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Sammanfattning 
 

Studien ämnar till att granska och diskutera strategi i ett 

innovationssammanhang för att undersöka hur eller om företag 

kan arbeta strategiskt med innovation. Innovation är en ickelinjär 

process och strategiarbete handlar om att göra bedömningar om 

framtiden. I vilken grad går det att arbeta strategiskt med 

innovation? Studien använder en explorativ metod med kvalitativ 

ansats och en abduktivt slutledning. Vår empiriska grund baseras 

på intervjuer med respondenter inom affärsutveckling och 

nätverkande. Många organisationer arbetar i nätverksmiljöer. 

Dessa nätverk kan vara en bra källa för information och 

kunskapsflöden. Vilket i sin tur maximerar chansen att lyckas 

med innovationsinitiativen. Studiens slutsats är att det är möjligt 

att skapa en riktning men innovationsprocessen är dynamisk. En 

modell har utvecklats för att skapa ett ramverk.  

 

Nyckelord: Innovation, Strategi, Nätverk, Strategisk analys, 

Affärsskapande  
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Abstract 
 

The study intends to examine and discuss strategy in an 

innovation context to investigate how or if the company can work 

strategically with innovation. Innovation is a non-linear process 

and strategy is about making judgments about the future. To what 

degree it is possible to work strategically with innovation? The 

study used an exploratory method with qualitative approach and 

an abductive reasoning. Our empirical basis is based on 

interviews with respondents in business development and 

networking. Many organizations work in network environments. 

These networks can be a good source of information and 

knowledge flows. This in turn maximizes the chances of success 

with innovation initiatives. The study concludes that it is possible 

to create a direction, but the innovation process is dynamic. A 

model was developed to create a framework. 

 

Keywords: Innovation, Strategy, Networking, Strategic Analysis, 

Business Creation 
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1. Inledning 
Vi började vår kunskapsresa inom området innovationsteknik för två och ett halvt år 

sedan. Under denna tid har vi utöver innovationsteknik studerat företagsekonomi 

respektive psykologi. Våra erfarenheter som studenter inom dessa områden väckte 

nyfikenheten som slutligen ledde till detta arbete. Nyfikenheten väcktes genom att 

innovation behandlades i främst tre delar: kommunikation, ledarskap och kreativitet.  

En verksamhetsidé ska enligt Hamrefors (2009) stimulera variabilitet i organisationens 

processer men samtidigt bygga på stabila koncept. Det stabila konceptet ska skapa en 

sammanhållande logik men samtidigt lämna plats till individens egna tolkningar i hur 

denna logik uppfylls. Detta löses genom en samordning av kommunikation och ledarskap.  

Verksamhetsidén förklarar syftet med organisationen, varför organisationen 

överhuvudtaget ska finnas. Enligt Hamrefors (2009) ska detta syfte bygga på stabila 

koncept samtidigt som det stimulerar variabilitet. Kommunikation, ledarskap och 

kreativitet svarar på hur denna verksamhetsidé kan frodas. Kunskapsområdet kan inte 

sluta här, det måste finnas mer till ämnet än dessa delar.  

Problemet var att vi inte visste vart vi skulle rikta vår uppmärksamhet. Vi rörde oss först 

inom området psykologi, som i hur individen upplever innovationsarbete ur ett 

arbetslivspsykologiskt perspektiv eller hur motiveras människor i innovativa miljöer. 

Även om dessa områden är både intressanta och relevanta för ämnet innovationsteknik 

stillades inte vår nyfikenhet. Oturligt nog baserades vårt tycke på en känsla snarare än 

logiskt uppbyggda argument. I det senare fallet hade vi haft en utgångspunkt i vårt arbete.   

Utvecklandet av ämnet var inte en aha-upplevelse, det kom ingen blixt från klar himmel 

utan blev en produkt av många skrotade projekt. Projekt startades och lades ner på 

löpande band, vissa efter tio minuter andra efter en dag. Arbetet började gå ifrån att 

handla om gemensamma kunskaper till en gemensam frustration.  

Vår uppfattning är att kreativitet ses okritiskt som en patentmedicin för 

innovationsverksamhet. Kreativiteten är en vital del av innovation men vi ser innovation 

som ett större fenomen. Alltså är innovation beroende av kreativitet men kreativitet är inte 

nog för innovation. Denna åsikt har grundat sig i innovationsstudier vid Mälardalens 

Högskola. Enligt vår uppfattning behandlas kreativitet och innovation som synonymer 

snarare än att kreativitet är en integrerad del av innovation.  

Denna uppfattning skapade en nyfikenhet. Vi ville röra oss mot ett mer medvetet sätt att 

driva innovationsverksamhet än att ”bara” stimulera kreativitet genom kreativa verktyg 

eller frihet. Vi började röra oss ifrån frihet mot kontroll. Men vad är kontroll och hur kan 

något som innovation kontrolleras? Vi kände ett behov av att berika innovation med ett 

kontrollerande element men frågan var hur. 

Vår bakgrund gjorde det svårt att skapa meningsfulla kopplingar mellan kontroll och 

innovation. Då kontroll sågs som en motpol mot kreativitet som är en vital del av 
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innovation. Vi behövde distansera oss ifrån vårt vetande för att med ett öppet 

förhållningssätt ta oss an problemet. Att se på innovation ur ett kontrollperspektiv bryter 

de flesta innovationsregler vi har lärt oss. Det kontrollerande elementet som utforskades 

var området strategi som motpol mot innovation.  

Det intressanta med denna studie är skärningspunkten, korsandet mellan olika perspektiv 

som genererar meningsfulla utbyten (Johansson 2005). Skärningspunkten sker mellan den 

mer statiska, mer kontrollerande strategin och den mer dynamiska innovationen. Till hjälp 

med perspektivbreddningen använder vi våra respondenter, en affärsutvecklare och en 

VD för ett företagskluster.  Detta arbete skapar en skärningspunkt mellan två ämnen som, 

ur vårt perspektiv, ses som varandras motpoler. Samtidigt som vi exponeras för andras 

perspektiv som tvingar oss att forma våra tankar på ett annat sätt.  

1.1 Bakgrund 
Innovation är ett rörligt mål och en ickelinjär process och i hjärtat av denna process ligger 

sökandet av möjligheter, välja ut de som passar företaget bäst och implementera dessa 

(Bessant & Tidd 2007). Utfallet av ett innovationsinitiativ är alltså osäkert och processen 

som leder dit är dynamisk (Pouya & Esmaeilzadeh 2008) och det enda sättet att ta reda på 

om en idé fungerar är att börja utveckla den (Bessant & Tidd 2007). Innovationer är mer 

än tekniska lösningar och kan exempelvis vara affärsmodeller, processer och erbjudanden 

(Bessant & Tidd 2007).  

Innovationsarbete bedrivs ofta i värdeskapande nätverk i samverkan med andra aktörer 

(Hamrefors 2009, Bessant & Tidd 2007). Detta ställer stora krav på förmågan att 

kommunicera en tydlig profil och få denna profil att fungera i relation till aktörerna 

(Hamrefors 2009). Nätverken exponerar organisationen för meningsfulla kontakter och 

nyskapande kan stimuleras genom mötet av människor med olika erfarenheter (Johansson 

2005).  

Själva strategin kan vara innovativ. Företag kan välja att inte konkurrera på 

konventionella marknader. Utan skiljer sig från marknaden genom att fokusera på andra 

värden och ta bort faktorer som branschen anser nödvändiga. Detta kan skapa möjligheter 

att leverera mer värde till bättre pris. (Kim & Mauborgne 2005)  

Innovationer kan både förstöra nuvarande strukturer och förhållningssätt eller förstärka de 

redan etablerade. Evolutionära innovationer syftar till att stärka och förbättra medan 

omvälvande förstör nuvarande struktur och ändrar om spelreglerna. Omvälvande 

innovationer får stora företag att falla trots att företagen gjorde, enligt praxis, allting rätt. 

(Christensen 2003) 

Den moderna teorin började växa fram under 1980-talet och fokus skiftades från 

planeringsprocessen företagsledningen till att skapa och behålla ekonomisk avkastning 

(Von Krogh, Roos, Roos 2004). Olika skolor med olika perspektiv ger olika förklaringar 

på vad strategi är, hur strategi ska arbetas fram och om det i överhuvudtaget går att ha en 

(Mintzberg 1998). Strategi handlar om att på olika sätt att skapa en referensram för 
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framtida handlingar. Detta kan bland annat göras genom formulering av planer eller 

använda strategin för att definiera företaget. 

Innovationsstrategier handlar om att driva innovationsverksamhet på ett medvetet sätt.  

Och strategiska innovationer handlar om hur företag kan använda innovationer för att 

realisera sin strategi (Bessant & Tidd 2007).  Men om strategi är att planera framtiden 

samtidigt som en innovations utfall är osäkert och innovationsprocessen är icke linjär som 

dessutom sker i komplexa värdeskapande nätverk. Hur kan då innovation främjas på ett 

strategiskt sätt om innovationsarbetet påverkas av denna komplexitet, osäkerhet och 

ovisshet.   

