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Sammanfattning 

Inledning: Studien syfte är att författarna med hjälp av att skapa en innovationsprocessmodell 

ska belysa kunskapens betydelse som en resurs i innovationsprocessen. 

Metod: Författarna har med en kvalitativ forskningsmetod genomfört sex stycken semi-

strukturerade intervjuer ned personer som har anknytning till svenska science parks. 

Teori: Studien bygger på teorier om innovation, kunskap, lärande organisationer, 

kunskapsöverföring och nätverkande. 

Resultat av data: Resultatet visar att respondenterna har en positiv syn på kunskapens 

betydelse som resurs i innovationsprocessen. 

Analys: Respondenternas svar bekräftar studiens teorier men uttrycker sig ofta i andra termer 

och belyser vissa aspekter olika viktiga. 

Slutsats: Studien ger en generell bild av kunskapen och kunskapsöverföringens betydelse för 

innovationsprocessen. 

Nyckelord: Kunskapsbaserad resurs, innovationsprocessen, nätverk, kunskapsöverföring. 

Abstract 

Background: The purpose of this study is to show the importance of using knowledge as a 

resource in the innovation process by using an innovation process model made by the authors. 

Method: The authors have used a qualitative research strategy by performing a semi 

structured interview with six people connected to Swedish science parks. 

Theory: The scientific theories used in this study are based upon science on innovation, 

knowledge, learning organizations, knowledge transfers and networking.  

Result: The result of the data research shows that the respondents have had a positive view on 

knowledge as a resource in the innovation process.  

Analysis: The answers made by the respondents have confirmed the scientific theories 

presented in this study. Although they often use different expressions, and have a different 

view about what is most useful. 

Conclusion: The study creates a general picture about the importance of knowledge and 

knowledge transfers in the innovation process. 

Key words: Knowledge based resource, the innovation process, network, knowledge transfer. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla svenska skattebetalare, våra respondenter, handledare- och 

studenterna i våran handledningsgrupp för bra feedback och konstruktiva kritik.  

Till sist vill vi tacka Kung Carl XVI Gustaf, Birgit Friggebo för sin fantastiska inställning till 

att glömma och förlåta samt Carl Bildt för sin starka insatts och fantastiska tal vid kalabaliken 

i Rinkeby 1992. (För övrigt anser vi att Liza Marklund bör ha nobelpriset i litteratur, annars 

får dom minsann ge det till  Jan Guillou för de fantastiska böckerna om Arn.) 

PS. Don´t Hassle with the Hoff. 
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1. Inledning 

Inledningsvis kommer författarna att beskriva bakgrunden till studien om kunskapsöverföring 

i innovationsprocessen. Först kommer författarna att presentera en generell bild av ämnet. 

Därefter beskrivs de problem som författarna uppfattat är för studiens syfte intressanta att ta 

upp. Vidare presenterar författarna studiens syfte och den frågeställning som kommer att 

ligga till grund för resterande delen av arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Kunskapsöverföring har kommit att bli en central del inom ämnet Knowledge management. 

Alavi och Leidner definierar knowledge management som identifiering och utnyttjande av 

kollektiv kunskap i organisationer som en form av konkurrensmedel(Alavi och Leidner, 

2001). Newell m.fl. definierar ämnet som strategier, verktyg och metoder som organisationer 

kan använda sig av för att göra kunskap till en resurs(Newell, Robertsson, Scarbrough & 

Swan, 2009). Författarna kommer att använda denna definition av kunskap, som en resurs 

som går att använda till att skapa värde. Det finns sedan tidigare en stark kritik mot ämnet 

knowledge management, eftersom många knowledge management-projekt tenderar att 

misslyckas.  

Jonsson (2012) menar att anledningen till att många knowledge management-projekt och 

initiativ ofta misslyckas beror på att de som genomför projekten har en allt för smalt fokus på 

vilka verktyg och metoder man kan använda, att samla all kunskap organisationen besitter i 

enbart databaser sällan räcker för att göra en större skillnad.(Jonsson, 2012, ss. 23-25) 

Schönström (2005) är av samma uppfattning och menar att mycket av kritiken beror på att 

kritiker inte tar hänsyn till att knowledge management är ett ungt ämne som utvecklats 

mycket de senaste åren. Schönström menar att vi idag befinner oss i den tredje generationens 

knowledge management synsätt, där mycket av fokus ligger på överföringen av kunskap 

mellan individer som sociala aktörer och menar att mycket av dagens knowledge management 

forskning handlar om kunskapsnätverket och social interaktion. 

DeCarolis och Deeda (1999) säger att kunskap är en av de mest betydelsefulla strategiska 

resurserna en organisation har i en långsiktigt överlevnads perspektiv(Donate & Guadamillas, 

2011). Det blir allt vanligare att företag samtalar kring den förmåga som kunskap har och hur 

man ska se till att dela den inom sin interna organisation så väl som i sin externa 

omgivningen(Jonsson, 2012. S. 9). Trots att knowledge management blivit ett allt vanligare 

begrepp så är det inte en självklarhet i hur man ska använda sig av det på ett korrekt sätt som 

gynnar organisationer. Kogut & Zander (1992) säger att inom ledarskapslitteratur har kunskap 

börjat beskrivas som en allt viktigare resurs inom organisationer i dess strävan att behålla en 

konkurrenskraft jämt emot andra aktörer på marknaden.(Greiner, böhman & Krcmar, 2007)  

Innovation är en icke-linjär process. Den ska inte bara ses som teknisk term utan även som 

produkten av gynnsam social interaktion och som en process av interaktivt lärande mellan 

organisationer och dess omgivning.(Harmaakorpi & Melkas, 2005) 
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Jonsson (2012) definierar kunskapsöverföring som en del av lärandekultur, där man skiljer 

mellan information och kunskap. För att information ska bli till kunskap måste det finnas en 

vilja att omsätta och utnyttja den i praktiken. Om så ej sker blir inte kunskapen en strategisk 

resurs och konkurrensmedel.(Jonsson, 2012. S. 194) 

I denna studie kommer författarna att undersöka några aspekter ur den tredje generationens 

knowledge management-perspektiv och se hur människor inom kunskapsintensiva 

organisationer uppfattar kunskapens och kunskapsnätverkets fördelar i innovationsprocessen. 

