl företag, 
organisationer och privatpersoner presentera problem som de tycker är värda att lösa. På hemsidan 
får man möjligheten att komma med lösningar på de presenterade problemen. Det finns cirka trettio 
olika problem presenterade på Worth Solving. Några av problemen som är presenterade är bland 
annat hur man kan sanera olja orsakat av oljeutsläpp i våra hav, ett annat problem som är presenterat 
är hur man kan tackla diabetes genom att få diabetikers vardag att bli enklare.10 Något som 
genomsyrar samtliga problem är att det, enligt oss, krävs en hög grad av kreativitet för att lösa dem. 
De problem som är publicerade på Worth Solving kommer ursprungligen från andra sidor som 
exempelvis Innocentive11, Jovoto12 och NineSigma13, de är endast länkade till Worth Solvings 
hemsida, alltså inte direkt publicerade där. Dierks har planer på att i större skala börja låta regionala 
aktörer presentera sina problem direkt på Worth Solving. I ett försök att identifiera vilka problem 
som fanns ute på marknaden ringde Dierks till en polarforskare14. När polarforskaren fick frågan om 
vad det fanns för problem och hinder i forskningen han utförde blev det tyst i telefonen, forskaren 
hade inte en aning om vilka problem som fanns.  

Det var med det exemplet vår uppdragsgivare Olle Dierks på Munktell Science Park inledde 
uppdragsbeskrivningen. För Dierks hade det visat sig vara svårt att få aktörer att formulera ett 
konkret problem. Eftersom problembegreppet är brett, och kan användas i många olika sammanhang, 
diskuterade vi flitigt kring vad som omfattade ett problem. Enligt Patel och Davidsson är inte ett 
problem nödvändigtvis något problematiskt, utan något som man är intresserad av att skaffa sig ny 
eller fördjupad kunskap inom.15 Vi utgick ifrån att ha samma synsätt på vad ett problem egentligen är 
och kom fram till att ett problem är en möjlighet till utveckling. Vi diskuterade vidare kring 
utveckling och kom då fram till att det riktigt attraktiva i historisk utveckling har varit de innovativa 
bidragen. Därför kom vi slutligen fram till att det var innovationsmöjligheter Munktell Science Park 
skulle attrahera. 

3.2 Huvudfråga 

Hur kan Munktell Science Park agera för att attrahera innovationsmöjligheter? 

3.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en modell som Munktell Science Park kan använda sig av 
för att attrahera innovationsmöjligheter. 

                                                 
9 Munktell Science Park, making space for innovators, s.17 

10 Worth Solving  

11 Innocentive 

12 Jovoto 

13 Ninesigma 

14 En forskare som studerar i exempelvis antarktis. 
15 Patel & Davidsson, (2003), s. 9 



 4 
 

3.4 Målgrupp 

Företag och organisationer som arbetar med framtagning av nya produkter och tjänster kan använda 
vår modell som ett hjälpmedel för att nå ett potentiellt innovativt resultat. Det kan även vara aktörer 
som söker efter en annan eller ny innovationsstrategi. Modellen kan appliceras på organisationer och 
företag i olika branscher.  

3.5 Innovationsbidrag 
Vi har gjort en teorisamling vilken vi utgått från när vi skapat vår modell. Arbetet ger studenter en 
större förståelse för hur en aktör kan agera för att attrahera innovationsmöjligheter. När en aktör 
använder sig av modellen exponeras aktören för innovationsmöjligheter. I varje möjlighet till 
innovations finns en chans att skapa något nytt. Vi ser det nya som ett stort innovationsbidrag till 
näringslivet. 

3.6 Avgränsning 

Vår avgränsning omfattar deduceringen av en hypotetisk modell. Vi har även verifierat den 
hypotetiska modellen genom en kvalitativ intervju med Olle Dierks. För att uppnå ett kvalitativt 
resultat för den tidsram vi har, inkluderar vi inte implementeringsplanen i vår studie. 

  



 
 

4 Metodval 
Nedan beskriver vi vilket vetenskapligt angreppsätt vi använt oss av i vår studie. Samt hur vi kommit 
fram till det resultat vi presenterar.

4.1 Hermeneutik 

Enligt Patel och Davidsson betyd
riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå
utgångspunkten med de fördomar och den förförståelse som man förfogar över. Den förförståelse är 
den uppfattningen som man har om en vanlig händelse som man har fått 
utbildning eller annat vetenskapligt a
är omöjliga att frigöra sig från i forskningen.
uppfattar en läsare och mottagare en text med egen förståelse
mänskliga erfarenheter från olika sammanhang.
helheten i forskningsområden och försöker få en 
pendla mellan helheten och delarna.
vilket gör att det blir naturligt att använda sig utav en kvalitativ ansats som vi kommer att beskriva 
senare i metoden. Vi som författare har bakgrunder inom olika ämnesområden, vilket gör att vårt val 
av teorier formats av den akademiska bakgrund vi har.
oss av i teoriavsnittet anser vi det vara viktigt att informer
en egen tolkning av de teorier som är presenterade.

4.2 Vetenskaplig angreppsätt

I en induktiv ansats försöker en forskare studera 
undersökning i en tidigare etablerad teori, utan man använder sig utav den insa
ur empirin för att sedan formulera en teori. Med en abduktiv ansats menar man att forskaren växlar 
mellan teori och empiri i ett vetenskapligt arbete det vill säga
induktion. Med en deduktiv ansats kännetecknas arbetssättet 
teorier för att dra en slutsats om det enskilda fenomenet. Med andra 
skapa en hypotes som används i det empiriska materialet för att prövas i det aktuella fallet.
använt oss utav en deduktiv ansats där vi 
först gjort en litteratursökning som 
omfattade bland annat dialoger med 
Professor Sven Hamrefors och Bengt 
Köping Olsson med flera, för att få inputs 
och tips på relevanta författare för att sedan 
kunna deducera vår hypotetiska modell.

                                                 
16 Patel & Davidsson, (2003), s.28 

17 Holme & Solvang, (1997), s. 95 

18 Bergstöm G & Boréus K, (2005), s. 25
19 Olsson, H, (2007), s. 64 

20 Patel & Davidsson, (2003), s.30 

21 Ibid, s.23-24 

Nedan beskriver vi vilket vetenskapligt angreppsätt vi använt oss av i vår studie. Samt hur vi kommit 
fram till det resultat vi presenterar. 

Enligt Patel och Davidsson betyder ”Hermeneutik tolkningslära och är numera en vetenskaplig 
rar, tolkar och försöker förstå”.16 Denna forskningsmetod börjar med 

utgångspunkten med de fördomar och den förförståelse som man förfogar över. Den förförståelse är 
ttningen som man har om en vanlig händelse som man har fått 
eller annat vetenskapligt arbete. Medan fördomar är sociala subjektiva uppfattningar s

från i forskningen.17 Enligt hermeneutikern 
uppfattar en läsare och mottagare en text med egen förståelse18 där man försöker tolka och förstå 
mänskliga erfarenheter från olika sammanhang.19 En forskare med en hermeneutisk bakgrund ser 
helheten i forskningsområden och försöker få en så välbalanserad förståelse som möjlig
pendla mellan helheten och delarna.20 I detta synsätt måste man komma närmare forskningsobjektet 
vilket gör att det blir naturligt att använda sig utav en kvalitativ ansats som vi kommer att beskriva 

Vi som författare har bakgrunder inom olika ämnesområden, vilket gör att vårt val 
av teorier formats av den akademiska bakgrund vi har. Eftersom vi själva tolkar de teorier vi använt 
oss av i teoriavsnittet anser vi det vara viktigt att informera läsaren om att vi som författare har gjort 
en egen tolkning av de teorier som är presenterade. 

4.2 Vetenskaplig angreppsätt 

I en induktiv ansats försöker en forskare studera forskningsobjektet, utan att ha en förankrad 
undersökning i en tidigare etablerad teori, utan man använder sig utav den insa

för att sedan formulera en teori. Med en abduktiv ansats menar man att forskaren växlar 
i i ett vetenskapligt arbete det vill säga en kombination mellan deduktion och 

induktion. Med en deduktiv ansats kännetecknas arbetssättet av allmänna grundregler och befintliga 
teorier för att dra en slutsats om det enskilda fenomenet. Med andra ord används teorierna för att 
skapa en hypotes som används i det empiriska materialet för att prövas i det aktuella fallet.
använt oss utav en deduktiv ansats där vi 
först gjort en litteratursökning som 
omfattade bland annat dialoger med 

rs och Bengt 
för att få inputs 

och tips på relevanta författare för att sedan 
deducera vår hypotetiska modell.    