1.2 Problemformulering 
Both, Colomb och Williams (2004) skriver att det är viktigt att skilja på praktiska 

problem och forskningsproblem. Ett praktiskt problem skapar ett obehag och lösningen på 

denna sorts problem är praktisk i sin natur. Ett forskningsproblem, eller forskningsfrågan, 

skapas utav en nyfikenhet att försöka öka medvetandet om detta område.  

Ett forskningsproblem syftar till att öka medvetandet om ett område som måste förstås 

innan för att lösa det praktiska problemet (Both m.fl. 2004). Olsson och Sörensen (2011) 

menar att en problemformulering växer fram genom att en litteraturgenomgång leder till 

en probleminventering. Efter en litteraturgenomgången hittade vi vårt problem: Om 

innovation är ett rörligt mål, hur kan vi då använda strategi som ett verktyg för att sikta 

bättre?  

1.1 Syfte 
Studien ämnar till att granska och diskutera strategi i ett innovationssammanhang för att 

undersöka hur företag kan arbeta strategiskt med innovation. 

1.2 Frågeställning 

 Hur kan innovation främjas på ett strategiskt sätt 

1.3 Tillämpning och nytta 
Denna studie riktar sig till människor som skapar, leder eller är delaktiga i 

innovationsprocesser och vill skapa sig en mer strategisk syn på innovation.  

2. Metod 
Detta avsnitt syftar till att diskutera och argumentera den valda metoden. Metoden är 

redskapet för att realisera studiens syfte. I detta avsnitt redovisas studiens metod. 

Meningen med detta är att läsaren dels ska förstå tillvägagångssättet och dels visa 

studiens validitet.  

2.1 Val av metod 
Vi har valt att använda en explorativ undersökning.  Målet med en sådan undersökning är 

att nå så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt problemområde. För att nå denna 

kunskap måste problemområden undersökas så omfattande som möjligt och för att göra 
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detta används flera olika tekniker för informationsinhämtning. När problemområdet är 

bestämt måste en bred och omfattande informationsinhämtning ske. Det görs för att 

belysa problemområdet och förstå orsakssambandet mellan variablerna. (Olsson & 

Sörenson 2011). 

För att förstå orsakssambanden mellan vald strategi grad av framgång krävs en 

longitudinell studie. Där används ett statistiskt angreppssätt för att följa ett urval och gör 

upprepade mätningar. Men vi saknar resurser för att göra en longitudinell studie. Tiden är 

för knapp och för att göra en longitudinell studie av strategi behövs: flera företag, access 

till deras strategier och en tillräckligt lång mätperiod för att se vilka typer av strategier 

genererar det bästa utfallet.  

I studien används en omfattande teoretiskt del för att förklara ämnena strategi och 

innovation. Detta för att skapa en bred förståelse över vad strategi egentligen är och hur 

detta kan tillämpas på innovationsarbete. Vi gör detta för att skapa ny kunskap som kan 

berika problemområdet med en mer nyanserad bild, samt skapa en grund för intervjuerna. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är detta av vikt för att nå ett gott intervjuresultat.  

En kvalitativ undersöknings syfte är att finna kategorier, beskrivningar eller modeller som 

bäst passar verkligheten (Olsson & Sörensen 2011). Empirin ämnar söka en förståelse om 

hur våra respondenter ser på sin kontext för att kunna relatera det till vårt problemområde. 

Studien närmar sig ett okänt område (respondenternas omvärld) och utfallet från 

respondenten är ovisst. För att studien ska ha relevant empiri behöver den vara av 

karaktären ”stort antal variabler på ett litet antal individer” (Olsson & Sörensen 2011 

s.54). Enligt Olsson och Sörensen (2011) kännetecknar detta den kvalitativa designen. 

Det större antalet variabler syftar till att hanterar komplexiteten i respondenternas kontext. 

En intervju används för att förstå respondentens värld (Olsson & Sörensen 2011). Och vi 

använder respondentens värld för att öka vår förståelse för problemområdet. Vi låter vår 

förståelse för ämnet växa fram mellan teorin och empirin. Där respondenternas sanningar 

om sin omvärld samspelar med den teoretiska referensramen studien står på (Olsson & 

Sörensen 2011). Detta förhållningssätt kallas abduktiv slutledning. 

En utmaning vi stod inför var att lyfta ut den kunskap som är generell hos våra 

respondenter och selektera bort den som är situationsspecifik. Den kunskapen som är 

generell bedömdes kunna fungera i många sammanhang och därför vara av vikt för 

arbetet. Medan den kunskap som är väldigt situationsspecifik är avhängd respondenternas 

kontext och är således inte relevant för vår studie.  

2.1.1 Innovation och kreativitet 

Denna studie är ämnad att skapa ett innovationsbidrag genom att diskutera strategi ur ett 

innovationsperspektiv. För att studien ska lyckas skapa ett bidrag kommer arbetet 

influeras av faktorer som skapar en innovativ och kreativ kultur. Dessa faktorer kommer 

influera vårt förhållningssätt mot varandra i egenskap av författare till denna studie. 
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Att tolerera misstag i organisationen är viktigt för att skapa ett innovativt och kreativt 

klimat (Martins & Terblanche 2003). Samtidigt som om syftet är att vara innovativ blir 

organisationen mer innovativ (Brooke Dobni 2008) och att detta backas upp av tillit, 

kunskapsflöden och lärande (Zdunczyk & Blenkinsopp 2007). I denna studie har vi 

försökt skapa ett nytt sätt att se på innovation och strategi, vilket enligt Martins och 

Terblanche (2003) ökar sannolikheten för att vara nyskapande.  

Vi har försökt att vara öppna mot varandras idéer och börjat utveckla dessa innan vi 

explicit dömer dessa. Detta har skapat många initiativ som tillslut har lagts ner och en hel 

del dyrbar tid har gått till spillo. Men när ny mark ska brytas anser vi att det behövs ett 

mer sökande angreppssätt till ämnet. Ämnena utforskas samtidigt som vi försöker lära oss 

så mycket som möjligt av vår resa. Vi diskuterade våra rådande uppfattningar 

kontinuerligt för att lära av varandra samtidigt som vi har tillit till varandras idérikedom 

och undersöker potentiella möjligheter. Denna tillit har skapat en vilja att undersöka olika 

idéer även om idén, ur den enas perspektiv, inte var bra. 

Vi använde oss av Bessant och Tidds (2007) modell av innovationsprocessen (se 

teoriavsnittet ”Innovationsprocessen 3.2.1”) som en stomme till arbetet. I den första fasen 

ska idéer sökas och genereras. Vi skapar en stor bredd av idéer genom att söka av 

området (innovationsteknik) för möjligheter till nyskapande. I det andra stadiet smalnar vi 

av och riktar in oss (strategi och innovation) för att tillslut skapa något 

(implementeringsfasen, vårt innovationsbidrag).  

I början av denna process valde vi att arbeta efter fasta tider med planerade steg som 

skulle leda upp till ett innovationsbidrag. Tidigt i processen märktes det att en sådan 

planering inte fungerar i en sökande process. Detta förhållningssätt lades snabbt ner och 

processen blev mer öppen, utforskande och spontan vilket ledde till en mer dynamisk 

process 

2.2 Urval 
Vi har valt att använda ett subjektivt urval. Med det menas att respondenterna till denna 

studie inte valdes ut av slump utan att det skedde genom ett aktivt val. Olsson och 

Sörenson (2011) anser att svagheten med ett sådant urval är att göra generalisering om 

respondenternas uppfattning. Men respondenterna väljs inte ut med syftet att skapa 

generaliseringar om våra respondenter i egenskap av sin position. Utan vi söker den 

kunskap respondenterna kan bidra med. Utmaningen ligger i att lyfta ut den kunskap som 

är generell och selektera ut den kunskap som hör till respondentens kontext. 

Våra respondenter valdes efter sin profession. Den första respondenten arbetar som 

affärsutvecklare på en inkubatorverksamhet som drivs i en högskolas regi. Respondenten 

har en rådgivande roll i arbetet och hjälper forskare och studenter med idéer att utveckla 

dessa till affärsmodeller. Innovation handlar om att ta nyskapande idéer och förverkliga 

dessa. Respondenten kontaktades för sin kunskap om vad som krävs för att ta idéer och 

utveckla till affärsmodeller.  
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Den andra respondenten är VD på ett företagskluster i Mellansverige. Klustrets syfte är 

att låta tillväxtorienterade företag arbeta och mötas i en stimulerande miljö som främjar 

innovation och därigenom tillväxt. Ett av klustrets syften är att skapa kontakter och 

nätverk. Nätverk är en vital del av dagens innovationsarbete. Respondenten har därför 

erfarenhet om hur nätverk kan bidra med värde för dess aktörer.   

2.3 datainsamling 
Detta avsnitt ämnar förklara vilken data vi har samlat in och i vilket syfte. 