Författarna har valt att intervjua personer med aktiva roller inom några av Sveriges Science 

parks. Författarna har utgått ifrån Sveriges science parks och inkubatorers (Sisp) definition av 

vad en Science park innebär och valt att använda dom som en kunskapsintensiv plats och vad 

som på förhand kan ses som en bra kandidat till att vara organisationer som kan ha nytta av att 

använda sig av tredje generationens knowledge management-perspektiv.   

”Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva 

tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som 

en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform 

för större innovations- och utvecklingsprojekt.”(Sisp, 2013) 

1.2 Problemformulering 

Kunskapsöverföring inom och mellan organisationer är i sig komplext till naturen och kräver 

därmed fortsatt forskning(Wilfredo, Lopez & Esteves, 2013). Innovationsprocessen är en 

fyrastegsmodell, upptäcka möjligheter, tillförskaffande av resurser, göra verklighet av sina 

ansträngningar och skapande av värde (Bessant & Tidd, 2011. S. 25) 

1.2.1 Internt kunskaparbete 

Med kunskapssamhällets intåg har antalet kunskapsarbetare och kunskapsintensiteten i 

arbetsuppgifterna inom organisationer kommit att öka vilket i sig har medfört att kunskap 

blivit en av de viktigare resurserna i att kunna uppnå konkurrensfördelar. Därmed har kraven 

på organisationers förståelse av kunskapers strategiska fördelar ökat samt att förstå hur 

kunskapen ska överföras. Vidare behöver organisationer ha strategier kring företagets 

kunskapsarbeten som besvarar vilken typ av kunskap som organisationen är beroende av i 

framtiden. Detta bekräftas av Styhre (2011) som menar att kunskapssamhället i sig inte 

innebär att vi per automatik är mer intelligenta i dagens samhälle utan han menar att arbetet 

kring kunskapsöverföring är viktigt i strävan om att bli en intelligent organisation. Att bara 

samtala kring lärande och kunskap ger i sig inget direkt värde och därmed inte i heller 

utveckling och innovation åt företag. Organisationer måste reflektera kring betydelsen av de 

lärdomar och kunskaper man tillförskaffar sig genom olika aktiviteter och prestationer. För att 

bli en lärande kunskapsorganisation måste kunskapsarbetet genomsyras i dess helhet och det 

bör finnas en gemensam vision som motiverar till kunskaparbete.(Jonsson, 2012. ss. 14-16, 

218-219) Lärandet blir en stående konkurrensfördel och har förmågan att leda till nya idéer 

inom organisationen när man arbetar på ett strategiskt korrekt sätt.(Alvesson & Sveningsson, 

2007. S. 279) I innovationsprocessers andra steg som innebär tillförandet av nödvändiga 

resurser måste man göra strategiska val. Bygger innovationen på något som organisationen 

har kännedom om, eller kan organisationen snabbt och lätt tillförskaffa sig nödvändiga 
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kunskaper. I innovationsprocessens fjärde och sista steg som innebär skapande av värde har 

organisationer möjlighet att sammanfatta processens helhet och ta lärdomar för 

framtiden.(Bessant & Tidd, 2011. ss. 26-27)  

När en organisation visar på brister i förståelsen kring kunskapens strategiska fördelar och 

dess konkurrensfördelar samt sättet man arbetar med dessa frågor och problem internt går 

organisationen miste om potentiella innovationsmöjligheter. Kunskapen blir även en 

nödvändig del i innovationsprocessens tillförskaffande av nödvändiga resurser. Det blir därför 

viktigt att reflektera kring kunskapens och lärandets betydelse för organisationens utveckling 

samt vilka strategier och den struktur man formar för att främja kunskapsarbetet. En 

organisations medvetenhet kring kunskapers betydelse och organisationens gemensamma 

kunskapsvision ligger till grund för ett bra kunskapsarbete.  

1.2.2 Kunskapsöverföringen 

Styhre (2003) säger att kunskap är komplext och svårt att fånga upp och synliggöra då den 

sitter förankrad hos enskilda individer (Jonsson, 2012. S. 13). Problemen är på vilket sätt man 

ska arbeta på för att främja överförandet av kunskap. Att skapa en lärandekultur inom 

organisationer kan öka möjligheterna till kunskapsöverföring.(Jonsson, 2012. S. 162, 204-

207) Ledarna inom organisationer har till uppgift att inspirera och motivera medarbetare till 

att vara en del av skapandet och överförandet av kunskap(Donate & Guadamillas. 2011).  

Då kunskap till stor del sitter förankrad hos enskilda individer så är det av intresse för 

organisationen att man är villig att överföra den. För att främja överförandet av kunskap kan 

organisationer arbeta med att upprätta en lärandekultur som syftar till att medarbetare ska vara 

villiga att delta i kunskapsarbete samt kunskapsöverföring. 