, s. 25 

FIGUR 1  –  ARBNOR, I & BJERKE, B., (1994)
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4.3 Datainsamling – primär- och sekundärdata 

I arbetet har vi använt både primär- och sekundärdata. Sekundärdata är information som samlats in 
och bearbetats för att bygga upp grundläggande kunskaper och förståelse i ett annat sammanhang än 
den aktuella forskningsfrågan; i form av rapporter, artiklar, böcker och internet.22 Vi har använt 
samtliga av dessa fyra sekundärkällor för att skaffa in nödvändig information inför deduceringen av 
vår hypotetiska modell. Primärdata använde vi för att anskaffa ny information än vad som redan 
fanns tillgängligt, detta har vi sedan anpassat till uppsatsens forskningsfråga,23 genom till exempel 
intervjuer och samtal. I vårt fall har vi använt oss av en kvalitativ intervju för att verifiera modellen.  

4.4 Källkritik 
I urvalet av vår primär- respektive sekundärdata har vi undersökt om författaren har akademisk 
legitimitet för att försäkra oss om att författaren har tillräcklig kunskap inom området. Vi har också 
försäkrat oss om att källhänvisningar är dokumenterade. Vi har strategiskt valt litteratur som är 
modern för att försäkra oss om att den är aktuell. Detta har vi gjort för att hålla en så hög kvalitet på 
vårt resultat som möjligt. 

4.5 Strategiskt urval 

Strategiskt urval innebär att man själv bedömer vilken eller vilka personer som ska ingå i en 
undersökning. Det används främst för kvalitativa undersökningar där syftet är att få en djupare 
förståelse inom ett problemområde.24 Eftersom Olle Dierks är ansvarig för Munktell Science Parks 
open innovation-satsning, ansåg vi honom ha mest insyn i projektet. Därför använde vi ett strategiskt 
urval när vi valde Dierks till att delta i vår kvalitativa intervju. 

4.6 Procedur 

Vi började med att ha lunchmöten med Dierks, vår uppdragsgivare, för att diskutera 
problemområdet. Det gav även oss, som författare, en chans att bolla idéer direkt med 
uppdragsgivaren. Vi ansåg det viktigt att ha en enad målbild, därför var vi noga med att ha en 
transparens mellan oss författare och Dierks som uppdragsgivare. Detta åstadkom vi genom att ha ett 
öppet forum där både vi som författare, och Dierks, kunde publicera idéer och åsikter kring arbetet. 
Genom att alltid ha en öppen kommunikationskanal ansåg vi öka transparensen mellan 
uppdragsgivare och författare. 

För att samla in information om problemområdet och bredda vår vy gjorde vi en litteratursökning i 
olika biblioteksdatabaser. Till vår hjälp förde vi diskussioner med vår handledare; Professor Sven 
Hamrefors samt Bengt Köping Olsson och Sten Ekman. 

Ur den litteratursökning vi gjorde kunde vi med hjälp av en litteraturstudie välja ut den information 
vi ansåg vara relevant i vår studie. Genom att studera de utvalda delarna av den litteratur vi valde, 
fick vi en djupare förståelse inom ämnet. Det gjorde att vi nu kunde börja deducera fram en 
hypotetisk modell utifrån de teorier vi ansåg vara relevanta ur litteraturen. För att verifiera vår 

                                                 
22 Christensen L., (2010), s.91 
23 Ibid, s. 103-104 
24 Ibid, s. 130 



 
 

modell hade vi en kvalitativ intervju med vår uppdragsgivare Olle Dierks där syftet med intervjun 
var att få bekräftelse på att modellen var applicerbar på Munktell Science Park.

Vi visste, redan i ett tidigt skede, att det var en modell som vi skulle utforma. Detta 
en modell i många fall kan underlätta tolkningen av teorier och även underlätta för läsaren att förstå 
hur vi som författare tänker. Innan utformningen av modellen hade vi diskussioner om de teorier vi 
hade valt. Vi diskuterade vilken 
kallas. Det var genom våra diskussioner som vi skapade namnen på processdelarna för att lättare 
minnas dem. I skapandet av modellen upptäckte vi att 
vi operational excellence och corporate communication 
placerade affärsskapande först eftersom det utgör grunden för att få hela modellen att fungera och gå 
ihop. Sedan placerades processteget värdenätverk
andra processteget inte var lämpliga att utföra i något annat steg. I tredje processteget placerade vi 
push & pull. Slutligen placerade vi det sista processteget; workshop, sist för att det föll sig natu
att ha en avslutning med workshop.

4.7 Intervjumetodik 

Det var viktigt att förbereda intervjupersonen på vilka intervjuområden vi 
ringde vi till Olle Dierks, i god tid innan intervjun,
ställa frågor kring, så att Dierks skulle kunna förbereda sig.

4.7.1 Stegvis genomförande av intervju

Enligt Kylén ger en intervju oss bättre förutsättningar att få 
fram hur personen tänker och känner.
den personliga kontakten och hur interaktionen mellan 
intervjupersonen och respondenten fungerar.
kan användas i flera olika perspektiv genom en enkel och en 
djupare karaktär. En enkel intervju används för att förstå 
forskningsfrågans helhet och djupintervju ger oss mö
att komma bakom det yttre skalet.
använt att oss av en blandning mellan strukturerad och 
ostrukturerad intervju, det vill säga; 

För att få en struktur genom intervjun har vi använt oss 
kombination av Jan-Axel Kyléns och Bill
som består av fem respektive sex olika steg. Med processverktyget har vi kunnat optimera tiden vid 
intervjun genom att ha ett förutbestämt schema 
intervjun är till en början mer öppen, för att sedan komma att bli mer fokuserad i mitten av intervjun. 
Vi avslutade med att vara öppna, så som vi började.

                                                 
25 Gillham B., (2008), s. 80 
26 Kylén J., (2004), s. 9 
27 Christensen N., Engdalh N., Haglund G., 
28 Kylén J., (2004), s. 9 
29 Ibid, s. 31 
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Steg 1 – Kontaktfasen 

Eftersom vi har haft tidigare möten med Olle Dierks gällande uppdragsbeskrivning behövdes ingen 
närmare presentation göras. Vad vi istället koncentrerade oss på var att förklara syftet med intervjun, 
detta för att Dierks skulle känna en meningsfullhet i att ställa upp på intervjun.30 Vi talade även om 
att man som intervjuperson har valmöjlighet att vara anonym och när som helst avbryta intervjun. 

Steg 2 - Inledande intervju 

Under andra steget ställde vi övergripande frågor till Dierks. För att respondenten till en början ska 
känna sig trygg och avslappnad i att bli intervjuad ställde vi enkla frågor kring vilka ambitioner han 
hade med open innovation-projektet samt hur långt de kan tänkas sig att gå för att få ett bra resultat 
på projektet. Här använde vi oss av öppna men riktade frågor för att låta Dierks få ett större utrymme 
att svara inom det område vi ville få fram information inom. Detta eftersom öppna frågor tenderar att 
avslöja mer värdefull information31. Genom ett aktivt lyssnande skapade vi goda förutsättningar för 
ett personligare möte, det var viktigt att fånga Dierks budskapsinnehåll och bekräfta det. Vi använde 
en bandspelare för att ge Dierks uppmärksamhet genom att se på honom istället för att föra 
anteckningar. Med ett visat intresse betraktade vi Dierks som viktig likaså som han betraktade oss 
som viktiga.32 

Steg 3 – Fokusering 

Efter att ha låtit Dierks tala mera övergripligt var dags att fokusera på det vi ansåg vara mest relevant 
för att få svar på vår forskningsfråga. Med fokusering menas att vi frågar efter mer fördjupande och 
beskrivande svar i det vi söker. För att öka kvaliteten på informationsinsamlingen använde vi oss av 
strukturerad intervju under den fokuserade delen av intervjun, detta för att minimera risken för 
systematiska fel i materialet.33 

Steg 4 – Information 

Efter de fokuserade frågorna berättade vi mer detaljerat om vår modell. Här sökte vi bekräftande 
information för att styrka modellens applicerbarhet på Munktell Science Park.  

Steg 5 – Avslutning 

Avslutningsvis tackade vi Dierks för att han ställde upp på intervjun. Vi sade också att vi skulle e-
posta honom om det skulle dyka upp några kompletterande frågor framöver.   

4.8 Metodkritik 

I vår verifiering av modellen använde vi oss endast av en intervjuperson. Vi anser att det kan bidra 
till att verifieringen får en ofullständig reliabilitet. Vi anser vidare att kvaliteten på modellen skulle 
öka om andra, utomstående parter, som använder liknande modeller i sitt arbete hade deltagit i 
ytterligare intervjuer. 

  
                                                 
30 Gillham B., (2008), s. 30 
31 Margot E., (1993), s. 74 

32 Christiansson S., Engelberg E., Holmberg U., (2007), s.53-54 

33 Christensen N., Engdalh N., Haglund G., (2010), s. 171 
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5 Teoretisk referensram 
Nedan presenteras de teorier vi använt oss av för att deducera fram den hypotetiska modell vi 
presenterar i förslaget. 