2.3.1 Primärdata 

Vi använder svagt strukturerade intervjuer. Med det menas att vi har några få 

utgångspunkter för samtalet men dialogen styrs efter vad respondenten tar upp. Om 

intervjun är svagt strukturerad ökar möjligheten att få mer kunskap och information 

(Olsson & Sörensen 2011). Kunskap och information som respondenten annars inte skulle 

ha möjlighet att svara på. 

Intervjumaterialet ska transkriberas för att senare meningskoncentreras (Olsson & 

Sörensen 2011).  Med detta menas att intervjuerna ska spelas in, skrivas ner ordagrant för 

att sedan bearbetas så texten blir mer koncis och kärnfull. Inspelningarna skrivs ner för att 

få respondentens riktiga ord och inte anteckningar om dem. Detta medför att empirin 

återges på ett sådant sätt som överensstämmer med vad respondenten sa och menade.  

2.3.1.1 Design av intervjun 

Vi använde oss av svagt strukturerade intervjuer. Därför använde vi tre grundfrågor som 

hade utgångspunkt i respondenternas roll för studien. I fallet med affärsutvecklaren 

baserades grundfrågorna på: Dennes erfarenhet att skapa affärer av idéer och vilken typ 

av information och resurser som behövs. Frågorna till Vd:n för affärsklustret baseras på 

dennes kunskaper inom nätverkande och nätverkens förmåga att skapa värde och 

innovationer.   

Frågor: Affärsutvecklare 

 Vad har du för roll i utvecklandet av idéerna?  

 Hur ser din arbetsprocess ut? 

 Vilken information eller ramverk baseras dina råd på? 

 

Frågor: VD för affärskluster 

 På vilket sätt skapar klustret värde för företag? Hur arbetar ni med det?  

 Hur väljer ni ut nätverkspartners? 

 Vad har du för roll i den här processen i egenskap av VD? 
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2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är den information som har samlats in vid ett tidigare tillfälle (Olsson & 

Sörenson 2011). Dessa data har inhämtats ifrån databaserna Libhub, Emerald och 

relevanta böcker. De artiklar och böcker vi har valt att basera vårt teoriavsnitt på har 

antagligen baserats på tidigare forskning eller varit skrivna av ansedda praktiker, 

professorer eller doktorander. 

 

2.4 Forskningsetik 
1990 beslutade humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet att höja kvaliteten på 

bedriven forskning inom ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap. Att skapa 

ett krav för hur forskning och undersökningar sköts i Sverige. Forskningskravet har som 

syfte att ge normer för hur forskning ska bedrivas mellan uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare för att se till att all forskningen inte är skadligt manipulativa eller 

på annat sätt negativt påverkar deltagarna och ser till att forskningen i huvudsak sker 

under samma förutsättningar. Våra respondenter fick ta del av dessa etiska 

förhållningssätt i det första mejlet vi skickade. Respondenterna sa inte uttryckligen att 

deras namn skulle vara med. Därför hålls respondenternas namn anonyma. Inte för att 

intervjumaterialet är känsligt men vi har inte fått ett godkännande av våra respondenter. 

För att skydda och informera deltagare och forskare så delas forskningskravet in i 4 

huvudkrav: (Vetenskapsrådet 2002)  

 Informationskravet: Forskarna måste alltid informera deltagarna om deras tänkta 

roll i en undersökning. Vilket syfte undersökningen har och hur eventuell 

information som blivit insamlad kommer att användas av forskarna samt vilka 

villkor som gäller under deras deltagande.  Respondenterna ska informeras om att 

deltagande sker frivilligt och vidare informeras om samtliga huvudkrav.  

 Samtyckeskravet: Deltagare har rätten att själv diktera över sitt medverkande och 

behovet av samtycke från samtliga är ett krav. Detta medför även att deltagare 

själva får diktera över hur länge de väljer att delta och att de har rätten att avbryta 

deltagandet vid behov. Och vid beslut om att avsluta får ingen påtryckning eller 

press förekomma för att få de deltagande att ändra åsikt.  

 Konfidentialitetskravet: Samtliga uppgifter som samlas in under undersökningen 

sker konfidentiellt och vid etiskt känsliga uppgifter bör det i sammanhanget ske 

under tystnadsplikt. Detta innebär även att samtliga personer i undersökningen 

skall känna sig säkra och skall icke kunna identifieras av utomstående parter. Det 

skall även försäkras att samtliga uppgifter som insamlats bara kommer beröras av 

dem som gör undersökningen.  

 Nyttjandekravet: Skall försäkra deltagande om att eventuella personliga 

uppgifter bara kommer hanteras av vederbörande undersökare. Samt att insamlade 

uppgifter icke får säljas vidare eller bistå andra.  
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3. Teorikoppling 
I detta avsnitt utforskas innovation och strategi. Först försöker vi definiera och förklara 

vad innovation är och hur det arbetas med. Sen diskuteras strategi på samma sätt. Till sist 

försöker vi utforska vad innovation och strategi kan betyda tillsammans.   

3.1 Innovation 
Det finns ingen tydlig definition av vad innovation är. Olika skolor använder olika 

perspektiv vid sin definition av innovation (Baregheh, Rowley & Sambrook 2009). Detta 

skapar i sin tur en tvetydighet. Det är viktigt att poängtera att innovation inte bara är 

kopplat till utvecklandet av nya tekniska lösningar. Detta avsnitt försöker ge en tillräcklig 

helhetsbild utan att förlora klarhet i definitionen. 

För att definiera innovation använder författarna sig av Bessants och Tidd (2007) fyra P 

för innovation (process, produkt, position och paradigm).  Dessa P:n utgör varsin 

dimension av innovation: hur organisationen arbetar fram sitt värde (process), 

utvecklandet av nya eller förbättrade produkter och tjänster (produkt), hitta nya eller 

utveckla befintliga marknader (position), förändra de underliggande mentala modellerna 

som vi använder för att se på vår omgivning och vad vi gör i den (paradigm).  

 

 

Innovationens fyra dimensioner efterliknad av författarna (Bessant och Tidd 2007 s.24) 

Dessa fyra sidor av innovation kan antagligen vara radikala (omvälvande, revolutionära 

innovationer) eller inkrementella (evolutionära, förbättrande lösningar) (Bessant & Tidd 

2007). Det handlar om att göra saker helt annorlunda (radikala) eller bättre 

(inkrementella).  

  

Innovation 

Process 

Produkt 

Position 

Paradigm 
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Valued  

performance  

factor 

 

Innovation Radikal Inkrementell 

Produkt Lansering av något helt 

annorlunda 

Produkt/tjänsteförbättring 

Paradigm Förändra spelets regler Förändring av affärskoncept 

Process Producera helt annorlunda  Processförbättringar, lean 

etc. 

Position Hitta nya marknader Fördjupa eller bredda 

existerande markader.  

                 (Bessant & Tidd 2007 s.24) 

 

Författarna utgår ifrån denna definition av innovation. Modeller skapar alltid en 

förenkling av den riktiga världens komplexitet. Detta skapar tydlighet men bilden kan bli 

för förenklad och missar delar av begreppet definition. Vi är medvetna om detta, men 

uppmanar läsaren att se detta arbete som vårt bidrag till att förklara verkligheten genom 

att förklara denna del ur vårt perspektiv. 

3.1.1 Omvälvande och evolutionära innovation 

Den konkurrens som driver evolutionära innovationer är även densamma som driver 

omvälvande. Omvälvande innovationer ändrar spelreglerna i branschen och i vissa fall 

slår ut existerande produkter helt. Omvälvande innovationer kommer många gånger från 

den upplevda konkurrensen mellan företag. Företag känner sig tvingade att överträffa 

konkurrentens erbjudande vilket leder till att dessa skjuter över marknadens behov. Vilket 

ger möjligheter för nya aktörer att ta plats på den existerande marknaden. (Christensen 

2003) 

 

 

     

 

 

 

 

    

”Pattern of disruptive innovation” (Bessant & Tidd 2007 s.230) 

Bilden visar hur Teknologi Y på grund av hård upplevd konkurrens blir för avancerad för 

efterfrågan i Marknad B och skapar en möjlighet till att bli omvälvande i Marknad A och 

slår ut Teknologi X.   

Marknad A 

Marknad B 

Teknologi Y 

Teknologi X 

Tid 
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Omvälvande innovationer bidrar oftast med långsiktig utveckling och förbättrande 

processer där värdeskapande sker enklare och mindre komplicerat. Men denna typ av 

innovationer har en tendens att slå ut eller förstöra för marknadsledande företag. 

(Christensen 2003). Förekomsten av emergerande omvälvande teknologier eller 

marknadstillfällen sker i regel inte hos ledande företag. Eftersom det inte är tydligt vad 

som kommer hända kan man inte förväntas bidra med är det bästa man kan hoppas på att 

hitta dem tidigt. (Bessant & Tidd 2007) 

För att hantera de negativa effekterna av de omvälvande innovationerna för de 

ursprungliga marknadsaktörerna måste de, enligt Bessant och Tidd (2007), skaffa sig en 

uppsättning färdigheter.  

 Göra sig kapabel till att vara på en plats där emergerande innovationer sannolikt 

förekommer. 