1.2.3 Nätverkande 

Kunskapssamhället har medfört att organisationer har ändrat sina strukturer ifrån hierarkiska 

till att vara mer nätverksbaserade som en del i att tillförskaffa sig mer kunskap(Jonsson, 2012. 

S. 14). Organisationer kan genom samverkan i externa nätverk tillförskaffa sig användbar 

kunskap som kan vara en resurs för att kunna konkurrera på marknaden. Men om inte 

organisationen visar förståelse för betydelsen av att hämta in extern kunskap så riskerar 

företag att gå miste om dess fördelar.(Peña, 2002) Nätverkande är den största källan till 

tillförskaffande av kunskap(Wilfredo, Lopez & Esteves, 2013).  I innovationsprocessens 

tredje steg som innebär att man ska göra verklighet av sina ansträngningar så kan man 

sammanföra olika typer av kunskaper vars syfte är att hjälpa processen framåt.(Bessant & 

Tidd, 2011. S. 26)  

Bristande förståelse och engagemang för den externa kunskapen medför att organisationer 

riskerar att gå miste om viktiga förutsättningar som kan leda till utveckling och innovation. 

Genom samverkan med andra kan organisationer tillförskaffa olika typer av kunskap som har 

positiv påverkan på innovationsprocessen. Att koppla samman organisationers existerande 

kunskaper med kunskaper tillförskaffade i externa nätverk kan medföra att en 

innovationsprocess lyckas. I denna del är det även av vikt att organisationer har lyckats med 

de två föregående stegen med att upprätta en vision om att bli en kunskapsorganisation och en 

kultur som främjar kunskapsarbete. 
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1.3 Syfte & Forskningsfråga 

Syftet med studien är att författarna med hjälp av en egenutvecklad innovationsprocessmodell 

påvisar kunskapers betydelse som en resurs i innovationsprocessen. Författarna ska även 

besvara vilka grunder som behövs för att organisationer ska kunna tillförskaffa sig kunskap 

som en resurs i sin innovationsprocess. Författarna kommer att belysa vikten av att samföra 

intern kompetens med kunskap hämtad utanför organisationen. Samt att även belysa olika 

typer av kunskapers påverkan på innovationsprocesser och på hur de kan överföras internt och 

externt. 

För att besvara studiens syfte har författarna formulerat en forskningsfråga som kommer att 

ligga till grund för slutsatser och analys. 

 Vilka interna förutsättningar behövs för att tillförskaffa sig kunskap till 

innovationsprocessen? 

För att underlätta att besvara forskningsfrågan har författarna formulerat två delfrågor: 

-Vilka metoder för kunskapsöverföring är lämpliga att använda med hänsyn till om kunskapen  

är implicit eller explicit?  

-Vilka möjligheter finns det att tillförskaffa kunskap till innovationsprocessen externt? 

1.3.1 Innovationsbidrag 

Författarna har för avsikt att utveckla en innovationsprocesssmodell med ett 

kunskapsperspektiv som syftar till att skapa en förståelse för kunskapen och lärandets 

betydelse i innovationsprocessen. Författarna menar att denna modell ska komma till 

användning för innovationsstudenter, studiens respondenter och organisationer som strävar 

efter att vara innovativa och skapa innovation.  

Studien kommer att läggas upp på databasen diva, där studenter kan ta del av den. Vidare 

kommer rapporten även att skickas till studiens respondenter och de organisationer 

respondenterna är verksamma inom. Författarna kommer även att skicka studien till Sisp, då 

studiens respondenter ingår deras nätverk då författarna anser att andra organisationer inom 

deras nätverk kan ha nytta av studiens resultat. 
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1.4 Disposition 

I denna figur visas studiens disposition. 

Figur 1. Disposition  
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2. Metod 

I metodkapitlet redogörs för  vilket vetenskapligt förhållningssätt författarna har valt att utgå 

ifrån till denna studie samt motivera varför denna lämpat sig för studien. Därefter 

presenterar författarna vilken metod som använts till insamlingen av empirisk material. 

Författarna kommer också föra argument angående studiens forskningskvalité och 

trovärdighet. 

2.1 Litteraturstudie 

För att bilda oss en större förståelse för knowledge management som ämne har författarna 

genomfört en litteraturstudie. Artiklar söktes via abi/inform global och Emerald, dessa har 

valts eftersom de riktar sig till samhällsvetenskapliga ämnen. Författarna beslutade att enbart 

gå igenom så kallade ”peer rewieved” artiklar i och med att det innebär en viss garanti för att 

artikeln uppnår ett viss vetenskapligt djup. Sökorden som användes var: knowledge 

management, innovation och i en del fall innovation networks. Sökorden begränsades till titel 

eller key words. Författarna valde även att begränsa artiklarna till att vara publicerade efter år 

2000 och senare sökningar 2008 för att på så sätt begränsa oss till aktuell forskning. De 

artiklar författarna använt utöver detta har hittats genom de andra artiklar som valts att studera 

eftersom de innehållit information som ansågs vara intressant. De artiklar som har bedömt 

vara av störst intresse och utgjort störst del i studiens teoriavsnitt har även sökts i 

”schoolar.google.com” där man kan se hur många gånger en artikel är refererad till eller 

citerad och författarna har ansett att detta vara en sorts kvalitetsstämpel för de artiklar som 

senare kommit att användas. 

