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Problemformulering 

Författarna anser att organisationer ofta associeras med formaliserade beteenden, men 

vad skulle hända om vi bryter dessa associationshinder i ett försök att skapa skärnings-

punkter. Går det att genom arbetsmetoder främja möjligheter för skärningspunkter och 

öka innovationsförmågan genom intraprenörernas roll i organisationer? 

 

Syfte 

Syftet är att tolka Frans Johanssons (2005) teorier om skärningspunkter och översätta 

dem till arbetsmetoder. 

 

Metod 

Genom studien har författarna pendlat mellan olika abstraktionsnivåer och insamlat te-

ori och empiri allteftersom. De har genom tolkning, applicerat teorier till arbetsmetoder 

och utfört en empirisk workshop. I analysen har författarna kopplat samman teorin och 

empirin för att diskutera kring, samt försöka besvara studiens syfte.  

 

Slutsats 

Studien visar att det är möjligt att använda Frans Johanssons (2005) teorier kring skär-

ningspunkter i arbetsmetoder. Så länge man försöker hitta och anpassa övningar till vald 

situation och ha de faktorer som kan påverka med i beaktning, går det att skapa och ar-

beta i metoder som gynnar skärningspunkter.   
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Abstract 

Title: A WELL KEPT SECRET – Idén om skärningspunkter genom arbetsmetoder 

Author: Josefin Bengtsson & Ida Ölund 

Tutor: Erik Lindhult, Mälardalen University 

Subject: Bachelor's essay, Innovation Management 

Keywords: Intersection, Intrapreneurship, Innovation, Innovation Process, Asso-

ciations Barriers, Workshop 

 

Problem 

The authors believe that organizations often is associated with formalized behavior. 

What would happened if we try to break these associations barriers in an attempt to 

create intersections. Is it possible to promote opportunities for intersection and accele-

rate innovation through the intrapreneurs role in organizations? 

 

Purpose 

The authors’ purpose is to try translate Frans Johansson´s (2005) theories about inter-

section into work methods.  

 

Method 

The Authors have fluctuated between different levels of abstraction of theory an empiri-

cal data, collected over time. The authors have interpreted and applied the theories to 

practice and performed an empirical workshop. 

 

Conclusions  
The study shows that it is possible to use Frans Johansson´s (2005) theories about the 

intersection in practice. As long as you are trying to find and adapt exercises to the se-

lected purpose and considerate the factors that may affect, then it is possible to create 

and practices methods that benefits the intersections. 
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1 Introduktion 
I introduktionen får läsaren ta del av bakgrund till val av ämne och hur idén till studi-

en uppkom. Samt vilka påverkningsfaktorer som har funnits hos författarna. 

 

Författarna har under sin studietid tagit del av teorier som påstår att organisationer 

måste innovera för att hålla sig konkurrenskraftiga eller skaffa sig en överlägsen posi-

tion på marknaden(se bland andra (Kanchan & Gupta, 2009), (Tidd & Bessant, 2009)). 

Författarna anser att intraprenören är en viktig resurs i organisationernas innovations-

processer, både i skapande och i utförande. Det författarna tycker är intressant är huru-

vida det finns möjligheter att skapa förutsättningar för att lyfta fram intraprenören ge-

nom skärningspunkter. Samt hur det kan kopplas till praktisk tillämpning i olika meto-

der. 

När intresset väcktes började författarna att söka information kring intraprenörskap. 

Gemensamt för litteraturen är att de är överens om att främjandet av intraprenörskap 

leder till innovation, dock är det sällan organisationer prioriterar intraprenörskapet.(Se 

bland andra, (Borgelt & Falk, 2007) (Pinchot, 1986) (Tidd & Bessant, 2009)) Utifrån det-

ta, samt egna erfarenheter anser författarna att det fanns ett behov för dagens organisa-

tioner att lyfta fram och utnyttja de egna resurserna i form av intraprenörer. Författarna 

strävar efter att få en djupare kunskap i ämnet, för att sedan applicera det på det egna 

företagets framtida koncept.  

Författarna har för avsikt att starta ett företag. Idén med företaget är att arbeta med or-

ganisationer för att få dem att se till sina interna resurser och skapa utrymme för 

innovation och förändringar genom skärningspunkter. Idén med företaget kom när för-

fattarna efter egna erfarenheter insåg att det är ofta som de interna resurserna inom or-

ganisationer inte används till sin fulla potential. Författarna har gått på en start-up ut-

bildning hos Idélab, företagsinkubator på Mälardalens högskola, för att starta processen 

med sitt kommande företag.  

Författarna har viss förförståelse för de olika begreppen som kommer att behandlas i 

detta examensarbete. De har sin grund på akademin för Innovation, Design och Teknik 

(IDT) på Mälardalens högskola. Författarna har haft en nyfikenhet och undran kring äm-

nena intraprenörskap, skärningspunkter och dess olika påverkningsdelar av innova-

tionsmöjligheter inom organisationer.  
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2 Studiens problemområde och syfte 
Här får läsaren ta del av studiens problemområde, syfte, forskningsfråga och innova-

tionsbidrag. Samt beskrivs målgruppen som studien riktar sig till och dess avgräns-

ning. 

 

2.1 Problemformulering 

 

Det råder ingen tvekan om att för att vara en konkurrenskraftig organisation idag krävs 

det att det finns utrymme för innovation och förändring (Kanchan & Gupta, 2009). Att 

innovera förknippas ofta med att ta risker (Tidd & Bessant, 2009). Ofta är det på bekost-

nad av innovationer som dessa risker undviks (Borgelt & Falk, 2007). Detta anser förfat-

tarna kan liknas vid ett formaliserat beteende, då organisationer är rädda för att pröva 

något nytt. Istället för att riskera ett misslyckande, stannar organisationerna hellre kvar 

i det trygga och utvecklas långsamt (Kanchan & Gupta, 2009). Författarna anser att or-

ganisationer ofta associeras med formaliserade beteenden, men vad skulle hända om vi 

bryter dessa associationshinder i ett försök att skapa skärningspunkter. 

En intraprenör kan benämnas på flertalet olika vis. Det finns lika många tolkningar som 

det finns teorier kring begreppet. Vad alla är överens om, är att en intraprenör är en 

person som verkar som förnyare inom affärsverksamheter(se bland andra (Pinchot, 

1986) (Burns, 2008)). Författarna anser att många organisationer inte utnyttjar sin fulla 

potential i form av interna resurser, intraprenörer. Går det då att genom arbetsmetoder 

främja möjligheter för skärningspunkter och öka innovationsförmågan genom intrapre-

nörernas roll i organisationer? 

 

2.2 Syfte 

2.2.1 Huvudsyfte  

 

Syftet är att tolka Frans Johanssons (2005) teorier om skärningspunkter och översätta 

dem till arbetsmetoder. 

 

2.2.2 Delsyfte 

 

 Få en djupare kunskap inom de olika begreppen 

 Att praktiskt tillämpa arbetsmetoder  generera resultat 

 Att försöka få fram en början till det egna företagets koncept 
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2.3 Innovationsbidrag 

 

Författarnas innovationsbidrag blir att tolka Frans Johanssons teorier, om att mönster-

brytande idéer ofta sker i skärningspunkter, och översätta dem till arbetsmetoder. Samt 

att författarna beskriver och tillämpar en egen innovationsprocess parallellt med forsk-

ningsprocessen. 

 

2.4 Forskningsfråga 

 

Kan organisationer utnyttja sina interna resurser, intraprenören, genom arbetsmetoder 

för att finna skärningspunkter och skapa mönsterbrytande idéer? 

 

2.5 Målgrupp 

 

Studien riktar sig till främst till studenter, lärare och forskare vid akademin IDT, samt 

den som har en nyfikenhet kring begreppen intraprenörskap, associationshinder och 

skärningspunkter. 

 

2.6 Avgränsning 

 

Författarna har valt att se till det egna framtida företaget och dess kommande koncept 

som kommer att ha fokus på intraprenörskap i samband med skärningspunkter. Fokuset 

ligger på författarnas eget lärande och utveckling för att få fram arbetsmetoder till det 

egna företaget. Författarna har valt att avgränsa sig genom att utgå från Frans Johansson 

(2005) och hans teorier kring skärningspunkter och associationshinder, för att sedan 

applicera dessa på arbetsmetoder.  
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2.7 Disposition 

Här beskrivs studiens struktur och dess innehåll 

3. Val av arbetsprocess 

Här får läsaren ta del av studiens utförande och bakgrunden till författarnas val 
av metoder.  

 

4. Teoretisk referensram 

Här får läsaren en kortare inblick i de teorier författarna valt, samt en introduk-
tion till de begrepp som kommer att ligga till grund för Analys/Diskussion. 

 

5. Praktisk tillämpning 

Här får läsaren ta del av den empiriska process och material författarna insamlat 
under studiens gång. Den empiriska data är utformandet och utförandet av work-
shop och materialet som följde. 

 

6. Analys/Diskussion 

Här får läsaren ta del av en analys och diskussion utifrån den teoretiska referens-
ramen som appliceras på empirin, med avsikt att fullfölja och besvara studiens syf-
te. 

 

7. A WELL KEPT SECRET 

Här får läsaren ta del av författarnas affärsidé till sitt kommande företag. Samt ta 
del av diskussion kring företagets framtida koncept, och hur resultaten från forsk-
ningsprocessen kan komma att appliceras.  

 

8. Slutsats 

Här får läsaren ta del av författarnas slutsats utifrån studiens analys, för att se om 
de har mött sitt huvudsyfte.  

 

9. Avslutande ord 

Här får läsaren ta del av en metodreflektion där författarna med kritiska ögon 

granskar påverkningsfaktorer till sin studie. Samt en kort beskrivning av författar-

nas fortsatta arbete.  
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3 Val av arbetsprocess 
Här får läsaren ta del av studiens utförande och bakgrunden till författarnas val av 

metoder.  

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Författarna genomför en innovationsprocess i arbetet med att starta ett företag. Där de 

parallellt även utför en forskningsprocess som skall appliceras och arbetas in i innova-

tionsprocessen. Forskningsmetoden de använder sig av är en aktionsforskning där två 

processer sker och stödjer varandra parallellt (Bell, 2009). Under forskningsprocessen 

har författarna vandrat mellan induktiv och deduktiv abstraktionsnivå för att samla in 

och tolka empirisk data och teorier (Björklund & Paulsson, 2003). Då författarna tolkar 

sin förståelse för teorin och empirin är det svårt att se den som objektiv och därför blir 

forskningsprocessen färgad av författarna egna tolkningar och förförståelse. (Birkler, 

2008) 

 

 

TEORI 

         

            EMPIRI 

INNOVATIONSPROCESS 

FORSKNINGSPROCESS 

Fig. 1  

Övergripande bild över författarnas process. 