 Sätta sig i en position där man kan känna av marknaden och utveckla en 

känslighet för att kunna ta sig an emergerande trender.  

 Förmågan att agera. Att mobilisera sig och vara med och forma nya innovativa 

möjligheter innan de blir marknadsdefinierande.  

Omvälvande innovation skapar oerhörda marknadsmöjligheter för företag som är alerta 

nog. Men omvälvande innovationer är i början inte så attraktiva för stora företag eller 

konventionella marknader då dessa oftast verkar i väldigt speciella områden med 

marknader som är för små för storföretag. Att vänta på tekniken ska mogna och kunna 

etablera sig på de ursprungliga marknaderna är inte heller en bra strategi. Det har visat sig 

att det går bäst för företag som aktivt letar nya marknader för emergerande tekniker. 

(Christensen 2003) 

3.2 Innovationsarbete 
Detta stycke tjänar till att förklara hur vi idag arbetar med innovation. För att förstå 

innovationsarbete sätts detta i ett historiskt perspektiv. Det moderna innovationsarbetet 

tagit sig igenom fyra stadier (Duin, Ortt, Kok 2007). 

 Efterkrigstiden (1950-): karakteriserat av en till synes omättlig efterfrågan. 

Arbetet var väldigt FoU-inriktat och högst prioritet lades vid teknologiska 

framsteg. Marknaden styrdes av ett så kallat technology push. Företagen 

bestämde vad marknaden skulle köpa genom att skapa ett behov efter vad som 

utvecklades. Eftersom efterfrågan var mycket större än utbudet behövde företagen 

inte stor hänsyn på kundvärde och marknad. Detta skapade en stor vetenskaplig 

frihet på företagens FoU-sektioner på bekostnad av de nya produkternas relevans.  

 1960-talet till tidigt 70tal: Marknaden började ställa andra krav än förut. Tanken 

om socialt ansvarstagande genom konsumtion började introduceras. Utbudet hade 

kommit ikapp efterfrågan och marknaden karaktäriserades av ett så kallat market 

pull. Företagen hade nu förlorat sin gynnsamma position och marknaden hade 
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större inflytande av vad som producerades. Företagen frågade bara efter vad 

marknaden ville ha och hade det som utgångspunkt för sina projekt. Detta 

skapades en inkrementalism, förbättringar av redan existerande produkter och 

tjänster.   

 Mitten på 19070talet till början på 80talet– Marknadssektionerna och FoU-

sektionerna började samarbeta. Det skapades en balans mellan market pull och 

technology push. Innovation börjades se som en process som krävde samarbete 

mellan olika interna organisationsdelar. Under denna epok började varje 

innovationsprojekt tillhöra en mängd andra projekt samlat i företagets ”portfölj”. 

Dessa innovationsinitiativ (projekten) utformades för att stödja den generella 

affärsstrategin.  

 Mitten på 80talet till tidigt 2000-tal. Det var två saker som karaktäriserar detta 

stadium: utvecklingen av informationsteknik och kommunikationsmöjligheter 

möjliggjorde (1) Internationella samarbeten och samarbeten utom organisatoriska 

samarbeten. (2) innovationsprocessen blir en integrerad process i företagets olika 

avdelningar och med leverantörer, kunder, lärosäten och andra meningsfulla 

aktörer. Dessa två punkter står till grund i det som kallas innovationssystem.  

3.2.1 Innovationsprocessen 

Grunden i en innovationsprocess kan förklaras väldigt förenklat i tre steg (Bessant & Tidd 

2007). Det första steget handlar om att skapa idéer och innovationsmöjligheter. I det 

andra steget väljer man ut de bästa och i det tredje steget implementeras dessa.  

Innovationsprocessen är ingen linjär process och de flesta innovationer lanseras inte i 

deras ursprungsformer (Pouya & Esmaeilzadeh 2008). Detta gör att organisationen 

behöver skapa en tillräckligt stor dynamisk kapacitet, förmågan att förändra sig 

tillräckligt snabbt när omvärlden kräver det, för att möjliggöra hållbart innovationsarbete 

(Bessant & Tidd 2007).  

  

 

GSI-modellen (Bessant och Tidd 2007 s.20) översatt av författarna. 
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Triggers som genererar innovationstillfällen kan till exempel vara ändrade förutsättningar 

på marknaden eller nya tekniska lösningar som skapar möjligheter. Dessa triggers 

kommer ifrån alla håll så organisationen behöver utveckla känsliga antenner gentemot 

omvärlden. Att välja ut idéer och innovationsmöjligheter handlar mycket om strategiska 

val. Passar innovationen in i verksamhetsidén och har vi färdigheterna för att klara av att 

realisera detta.(Bessant & Tidd 2007)  

Implementeringsfasen handlar mycket om att skapa rätt team och skapa samarbeten som 

förhindrar organisatoriskt motstånd (Govindarajan & Trimble 2010). Resurser behöver 

investeras för att ge en bättre indikator om innovationsinitiativet kommer lyckas (Bessant 

& Tidd 2007). Rätt kunskaper behöver hittas och motstånd behöver förhindras samtidigt 

som resurser behöver investeras för att göra omvärldens reaktioner tydligare. I denna 

process behöver kreativitet och kontroll balanseras, kreativitet hjälper organisationen att 

hitta nya idéer och lösningar medan kontroll ser till att tid, pengar och resurser inte kastas 

bort (Bessant & Tidd 2007) 

Buckler (1996) menar att det är viktigt att organisationens innovationsförmåga överstiger 

förändringstakten i dens omvärld. För att möjliggöra detta måste organisationer utveckla 

lärande i sina processer (Buckler 1996). Det gäller att sortera ut det som inte fungerar så 

processen byggs upp kring organisationens styrkor samtidigt som organisationen blir 

medvetna om sina svagheter (Butler 1999).  

Att kopiera konkurrenters arbetssätt är dömt att misslyckas (Buckler 1996). Så 

organisationen behöver utveckla ett eget sätt att arbeta med innovation. Innovation bör 

ses som en process som inte bara främjar innovation utan också lärande (Butler 1999). 

Denna lärande process blir som mest effektiv om den är medveten och planerad (Buckler 

1996). Det handlar om att reflektera över vad organisationen har gjort och ta med sig 

kunskap till framtida projekt.  

Det är inte nog att bara lära sig lösningen på problem. Då denna lösning oftast blir 

svåröverförbar till andra kontexter. En förmåga att inse bakomliggande orsakerna till 

anledningen till problemet skapar en möjlighet för organisationen att utveckla sitt 

problemlösande. Då detta möjliggör att kunskap blir mindre situationsspecifik och mer 

överförbar. (Buckler 1996) 

3.2.2 Innovationsnätverk 

Innovation kräver många olika slags färdigheter. Det räcker exempelvis inte att ta fram en 

produkt om din tänkta marknad inte kan uppmärksamma och känna ett behov efter den. 

Att förstå att innovation är en multidisciplinär process är viktigt för att lyckas med ett 

innovationsinitiativ. (Bessant & Tidd 2007) 

Att få innovationsprocessen att lyckas handlar mycket få tillgångar till de rätta delarna. 

En individs kapacitet räcker ofta inte till. Denna individ måste hitta andra som kan 

komplettera hans färdigheter. Bessant och Tidd (2007) menar att dessa nätverks syften är 

främst att skapa kunskapsflöden och främja nyskapande genom att generera input från 

individer med andra perspektiv.  
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För stort fokus på nätverkande och kunskapsspridning genom informationsteknologier 

hindrar kunskapsutbytet men samtidigt ökar informationsteknologier möjligheten att 

nätverka oberoende plats och tid (Swan, Newell, Scarbrough, Hislop 1999). Det finns 

alltså både fördelar och nackdelar med informationsteknologier. Fördelen är att 

informationsteknologier skapar möjlighet att nätverka och byta kunskap med aktörer 

oberoende vart de befinner sig. Samtidigt som kunskapsutbytet och kunskapsutvecklingen 

blir bättre genom en närmare social interaktion. Kunskap är information med en kontext 

(Bessant & Tidd 2007). I en social interaktion kan kunskapen återskapas och skapa 

mening hos de olika aktörerna. När kunskap kodifieras till information ökar sannolikheten 

att kunskapen misstolkas (Swan m.fl. 1999).  

Behovet att hålla sig informerad om omvärlden ökar med dagens förändrings- och 

utvecklingstakt. För att hålla sig uppdaterad är det viktigt att meningsfulla utbyten sker. 

Därför behöver företagen föra en aktiv dialog med sin omvärld. Att använda nätverket för 

att få kunskap om exempelvis marknadssituationer och framväxande teknologi är 

effektivare än att försöka skapa en relevant kunskap på egen hand. (Bessant & Tidd 

2007). 