2.2 Forskningsstrategi 

Vid val av teoribildning, där man väger vald teori mot den genomförda vetenskapen väljer 

man oftast mellan ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. Den stora skillnaden mellan de 

två alternativen är i vilken ordning man väljer att genomföra studiens olika delar. Ett 

deduktivt angreppssätt innebär att man inleder med att undersöka tidigare teorier för att kunna 

bilda en rimlig hypotes som man sedan testar mot en empirisk granskning. Med ett induktivt 

angreppssätt gör man det motsatta, det vill säga; bildar en hypotes, genomför en studie och 

sedan testar mot teori. Många studier innehåller dock inslag av de olika angreppssätten. 

(Bryman, 2011, ss. 28-29).  

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Författarna har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod. Det innebär till skillnad från en 

kvantitativ metod där man satsar på bredd och 

generaliseringar istället söker efter ett djup i 

specifika situationer. Bryman (2011) beskriver 

kvalitativ forskning som något svårare att 

genomföra än vad kvantitativ forskning är. Detta 

beror på att det finns större möjligheter till 

kodifiering i den kvantitativa forskningen. 

Författarna har trotts detta valt den kvalitativa 

undersökningen eftersom den ger större 

Figur 2. Beskrivning av 

stegen i en kvalitativ 

metod. (Bryman, 2011. S. 

347.) Egen bearbetning. 
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möjligheter att gå ner på djupet vilket kommer att behövas för att besvara 

forskningsfrågan.(Bryman, 2011) Den kvalitativa metoden ger författarna en större flexibilitet 

i och med att den ger författarna möjlighet att inleda studien med generella frågeställningar. 

Då vi inledningsvis inte hade full klarhet i vad som skulle studeras utan hittat ett ämne som 

var intressant var det lämpligt att börja med generella frågor för att få en viss bredd. Allt 

eftersom arbetet tagit form har författarna kunnat specificerat forskningsfrågan för att 

slutligen ha den fråga som varit grund för studiens resultat och slutsatser. Den kvalitativa 

metod författarna har valt att använda är en så kallad semistrukturerad intervju.  

2.3.1 Insamling av data 

Författarna har valt att samla in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer då man önskat 

att bringa djup, bredd och diskussion till datainsamlingen genom metodens flexibla och öppna 

diskussionsmöjligheter. Vid kvalitativa intervjuer påbörjas starten för bearbetning och analys 

redan vid intervjutillfället, detta ställer krav på intervjuledarnas förståelse för respondenten 

och förmågan att tänka på alternativa sätt(Trost, 2005. S. 57). Alternativet hade varit att 

använda en strukturerad intervjumetod, men med den hade författarna inte haft samma 

möjligheter att ställa följdfrågor när respondenterna haft intressanta utläggningar och därmed 

förlorat mycket av den information som författarna kunnat få. Därför ansåg författarna att 

semistrukturerade intervjuer som metod till datainsamlingen lämpade sig bäst för att kunna 

besvara studiens forskningsfråga.  

Vid semistrukturerade intervjuer utgår författarna vanligtvis ifrån en ”intervjuguide” som 

innehåller specifika frågor för valt ämne. Semistrukturerade intervjuer ger respondenterna 

utrymme att forma sina svar på ett sätt som passar dem själva. Det finns även möjlighet för 

författarna till att ställa ytterligare följdfrågor under intervjuns gång för att bringa ytterligare 

klarhet i respondenternas svar. Själva intervjuprocessen är flexibel och ger respondenten 

möjlighet till att tolka frågorna utefter vad den själv anser vara viktigt samt utefter dess egna 

förståelse för ämnet. Semistrukturerade intervjuer kan även kallas för djupintervjuer eller 

kvalitativa intervjuer. Det är vanligt att författare använder sig av semistrukturerade intervjuer 

om man utgår ifrån ett tydligt fokusområde eller ämne.(Bryman, 2011. ss. 415-416) 

Under insamlandet av data har författarna genomfört sex stycken semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna har varat mellan 30 minuter och en timme. De första tre intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplatser, de tre senare genomfördes via telefon. Under 

intervjuerna har mycket av den teori som författarna grundat studien på bekräftats men det har 

även framkommit annan data som inte varit direkt relevant för forskningsfrågorna men ändå 

bringat ökad förståelse för ämnet. I den personliga intervjun får författarna möjlighet att 

studera respondentens minspel, gestikuleringar och den sociala miljö som finns runt 

respondenten. Det blir på så sätt lättare för intervjuaren att upptäcka missförstånd hos 

respondenten. Telefonintervjuer var inte författarnas första val men det blev en nödvändighet 

för att få en större spridning på respondenterna. Telefonintervjuer medför vissa problem, det 

går inte att läsa respondentens kroppsspråk, det går heller inte att studera respondentens 

sociala miljö och det uppstår även lättare missförstånd än vid personliga intervjuer(Bryman, 

2011, S. 432). Av dessa anledningar är det därför inte vanligt att genomföra telefonintervjuer i 

kvalitativa undersökningar. Men eftersom telefonintervjuerna har medfört stora 
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kostnadsbesparingar med tanke på studiens geografiska omfattning har författarna gjort 

bedömningen att detta varit en nödvändighet. Författarna har även varit nöjda med djupet i det 

material telefonintervjuerna har medfört. 