 

Utförligare diskussion om författarnas process finns under 6.1 Process 
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Fig. 2  

Induktiv & deduktiv abstraktionsnivå 

(Björklund & Paulsson, 2003, s. 63) 

Författarnas bearbetning 

 

3.1 Metodval 

 

3.1.1 Aktionsforskning 

 

I utförandet av detta examensarbete sker två processer parallellt med varandra. Dels en 

forskningsprocess, men även en innovationsprocess, då tanken är att genom att se till 

teori och empiri utforma arbetsmetoder för författarnas kommande företag. Därför an-

ser författarna att det är en aktionsforskning de bedriver. Författarna identifierade ett 

problemområde där det finns behov och utrymme för förändring. Genom att sedan sam-

la in data i form av empiriska och teoretiska studier stöds deras tes om problemområ-

det. Datan ger författarna de belägg och den kunskap de behöver för att påvisa föränd-

ring genom handling. Aktionsforskning ses som en kontinuerlig process som fortlöper 

genom fortsatt utveckling, processen blir ett kontinuerligt flöde av kunskap som tilläm-

pas i praktiska metoder. (Bell, 2009) 

 

3.1.2 Hermeneutik 

 

För att öka sin förståelse för ämnet har författarna tagit del av andra människors för-

förståelse. Genom att författarna utsätter sig för andras förförståelse och associationer 

kring det valda ämnet, ökar deras egen förståelse och insikt. (Birkler, 2008) Författarna 

har tillämpat detta genom att prata och kommunicera med lärare och kurskamrater 

kring ämnet skärningspunkter och innovation.  Syftet med dessa samtal har framförallt 

varit att finna inspiration till studier och att få ny input och infallsvinklar. 

 

3.1.3 Induktiv och deduktiv abstraktionsnivå 

 

Författarna påbörjade studien med induktion, då tan-

ken kring studien kom till från empirisk erfarenhet 

och där företeelser sedan kopplats till teori. Men när 

författarna valt teori och ursprungstanken med studi-

en bytt fokus blev studien mer deduktiv, då författar-

na valde att utifrån tidigare befintlig teori omtolka 

den till förutsägelser om empirin. De separata förete-

elserna i empirin bidrog till att författarna kan dra 

slutsatser från den befintliga teorin. Författarna har 

sedan under arbetets gång pendlat mellan de olika 

abstraktionsnivåerna. (Björklund & Paulsson, 2003)  
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3.1.4 Kvalitativa studier 

 

Kvalitativ data är när det finns möjlighet för forskaren att tolka och förstå resultaten 

(Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 2001). De egna erfarenheterna analyse-

ras för att ge mening åt forskningsbidraget, och forskaren själv är det primära forsk-

ningsverktyget (Ely, 1993).  Till skillnad från kvantitativa data som beräknas genom siff-

ror och statistiska metoder (Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 2001). Den 

kvalitativa studien används främst när forskaren vill skapa en djupare förståelse för ett 

specifikt ämne eller situation (Björklund & Paulsson, 2003). Den kvalitativa studien 

lämpar sig bäst då syftet är att få fram konceptuella beskrivningar, att upptäcka och be-

lysa de samband som kommer fram (Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 

2001). Författarna har för avsikt att skapa djupare förståelse inom ämnet. Genom prak-

tisk tillämpning vill författarna se om det går att applicera valda teorier på arbetsmeto-

der för att nå fram till ett koncept. Utifrån detta anser författarna att studien som följer 

en kvalitativ studie. 

 

3.2 Litteraturstudier 

 

Syftet med litteraturstudierna är att ta del av tidigare forskning inom området och bygga 

upp en teoretisk referensram. (Björklund & Paulsson, 2003)Som tidigare nämnts har 

författarna Frans Johanssons bok Medicieffekten(2005) som utgångspunkt i litteraturval. 

För att få fram engelska begrepp, för att förenkla sökningen via databaser, har författar-

na även använt sig av den engelska utgåvan The Medicieffect (Johansson, 2006). 

För att få fram relevant data och litteratur kring begreppen i Medicieffekten har förfat-

tarna gjort flertalet litteratursökningar. Dels bland kurslitteraturen som finns inom äm-

net genom Mälardalens högskola, men även genom databaser på biblioteket. Urvalet av 

artiklar och böcker som tagits fram har sedan granskats noggrant för att se om det pas-

sar till valt syfte. Till hjälp har författarna haft handledare och lärare på skolan som har 

givit förslag på relevant litteratur.  

 

3.2.1 Sekundär data 

 

Författarna är medvetna om att litteraturen i de flesta fall är sekundärdata, och försöker 

därför att ha ett kritiskt förhållningssätt till vald litteratur då den eventuellt inte täcker 

hela problemområdet. Författarna har för avsikt att samla in sekundär data, kritiskt 

granska den, välja ut och sedan strukturera upp det väsentliga i sammanhängande följd 

(Bell, 2009). De aspekter som har övervägts i den kritiska granskningen av sekundärkäl-

lor är; ”Är informationen aktuell? I hur många oberoende källor finns informationen? Är 

informationen tagen från sin ursprungskälla? Är informationen vinklad?” (Björklund & 

Paulsson, 2003, s. 77) 
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3.3 Praktisk tillämpning 

3.3.1 Primär data 

 

Att utforma en workshop för att praktiskt tillämpa Johanssons (2005) teorier har under 

processens gång varit ett delmål för att nå studiens syfte. Workshopen blir författarnas 

empiri, vilket klassas som primärdata (Björklund & Paulsson, 2003). Författarna började 

med att på egen hand söka efter lämplig teori och inspiration kring utförande av work-

shop. Efter rekommendation valde författarna att använda sig av Jonas Michanek & And-

réas Breilers bok Idéagenten 2.0(2007).  

Eftersom författarna inte hade någon djupare kunskap i hur utförandet skulle gå till kon-

taktade de Mona Tjernberg som är universitetsadjunkt i innovationsteknik på Mälarda-

lens högskola, samt har erfarenheter i att utföra workshops. Meningen med mötet förfat-

tarna hade med Tjernberg var att skapa en diskussion kring lämpliga metoder om hur en 

workshop kan utformas, få förslag på litteratur och vägledning. En utförligare metod 

kring workshopens utförande beskrivs under praktisk tillämpning 5.2, workshop.  

 

3.4 Kvalitet i studien 

 

Författarna till detta examensarbete är väl införstådda med att allting är tolkningsbart. 

Författarna har pendlat i abstraktionsnivåer mellan induktiv och deduktiv i metoden av 

insamlad data, vilket har gett flera perspektiv. 

Författarna arbetar efter hermeneutiken som betyder tolkan, läran om förståelse. Den 

huvudteori som författarna vill belysa och applicera på praktiska utföranden i form av 

arbetsmetoder, är ingen renodlad teorilitteratur. Johanssons (2005) bok är fylld av egna 

exempel, som beskrivs i berättande form, han hänvisar dock till forskning. Detta till trots 

väljer författarna att använda den som huvudteori. Författarna anser att Johanssons 

(2005) har tillräckligt mycket empiri kopplat till forskning för att de ska kunna tolka den 

som vetenskapligt begrundad. Författarna är dock införstådda med att den kan ses som 

mindre trovärdig, därför har de haft ett kritiskt förhållningsätt till boken. Författarna 

har valt att tolka det som Johansson (2005) tar upp, och jämföra det med likvärdiga 

forskningsbaserade teorier för att styrka Johansson (2005) teorier. Detta har dock visats 

sig vara svårt under den tidsram som getts och därför har författarna valt att använda 

sig av annan litteratur, eftersom artikelsökningen inte gett det resultat som önskats un-

der den angiva tiden. Beskrivningen blir författarnas egna tolkning, som sedan är fri för 

läsaren att tolka (Homle M & Sovlang K, 1996). Författarna har arbetat efter en metod 

som har skapat en transparens i arbetet, vilket gör det lätt för andra att tillämpa arbets-

sättet på egna processer. 
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4 Teoretisk referensram 
Här får läsaren en kortare inblick i de teorier författarna valt, samt en introduktion till de 

begrepp som kommer att ligga till grund för Analys/Diskussion. 

 

4.1 Innovation 

”Alla innovationer börjar med kreativa idéer” 

(Kanchan & Gupta, 2009, s. 153) 

Det kan vara svårt att skilja på vad som är innovativt och vad som är kreativt. Något kan ses 

som kreativt för att det är nytänkande och värdeskapande, men det blir först innovativt när 

den kreativa idén har förverkligats (Johansson, 2005). Det räcker inte att tänka en banbry-

tande tanke för att kallas innovativ. Tanken måste först skapa ett värde för andra, fylla ett 

behov för att få kallas innovativ (Johansson, 2005).  

 

”Innovation handlar inte primärt om fantastiska idéer utan om hårt arbete med 

att realisera en idé och göra den verklig. För där kreativitet fokuserar på att 

obekymrat ta fram idéer utan att fundera på huruvida dessa är produktiva, 

genomförbara eller ens vettiga, så krävs det något helt annat av innovationsar-

bete. Detta kallar realism.”   (Rehn, 2010, s. 135) 

 

 

Tidd och Bessant (2009)beskriver innovation som förmågan att se kopplingar, förstå 

möjligheter och ta fördel av det. Detta gäller såväl möjligheterna för nya produkter, men 

även för service och tjänster. Innovation är mer än att komma på en ny teknisk lösning. 

Innovation är att förstå och nyttja processen som får ut produkten, varan eller tjänsten 

på marknaden, som får den kommersialiserad. Uppfinnandet är en liten del, i en process 

för att få ut den på marknaden. (Tidd & Bessant, 2009) För att förenkla det hela betyder 

det att andra människor måste förstå värdet och nyttan av din idé innan den kan imple-

menteras och kallas för en innovation. Det är omöjligt att veta om en produkt eller tjänst 

är innovativ om den inte har använts och utvärderats. (Johansson, 2005)  

Innovation figurerar på olika sätt. Antingen genom inkrementella förändringar, eller ge-

nom radikala förändringar. En inkrementell innovation kan beskrivas som ”Göra vad vi 

redan gör, fast bättre”, att göra mindre förbättringar på befintliga produkter eller tjäns-

ter. Medans en radikal innovation betyder att ändra riktning och göra saker på ett helt 

nytt sätt. En radikal innovation kan till exempel vara att ändra spelreglerna för en hel 
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marknad. De flesta innovationer är inkrementella, alltså förbättringar av redan befintliga 

ting. (Tidd & Bessant, 2009) 

 

4.2 Innovationsprocessen 

 

Det råder ingen tvekan om att för att vara en konkurrenskraftig organisation idag krävs 

det att det finns utrymme för innovation och förändring (Kanchan & Gupta, 2009). Trots 

att de flesta är överens om att innovera är nödvändigt, är det inte helt enkelt att förstå 

hur en innovationsprocess går till (Agdur, 1996).  Innovationsprocessen är en krokig 

process som ofta fortgår under en lång tid och berör många olika aspekter (Tidd & 

Bessant, 2009). Det är en komplex process med svårgripbara sammanhang där rationellt 

och irrationellt går hand i hand. Trots att det är en så pass komplex process, och att varje 

innovationsprocess är unik, finns det en gemensam struktur i hur de brukar fungera 

(Agdur, 1996). 