3.3 Strategi  

Strategi är inte ett entydigt begrepp (Krogh m.fl. 2004). Det finns olika skolor eller 

inriktningar som ser på strategi ur olika perspektiv (Mintzberg 1998) . Vad som menas 

med strategi i praktiken beror på vem i organisationen du frågar och i vilken organisation 

du frågar i (Krogh m.fl. 2004). Ur ett historiskt perspektiv syftar ordet strategi till att styra 

arméerna på ett enhetligt sätt och maximera sina chanser att bekämpa motståndaren 

genom att utnyttja sina styrkor (Krogh m.fl. 2004).  

Idag har forskningen på företagsstrategier blivit mer inriktad på varför en del företag 

lyckas bättre än andra. Detta svaras på olika utefter tre perspektiv. (Krogh m.fl. 2004) 

 Konkurrenskraftsperspektivet: Detta perspektiv har sitt ursprung i att strategin 

ses som något som växer fram genom sin omvärld. Företagsstrategin formas alltså 

efter rådande branschstruktur och krafter som påverkar denna struktur.  Hur 

företag ska forma sin strategi blir alltså en fråga om hur deras omvärld ser ut.  

 Det resursbaserade perspektivet: Vilka företag som lyckas eller inte beror på 

skillnader i deras egen potential. Denna potential består av resurser och kapacitet. 

Med kapacitet menas företagets förmåga att genomföra aktiviteter som består av 

komplicerade samarbeten mellan människor och resurser. Dessa resurser 

samspelar med tre marknadskrafter: (1)Efterfrågan: Tillfredsställer vår produkt 

eller tjänst marknadsbehovet bättre än konkurrenternas? (2)Knapphet: Är våra 

resurser svårimiterade och svåra att ersätta? (3)Tillhörighet: Är det vi som får 

värdet av våra resurser? Kommer de oss till godo? 

 Evolutionsperspektivet: Omvärlden är för komplicerad och dynamisk för att 

kunna göra realistiska hypoteser om framtiden. Det företaget kan göra är att 

försöka förbereda sig inför framtiden på bästa sätt. Den mest relevanta mätstickan 

på företagets framgång är dess överlevnad.  
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Mintzbergs (1998) syn på strategi är att strategin består av fem olika delar. Dessa delar 

visar sin del av sanningen men var för sig inte är tillräcklig. Strategi kan alltså innehålla 

alla delar men i varierande grad.  

 Strategi som plan: Medveten planering av händelser och riktlinjer. 

 Strategi som position: Strategi som position handlar om att skapa en värdefull 

plats för företaget genom att matcha företagets kapacitet och mål med dess 

omgivning.  

 Strategi som trick: Strategi kan även vara att lura konkurrenterna genom att få 

dem att tro att ett företag kommer göra något som det inte kommer göra eller tvärt 

om.  

 Strategi som mönster: Strategin är något som växer fram i företaget genom att 

företaget, på något sätt, väljer att agera på det sättet som det gör. Dessa handlingar 

bildar tillslut ett mönster som bygger upp företagets strategi. Strategin är alltså 

något som växer fram ur företagets sammanhang snarare än att det var 

framplanerat.   

 Strategi som perspektiv: Här bestämmer strategin hur organisationen ser på sin 

omvärld. Dessa perspektiv formar organisationen och fungerar som ett ramverk 

för medlemmarnas handlingar.  

Strategi kan både ses som något som planeras (Mintzberg 1998) och något som växer 

fram genom aktiverandet i företagets situation (Pugh & Bourgeois III 2011) (Mintzberg 

1998). Det blir alltså en avsedd och en realiserad strategi. En planerad strategi är att 

företaget planerar aktiviteter. En realiserad strategi är hur det faktiskt blev.  

Att se strategi som något som planeras fram maximerar den (upplevda) kontrollen och 

riktningen. Men aktiviteterna är inplanerade i förväg och skapas det inget utrymme för att 

lära av resan. Organisationen blir mindre benägen att ändra färdriktningen utefter resans 

gång. Det andra synsättet, att strategi är något som växer fram, maximerar lärandet. 

Organisationen har alltså ett stort handlingsutrymme i att lära av resan och forma sig efter 

kraven de möter men minimerar riktning. (Mintzberg 1998).  

Strategi kan även skapa ett ramverk. Detta ramverk påverkar de anställdas 

handlingsutrymme. Strategin löser de stora problemen så att människorna i 

organisationen kan ägna sig åt de små detaljerna. Men detta blir en nackdel när 

omvärlden destabiliseras och branschen får nya spelregler. Handlingsutrymmet förr 

skapade yttre effektivt leder nu i fel riktning och det är oftast en kostsam process att rikta 

om ett företag. (Mintzberg 1998) 

Enligt Pugh och Bourgeois III (2011) är strategi i grund och botten en process där 

företaget gör det bästa av situationen med den information som de har tillgänglig. Och 

strategiprocessen måste vara kontinuerlig då omvärlden är dynamisk (Krogh m.fl. 2004). 

Strategi handlar om utforska, lära och komma på tillvägagångssätt som just då verkar 

bäst. Olika analysverktyg fungerar för att stödja lärandet (Pugh & Bourgeois III 2011). 
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Strategi är alltså en pågående process där människor gör det bästa av situationen utefter 

den information och kunskap dem har om sig själv och sin omvärld.  

3.4 Strategisk analys 
Strategin är en komplex produkt av företaget och dess omvärld. En strategi är alltså bara 

relevant om den fungerar i sin kontext. Därför är det som bygger upp kontexten, nämligen 

interna och externa faktorer av vikt. Krogh m.fl. (2004) skriver att en bra strategisk analys 

kräver mycket tid men genererar i många fall en bra avkastning. Det här avsnittet handlar 

alltså om hur olika metoder kan hjälpa företag att skapa sin strategi. I detta avsnitt delas 

analysen av faktorerna upp mellan externa och interna.  

3.4.1 Externa faktorer  

Externa faktorer analyseras för att förstå företagets omvärld och dess påverkan på 

organisationen. I detta avsnitt tas tre olika analysmetoder upp. Dessa metoder är exempel 

på hur organisationer analyserar företagets omvärld. Fem faktorer kan analyseras för att 

bestämma hur attraktiv branschen är att verka inom (Krogh m.fl. 2004)    

 Hot från potentiella aktörer i branschen: Hur lätt det är att starta företag. Om 

inträdesbarriärerna är låga finns det potentiellt ett större hot från framtida 

konkurrenter. Inträdesbarriärer kan till exempelvis vara: Hur stort är behovet av 

startkapital, hur lojala är kunderna, lönsamhet i branschen generellt (större 

lönsamhet attraherar mer konkurrenter) och hur lätt det är att bedriva 

verksamheten rent juridiskt. 

 Kundernas förhandlingsstyrka: Maktbalansen mellan företaget och kunderna 

bestämmer hur mycket kunderna har möjlighet att pressa företaget utefter sina 

önskemål. Till exempel: Finns det ersättningsprodukter att tillgå, hur 

differentierad är produkten eller tjänsten företaget säljer (mer differentierad – 

mindre alternativ) och hur informerade är kunderna om konkurrenters pris och 

erbjudanden. Vid hög förhandlingsstyrka har kunderna mycket att säga till om och 

skapar således en högre priskänslighet.  

 Leverantörernas förhandlingsstyrka: Maktbalansen mellan företaget och 

leverantörerna. Detta kan exempelvis vara hur mycket det kostar det att byta 

leverantör, hur många alternativa leverantörer finns det och vilken möjlighet för 

leverantörerna att ta över företagets roll i värdekedjan.  

 Ersättningsprodukter: Vilka ersättningsprodukter finns det att tillgå och i vilken 

grad är kunderna villig att ersätta den nuvarande produkten. Vilket behov stillar 

dessa produkter och kan detta behov stillas av andra sorters produkter.  

 Konkurrenssituationen i branschen generellt: Hur stor konkurrens finns det 

mellan befintliga företag. Hur väletablerad är branschen och vilken förmåga har 

befintliga företag att konkurrera.  
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Krafter som påverkar konkurrensen i en bransch (Krogh m.fl. 2004 s.104) 

Pestanalys (Krogh m.fl. 2004): Analyserar politiskt- juridiska förhållanden, ekonomiska 

förhållanden, sociokulturella förhållanden och teknologiska förhållanden. Denna analys 

hjälper företaget att identifiera vilka faktorer som är centrala och relevanta för företaget. 

Krog m.fl. (2004) anser inte att pestanalysen är en tillräcklig analys för företagets externa 

faktorer. Den hjälper inte företaget att svara på hur dessa faktorer relaterar till varandra. 

Men Krog m.fl. (2004) anser att dess värde ligger i att den svarar på vilka faktorer det 

finns för fortsatt analysarbete. 

 

 

Pestanalys (Krogh m.fl. 2004 s.97) 



 

 

17 

 

Scenarioanalys (Krogh m.fl. 2004): Scenarioanalys går ut på att kartlägga faktorer och 

hur dessa påverkar varandra. Företaget behöver identifiera viktiga faktorer men samtidigt 

försöka hålla dessa faktorer så få som möjligt. Om faktorerna blir fler ökar komplexiteten 

och gör analysmetoden svårhanterlig. För att veta vilka faktorer som är relevanta kan det 

vara av vikt att se till vilka faktorer som har haft betydelse historiskt. Men även förstå vad 

som ligger bakom dessa för att veta om dessa faktorer fortfarande är relevanta.   