Författarna har valt att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon. Fördelen med att spela in 

intervjuer i samband med kvalitativa intervjuer är att författarna får möjlighet till att göra 

detaljerade analyser samt att respondenternas svar blir i sina rätta ordalag. Då 

semistrukturerade intervjuer ger författarna möjligheter till att ställa följdfrågor så gör 

inspelningen av intervjuerna att författarna har större möjlighet att vara lyhörda under själva 

intervjun till skillnad vad fallet vore om svaren skulle antecknas för hand.(Bryman, 2011. S. 

420) I enlighet med god forskningsetik har författarna på förhand underrättat samtliga 

respondenter om att intervjun skulle spelas in. 

2.3.3 Utformning av intervjufrågorna 

Som stöd under de semistrukturerade intervjuerna har författarna använt sig av en 

”intervjuguide”, vilket är en specifik lista över frågeställningen och de ämnen som ska 

besvaras under intervjun. Det är av vikt att frågeställningen ger flexibilitet åt varje enskild 

intervju samt gör det möjligt för författarna att ta del av viktig information till sin forskning. 

Dock ska inte frågeställning vara så specifik att den hindrar nya idéer och synsätt under 

insamlandet av data. Författarna ska inte i heller påbörja insamlandet av data med alltför 

starka egna tankar inom valt ämne. Viktigt att betänka innan författarna utforma sin 

intervjuguide är, vad måste författarna veta för att kunna besvara sina 

forskningsfrågor.(Bryman, 2011. S. 419)  

Författarna har i insamlandet av data använt sig av två olika intervjuguider, se bilagor sida ett 

och två. Anledningen till att författarna valde att förnya intervjuguiden har sin grund i att det 

under den första intervjun (2013-11-22) framkommit information som författarna på förhand 

inte räknat med och som ansågs vara av nytta för studien. 

2.4 Reliabilitet & validitet 

Det är generellt sett problematiskt att specificera reliabiliteten i kvalitativ forskning eftersom 

de till sin natur är baserade på kvantitativa kriterier. Validitet handlar i grunden om att man 

visar att man mäter det man säger sig mäta, vilket är ett problem inom den kvalitativa 

forskningen som oftast inte är beroende av mätningar på samma sätt som kvantitativ 

forskning. Reliabilitet innebär hur väl det går att replikera forskningen, även där uppstår 

problem i den kvalitativa forskningen eftersom den är beroende av situation. Därför är det 

svårt att nå detta kriterier i den kvalitativa forskningen, detta beror på att det inte går att 

beskriva hela den sociala miljön och de sociala betingelser som existerar. Även om 

beteckningarna reliabilitet och validitet blir problematiska att använda inom kvalitativ 

forskning är det ändå viktigt att kunna visa att forskningen har ett vetenskapligt djup. Guba 

och Lincoln (1994) menar att det i kvalitativa forskningar är bättre att prata om begrepp som 

tillförlitlighet och äkthet. (Bryman, 2011. ss. 351-355) 

Vid granskning av teorier vill författarna kontrollera dess äkthet. Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att förfalskningar ofta är vanligt förekommande. Författarna har aktivt arbetat 

med att minimera riskerna för detta genom att använda många källor och ett kritiskt 
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förhållningssätt. Författarna har också i största möjliga utsträckning sökt efter orginalkällor 

för att bekräfta innehåll och påståenden.  

2.5 Behandling av data 

Som stöd till studiens resultat och analysdel så har författarna valt att transkribera 

intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet för att försäkra att viktig data inte har 

utelämnats, som kan bli fallet när intervjun endast transkriberats till viss del. Att transkribera 

intervjuer i sin helhet är en tidskrävande process, författarna uppskattar att det handlar om 

ungefär fem-sex timmar att transkribera en timmes inspelad intervju. Författarna valde då 

alltså att genomföra detta för att tillföra ytterligare tillförlitlighet till studiens resultat. 

Transkribering innebär att författarna skriver ner det som spelats in under intervjuer till en 

samlad textmassa. Metoden att transkribera intervjuerna har sina fördelar i att man får ner 

respondenternas svar ordagrant på ett korrekt uttryckssätt. Nackdelelen är att arbetsprocessen 

tenderar till att ta lång tid och att textmassan kan bli stor.(Bryman. 2011. S. 429)  

2.5.1 Kodning 

För att få ut all relevant data ur den transkriberade textmassan har författarna kodat 

textmassans innehåll baserat på frågorna i intervjuguiden som användes under intervjun. 

Författarna har använt en typ av färgkodning där en viss färg har fått representera specifika 

begrepp och teman som återkommer i textmassan. Till varje del som strukits över med 

tillhörande färg har författarna också i marginalen fört anteckningar som hänvisar till vilken 

del av innovationsprocessens fyra delar den delen kan kopplas till.  

2.5.2 Tolkning av data 

För att skapa en större mening i vad som kodats i det empiriska resultatet har författarna tolkat 

dess innehåll på ett djupare och mer ifrågasättande plan. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) tvingar en bra tolkning människor till att tänka till – och tänka om. Tolkningen ska 

bygga på och bekräfta människors föreställningar men framför allt utmana och problematisera 

dessa.(Alvesson & Sköldberg, 2008. S. 333) 

I vardagliga tolkningen försöker individer tolka meddelanden på det sätt man tror att de är 

avsedda för. I intervjusituationer kan man inte tolka ords betydelse utifrån sitt egna perspektiv 

utan det handlar om att hela tiden försöka förstå ordens betydelse för respondenten.(Trost, 

2005. S. 90) Författarna har under hela arbetets gång försökt att tolka och förstå innebörden 

av respondenternas val av svar och formuleringar av dessa. 