5.1 Affärsskapande 

3Ms övergripande verksamhetsidé kan beskrivas som “tunt på tunt”. Detta för att 3M har en 
kärnkompetens inom att applicera tunna lager av material på andra tunna materialer. 3M 
kommunicerar ut sin verksamhetsidé vilket gör att personer som har ett intresse av “tunt på tunt” 
söker sig till företaget. Det resulterar i att de som får anställning på 3M är personer som har intresse i 
att göra vad företaget har som kärnkompetens. Vad 3M inte gör är att instruera hur detta “tunt på 
tunt” ska gå till, de anställda får fria tankar i att själva bygga idéer kring hur det kan gå till. 3M visar 
i vilken riktning tanken ska fara, men inte hur den ska ta sig dit. På 3M får de anställda fria tyglar att 
göra vad de vill 20 % av den betalda arbetstiden. Eftersom de anställda har ett intresse inom tunt på 
tunt är sannolikheten hög att det är just det de gör under den fria tiden. När en anställd har fått en idé 
kan denne vända sig till en affärsutvecklare, kallad champion. Affärsutvecklaren har stor erfarenhet 
inom affärsutveckling och har goda verktyg och förutsättningar för att kommersialisera en idé.  För 
att de anställda inte ska vara rädda för misslyckanden har 3M ett system som gör att man berättar om 
de misslyckanden man varit med om i en roligare utsaga. Det bidrar också till att man minns olika 
misslyckanden, vilket leder till att man inte gör om dem.34  

I 3M finns ett kommunikationsnätverk där de anställda skyltar med sina kunskaper, intressen och 
planer för andra medarbetare. De anställda måste även vara tillgängliga för sina medarbetare om det 
är någon som efterfrågar hjälp. Resultatet av detta är att 3M skapar högre transparens av kunskap, 
ökar motivationen hos de anställda och en företagskultur som gynnar utbytet av kunskap och 
erfarenhet, vilket i sin tur ligger till fördel för verksamheten.35 

Hamrefors har sammanfattat de komponenter som bidrar till att skapa affärer i 3M. Det är fokus, 
exponering, kontakt och konvergens.36  

Fokuset genomsyrar hela organisationen, det är konceptet tunt på tunt. Det är ett fokus som genom 
lång tid av kommunicerande har institutionaliserats och kommit att bli en del av företagskulturen.37  

Eftersom de anställda får 20 % av sin betalda arbetstid till egna projekt skapar det en exponering för 
en mångfald av situationer. I dessa situationer kan konceptet utövas på många olika sätt, vilket leder 
till enactment. Detta resulterar i att de problem och möjligheter som finns kopplat till det fokus man 
har upptäcks.38 

                                                 
34 Hamrefors S., (2009), s. 61-64 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ibid 
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Kulturen på 3M talar för transparens av tillgänglig kompetens, kunskaper och idéer av olika slag. Det 
skapas skärningspunkter i kontakten mellan det breda spektrat av exponering samt tillgången av 
mångfasetterade idéer och kunskap39. 

Konvergens: Det är de som är utsedda till champions (affärsutvecklarna) de anställda ska vända sig 
till när de har en idé. Det gör att affärsutvecklarna alltid har en god överblick när det gäller 3Ms 
innovativa tillstånd. Eftersom affärsutvecklarna har mycket erfarenhet inom sitt område vet de också 
vilka idéer som är värda att satsa på.40  

Enligt Hamrefors skapas också utveckling som följd av samlande idéer (tunt på tunt) tillsammans 
med variabilitet i aktiviteter.41  

5.1.1 Enactment 

Enactment kan översättas till aktivering på svenska. Vi bär på kunskap som vi inte känner till, kallad 
tyst kunskap. När vi hamnar i situationer där den tysta kunskapen sätt på prov tillsammans med en 
balans av intag av bekräftande information aktiveras vi.  När vi aktiveras tenderar vi att prestera mer 
och ha högre kreativitet.42 

5.1.2 Pain 

The Pain är ett behov som man kan känna men inte själv beskriva och förstå.43 Ett exempel på hur 
affärsskapande i 3M har lett till att råda bot på en pain är förekomsten av post-it-lappen. Det började 
med att en ingenjör deltog i en produktutvecklingsprocess, där en ny sorts lim prövades. Det visade 
sig dock att limmet inte höll måttet. Ingenjören fortsatte att på egen hand, under sina 20 % av fri 
arbetstid, undersöka och experimentera med limmet. Han fick en idé som än idag är grunden för 
post-it-lappen, nämligen hur limmet sitter fast på den ena sidan av pappret men inte lika mycket på 
den andra. Ingenjören listade till slut ut hur han skulle gå till väga för att få limmet att fastna på ena 
sidan av pappret men inte lika mycket på den andra. Han rapporterade in tillvägagångssättet på 
kommunikationsnätverket för att göra det tillgängligt för andra att se. På ett annat håll fanns det en 
marknadsförare, på 3M, som även var pastor vid en frikyrka. Han brukade sätta papperslappar på de 
sidorna i bibeln för att hålla ordning på de citeringar han använder sig av. Problemet var att de 
lapparna brukade lossna ur bibeln. Pastorn behövde en lösning på problemet och vände sig till 
kommuniktationsnätverket. Där kom de båda i kontakt med varandra, och pastorn fick möjligheten 
att testa ingenjörens lappar. Det visade sig att de fungerade väldigt bra, så de vände sig till en 
champion för att ta idén till nästa steg. De såg snabbt den stora affärspotentialen i produkten och 
bestämde sig för att sekreterarna på 3M skulle få pröva lapparna. Sekreterarna var mycket positiva 
till lapparna som enligt dem fyllde ett behov som de tidigare inte kunnat sätta ord på, alltså 
eliminerade post-it-lapparna sekreterarnas pain.44 

  

                                                 
39 Johannson F., (2005)  
40 Hamrefors S., (2009), s. 61-64 
41 Ibid, s. 112-115 
42 Ibid, s. 27-29, 83-87 
43 Hamrefors S., (2005), Hur information och kommunikation kan stödja organisationens affärsskapande 
44 Hamrefors S., (2009), s. 62-65 



 
 

5.2 Värdenätverk 

Eftersom det är den komplexa människan som har skapat ekonomin har människan även tillsatt den 
komplexa mänskliga kognitionen i den.
under lång tid funnits en tro på att en organisation ska separeras från omvärlden 
bryts ned till flera mindre funktionsdelar. Varje funktionsdel har varit så skild från de andra delarna 
att det uppstått egna kulturer vilket har lett till att komplexiteten mellan funktionsdelarna har ökat. 
Ökningen av komplexiteten i des
ska sammanföras och skapa samarbeten. Problematiken uppstår som en bidragande faktor till bristen 
på verklighetsförankring med omvärlden.

Under de senaste 20 åren har relationsbyggande 
varit två faktorer som varit de största bidragande faktorerna till detta. Det ena är i
kommunikationsteknologin (ICT)
integrerade och involverat fler människor.
har det blivit allt lättare att få tag på kunskap eller människor med 
stor resurs för människor som bidrar till ett enklare information
resulterat i stärkta samarbeten. Även 
(IT) är orsaken till den starka utvecklingen

Den andra faktorn är kunskapen, som har en relation till (ICT)
inom nätverken uppstår en innovativ motor. I den motorn är det
viktigt att vara en kugge, och bidra till kunskapsnätverket. 
verksamhet utifrån behov utan möjligheten har uppstått att man kan arbeta med
innovationer bara för att man kan.

Genom dessa två faktorer växte det fram ett nytt begrepp som kallas värdenätverk
företagsledning fanns det sedan tidigare ett begrepp kallat värdekedja som först beskrevs och 
populariserades av Michael Porter
en produkt färdas från aktörerna A till D där 
den emellanåt stannar till hos aktör B och C. 
Hos varje aktör tillförs sedan något som ökar 
värdet på produkten. Slutligen är det 
konsumenten som konsumerar värdet på 
produkten. En värdekedja kan förekomma 
såväl i en organisation som ute på marknaden

Porter  ansåg också att effekterna av globaliseringen gjorde värdekedjan till en mer användbar metod
för att identifiera och utvärdera verksamhetens möjligheter.