Ett sätt att beskriva innovationsprocessen är att dela upp den i flera steg. Tidd och Bes-

sant (2009)väljer att beskriva innovationsprocessen i tre olika delar. De menar att den 

består av ett flöde av aktiviteter, med avsikt att gå från idé till verklighet. (Tidd & 

Bessant, 2009) 
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 I första fasen som kallas Search  ligger fo-

kus på att söka möjligheter för innovation 

både internt och externt.  

 

 Dessa innovationsmöjligheter tas sedan 

med in i andra fasen Select där det ska sål-

las bland idéerna som kom ur fas ett.  

 

 I tredje fasen Implement är det dags att 

förverkliga idéerna. Denna fas är den som 

är svårast att greppa, då det finns många 

faktorer* som spelar in för att gå från idé 

till färdig produkt eller tjänst.  

(Tidd & Bessant, 2009) 

*Dessa faktorer finns att läsa om i Tidd et al. 

(2009 s. 82)  
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Innovationsprocessen (Tidd & Bessant, 

2009) Författarnas bearbetning. 



Teoretisk referensram 

 
10 

Modellen ovan är en mycket förenklad modell av hur innovationsprocessen går till. Som 

Adgur nämner kan innovationsprocessen liknas vid en krokig process, snarare än en lin-

jär enkelspårig process. Anledningen till att processen inte går linjärt genom de olika de-

larna är för att det är en process helt baserad på mänskliga aktörer, med en otydlig karta 

till det önskade målet. Det är dessa faktorer som gör varje process unik och olik en an-

nan. (Agdur, 1996)  

 

4.3 Huvudteori Frans Johansson 

4.3.1 Kreativa idéer och innovation 

 

Innovationer är ett resultat av kreativa idéer och kreativa idéer är nya och värdefulla. 

För att en kreativ idé ska ses som ny och värdefull menar Johansson (2005) att idén i 

många fall är gammal för upphovsmannen men ny för andra. Johansson (2005) tar upp 

exempel som att idén med fästet till glödlampan kom från en skruvkork, idén var inte ny 

för upphovsmannen men blev ny, i ett nytt sammanhang och i ett annat utförande. Jo-

hansson (2005) framför även att helt nya idéer, sådant som ingen gjort förut självklart 

är en kreativ idé. En kreativ idé uppstår idag ofta genom att man utgår ifrån gammal 

kunskap för att omvandla den till något nytt i en annan utformning eller funktion. För att 

en idé ska vara kreativ behöver den inte bara vara ny, den behöver även vara värdefull. 

Johansson (2005)menar att idén måste ha någon relevans för andra om den ska kunna 

ses som värdefull. (Johansson, 2005) 

Samtidigt talar Johansson (2005) om innovativa idéer, vilket enligt honom handlar om 

kreativa idéer som förverkligats. För att det ska kunna ses som en innovation måste idén 

förverkligas, det räcker inte med att bara tänka sig världens bästa idé. Utan idén måste 

nås av andra för att den ska bli innovativ. Det är även samhället som bestämmer om en 

idé eller innovation är ny och värdefull. Johansson (2005) menar att det är omöjligt att 

fastställa om någons idé är kreativa eller innovativa om de aldrig har setts, använts eller 

utvärderats. (Johansson, 2005)  

 

4.3.2 Skärningspunkter 

 

En skärningspunkt uppstår när olika idéer möts, stöter ihop och byggs vidare på var-

andra. Genom att koppla ihop koncept från ett område med koncept inom ett annat, kan 

vi finna skärningspunkter.  Johansson (2005) menar att de områden vi verkar inom kan 

vara olika discipliner, kulturer och sfärer där vi är specialiserade ibland annat i utbild-

ning, arbete, intressen, traditioner och andra livserfarenheter, men även att inom varje 

område finns det olika former av koncept.  Ju fler koncept man behärskar inom varje 

område, desto högre kompetens bygger man inom just det området.  Med koncept me-
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nar Johansson (2005) delarna av helheten, i detta fall område. Ett område har flera kon-

cept, som kunskaper och metoder. (Johansson, 2005) 

Johansson (2005) skiljer mellan två sätt att kombinera koncept. Det första är riktade 

idéer, vilket är att om du exempel jobbar inom ett område kommer du i första hand att 

koppla samman koncept inom just det området, vilket leder till att du får en riktad idé-

generering. Medans när du befinner dig i skärningspunkt kan du koppla samman kon-

cept från olika områden, som låter dig generera idéer i helt nya riktningar som kan leda 

till skapandet av mönsterbrytande idéer. (Johansson, 2005) Detta går att likas vid be-

greppen inkrementella och radikala innovationer (Tidd & Bessant, 2009).  

När man befinner sig i skärningspunkten får man många fler alternativ och idékombina-

tioner att röra sig med, vilket ökar alternativen för nya områden och koncept att skapas i 

mönsterbrytande idéer. (Johansson, 2005) Douglas Bate (2010) diskuterar skärnings-

punkter som korsningar inom och mellan organisationer. Där organisationen måste fin-

na kopplingar mellan den organisatoriska kärnans vilja att innovera med framtida för-

ändringar. (Douglas Bate, 2010) Idag lever vi i en sammanlänkad värld, där människors 

rörlighet, vetenskapernas konvergents (tvärdisciplinerad vetenskap) och datorproces-

sorerna (förenkling och tillgänglighet i och med datorer) ökar kraften för att finna skär-

ningspunkter. Det gäller att kunna identifiera kopplingarna och ta tillvara på möjlighe-

ten till dessa mönsterbrytande idéer. (Johansson, 2005) När man söker efter mönsterbry-

tande idéer kommer det sannolikt ge ett stort antal av alternativa riktade idéer. Medan i 

sökandet av riktade idéer är det sällan att man hittar skärningspunkter som leder till 

mönsterbrytande. (Douglas Bate, 2010) 

 

4.3.3 Associationshinder 

 

Automatiskt och omedvetet startas en associationskedja när vi hör ett ord eller ser en 

bild. Dessa associationer menar Johansson (2005)är sammanlänkade idéer som knyter 

an till varandra. När vi associerar brukar associationskedjan ha en tendens att röra sig 

till områden med koppling till egna erfarenheter. I vårt vardagliga liv effektiviserar des-

sa kedjor vår tillvaro genom att låta oss gå snabbare från analys till handling. 

(Johansson, 2005) Det är även denna koppling till redan egna erfarenheter som Johans-

son (2005) menar att vi försätter oss i associationshindren, genom att inte kunna koppla 

orden eller bilderna till nya tankebanor och hindrar oss från att tänka brett. Vad som 

händer i en situation är att vi blir sämre på att ifrågasätta, vilket leder till att vi snabbt 

kommer till en slutsats som får oss att utesluta alternativa lösningar. (Johansson, 2005) 

Även Barton Rabe (2006)menar att vi, om och om igen återvänder till den mentala sti-

muli som för oss är bekant i exempel situationer för att lösa problem. Men om vi lyckas 

riva dessa mentala associationshinder och tänka fritt skapas flera alternativa sätt till att 

lösa problem. (Barton, 2006)  
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Människor har olika grad av låga och höga associationshinder (Barton, 2006), men för 

att bredda sitt tänk och alternativa tankebanor är det viktigt att försöka riva dessa ge-

nom att utsätta sig för olika faktorer (Johansson, 2005) Johansson (2005) benämner 

några av dessa faktorer som att man måste utsätta sig för olika och nya kulturer. Lära sig 

på ett nytt sätt och vända upp och ned på sina antaganden, samt att försöka se på situa-

tionen ur flera perspektiv. På så vis breddar man sina egna erfarenheter och skapar fler 

alternativa associationer för situationen.  

Kulturer finns i flera former och en kulturell mångfald kan visa sig i geografisk positio-

nering, men även i etniska kulturer, klasskulturer, yrkeskulturer och organisationskul-

turer. Nya influenser bidrar till att öka möjligheterna för att hamna i skärningspunkter. 

(Johansson, 2005)  

Lära sig på ett nytt sätt är enligt Johansson (2005), att aldrig sluta söka kunskap och inte 

fastna i ett tankemönster. Innovatörer har många gånger en bred kunskapsbredd inom 

olika områden och att de många gånger är självlärda. Genom att ta till ny kunskap ökar 

chansen för att hitta skärningspunkter mellan eller inom områden (Johansson, 2005) 

Vända upp och ned på sina antaganden är ett effektivt sätt att snabbt kunna riva associa-

tionshinder. Det är alltid bra att se saker ur nya perspektiv och genom att vända på sina 

antaganden om exempel ett problem får vi möjligheten att betrakta problemet ifrån nya 

vinklar. Som exempel kan antaganden som: studenter skriver uppsatser omvändas till 

antagandet: studenter skriver inte uppsatser. Där vi kan utifrån det omvända antagandet 

kan säga att: Studenter som inte skriver uppsatser lämnar in sina arbeten som en video-

dagbok, där presentationer utförs i föreläsningsanda. (Johansson, 2005) 

Se på situationen ur flera perspektiv kan enligt tidigare göras genom att vända på anta-

ganden. Det är lätt att man väljer att se det ur det första perspektivet, men genom att 

tvinga sig själv att se det ur andra perspektiv öppnar man upp för fler alternativa genom 

att riva de befintliga associationshindren. Johansson (2005) tar upp att vi kan komma 

förbi de rutinmässiga associationshindren genom att tillämpa situationen på någon an-

nan eller något annat. Vi kan även skapa egna begränsningar kring situationen för att 

tvinga oss att tänka ur ett nytt perspektiv. Genom att medvetet försöka riva sina associa-

tionshinder skapar man möjligheter till fler alternativ och ökar chansen för att hamna i 

skärningspunkter. (Johansson, 2005) 

 

4.3.4 Mångfald – grupper, divergens 

 

I en divergent grupp ökar chansen för att skapa unika idékombinationer (Johansson, 

2005) . Med en divergent grupp menas en grupp med mångfald. En gruppsammansätt-

ning där de olika medlemmarna har olika bakgrunder i form av bland annat kön, ålder, 

etnicitet och kulturella skillnader kallas för kulturell divergens. Medans en gruppsam-

mansättning med olika bakgrunder så som, utbildning, erfarenheter och profession kal-
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las för yrkesmässig divergens. (Paulus & Nijstad, 2003) För att skapa en innovativ ar-

betsgrupp är det den yrkesmässiga divergensen som enligt tidigare forskning har störst 

relevans (Thompson & Choi Seok, 2006).  Medans Johansson (2005) menar att den kul-

turella divergensen är mer viktig än den yrkesmässiga (Johansson, 2005). Johansson 

(2005) kallar divergens för mångfald, och menar att det är den kulturella mångfalden 

som är den viktigaste aspekten i försök att bryta associationshinder. Johansson (2005) 

menar att genom att människor har olika kulturella erfarenheter och bakgrunder kan de 

komma ifrån det som ses som det typiska och traditionella tillvägagångssättet i sina tan-

kemönster. Att ha mångfald i en arbetsgrupp leder till större chans till unika idéer. Ge-

nom att uppmuntra olikheter, skilda åsikter och bakgrundsassociationer, ökas möjlighe-

ten för unika idékombinationer. (Johansson, 2005)  

  

”Att arbeta med en blandad grupp är med andra ord ett bra sätt att öka kreativiteten”  

     (Johansson, 2005, s. 93) 

 

4.3.5 Risker & Misslyckanden 

 

Innovation är något som oftast är osäkert och kan leda till både misslyckanden och 

framgångar (Tidd & Bessant, 2009). Det handlar om att våga ta risker oavsett vad det 

blir för utfall, för en kreativ idé är inget mer än en idé om den inte implementeras.  