2.6 Forskningsetik 

I svensk forskning finns det fyra standardprinciper att följa gällande forskningsetiken. Dessa 

har författarna till studien valt att arbeta utefter. Den första principen är informationskravet, 

vilket innebär att författarna informerar om studiens syfte till aktuella individer och att 

respondenter ska känna att de har möjlighet att hoppa av sitt deltagande i studien samt att 

författarna informerar om de moment som ingår i själva undersökningen. Den andra principen 

är samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna själva avgör vad de vill medverka i för 

moment. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket innebär att medverkande 

individer behandlas med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter behandlas på 
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ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Den fjärde och sista principen är 

nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter och data som samlas in endast används till den 

specifika studien och dess syfte.(Bryman, 2011. ss. 131-132)  

Som en del av forskningsetiken har författarna erbjudit studiens respondenter att få ta del av 

de resultat som studien kommit fram till. Metoden heter respondentvalidering, vilket syftar 

till att bekräfta de resultat som författarna kommit fram till är sanningsenliga(Bryman, 2012. 

S. 353). Författarna har erbjudit respondenterna att göra en respondentvalidering genom att 

maila de delar av transkriberingen och resultatet som berört varje enskild respondent. 

2.7 Urval 

I arbetet med att välja ut lämpliga respondenter till studien har författarna använt sig av ett 

målinriktat urval vilket är en strategisk metod för att finna samband mellan 

undersökningsobjekten och studiens forskningsfrågor. På så sätt har författarna försäkrat sig 

om relevans mellan respondenterna och studien.(Bryman. 2011. S. 434) Författarna har sökt 

sig till personer som har stor erfarenhet inom kunskapsnätverk eftersom de förmodligen med 

sin erfarenhet och kunskap kunde ge oss en bra översikt av deras situation. Respondenterna 

har alla centrala roller och är delaktiga i respektive organisations nätverksprocesser. 

Respondenterna har alla varierande bakgrund vilket innebar att författarna har fått väldigt 

varierande svar även när respondenterna har diskuterat samma ämne vilket har lett till att 

författarna kunnat ställa följdfrågor baserade på andra respondenters svar. Detta har inneburit 

att intervjudiskussionerna hamnat på en djupare nivå. 

Nedan följer en översikt av studiens respondenter. Respondenterna namnges då studien till 

stor del är byggd på respondenternas svar och tolkningar av frågorna, vilket nödvändigtvis 

inte behöver innebära att de svar de angivit reflekterar de organisationer de tillhörs åsikter och 

värderingar.  

Respondent 1 Björn 

Varnestig 

VD Flemingsberg 

Science 

2013-11-22 

Respondent 2 Mattias 

Escudero 

Liljeqvist 

Projektkoordinator Kista Science City 2013-11-25 

Respondent 3 Mikael 

Johnsson 

Innovationsdoktorand Munktell Science 

Park 

2013-11-29 

Respondent 4  Åsa Björk Ansvarig Open Arena Gothia Science 

Park 

2013-12-09 

Respondent 5 Linus 

Lindquist 

Coordinator Kalmar Science 

Park Inkubator 

2013-12-16 

Respondent 6 Peter Larsson Företagsutvecklare Luleå Science Park 2013-12-17 

Tabell 1. Presentation av studiens respondenter.  
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3. Teori 

I detta kapitel kommer författarna att presentera den teoretiska referensramen.  

3.1 Kunskapsöverföring och Knowledge management 

Kunskapsarbete har alltid på ett eller annat sätt varit en del av den organisatoriska 

verkligheten. En av de största anledningarna till att vi överhuvudtaget gör saker tillsammans 

är att tack vare andras kunskap kan vi åstadkomma mer tillsammans än vad man kan göra 

själv.  Men det är först sedan 1990-talet har man på allvar börjat intressera sig för 

kunskapsarbetets betydelse och dess potential. Mycket av den tidiga knowledge management-

forskningen hade för avsikt att effektivisera och styra organisationer, den påverkades av ett 

scientific management-inspirerat synsätt. En form av taylorism, där fokus handlade om att 

standardisera och bli mer produktiv som organisation. Organisationer skulle förändras och 

nya sätt att kategorisera skulle införas.(Alvesson & Sveningsson, 2007) 

När man tidigare har pratat om kunskap har tanken inom Knowledge management varit att det 

är ett ”objekt” vi inte kan se, men kunnat påverka och styra. Man pratade om det statiska 

kunskapsperspektivet. Detta synsätt har varit en central del i den tidigare kritiken mot 

knowledge management som ämne. Idag handlar knowledge management om mer än bara IT-

system, och central styrning. Idéer har snarare kommit att handla om kunskapsöverföringen 

och lärandet som en process och som skapas till stor del av social interaktion, när individer 

genomför saker tillsammans.(Jonsson, 2012)  

Schönström (2005) menar även han att IT-system har stora begränsningar i och med att 

mycket av den kunskap som är nödvändig för att skapa innovation ligger bunden i tyst 

kunskap. Vidare menar Schönström att när det kommer till kunskapsöverföring är bättre att 

använda sig av nätverk eftersom det är i mötet mellan människor den tysta kunskapen 

kommer fram och andra kan ta lärdom. (Schönström, 2005) 

3.2 Innovation 

Rent logiskt handlar innovation om att kunna konkurrera genom att utveckla de produkter och 

tjänster som organisationer erbjuder. Därmed gör innovation stor skillnad för alla 

organisationer, stora som små. Men innovation behöver nödvändigtvis inte enbart handla om 

skapandet av nya produkter och tjänster (radikal innovation) utan innefattar även utvecklandet 

av befintliga produkter och tjänster (inkrementell innovation). Innovation handlar även om att 

finna samband till sin organisation, uppmärksamma möjligheter och att ta tillvara på 

det.(Bessant & Tidd, 2011. ss. 5-9) 