                                                 
45 Hamrefors S., (2009), s. 35-36 
46 Jorgensson, D., & Stiroh, K., (2000), s. 125
47 Hamrefors S., (2009), s. 35-36 

48 Cristiansen, (2003), s.33 

49 Porter, M. E. (1996), s. 61-78 

50 Walters D. & Lancaster G (2000), s. 162
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Värdenätverk är en social och teknisk resurs 
inom och mellan företag. Detta representeras av 
ett nätverk med ett värde som kan vara 
människor eller roller. Värdenätverk uppvisar 
ömsesidigt beroende där resultatet är i form av 
kunskap, andra immateriella tillgångar och 

ekonomisk värde vilket kan förekomma både 
internt och extern i nätverket.51 Detta sker genom komplexa dynamiska utbyten mellan två individer 
eller flera individer, grupper eller organisationer.52 Relationer ses som en del av en större helhet i ett 
nätverk av ömsesidigt beroende. Dessa relationer har ett samband, detta för att det som händer i en 
relation påverkas antingen positivt eller negativt av andra.53 Alla aktörer blir beroende av varandra 
för att kunna skapa värde och en nätverksekonomi. Eftersom kunskapstillväxten i nätverken är snabb 
tvingas en aktör att inta flera olika roller och växla mellan dem.54 Enligt Normann och Ramirez ska 
företagen endast fokusera på att skapa ett värdeskapande system där alla intressenter kan 
samproducera värde.55 Som Tidd och Bessant förespråkar har skapandet och kombinationen av olika 
kunskapsuppsättningar alltid varit namnet på spelet både innanför och utanför företaget. Att använda 
sig av forskning och utveckling i ett stängt system är inte tillräcklig i den miljö vi befinner oss i 
idag.56 

5.2.1 First och Second Mover 

I ett företags sammanhang måste man förstå vilka risker och möjligheter som skapas ur en position i 
ett strategiskt perspektiv. De centrala begreppen som används är “First Mover Advantage” och 
“Second Mover Advantage”. Vill ett företag agera som en First Mover finns det stor potential att 
skapa värde och affärer eftersom ingen tidigare gjort det. Samtidigt är det låg sannolikhet att skapa 
värde ur den befintliga potentialen, detta eftersom det inte finns kunskap som kan bidra till att skapa 
värde. En Second Mover kan dra nytta av den kunskap som redan har utvecklats av andra händelser 
vilket höjer sannolikheten att skapa värde ur den befintliga affärspotentialen. Men nackdelen är att 
flera andra aktörer hunnit före vilket gör att potentialen för värde eller affärstillfällen är begränsad.57  

En First Mover måste använda sina egna resurser för att det eftersom det är väldigt svårt att få någon 
annan aktör att vilja ta den höga risken vid ett nytt projekt. Därför måste man skapa en taktik för att 
förändra omgivningen genom inifrån-ut-strategi. Medan en Second Mover kan attrahera 
samarbetspartners genom att det redan finns befintlig kunskap inom området som kan användas i 
projektet. Man arbetar med att förstå trenderna i omvärlden och bygger utifrån-in-strategier för att 
kunna anpassa sig till dem.58  

  
                                                 
51 Allee, V. (2002) 

52 Allee, V. (2003), s. 192 
53 Andersson, J.C., Hakansson, H., Johansson, J. (1994) s.1-15 
54 Hamrefor, S.  (2009) 

55 Normann, R. & Ramirez, R. (1993), s. 65-77 

56 Tidd & Bessant, (2009), s. 295 

57 Hamrefors S. (2009) s. 37-41 

58 Ibid 
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5.3 Brainstorming 

Brainstorming är en kreativ diskussion vars syfte är att generera så många idéer som möjligt, 
deltagarna uppmuntras också till att bygga på varandras idéer i strävan efter att skapa ett djup i 
diskussionen.59 Effektiviteten i en brainstormingsession mäts med hur många idéer deltagarna 
kommer fram till.60 En viktig del i brainstorming är att kunna kombinera olika idéer, därför ger större 
kvantitet av idéer större möjligheter till att kunna hitta skärningspunkter mellan de olika idéerna61.  
Deltagarna har ofta en positiv och initiativrik inställning under sessionen. I brainstorming är det 
tillåtet att associera fritt och kritik bör därför undvikas. Precis som en intervju behöver förberedelse 
och mål behöver också brainstormingsessionen det, detta för att generera hållbara idéer med 
innovativt potential och bibehållen fokus i diskussionen.62 Om sessionsdeltagarna inte har tillräckligt 
med information om det angivna ämnet kan man behöva tillsätta ytterligare intressenter.63 

Enligt Bengt Köping Olsson får idéerna en högre kvalitet ju mer deltagarna relaterar till varandra. 
Deltagarna måste alltså kunna interagera med varandra för att uppnå denna kvalitet. Finns det ingen 
gruppinteraktion kan man träna gruppen genom olika gruppövningar.64 

Enligt Van de Ven et al. kan kritik mot en idé i ett tidigt stadie vara bra. Detta för att förhindra att 
man bygger på en idé som vid ett senare stadie inte visar sig vara hållbar.65 Samtidigt menar Stein att 
kritik i en brainstormingsession kan hämma deltagarnas motivation vilket leder till mindre 
idéutveckling.66 I Bengt Köping Olssons studier framkom det viss kritik inom en 
brainstormingsession, trots kritiken var det ingen tvekan om att deltagarna var kreativa och 
levererade lösningar och idéer med god kvalitet. 

5.4 Lean Operation/Operational Excellence  

Eftersom Operational Excellence är ett brett begrepp kommer vi först att introducera begreppet 
genom att presentera hur det används i två helt olika sammanhang. Sedan kommer vi att göra en 
summering av vad det är som dessa två aktörer i exemplen har gemensamt gällandes begreppet. 

5.4.1 Exempel IKEA 

År 1950 började Ingvar Kamprad med att ställa ut möbler i en lokal i utkanten av Stockholm, han 
valde placeringen på grund av det billiga priset på mark. Kamprads filosofi var att inreda butiken för 
att få kunden att känna sig som i sitt eget vardagsrum. Tanken var att kunderna skulle bli inspirerade 
av möbleringen och vilja ha möblerna i butiken. Möblerna i butiken var endast utställningsexemplar, 
istället fick Kamprad kunderna att söka sig till lagret där de själva fick hämta ut sina möbler som 
ännu inte var hopmonterade. Den filosofin lever fortfarande kvar som grunden i IKEAs 
företagsfilosofi. 

                                                 
59 Köping Olsson (2008), s. 14 

60 Ibid, s. 176 

61 Ibid, s. 60 
62 Ibid, s. 14 

63 Pokras, Sandy; Crisp, Michael. Editor; Ruvolo, Francine L. Team Problem Solving.Menlo Park, CA, USA: Course 
Technology Crisp, (1994), s. 54 

64 Köping Olsson, (2008), s. 155 

65 Ibid, s. 190 

66 Ibid, s. 176 
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IKEA är den mest framgångsrika möbelhandlaren någonsin med 276 butiker i 36 länder, de flesta 
finns i Europa, USA, Kanada, Asien och Australien, har de utvecklat sitt egna speciella sätt att sälja 
möbler. Butikernas layout resulterar till att kunderna oftast tillbringar ungefär två timmar i butiken 
vilket är betydligt längre än i konkurrerande möbelåterförsäljare. 67  

Alla IKEA-butiker är utformade för att underlätta ett smidigt flöde av kunder, ända från parkeringen 
till kassorna och vidare tillbaka till parkeringen. För kunder som aldrig tidigare besökt IKEA finns 
det personlig rådgivning att tillgå. IKEA har tillgång till bevakade lekplatser där föräldrar kan lämna 
sina barn under butikvistelsen. Föräldrarna kan när som helst bli kontaktade via högtalarsystemet 
ifall något skulle hända barnen. I lekrummet finns även en liten biograf där barnen kan se på film, 
allt för att föräldrarna ska kunna inta rollen som kunder i butiken i lugn och ro.68 

IKEA låter kunderna själva disponera sin tid i butiken. Alla möbler i butiken har en lapp med en kod 
som anger platsen i lagret, är det ett större objekt kan kunden vända sig till informationsdiskarna för 
hjälp. Det finns också områden där mindre objekt visas och plockas direkt ur visningshyllan. Kunder 
passerar sedan genom lagret och kan samla de föremål som visats i utställningslokalerna. Slutligen 
ska kunderna betala vid kassorna, där finns det en transportband som flyttar de inköpta varorna till 
kassapersonalen. Vid utgången finns ett serviceställe och ett lastutrymme som gör att kunderna kan 
ta med sina bilar från parkerningen för att lasta in sina varor.69  

Med framgångar kommer även problem och en del kunder blev allt mer frustrerade med trängsel och 
långa väntetider. Med en medvetenhet om operational excellence bidrog det till en återgärd i IKEA 
Storbritannien genom att företaget investerade 150 000 000 pund för att “designa bort” flaskhalsar.70 

Förändringarna var: 

● Att de tydligt har markerat genvägarna i lokalerna för att underlätta för kunderna att snabbare 
ta sig mellan olika avdelningar och slippa gå igenom alla avdelningar när en kund bara har ett 
intresse av en specifik produkt; exempelvis lampor på lampavdelningen. 

● Att de har infört expresskassor för kunder som endast köper ett fåtal produkter istället för att 
ställa sig i samma kö som kunder som har köpt hela vagnar fulla med varor.     

● Att det finns extra personal på angivna platser i IKEA så att kunderna enkelt och smidigt kan 
få den service de behöver. 