 

”Exempel på strukturen i en scenarioanalys” (Krogh m.fl. 2004 s.102) 

3.4.3 Interna faktorer 

Interna faktorer ser till företagets egna resurser, hur de samverkar och vilket strategiskt 

värde dessa medför. För att skapa ett strategiskt värde av resurserna måste dessa vara 

(Krogh m.fl. 2004): 

 Värdefulla 

 Sällsynta 

 Svårimiterade 

 Svårersatta 

 Bättre än konkurrenternas 

 Till gagn för företaget  

Dessa resurser bygger upp företagets strategiska kapacitet. Företagets förmåga att 

genomföra sina valda strategier. Den externa analysen analyserar företagets omvärld och 

dess potentiella strategiska val. Den interna analysen ger en indikator om vilka strategiska 
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val som är möjliga. Den interna analysen går ut på att finna de värdedrivande och 

kostnadsdrivande faktorerna. Lära sig hur dessa faktorer fungerar genom att sätta dessa 

faktorer i historiskt perspektiv. Det kan göras genom att analysera hur företaget skapar 

värdet och företagets prestationsförmåga. (Krogh m.fl. 2004) 

Materiella resurser innefattar monetära och fysiska resurser. Immateriella resurser 

innefattar bland annat varumärke, kunskap, processer, klimat och kultur. Immateriella 

resurserna är oftast mest förekommande som strategiska vapen. Exempelvis är monetära 

resurser mer lättillgängliga än att etablera lika väl fungerande kultur som konkurrentens. 

Materiella och immateriella resurser samverkar i olika värdeskapande logiker. Dessa kan 

delas upp i tre logiker: värdekedjan, värdeverkstaden och värdenätverkens. (Krogh m.fl. 

2004) 

Dessa olika konfigurationer av logik ämnar förklara hur värdet skapas i olika 

organisationer. Detta hjälper organisationen att identifiera både värdedrivande och 

kostnadsdrivande faktorer. Värdekedjan används för att förklara företag vars 

värdeskapande logik innefattar inköp, förädling, försäljning (förädlingsföretag). 

Värdeverkstaden ämnar förklara den logik som till exempelvis konsulter eller sjukhus 

använder. Där det centrala värdeskapande handlar att få tillgång till människor med 

problem och expertisen för att lösa dessa. Värdenätverkens värdeskapande logik ligger i 

att värdet skapas i sammanlänkningen mellan olika aktörer. (Krogh m.fl. 2004) 

För att förstå företagets prestationsförmåga måste andra mått än de rent ekonomiska 

beaktas. Detta ger en mer rättvis bild över företagets egentliga kapacitet. Det kan 

exempelvis vara hur kunderna upplever om företaget skapar tillräckligt värde eller om 

företaget kompetensutvecklar företagets anställda i den grad som behövs. (Krogh m.fl. 

2004) 

Sammanfattningsvis handlar intern analys om att hitta interna faktorer som är relevanta 

för företagets värde – och kostnadsskapande. Förstå hur de bakomliggande orsakerna 

påverkar utveckling av dessa. Informationen som genereras vid analysen ligger till grund 

för bedömningen av organisationens strategiska kapacitet. Organisationens förmåga att 

realisera sin strategi. 

3.5 Innovation och strategi 
Golovatchev, Kellmeriet och Budde (2010) menar att en innovationsstrategi bygger på 

organisationens förmåga att samla in information genom sin «innovationsradar» och 

«teknologiska radar». Innovationsradarn ska se till att samla in information rörande nya 

produkter och tjänster som kommer att lanseras inom tre år. Teknologiska radarn har sin 

uppmärksamhet på framväxande teknologier som kanske kan skapa nya produkter inom 

spannet 3-15 år. Dessa två radars ska skapa ett underlag för beslutsfattare om: 

1. (Teknologiska radarn). Skapar en överblick över en viss teknologis relativa 

mognad och dess påverkan på organisationen.  
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2. (Innovationsradarn). Identifierar innovationsmöjligheter och identifierar 

innovationer som kan komma att påverka företaget och förbereda företaget för 

detta. 

Teknologiska radarn skapar alltså i bästa fall en förmåga att se teknologier som inte är 

relevanta för företaget just nu men har potential att bli på lång sikt en framtida möjlighet. 

Detta kan vara ett bra sätt att skapa sig en varningsklocka för innovationer som skapar 

förändringar i marknadens spelregler, det som kallas omvälvande innovationer.  

3.5.1 Strategisk innovation 

Innovation är både riskfyllt och kostsamt samtidigt som en organisations resurser inte är 

ändliga. Strategisk innovation kan ses som att utforska utrymmet i de fyra dimensionerna 

av innovation (process, position, paradigm och produkt) efter strategiska fördelar. Det är 

viktigt att dessa strategiska fördelar ligger i linje med företagets generella strategi och 

verksamhetsidé. Vilka innovationsinitiativ företaget ska gå vidare på kan svaras med 

hjälp av två frågor. (Bessant & Tidd 2007) 

 Vad är vår verksamhetsidé samt generella affärsstrategi och hur kan innovation 

hjälpa oss med dessa? 

 Vad vet vi om området och har vi kompetensen eller tillgång till denna? 

Som exempel går Ikeas affärsstrategi ut på att ”… Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett 

brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser…” 

(IKEA.se 2011-11-23). Förenklat kan vi säga att innovationer som stödjer Ikeas strategi 

är innovationer som antagligen hjälper dem att skapa dessa form- och funktionsriktiga 

möbler eller skapar så låg kostnad som möjligt. Ikea försöker ständigt söka nya lösningar 

på hur deras logistik kan förbättras och anses vara en av dem ledande inom detta område 

(Hellström & Nilsson 2011). Hellström och Nilsson (2011) skriver om Ikeas sätt 

implementera en innovation (en sorts flexibel lastpall) i deras logistik. Om vi analyser den 

här innovationen efter de två frågorna ovan ser vi att Ikea har gjort ”rätt”. Deras 

verksamhetsidé var att leverera form- och funktionsdugliga möbler till ett så billigt pris 

som möjligt. Ikea har en stor kunskap inom logistiklösningar och insåg att denna 

produktinnovation kan ändra om packningsprocessen. Resultatet blev att Ikea kunde 

packa mer effektivt. Vilket stödjer deras idé om att möblerna ska kunna säljas till så låga 

priser som möjligt.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt behandlas resultatet från intervjuerna med studiens respondenter. Intervjun 

var ostrukturerad och respondenten gavs stor frihet i att utforma sina svar. Vi använde 

våra utgångspunkter (se metod) för att strukturera avsnitten. I avsnittet ”Övrigt” togs 

information upp som inte relaterade till frågeställningen men som ändå kunde vara 

relevant för studien. 

4.1. Respondent ”VD” 

Respondenten är VD för ett affärskluster. I klustret verkar 167 företag och är till största 

del finansierad av offentliga medel. 

På vilket sätt skapar klustret värde för företag? Hur arbetar ni med det?  

”Ett plan att göra det på är att förenkla vardagen för företagen (…) Att man ska kunna 

fokusera på idén” (Respondent ”VD”) 

Respondenten menar att klustret hjälper företagen genom att lösa många praktiska 

problem. Hitta kunskaper och resurser som företaget behöver för att kunna bedriva 

verksamheten. Exempelvis kan det handla om juridisk hjälp, tillgång till robotlab och 

verkstad eller kontorslokaler. 

”Alltså oftast är ju inte ensam stark i innovations system (…) men ihop med dem som 

kompletterar dina kompetenser då kan du bli framgångsrik. (…)För någonstans är det 

också viktigt att hitta rätt team – vem eller vilka tillsammans kan fixa den här iden.” 

(Respondent ”VD”) 

Affärsklustrets nätverk skapar möjlighet att skapa dessa team samtidigt som de hjälper 

entreprenörerna med det pågående arbetet i företaget. Enligt respondenten är de tre 

centrala aktörerna i en innovationsprocess är innovatören, organisatören och en 

marknadsförare. Innovatören är den med idén, organisatören är den som löser det 

praktiska och marknadsföraren är den som säljer in idén, skapar efterfrågan och skapar 

visioner. Respondenten säger också att det är de som tidigt inser att de behöver hjälp med 

sin innovationsprocess som har störst chans att lyckas.  

Angående hur klustret stimulerar kunskapsflöden i nätverket svarar respondenten: ”Dels 

har vi väldigt mycket möten och vi tror på det personliga mötet. (…)Men det bygger 

mycket på att du vill dela med dig och att det blir kunskapsflöden ”(Respondent ”VD”) 

Respondenten menar att de skapar företag Träffarna som anordnas av klustret kan vara 

öppna för alla eller ske mellan ett urval som tar upp något som är mest relevant för just 

dem. 