Många av dagens företag strävar efter att få ett konkurrenskraftigt övertag på markna-

der och för att få detta måste de våga innovera. (Kanchan & Gupta, 2009) Det är dock 

ofta som det är på bekostnad av innovationer riskerna undviks, då företagen inte vill stå 

för onödiga risker och misslyckanden. (Borgelt & Falk, 2007) 

Johansson (2005) diskuterar även han kring misslyckande och menar att det inte går att 

veta om en idé kommer att fungera fören vi har prövat den. Och att det inte hör till att 

planera för framgång, utan för misslyckanden, när man talar om mönsterbrytande idéer. 

Han menar även att ett misslyckande vanligtvis är när man inte helt nått förväntningar-

na men att man ändå har lyckats till en viss del. Eftersom det inte går att förlita sig helt 

på tidigare erfarenheter i skärningspunkten då det ofta sker i okända territorier, måste 

man ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar, vilket leder till att misstag 

och misslyckanden är en del av sökandet efter mönsterbrytande idéer. (Johansson, 2005) 

För att innovation och risk ska samexistera måste organisationer satsa på intern kun-

skap och identifiera resurser i det sociala kapitalet. Genom att skapa dessa förutsätt-

ningar går det att minska risktagandet och samtidigt ge ett förtroendefullt intryck för ett 

givande och tillåtande klimat. (Borgelt & Falk, 2007) 

När det kommer till misslyckanden och risker inom skärningspunkter är man oftast 

rädd för att förlora stolthet, status och prestige, vad andra i ens omgivning ska tycka 
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(Johansson, 2005),medan när det kommer till riktad innovation är man oftast rädd för 

de resurser man förlorar (Tidd & Bessant, 2009). 

 

4.3.6 Brainsstorming 

 

Johansson (2005) tar upp brainstorming som ett effektivt sätt att fånga upp idéer i skär-

ningspunkten. Genom att använda Osborn´s enkla regler för brainstorming får man en 

struktur att följa. Dessa regler går ut på att få fram så många och så vilda idéer som möj-

ligt, bygga vidare på varandras och att inte värdera idéerna. (Johansson, 2005) 

Vad flera författare som diskuterar kring brainstorming tar upp är att individuell brain-

storming är mer effektiv än brainstorming i grupp.(Se bland andra: (Johansson, 

2005)(Paulus & Nijstad, 2003)) Flera undersökningar visar att virtuell gruppbrainstor-

ming (Johansson, 2005) i snitt genererar dubbelt så många idéer som en traditionell 

grupp(Paulus & Nijstad, 2003). Även om det generella antagandet kring brainstorming 

är att kreativitet ökar i grupp så är det när vi enskilt försöker ta oss an ”problemet” som 

vi genererar de bästa idéerna.(Paulus & Nijstad, 2003) 

Virtuell gruppbrainstorming har många fördelar vilket kan ha sin grund i varför det of-

tast skapas fler idéer där än i den traditionella. Den låter alla deltagarna generera idéer 

samtidigt, kommunikationen går smidigare när man inte behöver vänta på sin tur att 

tala, gruppkonstellationer som inte tidigare var möjliga skapas samt möjligheten att 

vara anonym.(Paulus & Nijstad, 2003) Anonymiteten bidrar till att galna och vilda idéer 

kommer fram då det inte läggs något personligt värde vid dem och en personligt riktad 

kritik undviks (Johansson, 2005). 

Kommunikationen är särskilt viktig då man i en traditionell grupp måste vänta på sin tur 

att tala, detta kan leda till vad Johansson (2005) nämner som blockering. En blockering 

uppstår när vi måste vänta på vår tur, då människans närminne inte klarar av att utveck-

la nya idéer och samtidigt komma ihåg de gamla. Om vi då måste vänta och lyssna på nå-

gon annans idé först är det lätt att vi glömmer bort våra egna. Eller att vi bara hinner 

nämna idén kort innan vi blir avbrutna så att helheten försvinner. (Johansson, 2005) 

 

4.3.7 Bygg på andras idéer 

 

Vad som bör finnas vid brainstorming är ett tillåtande klimat, där alla deltagare känner 

att de kan generera hur vilda idéer som helst utan att de ska kritiseras och värderas vid 

första anblick. Vid en gruppbrainstorming med tillåtande klimat kan man låta deltagarna 

bygga vidare på varandras idéer för att komma på nya, men även utveckla grund-

idén.(Paulus & Nijstad, 2003) 
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Johansson (2005) tar upp ett exempel på hur man kan bygga på varandras idéer. När 

deltagarna har blivit presenterade vad som skall lösas eller undersökas, börjar de indi-

viduellt generera idéer och antecknar dessa på ett tomt papper. Pappret tas sedan över 

av någon av de andra deltagarna som läser igenom idén och försöker bygga vidare på 

den. Detta fortsätter under en given tid och om det inte går att bygga vidare på idén  

skriver deltagaren ned en ny, därefter försöker man koppla ihop olika idéer med var-

andra för att skapa möjliga alternativ till nya. (Johansson, 2005) 

 

4.3.8 Utvärdering av idéer 

 

Idéer bör alltid utvärderas men inte under skapandeprocessen Det är bäst att skjuta på 

utvärderingen av nya idéer. När det sker nya kombinationer i skärningspunkter, jämför 

vi dem oftast med vad som brukar fungera inom just det området och värderar för 

snabbt bort alternativa idéer som kanske leder till en mönsterbrytande idé. Det är därför 

viktigt att låta idégenereringar ha en inkubationstid, för att få värderas och ses ur nya 

perspektiv innan man väljer bort dem. Med inkubationstiden menar Johansson (2005) 

att en idé ska arbetas hårt och fokuserat med under en period för att utveckla den så 

mycket som möjligt. Men sedan läggas åt sidan för att för att fokusera på något annat 

under en tid. För att sedan återgå till idén och då med nya intressanta perspektiv som 

kanske kan förbättra den ytterligare. (Johansson, 2005) 

Det är extra viktigt vid idégenerering i grupp att inte utvärdera varandras idéer för 

snabbt då det som för stunden verkar omöjligt eller för vilt, kanske är den idén som i 

slutändan är den som är bäst. Det är ofta vid ett alltför negativt utvärderingsklimat som 

enskild individ inte vågar yttra för galna och vilda idéer då man är rädd för att få person-

lig kritik. Detta undgår man vid individuell idégenerering, då det inte finns någon som 

utvärderar åt en till en början.(Paulus & Nijstad, 2003) 

 

4.4 Intraprenörskap 
 

En intraprenör kan benämnas på flertalet olika vis. Det finns lika många tolkningar som 

det finns teorier kring begreppet. Vad alla har gemensamt är att en intraprenör är en 

person som verkar som förnyare inom affärsverksamheter (Burns, 2008). Många är eni-

ga om att en intraprenör enklast beskrivs som en hybrid mellan en entreprenör och en 

anställd(Se bland andra: (Burns, 2008) (Pinchot, 1986) (Tidd & Bessant, 2009)). Intra-

prenören har den entreprenöriella andan (Tidd & Bessant, 2009) att driva igenom saker 

trots motstånd och överträdelse av de organisatoriska gränserna (Burns, 2008). Samti-

digt som de har en position på företaget som de arbetar med parallellt. Intraprenören 

drivs av engagemang och är den individ inom organisationer som pushar fram idéer och 

innovationer, såväl sina egna idéer som andras (Pinchot, 1986). En intraprenör ogillar 
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Vetenskapsmän 

Forskare 

Idéskapare 

Ledning 

                                                         Intraprenör 

Planerare 

Innovationsprocessen 

ofta byråkratin och finner därför vägar att gå för att kringgå systemen, strukturen och 

normer för att lyckas driva igenom processen. (Burns, 2008) 

Pinchot (1986) beskriver feno-

menet innovationsklyftan på fö-

retag, som den del i processen 

där intraprenörerna är viktigast.  

Han menar att utan intraprenö-

ren blir det ett hål i processen, 

det som färgas ljust på model-

len. Innovationsprocessen har 

en tendens att stagnera eller gå 

trögt om det inte finns en driven 

intraprenör med i projektet. 

(Pinchot, 1986) 

Fig. 4 

Innovationsklyftan (Pinchot, 1986, s. 61) 

Författarnas bearbetning. 
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5 Praktisk tillämpning 
Här får läsaren ta den empiriska process och material författarna insamlat under stu-

diens gång. Den empiriska data är utformandet och utförandet av workshop och ma-

terialet som följde. 

5.1 Vår process 

 

Författarna (vi) har sin grundteori i boken Medicieffekten (2005). För att Ni läsare ska få 

en förförståelse för workshopens utförande vill vi ge Er en bakgrundbeskrivning om hur 

idén uppstod och vägen till utförandet.  

Vi har tidigare nämnt att vi ville få fram en metod eller ett arbetssätt för vårt kommande 

företag. Med oss i bagaget vid dessa tankar fanns diverse olika litteraturer om föränd-

ringsprocesser som vi tagit del av under vår studietid. Företagsidén går ut på att ändra 

en organisations ”mindset” för att bli mer innovativt och förändringsbenäget genom att 

se till sina interna resurser, i form av det vi kallar intraprenörskap.  

Till en början var vår företagsidé väldigt omfattande. Det var mycket vi ville göra, och vi 

har svårt för att fokusera på vad det egentligen var som företagsidén var. För att komma 

till klarhet med detta valde vi att gå IdéLabs start up-kurs. Där fick vi hjälp med att tratta 

ner vårt fokus och inse vad det väsentliga i vår idé var. Kursen på IdéLab var givande, vi 

kände dock att vi behövde mer input för att forma vårt kommande koncept.  

Vi valde att kontakta Håkan Lindgren universitetsadjunkt i innovationsteknik, som för-

utom sin akademiska titel även har praktisk erfarenhet inom entreprenörskap.  Anled-

ningen till att vi kontaktade Lindgren var dels för att få ny inspiration och konkretisering 

av vad vi ville åstadkomma, samt för att få konstruktiv feedback på vår idé. Mötet med 

Lindgren resulterade i vårt medvetande om att skapa ett värde för våra kommande kun-

der. Vi insåg att vi behöver specificera kundnyttan för organisationerna, en specifikation 

på vad vi faktiskt säljer och vad vi kan tjäna pengar på. Mötet satte igång flera tankar hos 

oss, och tog oss till en ny process där vi insåg att vi bör ha en arbetsmetod. 