● De har organiserat om bilparkeringen för att man lättare ska kunna hitta sin bil. 
● De har återinfört möjligheten att låta kunden ta med sig kundvagnen till bilen för att 

underlätta transporten av varor.  
● Att de har infört ett nytt varuhus system för att förhindra populära varor att ta slut under 

dagen.  
● Slutligen har de också implementerat mer lekplatser för barn.71  

5.4.2 Exempel Virgin Atlantic 

Att ha rätt inom flygbranschen är väldigt svårt. Vissa företag kan orsaka mer kundfrustration vilket 
resulterar till att aktieägarna förlorar pengar. Mycket av detta har att göra med den komplexiteten 

                                                 
67 IKEA plans to end “stressful shopping” (2006) 
68 Ibid 
69 Ibid 

70 Ibid 

71 Ibid 
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som finns inom flygbranschen. När man driver ett flygbolag måste man dels ha koll på flygplanen 
och även den infrastruktur man är beroende av. Skillnaden mellan framgång och misslyckade är hur 
flygbolagen hanterar framgång i verksamheten dag för dag. I denna svåra affärsmiljö finns det ett 
framgångsrikt flygbolag med ett rykte som sticker ut på grund av hur de administrerar sin 
verksamhet - Virgin Atlantic.72 En del av Sir Richard Bransons Virgin Group är Virgin Atlantic som 
grundades 1984. Det ägs till 51 % av Virgin Group och 49 % av Singapore Airlines. Nu har 
flygbolaget över 5 000 000 passagerare varje år till cirka 30 destinationer över hela världen med en 
flotta på 38 flygplan och nästan 10 000 anställda.73  

Virgin Atlantic har på många sätt varit representativt för hela Virgin historien - ett litet nystartat 
flygbolag som ger sig på de stora aktörerna genom att etablera sig som en aktör som ska ha bättre 
tjänster och lägre kostnader för resenärerna. De byggde också upp ett rykte för kvalitet och 
innovationer i samband med utvecklingen av nya tjänster.74 Virgin Atlantics verksamhetsidé är “att 
växa som ett lönsamt flygbolag, för folk som älskar att flyga och där människor älskar att arbeta”75. 
Med ett engagemang för sin service excellence som återspeglas i de utmärkelser de vunnit76.  

Virgin Atlantic har en historia av innovativa tjänster och en av dem var när företaget investerade 100 
000 000 pund för att implementera den revolutionerande Upper Class-sviten som ger den längsta och 
mest bekväma sängen och sitsen i flygindustrins historia. De var också det första bolaget som erbjöd 
Busniess Class-passagerare en enskild TV år 1989. De har även ett av de mest avancerade 
flygunderhållningssystemen jämfört med andra flygbolag. Med cirka 300 timmar förinspelat 
videoinnehåll, 14 olika radiokanaler, över 50 cd-skivor och ljudböcker att lyssna till samt dataspel 
“On Demand” (en produkt eller tjänst som en kund vill köpa till ett givet pris)77. Nyligen lanserades 
Upper Class-wing78 på London Heathrows flygplats. Det gör att betalande kunder kan välja att gå 
förbi den traditionella säkerhetskontrollen, för att istället gå igenom en privat och mer personlig 
säkerhetskontroll. Sedan kommer de direkt in till det prisbelönade väntrummet som är en del av en 
nyutbyggd del på Heathrow. Virgin Atlantic har även ordnat så att business class-passagerare snabbt 
ska kunna ta sig från limousinen förbi terminalen direkt till loungen på några minuter.79 

Virgin Atlantic tänker ständigt på de små praktiska sakerna som gör helheten. Med mottot “Vi 
återinvestar ständigt, speciellt våra vinster”.  Sir Richard Branson kommer att under de tio närmaste 
åren använda vinsterna från Virgin Atlantic för att tackla klimatförändringarna.80 Detta för att 
Branson vill bli av med beroendet av kol och fossilt bränsle. Kapitalet ska investeras i projekt med 
syftet att utveckla tekniker för förnybar energi, detta genom dotterbolaget Virgin Fuels. 81 

  

                                                 
72 Slack N., et al, (2009), s. 6 

73 Virgin Atlantics hemsida 1  
74 Slack N., et al, (2009), s. 6 
75 Virgin Atlantics hemsida 2  
76 Virgin Atlantics hemsida 3  
77 InvestorWords hemsida 

78 Virgin Atlantics hemsida 4  

79 Ibid 

80 Virgin Atlantics hemsida 5  

81 Virgin Atlantics hemsida 6  
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5.4.3 Vad har dessa två företag gemensamt?  

Dessa exempel påvisar att IKEA och Virgin Atlantic har en tro på ständigt förbättring. Detta för att 
öka organisationen effektivitet men också för att förstå processerna bra nog för att kunna identifiera 
deras styrkor och svagheter.82 Cheferna på företagen bryr sig om samma sak - att hantera den 
processen som levererar deras produkter och tjänster, vilket ger mervärde för kunderna. Deras 
framgångar kommer mycket på grund av deras innovativa och effektiva handlingar. Det betyder att 
de förstår det viktiga av att ha ett processperspektiv för att förstå deras distributionsnät, också för att 
driva verksamheten och hantera alla individuella processer.83 Eftersom alla arbetsmoment i företag 
ofta är uppbyggda i processer som i sin tur är en del av ett större sammanhang blir det svårt för 
anställda som jobbar med eller i en process att se helheten ur utvecklingssynpunkt. I både IKEA och 
Virgin Atlantic har man bemästrat systemtänkandet och kunnat förstå helheten och sambanden i 
processkedjan. Man har också hittat kopplingar och mönster mellan olika händelser och tolkat dem 
som förändringsprocesser istället stillbilder.84 Resultatet av detta är operational excellence. 

5.5 Corporate Communication – Push & Pull 

Det ett företag eller en organisation kan göra är att använda kommunikationen som en del av 
processen för att transformera företagets identitet till företagets image.85 Organisation tar allt mer ett 
aktivt intresse i företagets varumärkesbyggande främst för att uppnå fördelar och skapa goda 
förutsättningar för hela organisationen. Genom att försöka kontrollera de budskap som man sänder ut 
kan företaget informera och motivera eventuella intressenter om vad de står för, vad de gör och hur 
de gör det, på ett mer trovärdigt och konsekvent sätt.86   

Enligt Abratt och Shee finns det tre huvudsakliga delar som är det centrala för att utveckla företagets 
image. Dessa är personlighet, identitet och image. Företag förmedlar sin personlighet genom sin 
identitet. Omgivningens uppfattning av identiteten är företagets image, i det här fallet företagets 
kärnverksamhet.87 Att företag har en tydlig företagsimage resulterar till klargörande för alla 
intressenter om vilka värderingar och visioner företaget har.88  

5.5.1 Företagspersonlighet 

Organisationer har personligheter såväl som individer.89 Företagets personligheter består och 
härstammar delvis från företagsfilosofin som genomsyras av centrala värden och uppfattningar, 
kulturella egenskaper och strategiska processer. Företagets personlighet beror på hur formaliserad 
och planerad eller informell och framväxande strategiprocessen har varit, men också framför allt hur 
bra den har kommunicerats inom organisationen.90 Detta speglar företagets personlighet som ett 
resultat av handlingarna i den process som är inbäddad i ett spektrum av vad verksamheten gör.91 
                                                 
82 Madeline Bigelow (2002) 

83 Slack N., et al, (2009), s. 7 
84 Albinsson P., (1998), s. 46-48 
85 Ind N., (1992) 
86 Fill, C., (2005), s. 426 
87 Abratt, R. & Shee, P.S.B. (1989) s.63-76  
88 Fill, C. (2005) s. 426  

89 Bernstein, D. (1984) 

90 Fill, C. (2005) s. 429 

91 Markwick, N. & Fill, C. (1997) s. 369-409 
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Organisationskultur är en sammansättning av olika intressen och enheter som innehas av olika 
nyckelpersoner. Det är sällan en stor spridning i hela organisationen utan det skapas genom att 
intressen binds samman vilket resulterar till formen på företagskulturen.92 Alla medlemmar i en 
organisation såväl som ledning och anställda är sammanflätade med företagets personlighet, de är en 
och samma. Målet har konkretiserats och formulerats som resultat av den kraft och anda som alla 
medlemmar i en organisation besitter.93 Företag använder sig av tydliga målsättningar för att 
ledningen och alla anställda ska förstå vad organisationen vill uppnå, men också för en godare 
förståelse av organisationens värderingar som ska återspegla alla medlemmars värderingar i 
organisationen.94 Tidigare forskning tyder på att det framgångsrika företagets personlighet är en 
central drivkraft för kundernas preferenser och användning, detta eftersom kunderna är mer benägna 
att associera dem med en önskad grupp eller den ideala självbild de har.95 