3.2.1 Innovationsprocessen 

I processen kring skapandet av innovation så är tillförseln av både ny och gammal kunskap av 

värde. Innovation skapas även genom att individer och organisationer överför sin kunskap till 

varandra.(Jonsson, 2012. ss. 133-134) Vid innovationsprocessen på nätverksnivå så 

samarbetar aktörer som innehar olika typer av kunskaper och fokusområden. Det handlar om 

byggande av långsiktiga relationer där man efter hand utvecklar en tillit till varandra och 

skapar möjlighet till utbyte av lärdomar och kunskap. Genom strukturerat arbeta i nätverk och 
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ett kollektivt lärande så ökar möjligheterna till att det uppstår innovation skapad genom 

processer.(Harmaakaorpi & Melkas, 2008) 

Som tidigare nämnts så är innovationsprocessen indelad i fyra olika steg, processen hjälper en 

att förstå att innovation skapas genom en serie av aktiviteter. Steg ett är att upptäcka 

möjligheter till innovation, vilket i klartext handlar om sådana ting som triggar till innovation. 

Det kan vara att teknisk utveckling, förändringar på marknaden eller en vilja till förändring 

triggar till innovation. Steg två är tillförskaffandet av resurser vilket innebär att man måste 

tillföra de resurser som krävs för att kunna sätta igång processen. Där kan kunskap ses som en 

nödvändig resurs som ska motsvara organisationens affärsstrategier och mål. Steg tre är att 

göra verklighet av sina ansträngningar vilket innebär att man utefter sina innovationstriggers 

och sina resurser får ut idéer till verkliga innovationer. I denna del av innovationsprocessen 

kan man sammanföra olika typer av kunskaper som stöd i att driva processen framåt. Steg 

fyra som är innovationsprocessens sista del innebär att man skapar värde. Centralt i steg fyra 

är att knyta ihop samtliga steg i innovationsprocessen till en helhet som gör skillnad, det finns 

även möjligheter till att ta lärdomar av processen inför framtiden.(Bessant, & Tidd. 2011. ss. 

25-27) 

 

Figur. 3 Egen bearbetning av Bessant och Tidds innovationsprocessmodell(Bessant & Tidd, 

2011. S. 25) 

3.3 Internt kunskapsarbete - Kunskapsorganisationen 

Agyris (1976) definition av organisatorisk lärande är ”att upptäck och korrigera fel, där fel 

relaterar till att något inte görs på ett effektivt sätt”. Viktigt vid organisatoriskt lärande är att 

individer inom organisationen har en vilja till förändringar som matchar organisationens 

rutiner, mål och visioner. Leonard och Swap (1999) säger att viljan till att ta lärdomar av det 

som är fel inom organisationer ligger till grund för skapandet av kreativa miljöer som är en 

förutsättning för skapandet av innovation.(Jonsson, 2012. ss. 61-64) 

 Som tidigare nämnt så anses kunskap vara ett av de viktigare konkurrensmedlen som en 

organisation har. En mängd olika studier har visat på sambanden mellan knowledge 

management och innovation. Det i sig ställer ökade krav på sättet som organisationer arbetar 

och administrerar arbetet med kunskap. Dock är inte arbetet med kunskap inom organisationer 

helt enkelt då den många gånger är förankrad hos enskilda individer, det nämns i ämnet 

knowledge management som implicit. I motsats till implicit finns det även explicit som 

betyder att kunskapen är synlig och lättillgänglig inom organisationen.(Donate & 

Guadamillas, 2011) 
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Det finns olika perspektiv på organisatoriskt lärande, det går att skilja på individ nivå och 

process som en del i organisatoriskt lärande. Fiols och Lyles (1985) menar att organisatoriskt 

lärande på individnivå kan administreras på en låg nivå som handlar om att arbeta med rutiner 

och beteenden samt en hög nivå som handlar om att utveckla normer, värderingar och regler. 

Elkjaer (2005) säger att organisatoriskt lärande som en process ska ses som ett socialt 

perspektiv. Lave och Wenger (1991) menar att organisatoriskt lärande i form av en process 

kan ses som ”communities of practice”, vilket innebär att grupper av individer som delar 

samma typ av intresse och kompetenser möts och utbyter lärdomar och kunskaper med 

varandra.(Jonsson, 2012. ss. 63-69) 

Det bör nämnas att det existerar kritik kring ämnet lärande organisationer. Lawrence, Mauws, 

Dyck och Kleysen (2005)  menar att lärande organisationer inte kan ses som teori då man inte 

tar tillräckligt stor hänsyn till relationerna mellan anställda och ledarna inom organisationer 

samt avsaknad kring reflektioner angående de anställdas vilja till att lära sig och de kulturella 

aspekterna.(Jonsson, 2012. S. 70) 