 

Efter mötet avsatte vi gemensam tid för reflektion kring de erfarenheter 

och inputs vi fått under processens gång för att stämma av att vi hade sam-

ma plan och vision för vårt kommande företag och arbetet dit. Det var vid 

denna reflektion vi insåg att vi båda ville arbeta med metoden workshop.  
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Vi insåg att vi inte hade någon som helst erfarenhet kring att utforma eller hålla i en 

workshop. Detta i kombination med att vi fortfarande inte hade ett konkret fokus på vårt 

koncept gjorde att vi kontaktade Mona Tjernberg för att få råd om tillvägagångssätt och 

metoder i utförande kring workshop. Under mötets gång nämndes ordet skärnings-

punkt, det var då vi insåg att det var begreppet skärningspunkt som fick bitarna att falla 

på plats. Det som tidigare varit oklart fick numera en benämning. Tjernberg hjälpte oss 

utifrån begreppet skärningspunkt och andra begrepp kopplade till det, ta fram inspira-

tion och vägledning i utförande av metoder för workshopen. Frågan vi hade med oss när 

vi gick från mötet var ”Går det att applicera Johanssons (2005) begrepp skärningspunk-

ter och skapandet av dessa skärningspunkter i en arbetsmetod?”. Tjernberg har konti-

nuerligt under hela processens gång varit ett bollplank och en resurs vi kunnat vända 

oss till för inspirations och framförallt motivation. 

 

5.2 Workshop 

5.2.1 Deltagare 

 

Vi valde till en början att bjuda in alla första års studenter på innovationsprogrammet. 

Detta gjordes genom att vi gick in under en av deras lektioner, oförberedda och berätta-

de om vårt projekt och bjöd in dem att delta under en workshop. I denna fas var vi rela-

tivt oförberedda, och hade inte riktigt kommit underfund med att vi hellre ville ha en 

mer divergent grupp. Vi utformade därför ett öppet event på Facebook där vi presente-

rade oss och vårt projekt. Namnet på 

eventet var; Kreativitet-Månfald-

Skärningspunkter-Roligt-Lärande-

Idégenerering-Brainstorming.  Vi bjöd 

in medlemmar att delta i eventet och 

därigenom anmäla sitt intresse för att 

delta i workshopen.  Det var 11 perso-

ner som anmälde sitt deltagande till 

workshopen. Detta var antalet vi ut-

gick ifrån när vi planerade våra öv-

ningar. 

 

5.2.2 Förberedelse 

 

De aspekter vi hade i åtanke när vi planerade vår workshop var antalet övningar och 

tidsram. Vi hade fått råd av Tjernberg att begränsa tiden till två timmar, och max tre öv-

ningar. Vi lade också stor vikt vid att förstå övningarnas relevans kopplat till arbetets 

syfte, det vill säga, skärningspunkter 

Fig. 5 

Inbjudan via sociala medier 
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Som inspiration till workshopen hade vi främst tre böcker. Medicieffekten (2005), Idé-

agenten (2007) och Idéboken (2004). Dessa användes för att ta fram övningar och ge in-

spiration till hur vi kunde utforma vår workshop. Utifrån denna litteratur valde vi sedan 

tre övningar som vi ansåg passade vårt syfte. Vi gjorde vissa omarbetningar för att få 

övningarna mer anpassade för att kopplas till begreppet skärningspunkter. För att skapa 

värde för workshopdeltagarna valde vi att ge dem material i form av beskrivning av öv-

ningarna och dess syfte. Detta för att de själva ska kunna tillämpa den vid senare tillfäl-

len. Vi planerade även att bjuda på fika, ha dämpad belysning och musik för att skapa 

stämning. 

Materialet vi gav till deltagarna var våra bearbetade övningar, samt material kopplat till 

övningarna i form av bilder.  

5.2.3 Övningar 

 

Se beskrivning på utförande av valda övningar i Bilaga 1. 

5.2.4 Utförande 

 

Torsdagen den 25:e november klockan 16.30 hade vi vår workshop i övre krock på aka-

demin IDT. Innan deltagarna kom förberedde vi lokalen genom att ställa iordning bord 

och lägga fram material. Vi hade även förberett en power-point som skulle förmedla 

känsla av kreativitet.  

När deltagarna kom fick de tid att mingla lite med var-

andra innan vi tog ordet. Vi började med att hälsa delta-

garna välkomna, och kort presentera vårt syfte med 

workshopen samt vad vårt examensarbete behandlade 

för ämne och nyckelord.  Efter att vi förklarat för delta-

garna om vad skärningspunkter och associationshinder 

är, introducerade vi första övningen. Den första övning-

en(se bilaga 1) använde vi som uppvärmningsövning 

och förväntades inte generera i något resultat. Här fick 

deltagarna själva välja var och med vem de ville sitta. Vi 

gav ingen utförlig beskrivning om våra förväntningar på 

övningen, utan lät deltagarna själva ta initiativ till huru-

vida de gjorde en individuell brainstorming, eller gemensamt i en grupp. Detta resulte-

rade i att några valde att arbeta själva och sedan ansluta sig till en grupp, medans andra 

redan från början skapade gruppformationer.  

Efter första övningen gav vi deltagarna paus för fika och reflektion. Den andra övningen 

inleddes på samma vis som den första, med en genomgång om hur utförandet skulle gå 

till (se bilaga 1). Stafettpinnen går ut på att bygga vidare på varandras idéer. De direktiv 

deltagarna fick var en fråga från oss, frågan löd; Hur kan vi skapa skärningspunkter inom 

en organisation? Vi valde att dela in deltagarna i grupper, utformade efter deras studie-

Bild: Printscreen från event 

 

 

Dämpad belysning 

 

Levande ljus 

 

Musik i bakgrunden 

 

Glögg & Pepparkakor 
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inriktning och sociala konstruktioner, för att få divergenta grupper. Det blev tre grupper, 

två grupper med tre deltagare och en grupp med fyra deltagare. Grupperna satt vid var-

sina bord, för att kunna prata ostört. Varje grupp fick fem minuter på sig att generera 

och skriva ned ursprungsidéer. Efter fem minuter var det dags för deltagarna att över-

lämna ”faxa” sina idéer vidare till nästa grupp. Momentet fortsatte tills ursprungsidén 

kom tillbaka till ursprungsgruppen. Vid sista faxtillfället fick gruppen 15 minuter på sig 

att skapa ett koncept kring sin ursprungsidé, med hjälp av de andra grupperna påbygg-

nad. Under övningens gång cirkulerade vi runt de olika grupperna för att lyssna, men 

också för att förtydliga om det fanns några oklarheter kring övningen. Grupperna fick 

sedan presentera sina idéer och sitt koncept för resterande grupper.  

Den sista övningen kortade vi ner, då vi märkte att deltagarna började tappa fokus. Vi 

hade från början planerat att övningen skulle ta 20 minuter, men kortade ner den till 10 

minuter. Detta var den övning vi hade omarbetat mest(se bilaga 1). Vi gav deltagarna två 

ämnen, och bad dem at finna möjliga skärningspunkter mellan de olika disciplinerna. Till 

hjälp och för att få en viss avgränsning hade vi gjort en illustration i power-point där vi 

presenterade de olika bilder och begrepp som vi associerar till de olika disciplinerna.  

 

Fig. 6  

Material till Workshop 
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Den planerade tiden för workshopen var satt till två timmar, men eftersom vi upplevde 

det som att deltagarna var trötta efter en hel dag i skolan valde vi att avsluta tidigare. 

Workshopen pågick under en och en halv timme.  

 

5.3 Resultat från Workshop    

 

Det som följer nedan är en sammanställning av det material vi fann relevant att ta med 

ifrån workshopen. De olika deltagarna tolkade uppgiften olika, därav att vissa idéer är 

mer utförligt beskrivna än andra. 

Associera kring en boll 

Denna övning användes som en uppvärmningsövning. Därför gav den inget konkret res-

lutat. 

Stafettpinnen  

De 11 deltagarna delades in i grupper efter inriktning på studier och erfarenhet. I varje 

grupp fanns det innovationsettor, innovationstvåor eller treor. De olika innovationsstu-

denterna kom ifrån olika inriktningar (discipliner) mellan ekonomi och psykologi. I var-

je grupp fanns även en ingenjörsstudent med. Frågan vi ställde till deltagarna var; Hur 

kan vi skapa skärningspunkter inom en organisation? 

Fas 1 :De ursprungsidéer som kom från de olika grupperna var;

 Anställa folk från olika 

discipliner 

 Inspirerande miljö med 

kreativa träffpunkter 

 Trygg miljö – psykolo-

gisk säkerhet 

 Rotation inom verk-

samheten 

 Konsulter (för ny syn 

på saker) 

 Ledning möter vanliga 

anställda 

 Företag möter andra 

företag 

 Inspirationsmässa 

 Alla kan säga sitt 

 Outsourcing 

 Gemensamt fikarum 

med ”högt i tak” för 

hela företaget 

 Arbetsrotation 

 Ha regelbundna före-

läsningar med inhyrda 

föreläsare från olika 

områden 

 Avdelningsrepresen-

tanter på större möten 

för att alla ska få vara 

med och tycka till 

 ”Gå-med-en-annan-

dag” Testa på någon 

annans jobb genom att 

gå med en annan på de-

ras avdelning 

 Lunchveckor, lunchmö-

ten där representanter 

från olika avdelningar 

sitter med 

 Internchat 

 Nya kulturer skapar 

nya perspektiv 

 Utbytesstudenter ska-

par nya perspektiv 

 Whiteboardtavla/vägg 

med åsikter 

 Rotation bland anställ-

da (mellan företag?) 

 Företagsmässor, även 

utanför den egna bran-

schen 

 Resor 

 Jobba hemifrån 

 Kurser i annat än job-

bets område 

 Föreläsningar 

 Anställda håller före-

läsningar (överför sin 

kunskap till något jobb-

relaterat) 

 Surftid ett par timmar i 

veckan/anställd 
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Fas 2, idéerna skickas vidare och byggs på i två steg. De som valdes att vidareutveckla 

var; 

 Internchat  

 Lätt att ta del av och tycka till om info 

 Inspirationskällor 

 Mer som ett forum  med länkar och filmer 

 Associationsforum 

 Brainstormingsforum – allt är tillåtet 

 

 Mötesplats 

 Interaktivt klotterplank 

 Fikarum där man inte pratar jobb 

 Göra arbetsplatsen mer lik hemmet 

 

 Whiteboardtavla/vägg med åsikter 

 Digital förslagslåda där de på företaget får skriva ord, feedback och problem som 

alla sedan kan ta tillvara på. Exempelvis i lunchrummet, eller på annan central 

plats. 

 

Fas 3 Idéerna återgår till idéskaparna för att bilda tre koncept 

 Från internchat till Inspiro 

 ”Whiteboard”funktion, alla kan se anslagstavla. Digital företagslåda, folk får skri-

va ord, feedback och problem som alla sedan kan ta tillvara på. Exempel i lunch-

rummet. 