5.5.2 Företagsidentitet 

Identiteten används för att organisationen ska särskilja sig från andra organisationer. Bernstein 
hävdar att alla organisationer har en identitet, vare sig företaget vill eller inte. Vissa organisationer 
väljer medvetet att hantera sin identitet, precis som individer väljer att gå till särskilda butiker eller 
restauranger, köra vissa bilar eller bära särskilda tyger eller färger. Andra organisationer tar mindre 
hand om deras identiteter och det sättet de kommunicerar ut sin identitet vilket medför dels att 
aktörerna och intressenterna i deras nätverk blir förvirrade och vilseledande. Organisationen som inte 
tar hand om sin identitet tenderar att agera sämre på marknader som de verkar inom.96 Enligt Olins 
kan hanteringen av identitetsprocessen kommuniceras på tre olika sätt. Dessa är vad organisationen 
är, vad den gör och hur den gör det. Företagsidentiteten kan tolkas på fyra olika sätt. Det beror dels 
på hur man tolkar produkter och tjänster som organisationen erbjuder, hur erbjudande görs eller 
distribueras, hur organisationen kommunicerar med intressenter och slutligen hur organisationen 
fungerar.97  

5.5.3 Företagsimage 

Företagets image är uppfattningen och resultatet som olika målgrupper har om en organisation. Som 
Bernstein menar att image inte existerar i en organisation utan i personer som uppfattar 
organisationen98. Det betyder att en organisation inte kan direkt ändra på sin image men de kan ändra 
och påverka identiteten. Företagets image är resultatet av en särskild kombination av ett antal olika 
faktorer såsom värderingar, övertygelser och attityder som en intressent har om den aktuella 
organisationen. Image innehas av medlemmar i företagets omgivning och det kan variera beroende 
på deras individuella erfarenheter och kommer i största sannolikhet vara annorlunda i ledningen av 
organisationen. Detta innebär att en organisation inte har en image utan man har flera images. För att 

                                                 
92 Markwick, N. & Fill, C. (1997) s. 369-409 

93 Topalian, A. (1984) s. 55-62 

94 Leuthesser, L. & Kohli, C. (1997) s. 59-67 
95 Bian, X. & Moutinho, L. (2005) s. 5 

96 Bernstein, D. (1984)  

97 Olins, W. (1990)  

98 Bernstein, D. (1984) 
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en image ska bli hållbar, är det identitetens signaler som formar och bygger de värderingar och 
övertygelser i en organisation.99  

Företagets image formas genom aktörernas tolkningar av identiteten som de uppfattar på individnivå. 
Dessa signaler som har överförts från organisationen kan antingen vara avsiktligt planerad och 
tidsbestämda. Eller oavsiktligt, vilket medför att det oftast är okänt för organisationen.100  

6 Empiri del 1/2  

6.1 Intervju – Marko Määttä 

Under en intervju med Stina Adolfsson Kiviaho som 2009 arbetade som arbetskoordinator på 
Munktell Science Park framgick det att hon arbetade med nätverkande företagen emellan. Hon 
nämnde också att de inte hade någon särskild strategi för att uppnå visionen som är att vara Hjärtat i 
Sveriges ledande innovations- och entreprenörsregion år 2015. Hon försökte starta samarbeten 
mellan de olika företagen belägna på Munktell Science Park. Under vår andra intervju med Marko 
Määttä på Agent Kommunikation framgick det att inga större samarbeten har inletts på Munktell 
Science Park under de tre till fyra månader som Agent Kommunikation har varit verksamma. Det 
enda samarbetet Agent Kommunikation har inlett under dessa månader är med företaget Lena & 
Lena som tryckt visitkort åt Määttä.101 

7 Analys/Diskussion  
Nedan deducerar vi fram vårt förslag genom att analysera och diskutera våra teorier och sätta dem i 
ett samband med varandra. 

För att Munktell Science Park ska börja attrahera innovationsmöjligheter bör organisationen för det 
första skapa ett affärsskapande. Eftersom allt bygger på kärnkompetensen bör Munktell Science Park 
analysera sin kärnkompetens. Genom att känna till sin kärnkompetens blir det betydligt enklare att 
skapa en verksamhetsidé och kommunicera ut den.102 Resultatet av att kommunicera ut 
verksamhetsidén blir att omgivningen får upp en bild för Munktell Science Park, också kallat 
företagsimage.103 Bilden talar om för den enskilde vad Munktell Science Park har för huvudsaklig 
verksamhet. Det resulterar vidare i att de personer eller grupper i omgivningen, som är intresserade 
av verksamhetsidén, på ett eller annat vis söker sig till Munktell Science Park. Verksamhetsidén är 
starkt knuten till den kärnkompetens som organisationen besitter. Ett exempel på hur 
verksamhetsidén relaterar till kärnkompetensen ser vi i 3M. Deras kärnkompetens är att applicera 
tunna lager av material på andra tunna lager av material, det skulle nog uppfattas som väldigt 
krångligt för omgivningen om 3M kommunicerade ut hela sin kärnkompetens, därför kommunicerar 
man ut verksamhetsidén som är en enklare formulering av kärnkompetensen; tunt på tunt.104 Något 
som vi anser att man bör tänka på när man formulerar sin verksamhetsidé är ha en bra balans mellan 

                                                 
99 Fill, C. (2005) s. 435  

100 Ibid 
101 Ho & Wand et.al.(2009) 
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det komplicerade och enkla. Man vill inte ha den exakt likadan som kärnkompetensen då den kan 
uppfattas som väldigt krånglig, resultatet blir då att man endast attraherar specialister. Det tror vi 
skulle skapa en enformighet vilken skulle eliminera dynamiken i organisationen, de potentiella 
skärningspunkterna som annars uppstår kommer inte att hålla samma kvalitet som vid en balanserad 
formulering av verksamhetsidén. Samtidigt vill man inte ha den för enkel, det tror vi skulle resultera 
i att man attraherar en för bred publik och riskerar att attrahera människor som inte alls kan bidra till 
kärnkompetensen.  

När man sedan har attraherat rätt typ av människor kommer de känna igen sig i organisationens 
kärnkompetens. Detta för att de på ett eller annat vis har ett intresse inom verksamhetsidén. Personen 
blir således aktiverad, vilket bidrar till att kreativiteten hos personen ökar samtidigt som 
effektiviteten också ökar. När dessa personer nu är i organisationen och bidrar med sin kunskap 
gäller det att kunna hantera och bevara alla kunskaper och erfarenheter för att bygga upp en 
kunskapsdatabas. Detta gör man genom att implementera ett kunskapsnätverk där personerna som 
attraheras till Munktell Science Park kan skylta med sina kunskaper, intressen och planer för andra 
medarbetare. Det blir således en transparens av kunskap i organisationen vilket leder till ökad 
motivation hos medarbetarna och en företagskultur som gynnar utbytet av kunskap och erfarenhet, 
detta skapar goda förutsättningar för en lyckad organisation. I kunskapsnätverket ska man även 
skylta med de misstag man har gjort. Dessa misstag ska man formulera om till roliga historier som 
sedan kan berättas i ett roligare sammanhang, det gör att man som åhörare minns misstaget bättre 
och förhoppningsvis inte gör om det själv.105 Genom att ledningen har en bra insyn i 
kunskapsdatabasen finns en bra överblick över organisationens styrkor och svagheter. Det gör att 
ledningen kan se organisationens innovativa förmåga. Samtidigt bidrar kunskapsnätverket till att 
skapa den operationella excellens som krävs för att få samtliga processer att bli så bra som möjligt.106  

Vi anser att Munktell Science Park idag har ett brett nätverk med en blandning av olika kompetenser. 
Vi har diskuterat kring vilket värde Munktell Science Park tillsätter sitt nätverk och kommit fram till 
att Munktell Science Park har fört vissa av företagen, belägna i Munktell Science Parks lokaler, 
närmare varandra. Ett exempel på detta är att Marko Määttä från företaget Agent Kommunikation 
kommit i kontakt med företaget Lena & Lena för att trycka sina visitkort, något som kanske inte 
skulle skett om de inte suttit under samma tak. Om man tar ett steg ut ur organisationen ser man ett 
annat nätverk, ett stort nätverk som på något sätt har anknytning till Munktell Science Park. I 
regionen där Munktell Science Park är beläget finns det många stora aktörer inom industribranschen. 
Genom att vara lyhörd och ha goda kontakter med personer från diverse industrier med olika 
kompetenser kan man börja söka efter teman. Ett tema är en variabel som är knutet till den 
verksamhetsidé organisationen har. Om Munktell Science Park väljer att ha en verksamhetsidé som 
på något sätt är kopplat till industribranschen kan ett tema inom industri vara t.ex. svarvteknik. Inom 
svarvteknik finns det ytterligare olika teman. Ett exempel från tobaksbranschen är att man väljer 
tobak som verksamhetsidé, det skulle attrahera människor som tycker om att arbeta med tobak. Inom 
tobak finns det ytterligare variabler, d.v.s. teman som snus, cigaretter och tuggtobak. Inom varje 
tema finns flera underteman; d.v.s. inom temat snus hittar vi flera olika snussorter som var och en 
utgör ett eget tema. 