 ”hjälper dem hitta affärer och hjälper dem hitta kontakter inom parken” (Respondent 

”VD”).  
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Klustret hjälper företag att matchmaka idéer med andra inom klustret. De hjälper även 

företaget med att ”mäkla” (respondent ”VD”) deras verksamheter med potentiella 

affärstillfällen.  

Hur väljer ni ut nätverkspartners? 

”vår huvuduppgift är ju hellre att fria än att fälla” (Respondent VD)  

Respondenten berättar sedan att klustret är öppet för de flesta företagen. I ungefär nio fall 

av tio blir företagen godkända att verka i klustret. Klustrets uppgift är inte att döma en 

idé. Företagen ska vara tillväxtorienterade men respondenten menar att det är svårt att 

säga vilken idé som har tillväxtpotential innan idén är testad.  

Enligt respondenten väljs externa kontakter, företag som inte är med i klustret men vars 

verksamheter kan hjälpa de företags som är det, efter renommé. Dessa externa kontakter 

kan till exempelvis vara patentbyråer och advokatfirmor. 

Respondenten säger att klustret hanterar kontakterna i nätverket genom ett CRM-system. 

I systemet bokförs alla företag i ett kundregister och kategoriseras efter automation, IT, 

energi, kreativa näringar och övrig. Dessa kategorier får en person som ansvarar för att ha 

närmare kontakt med företaget. Denna person ska lära känna deras behov, vilka kontakter 

dem söker och vilka affärsmöjligheter de kan ha. Dessa personer har en slags mäklande 

funktion. De försöker sammanlänka företag med idéer inom klustret och skapa möjliga 

internationella affärstillfällen.  

Vad har du för roll i den här processen i egenskap av VD? 

”Vårt uppdrag är ju att vi lever i skärningspunkten mellan högskolan, (…) staden och 

länet (…)och näringslivet. Och om man ritar det som tre ringar så är vi i mitten och 

mycket av min roll blir ju att vara i den mitten” 

Respondenten ser sin roll som att länka samman offentlig sektor, näringsliv och högskola. 

Respondenten anser att problemet med detta är att dessa delar arbetar i olika tempon och 

respondenten ser det som sin uppgift att få dessa att arbeta tillsammans.  Dessa områden 

är ”tre olika världar och de går ju i olika takt” (Respondent ”VD”).  

Respondenten menar att dessa tre områden, högskolan, staden och länet samt näringslivet 

går arbetar i olika tempo då forskning tenderar att ta sin tid. Stad och län arbetar efter en 

demokratisk process och näringslivet styrs efter ”Kvartalstempo” (Respondent ”VD”).  

Övrigt 

 

Respondenten uttrycker sig ett par gånger över att det inte är hennes roll att döma en idé. 

Vi tolkar mycket av hennes svar som att idéer inte går att döma idéer i förväg. 

Respondenten uttryckte sig såhär: 
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”Jag brukar säga som exempel att om någon hade kommit till mig med Spotify för fem 

sex år sen, hade man tyckte att den var bra då eller hade man trott på att det skulle gå. 

Vem är att döma det. På nått sätt så det är mer att jobba vidare med din ide och stötta, hur 

kan man tänka försöka hjälpa till coacha i den men inte döda iden, inte i första taget i alla 

fall. ” (Respondent ”VD”) 

4.2 Respondent ”Affärsutvecklare” 

Respondenten är affärsutvecklare på en inkubatorverksamhet. Denna verksamhet drivs i 

en högskolas regi. Respondenten är också projektledare i ett projekt som handlar om att få 

forskares forskning till marknaden.  

Vad har du för roll i utvecklandet av idéerna?  

”Då har jag bara en rådgivande roll som någon slags affärscoach, kan man kalla det. Jag 

försöker vara med och hjälpa studenterna och forskarna som jag ser är viktigast just då. 

Beroende på vart de är i processen. Alla är inte i samma läge liksom.” (Respondent 

”Affärsutvecklare”) 

Respondenten upplever att hans roll som affärsutvecklare har två syften. När det kommer 

till studenter handlar det mer om en lärandeprocess där studenterna ska lära sig det 

”entreprenöriella tänket” (respondent ”Affärsutvecklare”). Om forskare så uttrycker 

respondenten sig så här: ”då har man forskat om något som kan skapa någon slags nytta i 

samhället på ett eller annat sätt. Och då tycker jag att det är viktigt att den kommer ut på 

marknaden” (Respondent ”Affärsutvecklare”) 

Av juridiska själ avbryts samarbetet mellan inkubatorverksamheten och forskarna samt 

studenterna ”när de börjar fakturera och tjäna pengar. Det har med skolan att göra. Då får 

de inte vara kvar” (Respondent ”Affärsutvecklare”).   

Hur ser din arbetsprocess ut? 

Respondenten arbetar efter en metodik som ” Bland annat går det ut på att hitta 

målgrupperna, hitta nyttan varför ska jag köpa det här, intäkter, kostnader, 

distributionskanaler, aktiviteter, partners, resurser och allt det här tillsammans.” 

(Respondent ”Affärsutvecklare”).  

Vid flera tillfällen säger respondenten att mycket av arbetet går ut på att få idén så 

utvecklad så det går att testa den. Processen går till så ”Att man testar och testar och 

testar” (Respondent ”Affärsutvecklare”). Men även att idén kan behöva ändras eller 

omformuleras. ”Man kanske säger att: Ah, det här kanske kan funka, nu går vi ut och 

testar. Äh det funkade inte, nu backar vi och så man modulera om lite.” (Respondent 

”Affärsutvecklare”). 

Att affärsutveckla handlar mycket om att testa idén, fråga de intressenter som är relevanta 

och utvärdera. ”Fråga och lyssna. Är det där bra? Det är inte så komplicerat” (Respondent 

”Affärsutvecklare”).  Och involvera kunderna tidigt, ”Frågar man inte kunderna så 

kommer man antagligen med något ingen vill ha.” (Respondent ”Affärsutvecklare”).  
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Vilken information eller ramverk baseras dina råd på? 

”Först och främst behöver man ha jobbat en del ute i näringslivet, kanske jobbat med 

försäljning och marknadsföring och förstå hur business funkar” (Respondent 

”Affärsutvecklare”). 

På frågan hur respondenten hittar idéns kommersiella bäring lyder svaret ” mycket känsla 

är det” (Respondent ”Affärsutvecklare”). Men respondenten lägger snabbt till att 

metodiken ”ligger i botten för att knyta ihop säcken, det blir stommen i resonemangen” 

(Respondent ”Affärsutvecklare”).  

Erfarenheten genererar ett know-how om hur business fungerar och vad som brukar 

fungera på marknaden 

Övrigt 

Vid intervjun kommer nätverk upp ett flertal gånger. Respondenten anser att nätverket är 

bra då det kan användes till att matcha idéer med rätt människor eller lösa praktiska saker 

på ett bra sätt. ”… behöver någon hjälp med bokföring eller momsdeklaration – det är ju 

tråkiga grejer, men det dyker ju upp liksom”  
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5. Analys och diskussion  
Det verkar vara svårare att göra relevanta planer för framtiden om omvärlden är 

snabbföränderlig och komplex. Komplexiteten gör det svårare att förstå vilken 

information som är relevant. De aktörer som påverkar och påverkas av verksamheten ökar 

med ett utökat samarbete i nätverket.  Planen är utarbetad efter det egna rådande 

perspektiv på omvärlden och planens relevans är avhängt hur perspektivet 

överensstämmer med den faktiska framtiden.  

Krogh m.fl. (2004) hävdar att ett bra strategiskt arbete oftast genererar en positiv 

nettoeffekt. Mintzberg (1998) menar, i ett strategisammanhang, att det i princip aldrig går 

exakt som planerat men strategin riktar aktiviteterna vilket ökar chansen att hamna 

någorlunda rätt. Analysmetoder och verktyg stödjer organisationens lärande om faktorer 

som avgör strategin (Mintzberg 1998). Strategiskt arbete handlar om att skapa sig en 

relevant bild av omvärlden och dess krafter för att kunna handla så rätt som möjligt. 

Omvärlden kan kategoriseras upp i externa och interna faktorer. Den externa analysen 

analyserar hur omvärlden påverkar organisationen. Den interna analysen riktar in sig på 

att analysera företagets strategiska kapacitet. Vilket innebär att de interna faktorerna ger 

en indikator vad företaget klarar av att realisera.  

Båda respondenterna talade om svårigheten med att i förväg veta vilka idéer som blir bra 

affärskoncept. Respondent ”Affärsutvecklare” nämnde hur viktigt det är att skapa sig en 

uppfattning om idén kommer fungera genom att lyssna och känna av ”kunder” och 

förmågan att ändra om idén utefter denna uppfattning. Förmågan att ” backa och 

modulera” om vid behov. Innovationer lanseras oftast inte i sin ursprungsform (Puoya & 

Esmaeilzadeh 2008) och det enda sättet att veta om en idé fungerar är att börja utveckla 

den (Bessant & Tidd 2007). Mintzberg (1998) pratar om att se strategi som framväxande 

eller planerad. Det kan vara mer meningsfullt att tala om strategi som organisationens 

förmåga att forma framtiden. Eftersom den realiserade strategin antagligen inte ligger i 

linje med den planerade. Men tack vare planen hamnar vi närmare målet än utan. 