”Interaktivboard”  Smartboard 

 Med ”Inspiro”, rum i alla företagets hus, med träning, matlagning, bibliotek 

 Andra företags sidor, där man kan se deras interaktionsboard, för att kunna hitta 

ny inspiration 

 

 Från mötesplats till forum/whiteboard 

 Mindmap som grenar ut sig ju fler som kommer med idéer 

 Utvecklat post-it i stor mindmap 

 Anonymt 

 Belöninssystem 

 Kunna plocka ut relevanta idéer 

 Varje idé blir en egen liten sida 

 Bild, ljud, filmer, diskussioner 

 Ett utarbetat sätt för att ta del av idéerna som cirkulerar inom företaget 
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 Från whiteboard/vägg med åsikter till virtuell whiteboard  

 Man kan posta egna idéer, men även bygga på andras mindmaps 

 Frågan lämnas på internet eller interaktivt och visas sedan på en digital white-

board i exempelvis kafeterian 

 Personalen måste våga skriva sin idé/åsikt 

 Ingen dömer om man skriver något korkat/vilt/orealistiskt  

 Tillgänglig hela tiden 

 En virtuell whiteboard som även är interaktiv fysiskt 

 

Volvo-tutan 

Volvo-tutan resulterade inte i det vi hade förväntat oss, banbrytande idéer som vi 

skulle ha användning för kom inte fram. Deltagarna tolkade den på olika vis, och 

istället för beskrivande motiveringar kom enstaka ord. Dock fanns det ett fåtal idéer 

som förklarades, dem var; 

 Hur handlar man utan pengar? 

 Hållbar utveckling, visa varför/göra det ekonomiskt hållbart 

 Hitta på pengar? 

 Begränsningar skapar innovationer? 

 

Författarna har fått godkännande av samtliga deltagare att använda allt det material och de 

resultat som genererades under workshopen. 
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6 Analys/Diskussion 
Här får läsaren ta del av en analys och diskussion utifrån den teoretiska referensra-

men som appliceras på empiri, med avsikt att fullfölja och besvara studiens syfte. 

 

6.1 Process 
 

Genom att ta del av andras förförståelse (Birkler, 2008)kring ämnet intraprenörskap 

påbörjade vi utformandet av vår egen innovationsprocess. Inför kommande examensar-

bete hade vi början till en företagsidé, och började därför se till möjligheter från teori 

och empiri för att hitta ett lämpligt sätt att applicera vår företagsidé på vårt examensar-

bete. Vi kan se likheter i vår innovationsprocess med Tidd och Bessant (2009) förenkla-

de trestegsmodell Search, Select, Implement. Dock vill vi poängtera vad Agdur (1996) 

hävdar, att då det är vi som mänskliga aktörer som formar processen är den unik, och 

följer därför inte en mall till fullo. Parallellt med vår innovationsprocess följer en forsk-

ningsprocess. Innovationsprocessen blir vägen från idé till implementering, medans 

forskningsprocessen blir inputen av teori och empiri under arbetets gång. Innovations-

processen startade forskningsprocessen som tillkom efter hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under vår innovationsprocess har vi gått från att ha en vid och bred tanke, vilket vi an-

ser är vår search-fas, till att ha trattat ner och förtydligat via select-fasen. Detta för att 

komma närmare vårt mål och ett framtida koncept. Under processens gång har vi haft 

stor hjälp av det Tidd och Bessant (2009) kallar input. Vi har valt att få inputs genom att 

delta och utföra olika aktiviteter. Tidd och Bessant (2009) menar att det är viktigt att 

söka både internt och externt efter dessa input. Vår egna förförståelse och kunskap ge-

Tanke    Idé    Idé med värde    Reflektion/Inspiration    Ex-jobb   

Workshop                                  Resultat 

Idelab 

Start-up 

Möte 

Lindgren 

Möte 

Tjernberg 

Innovationsprocess 

Forskningsprocess 

Fig. 7 

Ingående bild över författarnas process 
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nom studier blir vår interna sökning, medan olika möten och aktiviteter är den externa 

inputen. De externa kommer bland annat från vårt deltagande vid Idélab men även ge-

nom möten med Lindgren och Tjernberg.  Kombinationen av inputs hjälpte oss att tratta 

ner vår tanke till en mer specifik idé. Idén blev sedan vår forskningsprocess.  

Likt innovationsprocessen har även forskningsprocessen genomgått Tidd och Bessant 

(2009) förenklade trestegsmodell. I forskningsprocessen blir search-fasen vår littera-

tursökning. Litteraturen måste sedan genomgå select-fasen för att skapa relevans till syf-

tet och forskningsfrågan. Genomgående under dessa faser har vi tolkat och anpassat lit-

teraturen utifrån vår egen förförståelse och kunskap. Vi har sedan i implement-fasen fört 

in den kunskap litteraturen givit oss i den workshop vi utformat.  

 

6.2 Workshop 
 

Vår utgångspunkt inför workshopen var att få fram ett tydligare koncept kring vår före-

tagsidé, som innefattade främjandet av intraprenörskap i medel- till stora organisatio-

ner. Burns (2008) och Pinchot (1986) menar båda att en intraprenör verkar som en för-

nyare inom organisationen. Vi anser därför att organisationer måste utnyttja de interna 

resurserna för att verka för organisatoriska förändringar. Johansson (2005) talar samti-

digt om att mönsterbrytande idéer ofta finns i skärningspunkter. I koppling mellan beho-

vet av att utnyttja de interna resurserna i organisatoriska förändringar och skapandet av 

mönsterbrytande idéer i skärningspunkter, ville vi finna arbetsmetoder.  

Utifrån vår tolkning och selektering av litteraturen valde vi att utforma workshopen 

med utgång från ett urval av begrepp som Johansson (2005) presenterar i Medicieffek-

ten. De begrepp vi kopplade till organisatorisk förändring genom intraprenörskap var 

skärningspunkter och associationshinder. Dock hade ingen av oss någon förkunskap om 

hur en workshop bör planeras och utformas för bästa resultat. Det finns naturligtvis fler-

talet sätt att gå tillväga vid utformandet av en workshop. Eftersom vi valde att kontakta 

Tjernberg är vi medvetna om att det är hennes erfarenhet som talar, och att workshopen 

därför är byggd mer på hennes erfarenheter än våra egna. Hade vi valt att kontakta fler 

personer för input gällande workshopen hade den kanske sett annorlunda ut och gene-

rerat i andra resultat.  

Inbjudan 

Johansson (2005) menar att i en divergent grupp ökar chansen för att finna skärnings-

punkter och på så vis skapa unika idékombinationer. I utförandet av workshopen hade 

vi detta i beaktning, och målet var att skapa en mångfald bland deltagarna. Det kan dock 

diskuteras huruvida deltagarna på workshopen verkligen utgjorde en divergent grupp, 

med tanke på att samtliga deltagare är studenter på Mälardalens Högskola och vi hade 

bara vaga uppfattningar av vad de hade för tidigare erfarenheter. 
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När vi utformade inbjudan hade vi en viss begränsning när vi valde att gå via sociala 

medier. Begränsningen låg i möjligheten att nå en bredd i mångfald, när vi endast bjöd in 

människor vi redan hade en påbörjad relation med. Vi valde att bjuda in dem som bodde 

i Mälardalsregionen, och eftersom vi båda är inflyttade till Eskilstuna för våra studier 

begränsades då de inbjudna till att bli studenter på Mälardalens Högskola. Hade vi haft 

en mer generös tidsram hade vi istället försökt bredda mångfalden kring de inbjudna 

deltagarna, kanske genom att kontakta företag och organisationer och försöka få deras 

deltagande. Om vi utfört workshopen på ett företag hade den kanske fått en mer trovär-

dig validitet då vi skulle ha använt oss av organisatoriska interna resurser, som är direkt 

kopplade till syfte och problemformulering. 

 

Associera kring en boll 

När vi valde att använda inspiration från ett av Johanssons (2005) exempel till upp-

värmningsövningen, applicerade vi inget nytt i en arbetsmetod utan praktiskt tillämpade 

Johanssons (2005) redan befintliga exempel. Övningen gick ut på att riva associations-

hinder och både Johansson (2005) och Barton Rabe (2006) menar att vi ofta återvänder 

till tidigare erfarenheter när vi ska lösa ett problem. Vi valde därför att låta deltagarna 

själva avgöra om de ville utföra uppgiften individuellt eller i smågrupper, då det fanns 

deltagare som var insatta i begreppet medan det för andra var helt nytt. Men även det 

faktum att vi har olika erfarenheter som bygger våra associationskedjor och där vi kan 

utnyttja varandras kedjor för att tänka nytt (Johansson, 2005). Eftersom detta bara var 

en uppvärmningsövning och inget som skulle generera i resultat så kanske vi tog den 

enkla vägen istället för att försöka skapa egna övningar eller omtolka den ytterligare. 

Vad vi kan ha förlorat genom att gå den enkla vägen är att finna alternativa övningar, 

samt den erfarenhet och kunskap vi kunnat få genom sökande och skapande av dessa.  

 

Stafettpinnen  

Vid den andra övningen utgick vi ifrån Johanssons (2005) resonemang kring att bygga 

på andras idéer för att få fram nya alternativa idéer och möjligheten till att vidareutveck-

la dessa. Även Paulus och Nijstad (2003) nämner att vid gruppbrainstorming kan man 

låta deltagarna bygga på varandras idéer för att få fram nya. Vi valde att använda oss av 

övningen stafettpinnen (se bilaga 1), vi såg en direkt koppling mellan att bygga på 

andras idéer för att finna skärningspunkter. Deltagarna fick gruppvis utveckla andra 

 

Det fanns inga givna övningar där begreppen skärningspunkter och associationshin-

der benämns mer ingående än brainstorming. För att skapa förutsättningar för vår 

workshop valde vi därför att tolka och applicera Johanssons (2005) begrepp på re-

dan utformade övningar kring brainstorming.  
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gruppers idéer i olika stadier där deltagarnas olika kompetenser och erfarenheter som 

bidrog till att öka chansen för skärningspunkter, samt att varje grupps idé eller problem 

tilläts ses ur olika perspektiv och vinklar, genom att de bearbetades och tillämpades av 

andra (Johansson, 2005).  

Thompson och Choi Seok (2006) säger att en yrkesmässig mångfald är viktig vid ska-

pandet av innovativa grupper, även Johansson (2005) nämner vikten av den yrkesmäs-

siga mångfalden men menar att det är summan av kulturer vi rör oss i som formar erfa-

renheter och kunskaper. När vi valde att dela in deltagarna i mindre grupper under öv-

ningen tog vi hänsyn till den mångfald/divergens som fanns inom gruppen, för att få tre 

mindre grupper med så bred mångfald som möjligt i varje grupp. Eftersom vi var de som 

delade in dem i grupper utifrån den kunskap vi besitter om varje deltagare kanske vi 

bortsåg från någons/någras erfarenheter och kunskaper som vi ej var medveta om. Del-

tagaren kanske skulle haft större effekt i en annan konstellation än han/hon blivit inde-

lad i. Detta är faktorer som måste räknas med som eventuella bortfall vid sammanställ-

ning av resultat. 