                                                 
105 Hamrefors S., (2009), s. 61-64 
106 Albinsson P., (1998), s. 46-48 
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Genom att ha goda kontakter i det nätverk man är verksam inom får man bättre kontakt med 
nyckelpersoner på regionala företag och organisationer. Det är genom kontakterna som man hittar 
olika teman. Dessa teman kommuniceras sedan ut med samma koncept som verksamhetsidén; d.v.s. 
att de formuleras med en sådan balans att man lockar de rätta personerna. För att dessa personer 
sedan ska känna en meningsfullhet i att komma till Munktell Science Park tror vi att det krävs ett 
visst utbyte av något slag. Ett bra sätt att samla utvalda kompetenser på Munktell Science Park utan 
något belöningssystem är att de personerna, precis som på 3M, får 20 % av sin arbetstid till eget 
förfogande. Under dessa 20 % av fri arbetstid ska personerna finnas på Munktell Science Park där en 
workshop äger rum. Eftersom Munktell Science Park har kommunicerat ut ett tema som har ett fokus 
attraheras människor som på något sätt är anknutna till det temat. Därför kommer dessa personer att 
ägna sina 20 % av ledig tid till att jobba med den verksamhetsidé och det tema Munktell Science 
Park har kommunicerat ut. Dessa 20 % av fri arbetstid kan finansieras på olika sätt, vi har diskuterat 
två av dem. Det första är att det företag som är intresserat av att utveckla en viss teknik själva 
investerar i den anställdes lön. Eftersom detta på sikt leder till att Eskilstunas näringsliv utvecklas 
tycker vi även att det är en bra idé i att låta Eskilstuna kommun finansiera dessa 20 % av fri arbetstid. 
Nämnvärt är att fri arbetstid inte menas vara helt fri utan knuten till att befinna sig på Munktell 
Science Park där en process utförs för att komma fram till nya idéer på problem. Genom att 
implementera detta anser vi att skapas win – win-situationer; företagen tjänar på 
kompetensutveckling och produktutveckling samtidigt som Eskilstunas näringsliv utvecklas i form 
av fler arbetstillfällen, i samma veva är det Munktell Science Park som är spindeln i nätet och 
tillsätter värde genom goda resultat som säkerställs genom operational excellence. Vi ser således ett 
stort värde i att Munktell Science Park tar till vara på de kompetenser som finns i regionen för att 
inleda ett utbyte mellan kunskap och innovationer. Det är kunskapen från t.ex. industribranschen som 
bidrar till att Munktell Science Park medverkar med värde till nätverket genom att leverera 
innovativa lösningar på problem. Att inta en roll som innovationsleverantör är ingenting nytt, man 
kan således säga att Munktell Science Park intar en roll som second mover. Men om det levereras en 
innovation är det i stor chans att det är något nytt. Däremot blir den aktör som äger innovationen first 
mover. Det innebär att den aktören själv kan sätta spelregler på marknaden.107 Det betyder alltså att 
de aktörer som är med i Munktell Science Parks nätverk alltid har en chans att komma ut med en ny 
innovation på marknaden, vilket gör aktörerna konkurrenskraftiga. 

Men innan man har ett konkret problem att lösa är vägen dit lång. De verkligt bra problemen är de 
problemen som man inte känner till.108 Därför anser vi att man måste man börja i rätt ände när man 
startar sökandet efter problemet. Första steget, anser vi, är att lokalisera painet, det gör man 
tillsammans med de personer man attraherat till workshopen i en fysisk miljö där man för en 
brainstormingsession.109 Under brainstormingsessionen finns vissa regler som bör sättas upp för att 
behålla fokuset genom diskussionen samt för att få så många idéer som möjligt.110 Samtidigt vill man 
ha en hög kreativitetsgrad på idéerna vilket uppnås genom enactment, det får deltagarna genom att 
kontinuerligt få bekräftande information samt sätta sin dolda kunskap på prov111. Kvantiteten av 

                                                 
107 Hamrefors S. (2009) s. 37-41 

108 Hamrefors S., (2005), Hur information och kommunikation kan stödja organisationens affärsskapande 
109 Köping Olsson (2008), s. 14 

110 Ibid, s. 176 

111 Hamrefors S., (2009), s. 27-29, 83-87 
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idéerna bidrar till att deltagarna får chans att bygga på varandras idéer vilket resulterar i en högre 
kreativitet och innovationshöjd på idébidragen.112 Eftersom ett pain bara är en känsla som inte kan 
beskrivas eller förstås anser vi att fokuset bör ligga på att föra samtalet framåt med tyngdpunkt på de 
känslor man känner inför temat113. När man sedan har kommit fram till ett pain inom ett givet tema 
är det dags att omformulera det till ett problem. Det gör att ett bredare publik kan förstå painet. När 
man nu har ett konkret problem tror vi att man kan behöva nya personer för att lösa det. Det betyder 
att man återigen måste kommunicera ut det nya problemet för att attrahera nya kompetenser. Dessa 
personer kanske återigen kommer fram till ett nytt problem som måste lösas genom tillökning av 
ytterligare personer. 

Resultatet för Munktell Science Park blir att de intar rollen som innovationsleverantör samtidigt som 
de är en magnet. De är en magnet för de personer som bidrar till att skapa utveckling inom det 
angivna temat. 

8 Förslag till förändring 
Nedan kommer vårt förslag för hur vi anser att Munktell Science Park ska arbeta för att attrahera 
innovationsmöjligheter och inta rollen som en innovationsleverantör. 

 

 

FIGUR 5  - EGEN KONSTRUKTION, STEG 1 

 

Forma en grund – affärsskapande 

I den första delen av vår modell handlar det om att forma en grund. Detta gör man genom att skapa 
en verksamhetsidé som är starkt knuten till den kärnkompetens som finns i organisationen. Som vi 
nämnde i vår diskussion, gäller det att formulera verksamhetsidén rätt för att attrahera personer som 
kan bidra med sin kunskap till kärnkompetensen. Eftersom Eskilstuna är en industristad kan det vara 
lämpligt att ha en verksamhetsidé som på något vis är knutet till industrin, detta för att det finns 
många stora aktörer som bjuder på många olika kompetenser inom regionen. Det gäller även för 
Munktell Science Park att inta en vettig roll i nätverket och kommunicera ut den rollen. Rollen bör 
vara att Munktell Science Park är en innovationsleverantör. Det är viktigt att tänka på att rollen inte 
bör framgå som problemlösare då det kan liknas vid dagens konsultfirmor, bl. a. McKinsey. Företag 

                                                 
112 Köping Olsson (2008), s. 60 

113 Hamrefors S., (2005), Hur information och kommunikation kan stödja organisationens affärsskapande 
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som McKinsey har en portfölj av färdiga lösningar, de söker sedan efter problem som de kan lösa 
med de lösningar som redan finns. Detta kallas garbage can-teorin. Vi vill inte att Munktell Science 
Park aktivt själva ska söka efter problem då chansen är stor att man endast söker efter bekräftande 
information, d.v.s. problem som man redan har lösningar på, då blir innovationshöjden på 
problemlösningarna obefintlig. Istället vill vi att Munktell Science Park ska fungera som en magnet 
för problem, d.v.s. att problemen söker sig till Munktell Science Park. Genom att ha en övergripande 
verksamhetsidé likt 3Ms fokus ”tunt på tunt” kan man attrahera personer som är intresserade av det. I 
Munktell Science Parks fall bör fokuset vara något som hör ihop med verksamhetsidén, samtidigt ska 
den signalera ett budskap som lockar en förutbestämd målgrupp av personer. Dessa personer ska 
med egen vilja sträva efter att uppnå de uppsatta målen med verksamhetsidén. Vad som inte bör 
framgå är hur de personerna ska göra för att uppnå målet, det betyder att de som sökt sig till 
Munktell Science Park vet i vilken riktning de bör tänka, men vägen dit är helt och hållet upp till 
varje enskild person att själv bestämma. Affärsskapandet ligger till grund för att skapa de 
förutsättningar för att ta till vara de problem som egentligen är innovationsmöjligheter. Med andra 
ord är det viktigt att ha ett stabilt koncept och variabilitet i aktiviteten. 