Samtidigt som strategin är en produkt av organisationens kapacitet (interna faktorer) och 

externa faktorer (Krogh m.fl. 2004). 

I takt med att omvärlden förändras måste organisationens strategi förändras. Detta medför 

att strategi är en pågående process som måste uppdateras. Analysverktygen kan inte skapa 

en färdig strategi men de stödjer lärandet om organisationen och omvärlden. Det handlar 

om att skapa sig tillräckligt bra kunskaper om organisationen och dess omvärld för att 

göra relevanta beslut. Kunskaperna behöver uppdateras i takt med omvärlden och 

organisationens förändring. Detta möjliggör för beslutsfattare att ta beslut med relevant 

information som underlag.  

Både respondent ”VD” och Swan m.fl. (1999) anser att kunskap utvecklas bäst genom 

social interaktion eller det ”personliga mötet” (Respondent ”VD”). Men 

informationsteknologi möjliggör informationsspridning mellan fysiskt åtskilda aktörer. I 

bästa fall bör organisationen vara fysiskt nära sitt nätverk för att skapa maximalt med 

kunskapsutveckling. De innovationsinitiativ som lyckas bäst identifierar vad de behöver 
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och skapar sitt team så tidigt som möjligt (Respondent ”VD”). Bessant och Tidd (2007) 

menar att innovationsinitiativ kräver olika kompletterande kompetenser. Respondent 

”VD” använde sig av ett CRM-system där företagen i klustret kategoriserades. Denna 

kategorisering hjälper klustret att skapa kontakter mellan aktörer i klustret, externa 

aktörer och potentiella affärstillfällen.  

Nätverken kan vara en bra källa till information, kunskap och kompetenser (Respondent 

”Affärsutvecklare”, Bessant & Tidd 2007, Respondent ”VD”). Informationen hjälper 

organisationen att skapa sig en aktuell och relevant omvärldsuppfattning. Nätverkens 

kompetenser och kunskap hjälper organisationen att föra sitt arbete framåt genom att lösa 

organisationens problem snabbare än organisationen själv kan lära sig.  

Innovationsarbete har historiskt sätt styrts av ”market pull”, ”technology push” eller en 

mix av båda (Duin m.fl. 2004). Respondent ”Affärsutvecklare” menade att det är viktigt 

att höra med kunderna om de vill ha produkterna. Det handlar alltså om förmågan att 

kunna tillfredställa behovet (market pull) eller kunna skapa ett behov (technology push).  

Det kan vara bra att utarbeta underrättelsefunktioner som spanar på framväxande teknik 

och innovationsmöjligheter (Golovatchev m.fl. 2010). En känslighet behöver utvecklas 

för att förstå framväxande teknologiers potential, framväxande trender och hur dessa 

påverkar organisation. Samtidigt som organisationen måste ha en förmåga att ställa om 

sig och agera snabbt.  

Samma tanke kan överföras på ”market pull”. Organisationen upprättar 

underrättelsefunktioner som ser på framväxande samhällsförändringar för att kunna forma 

om sin kapacitet för att tillfredställa dessa nya behov. Men att bara beakta markadens 

behov kan leda till inkrementalism (Duin m.fl. 2004).  

Innovationer är inte bara tekniska lösningar (Bessant & Tidd 2007). Möjligheterna till 

innovationen kan utforskas i dess fyra dimensioner. Innovationsmöjligheterna finns 

förutom i nya produkt- och tjänsteerbjudanden, i nya sätt att se på organisationen och vad 

den gör (paradigm), nya sätt att producera värdet (process), introducera erbjudandet på 

nya marknader (position). Dessa innovationsmöjligheter måste värderas utefter sin 

verksamhetsidé. Det gäller att svara på frågan hur innovationen kommer att stödja 

organisationen syfte och ta reda på om organisationen har kapacitet att realisera 

innovationsinitiativet eller hur den kan tillskansa sig denna kapacitet.  

Organisationer som arbetar med innovation siktar efter ett rörligt mål i en komplex 

nätverksmiljö samtidigt som omvärlden är i ständig förändring. Det är svårt att rikta 

innovation samtidigt som att det enda sättet att verkligen veta om en idé fungerar är att 

börja utveckla den. Detta leder till att organisationens förmåga att planera aktiviteter 

minskar.  
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6. Slutsats/Innovationsbidrag 
Att skapa en strategi handlar som sagt om att utforska, lära sig, ta del av relevant 

information och därigenom bestämma vart företaget behöver ta sig och vad det ska göra. 

Detta ska ses som en pågående process. Strategin kan ge en riktning men aldrig sikta 

exakt. Med andra ord måste organisationen bestämma sig för ett mål, startar 

innovationsinitiativet och improvisera de första stegen utifrån den information och 

kunskap de har tillgänglig. Denna information och kunskap måste uppdateras när den inte 

längre är aktuell. Detta ställer stora krav på organisationens lärande. Ett effektivt lärande 

tillåter processen att vara dynamisk.  

Riktningen måste stödja verksamhetsidén. Innovationsinitiativet bedöms i vilken grad 

det önskade utfallet stödjer organisationens syfte.  Men det enda sättet att ta reda på om 

idén verkligen fungerar är att börja utveckla denna. Och innovationsledaren, den eller 

dessa som leder innovationsinitiativet, måste vara beredda på att omvärdera och 

ommodellera vid behov.  

Organisationen behöver skapa underrättelser om marknads- och teknologiska 

förändringar som skapar nya behov eller teknologiska möjligheter. Dessa ska se vilka 

förändringar i marknaden och tekniken som kan vara relevant för organisationen på kort 

och lång sikt. Med det menas att organisationen ska kunna identifiera förändringar som 

sker nu och tolka framväxande förändringar för att se hur dessa kan komma att påverka 

organisationen i framtiden.  

Möjligheterna i förändringarna ska relateras till utrymmet organisationen har att skapa 

innovationer genom de fyra dimensionerna (produkt, paradigm, position, process). Det 

gäller för organisationen att se vilka möjligheter eller krav som marknads- och 

teknologiska förändringarna skapar i de fyra dimensionerna. En radikal förändring i 

marknaden kan kanske kräva av organisationen att de måste omtolka vad de gör 

(paradigm) eller introducera sina produkter på en helt ny marknad (position). En ny 

teknik kan ge företaget bättre logistik (process), den nya tekniken kan även vara 

produkten (produkt).  

Organisationen behöver beakta hur omgivningen påverkar och formar organisationen 

(externa faktorer). Ställa det i relation till företagets strategiska kapacitet (interna 

faktorer). Frågan blir då hur omgivningen ser ut och vad klarar vi av att realisera i denna 

omgivning. Nätverket är en stor del av organisationens förmåga att realisera sina 

strategier. Organisationen behöver identifiera de kompetenser och den information som 

behövs för att starta innovationsinitiativets första steg. Undersöka om det finns i nätverket 

eller hur organisationen kan skapa access till dessa aktörer. 
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”Strategi ur ett innovationsperspektiv” Egen modell 

Denna modell sammanfattar hur organisationer kan skapa riktning i sina 

innovationsinitiativ. Riktningen är en produkt över hur interna och externa faktorer 

påverkar och samverkar med varandra, vilken verksamhetsidé organisationen har, 

vilka möjligheter kommer genom förändrade marknadsbehov och teknologiska 

förändringar samt vilken information, kunskap och vilka kompetenser organisationen 

har tillgång till via sitt nätverk.  

För att svara på vår ursprungliga frågeställning så kan företag arbeta strategiskt med 

innovation genom att identifiera hur de externa faktorer påverkar organisationen nu 

och hur de kan påverka i framtiden. Se till de interna faktorerna för att skapa sig en 

uppfattning om företagets strategiska kapacitet, förmågan att klara av den valda 

strategin. Organisationen behöver se vilket utrymme för innovation verksamhetsidén 

ger, innovationen måste helt enkelt stödja organisationens syfte. Genom att identifiera 

nätverket kan företaget skapa en uppfattning vilka kompetenser och vilken 

information organisationen har access till. Eftersom innovationsarbete kräver flera 

kompetenser ger nätverket en bra indikator på vilka innovationsinitiativ som är 

möjliga med nuvarande nätverk eller hur organisationen bör komplettera sitt nätverk 

med andra aktörer. Genom att skapa sig en uppfattning om vilka möjligheter 

förändrade marknadsbehov eller teknologi ger underlättar i vilken del av 

dimensionerna (produkt, process, paradigm, position) organisationen kan börja 

utforska möjligheterna till innovation.  

Innovationsprocessen är dynamisk. Organisationen bör se strategin som en 

framväxande process. Detta första steg ger en riktning på innovationen. Men allt 

eftersom organisationen lär sig mer kan innovationsinitiativet behöva ändra riktningen 

för att realisera strategin.    

 

Nätverk 

Marknads-
behov och   

teknologiska 
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