Vi valde att dela in deltagarna i grupper även om både Johansson (2005) och Paulus och 

Nijstad (2003) hävdar att det är mer effektivt att brainstorma individuellt eller med vir-

tuella grupper. Utifrån de förutsättningar vi hade med tiden, ansåg vi att det skulle vara 

för tidskrävande att ha övningen individuellt. Samtidigt som vi var rädda för att delta-

garna inte skulle våga komma med de galna och vilda idéerna som vi ville åt under öv-

ningen. Johansson (2005) tar nämligen upp att vi i skärningspunkterna ofta är rädda för 

att misslyckas och på så vis förlora stolthet och prestige. Genom att låta deltagarna arbe-

ta i mindre grupper, var det ingen av deltagarna som skulle kunna bli utpekad som ”syn-

dabock” om någon i den andra gruppen kritiserade idéerna. Utan tanke var att försöka 

skapa en trygghetskänsla där ingen skulle stå ensam med sina idéer.  

Under övningens gång cirkulerade vi runt de olika grupperna för att lyssna, men också 

för att förtydliga om det fanns några oklarheter kring övningen. Genom att finnas där om 

det fanns frågor så antog vi att grupperna skulle känna sig säkrare och våga komma med 

de vilda och tokiga idéerna, men det kanske hade motsatt effekt då deltagarna kanske 

kände sig övervakade. Vad vi skulle kunnat ha gjort tydligare, var att innan övningen in-

formera att vi tänkt gå runt och lyssna, detta för att vi skulle kunna förstå deras resone-

mang och idéer vid sammanställnig av resultaten och att finnas där om de hade frågor. 

Eftersom vi inte fört någon diskussion med deltagarna i efterhand vet vi inte hur de upp-

fattade eller reagerade på att vi gick runt och lyssnade.  

Johansson (2005) talar om riktade idéer, där man kopplar samman koncept från samma 

område som resulterar i riktad generering av idéer. Inför övningen fick deltagarna en 

fråga att generera idéer kring; Hur kan vi skapa skärningspunkter inom en organisation? 

Frågan var riktad så att det material och resultat som genererades under övningen lätt 

skulle kunna kopplas till vårt framtida företag och koncept. Om vi valt att använda oss av 

en annan frågeställning eller formulerat om frågan hade vi troligtvis fått andra resultat. 



  Analys/Diskussion                §Empiri 

 
28 

Vi vill både besvara studiens syfte och forskningsfråga, men vi vill även kunna ha an-

vändning av resultatet i vårt företag och just för det syftet var det för oss viktigt att ha en 

riktad fråga.  

Innan workshopen hade vi ställt i ordning rummet så vi fick tre separate bord, där grup-

perna skulle arbeta. Tanken var att de skulle kunna arbeta ostört utan att påverka var-

andra. Eftersom alla tre grupper arbetade fram ett koncept kring begreppet whiteboard, 

kan det ha varit så att de ändå suttit för nära tätt in på och tagit efter varandra. Resulta-

ten kan även ha tagit liknade riktningar då de byggde på varandras idéer, där man gått 

på ursprungsidén som var mest lik sin egen. Vi hade inte förväntat oss ett konkret resul-

tat som vi skulle kunna applicera på kommande företagets koncept, utan mer tankar och 

idéer om hur man kan arbeta med dessa begrepp. Dock fick vi fram ett användbart red-

skap att applicera på vår företagsidé, samt ett sätt att skapa värde för vårt företag.  

 

Stafettpinnen var över förväntan gällande konkreta resultat. De tre koncept som tillslut 

kom fram baserades alla på en virtuell whiteboard. Den virtuella whiteboarden var för 

oss en kreativ idé om ett verktyg för att skapa förutsättningar till att främja intrapre-

nörskap genom skärningspunkter. Många av de komponenter som finns i de olika kon-

cepten är för oss intressanta att arbeta vidare med.  

Den virtuella whiteboarden kan bland annat låta de anställda vara anonyma, bygga på 

andras idéer, tillgänglig för alla och fungera som en digital förslagslåda. Genom dessa 

faktorer kan vi se samband med Johansson (2005), där han pratar om hur vi kan skapa 

en ökad effekt på skärningspunkter genom att ha möjligheten till anonymitet. För att 

bygga vidare på andras idéer för att få fram alternativa idéer. När det kommer till den 

virtuella whiteboarden som en digital företagslåda kan vi koppla detta till vad både Jo-

hansson (2005) och Paulus och Nijstad (2003) beskriver som virtuella grupper. Där alla 

arbetar efter samma förutsättningar och mål, men på en individuell fysisk nivå där man 

har sin naturliga möjlighet för inkubationstid och tankeprocesser. Inkubationstiden blir 

möjlig från flera håll, då de olika användarna i olika stadier kan arbeta med en idé, för att 

sedan släppa den för att tag och återgå till den vid ett senare tillfälle med nya insik-

ter(Johansson 2005).  Eftersom att det är en virtuell whiteboard som är tillgänglig för 

alla inom organisationen menar vi att det skapas möjligheter att kunna utnyttja ett stör-

re mångfald genom användandet. Utvärdering av olika idéer blir också möjlig via den 

virtuella whiteboarden, och alla användare kan rikta feedback till de olika idéer, förslag 

eller frågor som kommer upp.  Johansson (2005) beskriver vikten av god kommunika-

tion, och då framförallt vikten av att vänta på sin tur. Han menar att det är lätt att glöm-

ma av sin ursprungstanke om man direkt blir avbruten med påbyggnadsidéer, feedback 

eller kritik. Med den virtuella whiteboarden ser vi en möjlighet där alla får lov att säga 

sitt utan att bli avbruten.  
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Volvo-tutan  

Den sista övningen vi utförde var en tolkning av Häréns (2004) Volvo-tutan. Tanken med 

denna övning var att deltagarna skulle bryta sina associationshinder och vända på sina 

antaganden i ett försök att finna skärningspunkter mellan de två disciplinerna innova-

tion och ekonomi. Johansson (2005) menar att om man tvingar sig själv till att se saker 

ur nya perspektiv kan man bryta sina associationshinder och öppna upp för nya tankar. 

Automatiskt när vi ser en bild eller hör ett ord startas en associationskedja (Johansson, 

2005). För att deltagarna skulle se på begreppen innovation och ekonomi på samma vis 

som vi gör, valde vi att förtydliga genom att visa bilder och ord som vi själva associerade 

med begreppen. Johansson (2005) menar att vi kan välja att skapa våra associationshin-

der genom begränsningar, för att sedan bryta dem och komma på nya saker. När vi visa-

de deltagarna våra associationer till begreppen begränsades deras syn på begreppen. Vi 

var medvetna om att våra bilder begränsade deltagarna, dock valde vi att ändå ha dem 

kvar då vi såg det som ett hjälpmedel för att starta associationskedjan.  

 

Vår förväntan på övningen var att få fram idéer på hur dessa två discipliner kan sam-

manföras, och eventuellt inför i vårt koncept för vårt kommande företag. Tyvärr resulte-

rade övningen inte i några användbara idéer för oss. Deltagarna tolkade övningen an-

norlunda än vi, och istället för att ge förslag på idéer skrev deltagarna ner sina associa-

tioner med enskilda ord på post-it lapparna.  

Som vi ser det finns det flertalet aspekter som påverkade det uteblivna resultatet av öv-

ningen. Dels kan vi ha varit otydliga i vår beskrivning, eftersom att alla deltagare förstod 

det som att de skulle skriva ned vilka ord de associerade med begreppen innovation och 

ekonomi. Om vi istället hade förklarat tydligare att vi ville ha fram tankar kring idéer om 

hur dessa discipliner kan mötas inom organisationer hade resultatet kanske blivit an-

norlunda. Det var förvisso ett medvetet val att inte beskriva övningen allt för ingående, 

då vi inte ville begränsa deltagarnas tankar mer än nödvändigt. Skulle vi göra om just 

denna övningen igen hade vi gjort det annorlunda, eftersom ibland kan man behöva 

skapa begränsningar och associationer för att de sedan ska kunna överskridas och bry-

tas(Johansson 2005).  

En annan aspekt som påverkade resultatet av denna sista övning kan vara den trötthet 

som deltagarna visade. Vår workshop hölls en eftermiddag på en vardag, och deltagarna 

kom direkt ifrån sina vanliga föreläsningar. Trots att vi hade en paus för fika och reflek-

tion var det eventuellt så att deltagarna helt enkelt inte orkade hålla fokus i mer än en 

större övning.  

Även övningen kan diskuteras, huruvida den ens var rätt utformad för dessa stora be-

grepp och associationer. I originalutförande kallas den Volvo-tutan, då deltagarna ska 

komma med förslag på vad som skulle ske om designavdelningen på Volvo skulle desig-

na mobiltelefoner. I originalutförandet ombeds alltså deltagarna att sammanföra två 

konkreta saker med varandra. I vårt fall var det två stora begrepp, discipliner, som skul-
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le föras samman för att skapa skärningspunkter. Vi har diskuterat huruvida övningen 

ens är passande för syftet, eller om den skulle kunna bytas ut mot en mer passande öv-

ning. Vi skulle kunna se övningen som ett misslyckande, men väljer ändå att se det som 

en lärdom. Vi vågade trots allt prova idén om övningen, och trots att den inte uppfyllde 

förväntan har vi fått lärdomar att ta med oss till nästkommande gång. Precis som Jo-

hansson (2005) säger, är misslyckande och misstag en del av sökandet efter fungerande 

lösningar.  
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7 A WELL KEPT SECRET 
Här får läsaren ta del av författarnas affärsidé till sitt kommande företag. Samt ta 
del av diskussion kring företagets framtida koncept, och hur resultaten från forsk-
ningsprocessen kan komma att appliceras.  

 

Idén om företaget A WELL KEPT SECRET (AWKS)kom när vi insåg att det är ofta som de 

interna resurserna inom organisationer inte används till sin fulla potential. Tanken med 

AWKS är att arbeta med företag och organisationer för att få dem att se till sina interna 

resurser och skapa utrymme för innovation och förändringar. Vi behöver dock redskap 

och arbetsmetoder för att kunna få ett värde till vår affärsidé, och starten till dem har vi 

fått genom utförandet av detta examensarbete i innovationsteknik.  

Vad vi menar med att ta tillvara på de interna resurserna är att se till intraprenörerna 

och deras erfarenhet och kunskap. Vi är eniga med Burns (2008) och andra som menar 

att en intraprenör kan ses som en hybrid mellan en entreprenör och en anställd. Men vi 

vill också poängtera att för oss kan alla verka som intraprenörer, då även de små inkre-

mentella idéerna bör få komma fram. (Tidd & Bessant, 2009) 

Förhoppningen med detta examensarbete var att få fram en fungerande arbetsmetod för 

att skapa värde åt AWKS, men också idéer på hur vi kunde förtydliga vårt koncept. Ge-

nom workshopen vi höll fick vi fram en fungerande arbetsmetod, Staffettpinnen(Se bila-

ga 1), som vi anser oss kunna använda och applicera på medel till stora organisationer. 

Då skulle utförandet exempel kunna vara att samspela olika avdelningar. Genom att låta 

en avdelning generera idéer och sedan ”faxa” den vidare till nästa. Vi anser att den här 

övningen passar för olika avseenden och syften, dels i produkt och tjänsteutveckling, 

men även för interna organisatoriska förändringar. Men även att arbetsmetoden ger 

möjlighet till både inkrementella likväl som radikala idéer (Tidd & Bessant, 2009)som i 

slutändan kan gynna organisationen.  