 

 

 

FIGUR 6  - EGEN KONSTRUKTION, STEG 2 

 

Hitta teman – värdenätverk 

Det andra steget handlar om att hitta teman, det gör man lämpligast inom ett nätverk. Munktell måste 
hitta ett sätt att attrahera personer till att bidra med sin tid och kompetens. Detta kan man bland annat 
göra genom ett belöningssystem som till exempel Apple. De har hundratusentals 
applikationsutvecklare i sitt nätverk som ständigt programmerar nya applikationer för Apple. Vad 
som driver dem är vetskapen om att kunna bli miljonärer över en helg om deras applikation säljer 
tillräckligt bra. Munktell Science Park måste hitta ett eget belöningssystem som driver de personer 
som är intresserade av Munktell Science Parks fokus. Om Munktell Science Park väljer industrin 
som verksamhetsidé finns det flera olika teman inom industribranschen. Med andra ord bör Munktell 
Science Park arbeta som en think tank-organisation som har syfte i att bedriva kunskapsutveckling. 
Kunskapsutvecklingen sker inom den roll och den kunskap som är beskriven i steg ett. Ett tema är en 
variabel som är knutet till verksamhetsidén som man väljer i steg ett. Inom industribranschen kan ett 
tema vara till exempel skärteknik, skärteknik har i sin tur flera olika teman.  
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FIGUR 7  - EGEN KONSTRUKTION, STEG 3 

 

Push & Pull och Corporate Communication 

Push & Pull är ett samlingsord för flera olika teorier inom marknadsföringsämnet. Det handlar om 
sända ut ett budskap för att sedan få någonting tillbaka. Målet med kommunikationen är att påverka 
intressenter genom att informera dem om vad Munktell Science Park har för verksamhetsidé. 
Verksamhetsidén kan liknas företagets identitet, d.v.s. hur företaget vill uppfattas. Sedan gäller det 
för Munktell Science Park att genom kommunikation och marknadsföring påverka intressenterna till 
att få en image som stämmer överens med Munktell Science Parks identitet.  

Identiteten i Munktell Science Park ligger till grund för vilken image intressenterna får av företaget. 
Därför är det väldigt viktigt att forma en hållbar identitet. Identiteten formas med hjälp av företagets 
personlighet. Föteragets personlighet består av centrala värden och uppfattningar, kulturella 
egenskaper och den strategiska processen. Alltså måste de anställda på Munktell Science Park har en 
delad vision och företagsfilosofi.  

I Munktell Science Parks fall handlar det om att ständigt kommunicera ut verksamhetsidén (fokus 
och roll) för att attrahera rätt typ av personer till organisationen. I steg tre är det också viktigt att 
kommunicera ut det angivna temat extra mycket för att få in rätt kompetenser. 

FIGUR 8  - EGEN KONSTRUKTION, STEG 4 

 

Workshop/Diskussion 

I det sista steget bjuder man in de intressenter man attraherat via sitt nätverk till att deltaga i en 
diskussion. Diskussionen ska, genom brainstorming, beröra de teman man tidigare kommunicerat ut 
med syfte att generera så många idéer som möjligt. Under diskussionen ska fokuset ligga i att 
försöka hitta pains inom temat, och det är idéerna som bidrar till att hitta dessa pains. När man sedan 
har kommit fram till en given pain är det dags att omformulera den till ett problem. Eftersom ett pain 
är ett behov som man kan känna men inte själv beskriva och förstå är det viktigt att omformulera det 
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till ett problem, det gör det lättare för andra att förstå. Har man slutligen formulerat ett problem kan 
man behöva återgå till steg två för att hitta andra intressenter som har kunskap inom det nya 
problemområdet. 

Under brainstormingsessionen bör man uppmuntra deltagarna till att bygga på varandras idéer, för 
det är då kreativitetshöjden på idébidragen blir som högst. Om temat är svetsteknik har det 
kommunicerats ut i steg tre och nu attraherat deltagare som har ett intresse inom ämnet. Dessa 
personer har någon anknytning till ämnet svetsteknik, de kanske har det som hobby, jobbar med det 
eller tillverkar någon form av svetsutrustning, det bildas skärningspunkter mellan de olika 
kompetenserna. 

 

FIGUR 9  - EGEN KONSTRUKTION, OPERATIONAL EXCELLENCE 

 

Operational Excellence 

Det andra elementet som löper under hela processen är Operational Excellence. Det syftar till att 
ständigt förbättra alla steg i processen. För att kunna bemästra operationell excellens måste man 
förstå helheten i processen såväl som sambanden i processkedjan. Det gäller också att se samband 
mellan olika händelser, och tolka dem som förändringsprocesser istället för att se ”stillbilder”. 
Genom operational excellence flödar hela processen på tack vare att alla flaskhalsar är åtgärdade. 
Processen ska ses som lärande och man bör lära av sina misstag. 

9 Empiri del 2/2 

9.1 Intervju – Olle Dierks 

Nedan följer en diskussion som vi spelat in med Olle Dierks. Vi inledde diskussionen med att 
beskriva vår modell med syftet att verifiera och få synpunkter på modellen.  

Syftet med Munktell Science Parks open innovation-satsning är att dels stärka 
entreprenörskapsandan i regionen. Med det menar Dierks att öka samarbeten företagare emellan i 
regionen som i sin tur resulterar i en ökad tillväxt för näringslivet. Enligt Dierks är Munktell Science 
Park beredda att gå väldigt långt för att få en hög innovationshöjd på problemlösningarna eftersom 
de tror på att open innovation är ett väldigt hållbart sätt att jobba på. Dierks ser också hela processen 
som en lärandeprocess, med det menar Dierks att detta område är nytt för Munktell Science Park och 
att man gärna tar sig an nya utmaningar. En viktig del är att man ständigt lär sig något nytt, ju mer 
man lär sig desto tryggare känns det inför kommande satsningar. “Man måste lära sig att hantera 
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hantverket” säger Dierks och avslutar med att det är en del i att uppnå operational excellence, precis 
som den process som löper längs alla steg i modellen. Dierks talar också om att Munktell Science 
Park har planer på att anordna pristävlingar inom open innovation, där idébidragaren har chans att 
vinna. Men innan de tar steget dit vill de gärna samla på sig mera kunskap inom ämnet. Dierks säger 
med andra ord att ett företag bör tänka utanför boxen genom att ge sig in på nya områden som 
nödvändigtvis inte ingår i kärnverksamheten.  

Vidare kommer vi in i en diskussion där vi förklarar för Dierks vad en pain är. Vi berättar om att 
pain är en känsla man har som man inte själv kan beskriva eller förstå. Dierks bekräftar svårigheterna 
med att hitta en pain genom att ta upp ett exempel. Dierks berättar om ett telefonsamtal han hade 
med en polarforskare där Dierks frågade vilka utmaningar det fanns i forskarens arbete. Det svar han 
fick förvånade Dierks, forskaren hade nämligen ingen aning om de egna utmaningarna. Utan såg 
bristen på att inte veta om sina utmaningar som en utmaning i sig. Dierks avslutar med att säga att 
han starkt gillar det moment i modellen där man identifierar painet.  

När vi diskuterar problemlösning frågar Dierks om det lämpar sig att använda sig av befintliga 
innovationer för att lösa problem. Vi förklarar garbage can-teorin, och tar upp ett exempel om hur 
problemlösande konsultföretag använder sig av sin portfölj av lösningar för att söka efter problem 
som de kan lösa. Innovationshöjden på sådana lösningar är i stort sett obefintlig. Vi förklarade sedan 
att man istället kan använda sig av befintliga innovationer tillsammans med andra befintliga 
innovationer för att således skapa skärningspunkter, dvs. nya innovationer och problemlösningar. 
Dierks håller med och säger att det är ett bra uttryck. 

Dierks tror extremt mycket på modellens fjärde steg där deltagarna sitter i en avslappnad miljö för att 
diskutera fram pains. Dierks bekräftar att det är väldigt viktigt att ha ett fokusområde, precis som vi 
förespråkar i modellens första steg. Han tillägger att Munktell Science Parks fokusområden för 2011 
kommer att vara rymd och miljö.  

När vi frågar Dierks om det finns något steg i modellen som inte är applicerbart eller om det är något 
som vi bör förbättra svarar ber Dierks oss att sammanfatta modellen. Efter det säger Dierks att allting 
låter “klockrent”. Dierks tillägger även att modellen hör väldigt bra ihop med vad Munktell Science 
Park gör. Dierks: “Spot On!” 

Sammanfattningsvis säger Dierks att vi genom presentationen överträffar Olle Dierks förväntningar 
på vår modell.114 

9 Slutsats 
Uppdraget var att skapa en modell som Munktell Science Park kunde använda sig av för att attrahera 
innovationsmöjligheter. Vi har skapat en modell som enligt teorierna uppfyller detta. Genom att 
använda sig av vår modell kan Munktell Science Park attrahera innovationsmöjligheter. Munktell 
Science Park vill vara hjärtat i Sveriges ledande innovations- och entreprenörsregion år 2015 och vi 
tror att de med hjälp av vår modell tar ett stort steg på vägen dit. 

 
                                                 
114 Intervju med Olle Dierks 
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10 Förslag till vidare forskning 
Vi ser det intressant att skapa en högre reliabilitet i verifieringen. Ett förslag på hur det kan prövas är 
genom att implementera vår modell i en organisation eller ett företag.  

11 Svagheter och kritik 
Eftersom vi tror att man måste förstå modellen för att kunna praktisera den fullt ut kan det finnas viss 
risk att en aktör som tar sig an modellen gör det utan att veta dess grundstenar, det vill säga teorierna 
bakom den. Vi anser också att man måste följa processtegen i följd. Detta för att varje steg bygger 
upp inför nästa steg, har man inte avslutat föregående steg innan man påbörjar ett nytt blir resultatet 
av det senare processteget inte kvalitetsmässigt bra. 
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