I den virtuella whiteboarden ser vi många potentiella användningsområden och utveck-

lingsmöjligheter. Genom att utveckla den ytterligare kan vi få ett verktyg vi kan sälja till 

våra framtida kunder och påvisa ett konkret värde. Dock är vi medvetna om att det är en 

lång utvecklingsprocess kvar innan vi kan få ett färdigt verktyg. Genom att hela tiden 

söka ny kunskap och bredda vårt tankemönster, kan vi finna nya alternativa kombina-

tioner. (Johansson, 2005) Något vi redan nu funderar på är om det skulle vara möjligt att 

använda whitheboarden som ett verktyg för att minska den innovationsklyfta Pinchot 

(1986) menar kan skapa ett tomrum där idéer lätt kan försummas och förbises. Den vir-

tuella whiteboarden skulle kunna fungera som en utfyllnad, där tomrummet fylls av 

medarbetarna som verkar inom organisationen och som kan tillämpas och utnyttjas ge-

nom hela innovationsprocessen.   
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Vi tror att vår affärsidé är stark och genomförbar, men att vi kommer att möta många 

hinder på vägen. Speciellt när det är dags att lansera den, då många företag fortfarande 

associerar innovation med risker, kostnader och misslyckanden (Tidd & Bessant, 

2009)Genom att försöka förmedla det Borgelt och Falk (2007) menar så kan vi bygga oss 

ett starkt argument till vår företagsidé.   

 

Vi har en förhoppning om att vårt företag A WELL KEPT SECRET ska främja och skapa 

innovationstillfällen genom intraprenörskap, för de organisationer som väljer att anlita 

oss.  

 

 

För att innovation och risk ska samexistera måste organisationer satsa på intern kun-

skap och identifiera resurser i det sociala kapitalet. Genom att skapa dessa förutsätt-

ningar går det att minska risktagandet och samtidigt ge ett förtroendefullt intryck för 

ett givande och tillåtande klimat 

    (Se 4.3.5 Borgel & Falk, 2007) 
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8 Slutsats 
Här får läsaren ta del av författarnas slutsats utifrån studiens analys, för att se om de 

har mött sitt huvudsyfte.  

 

I vår studie framgår det att det finns mer eller mindra lämpliga övningar att tillämpa 

under en workshop. Vad som avgör om de är lämpliga eller inte, är övningens relevans 

till förväntat resultat men även i vilket syfte de ska utföras. Stor vikt måste läggas vid 

planering då övningar och metoder ibland måste omarbetas. Men det vi kommit fram till 

är att det är möjligt att använda Frans Johanssons (2005) teorier kring skärningspunk-

ter i arbetsmetoder. Vi tillämpade praktiskt bara en bråkdel av alla övningar som finns 

att tillgå. Så länge man försöker hitta och anpassa övningar till vald situation och ha de 

faktorer som kan påverka med i beaktning, går det att skapa och arbeta i metoder som 

gynnar skärningspunkter. Att pröva sig fram i vad som fungerar eller inte är en nödvän-

dighet för att hitta rätt metod för just det aktuella syftet.  

Studien resulterade i minst en lyckad övning där vi kan se tydliga kopplingar mellan ar-

betsmetod och skärningspunkter. Dock är det bra att ha med i beaktning att den kanske 

enbart lyckades för att den var vald utifrån relevans till syftet. Vi kan även konstatera att 

genom att tillämpa Johanssons (2005) teorier om skärningspunkter i arbetsmetoder, 

fick vi fram oväntade resultat som för oss kommer ha stor betydelse för vår fortsatta 

innovationsprocess.  

För att svara på studiens forskningsfråga om hur organisationer kan utnyttja sina inter-

na resurser, intraprenören, genom arbetsmetoder för att finna skärningspunkter och 

skapa mönsterbrytande idéer. Ser vi att organisationer kan tillämpa exempelvis stafett-

pinnen för att få olika avdelningar att samspela och bygga vidare på varandras idéer. 

När det kommer till delsyftena har vi mött alla tre. Genom litteraturstudier har vi fått en 

djupare kunskap och förståelse för de olika begreppen. Det finns fortfarande utrymme 

för att införskaffa ytterligare kunskap, men då tiden varit begränsad har vi fokuserat på 

att ta in det vi hunnit och arbetat ut efter det. Vi har även genom den praktiska tillämp-

ningen i workshopen fått nya erfarenheter och insikter till vårt kommande företag. 

Workshopen genererande i slutändan, efter sammanställning, resultat som vi kan appli-

cera och använda till vår företagsidé och dess koncept.  
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9 Avslutande ord 
Här får läsaren ta del av en metodreflektion där författarna med kritiska ögon granskar 

påverkningsfaktorer till sin studie. Samt en kort beskrivning av författarnas fortsatta ar-

bete.  

 

Studiens trovärdighet hade kunnat höjas genom att ha fler forskningsartiklar kopplade 
till teorin. Avsaknaden beror till största del på att vi har haft det svårt att finna artiklar 
som känns relevanta och kopplade till studiens syfte. Detta trots att vi har använt oss av 
olika sökord och även synonymer till dessa, vi har även använt oss av olika databaser för 
att söka artiklar. Workshopens resultat kan ha påverkats genom deltagarna, där alla var 
studenter på Mälardalens högskola med en viss förförståelse och erfarenheter kring 
ämnet workshopen byggdes upp runt. Även valet av tiden för utförandet kan ha påver-
kat resultatet, eftersom många av deltagarna redan var trötta efter en heldag i skolan.  
Empirin har utifrån den teoretiska referensramen analyserats/diskuterats och tolkats av 
oss som undersökare. Slutsatserna kan därför ha påverkats av vår förförståelse och erfa-
renhet inom ämnet.  
 
Vi har bara utfört en bråkdel av de övningar som säkerligen finns att tillgå, som går att 

applicera på arbetsmetoder. Vår process kommer att fortsätta, i sökandet efter arbets-

metoder att applicera på vårt företag AWKS.  Under slutfasen av detta examensarbete 

har vi funnit ytterligare ett ämne som vi skulle vilja forska vidare på. Vi vill koppla vår 

idé om skärningspunkter genom arbetsmetoder, till resultatet vi fick ut av vår work-

shop, den virtuella whiteboarden. Fokus på forskningsprocessen kan då vara att koppla 

in teorier om intranätets påverkan i att finna skärningspunkter. Vi anser att ett väl fun-

gerande intranät i form av en utveckling av den virtuella whiteboarden kan främja de 

faktorer som Johansson (2005) menar framkallar mönsterbrytande idéer genom skär-

ningspunkter.  
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Bilaga 1 
 

Associera kring en boll 

Syfte: bryta associationshinder och tänka utanför boxen. 

Material: en boll, bild på en boll eller ingetdera (går bra att endast muntligt berätta att 

det är en boll) Går även bra att använda eller variera med andra substantiv. 

Utförande: deltagarna ska försöka komma på så många idéer som möjligt till vad en boll 

kan användas till. Alla idéer stora, små, realistiska eller galna är tillåtna. Det viktiga är 

att försöka tänka utanför de vanliga ramarna för vad en boll är eller kan användas till.   

Tid: ca 15 minuter 

Källa: Mona Tjernberg, 2010 

inspiration från (Johansson, 2005, s. 116) 

Stafettpinnen  

”Stafettpinnen är en enkel metod där man bygger vidare på varandras idéer hela tiden. 

Deltagarna ”skeppar” eller ”faxar” idéerna mellan sig och utmanar varandra att bygga på 

och lägga till fler aspekter och vinklar till idéerna innan man skickar dem vidare. Stafett-

pinnen är en enkel teknik att genomföra, men – liksom brainstorming – inte speciellt 

färgsprakande. 

Steg för steg 

1. Presentera frågeställningen. 

2. Be deltagarna att generera idéer på A4-papper enskilt eller i smågrupper. Se till 

att skapa ett antal så att det inte bara blir en idé per grupp. 

3. ”Faxa” alla idéerna till nästa person eller grupp och be dem lägga till mera stoff 

till idéerna. Det skall vara lite fart på det hela! Efter ett fullgånget varv så får den 

ursprungliga idégivaren möjlighet att färdigställa sin egen idé och presentera den 

för gruppen som avslutning. 

 

Situation: När det inte är alltför komplex frågeställning. När det finns krav på snabba och 

roliga lösningar.  

Omgivning: Goda möjligheter att ”faxa” runt papper till varandra. Generellt är s.k. U-

sittningar sällan att föredra när man genererar idéer. Men i detta fall fungerar det gans-

ka bra. 

Material: A4-papper och lite pennor 

Deltagare: 4-50 
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Tidsram: 5-25 min 

Resultat: Ett mindra antal hyfsat konkreta idéer på kort tid.” 

Källa: (Michanek & Breile, 2007, s. 140) 

Volvo-tutan  

Våga byta bransch för att hitta dolda skatter i form av outnyttjade idéer. 

Bakgrund 

”Vad skulle hända om Nokia eller Ericsson skulle göra en bil? Jo, om Nokia eller Ericsson 

skulle göra en bil skulle man till exempel kunna välja ringsignal, det vill säga kunna välja 

tuta… 

Affärsutvecklarna hos världens biltillverkare är bevisligen innovativa. Det kommer på de 

mest nyskapande uppfinningar som till exempel rullgardinsairbags. Men ju längre man 

jobbar i en bransch och ju mer expert på sitt område man blir, desto svårare har man att 

se på sin bransch med fräscha ögon. Man blir helt enkelt hemmablind.  

För att affärsutvecklarna på Volvo är bilens tuta en så självklar sak att de inte klarar av 

att ifrågasätta den. För ”bilmänniskor” har tutat alltid suttit vid ratten och när man 

tryckt på den har det alltid låtit ”tut”. (Till och med nya bilar från 2000-talet har en liten 

bild på ett posthorn från 1800-talet för att signalera tutans funktion).  

Övning: Ta in utomstående experter för att lösa ett problem. Eller ta din egen expertis 

och lägg den på att utveckla en bransch som du tidigare inte haft något som helst att 

göra med. Och allra helts: ta ett par personer från helt olika branscher och se vad de 

kommer fram till tillsammans.  

Hur skulle en mobiltelefon från Volvos designavdelning se ut förresten?” 

Källa: (Härén, 2004, s. 10) 

Omtolkning och utförande av övning för att passa syftet med workshopen 

Syfte: syftet med övningen är att ta fram olika idéer på hur de olika disciplinerna kan 

sammanföras och skapa nya möjligheter eller förutsättningar. Vi vill få fram så många 

idéer och associationer som möjligt under den utsatta tiden. 

Material: en visualisering av de valda discipliner, post-it-lappar och pennor. 

Utförande: dela in i mindre grupper. Varje grupp får under förbestämd tid associera 

kring de valda disciplinerna och hur dessa kan föras samman. Idéerna skrivs ner på 

post-it-lappar för att inga idéer ska falla bort. 

Kan vi hitta några skärningspunkter mellan disciplinerna?  

Tid: Övningen kan utföras under olika tidsförhållanden men vi har valt att sätta en tids-

gräns på 20-30 minuter och en tid på 10 minuter för efter diskussion.  