3.3.1 Kultur och vision 

I strävan efter att bli en lärande organisation så är det av intresse för organisationen att arbetet 

kring lärdomar och kunskap genomsyras av dess helhet. Det är viktigt att det arbete som läggs 

ner på arbetet kring kunskaparbete matchar den affärsidé som organisationen har. För att 

uppnå detta bör man kommunicera ut en gemensam vision och strategi som motiverar 

anställda till att bli en del av kunskaparbetet. Vidare behövs det ett samförstånd och en 

förståelse av att individer tillsammans med organisationen tillsammans arbetar för utveckling 

som en viktig del av organisationens kultur kring lärdomar och kunskapsarbete. Det behövs 

då en gemensam vision mellan individer och organisationen som bygger på gemensamma 

värderingar och motivation. Ledarna har ett stort ansvar i att bibehålla värderingarna och 

motivationen kring kunskaparbetet genom att leda de anställda snarare än att försöka styra 

kunskapsarbetet. Misslyckas ledarna med detta riskerar det att leda till minskat engagemang 

och bristande motivation.(Jonsson. 2012. ss. 218-219) 

Nonaka (1994): Nonaka och Takeuchi (1995) säger att innovation skapas som ett direkt 

resultat av organisationer som på ett effektivt sätt använder sig av knowledge management 

och aktivt arbetar med att skapa kunskap. Vidare säger man att knowledge management inom 

organisationer syftar till att ledare involvera sina anställda i värdeskapande aktiviteter genom 

att skapa, överföra och integrera kunskaper i det dagliga arbetet. Ledarnas uppgift bli att 

inspirera och skapa en vilja hos de anställda att vara en del i skapandet av kunskap och 

överföringen av den.(Donate & Guadamillas. 2011) Då en organisation strävar efter att bygga 

en lärandekultur så är det viktigt att utgå ifrån de anställda. Det finns då behov att forma både 

en kultur och en struktur som stödjer arbetet kring kunskapsarbete och kunskapsöverföring. 

Strukturen formas genom att organisationen skapar goda möjligheter till kunskapsöverföring. 

Kulturen utvecklas genom att involvera de anställda till att vara en del av en lärandekultur 

under ständig utveckling. Som tidigare nämnt är det även viktigt att de anställda delar 

organisationens visioner och värderingar då känslan av ett måste kring kunskapsöverföring 

upplevs som mindre värdefullt och därmed lätt leder till att bli informationsutbyte snarare än 

lärdomar och kunskapsöverföring. Därmed är det viktigt att ledare inom organisationen visar 
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på en förståelse att en fungerande kunskapsöverföring i grund och botten utgår ifrån de 

anställdas vilja och förmågor till att vara en del i den lärande kulturen.(Jonson. 2012. S. 204-

207) 

3.3.2 Kunskapsöverföring 

Centralt inom ämnet knowledge management är diskussionen till hur kunskapsöverföring 

egentligen ska gå till. Väldigt mycket fokus hamnar på den sociala interaktionen mellan olika 

individer där möjligheten till att samverka och samtala är viktig. Motsatsen till den sociala 

interaktionen är att genom olika it-lösningar lagra och överföra organisationens 

kunskap.(Jonsson, 2012. S. 200) Författare inom ämnet knowledge managment har över tid 

haft svårt att skapa en klar definition över vad kunskapsöverföring egentligen innebär. Men 

har allt eftersom skapat termen ”knowledge sharing”, vilket enligt Ryu, Ho och Han(2003) är 

en process mellan individer där ett utbyta av lärdomar och kunskap sker. Den 

kunskapsöverföring som sker via social interaktion har förmåga till att skapa värde och 

innovation. Mestadels av den kunskap som överförs genom social interaktion är den som 

benämns som ”implicit” medans den kunskap som genom it-lösningar överförs och lagras är 

den som benämns ”explicit”.(Liyanage, Elhag, Ballal & Li, 2009) 

3.4 Externt kunskapsarbete - Kunskapsnätverket 

”Innovation is not a solo act, but a multiplayer game” (Bessant & Tidd, 2011. S. 339) 

Det är idag svårt för organisationer att ensamma bygga och utveckla sin kunskapsbas. En 

verklighet med ständig förändring kräver att organisationer är smidiga och lätt kan ta in 

kunskap från andra håll än den egna organisationen. Peña (2002) menar att ett sätt att tackla 

dessa nya utmaningar med är att ha en integrerad knowledge management syn,  med vilket 

man sammanför intern kompetens med kunskap som finns utanför organisationens egna 

gränser. (Peña, 2002) 

Av alla innovationer som skapas i världen eller kanske till och med i organisationens närhet är 

det en väldigt liten, för att inte säga nästintill betydelselös del som kommer från den egna 

organisationen. För att bibehålla konkurrenskraft är det därför viktigt att inte fastna i en ”not 

invented here” tankegång utan välkomna utomstående idéer och den förändringen den kan 

medföra. Chesbourgh (2003) menar att med alla dessa utomorganisatoriska innovationer 

måste man implementera den kunskapen de medför och använda den i sin egen kunskapsbas. 

(Esteves, Lopez & Wilfredo, 2013)  

För att överleva i ett långsiktigt perspektiv, eller vad Peña (2002) beskriver som ännu svårare; 

behålla en hög konkurrenskraft, behöver organisationer en bred kunskapsbas. Då är det en 

fördel om organisationen befinner sig i ett nätverk. I ett nätverk får man inte bara tillgång till 

fler händer att arbeta med, utan det ger helt nya möjligheter för kunskapsutbyten.(Peña, 2002)  

Ett nätverk kan beskrivas som ett komplext system av olika grupper. Att nätverka innebär att 

dra nytta av dessa system för att överkomma specifika hinder(Bessant & Tidd, 2011).  
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3.4.1 Kunskapsarbete I nätverk 

Organisatoriskt lärande och kunskapsnätverk är båda aspekter av knowledge management 

som bör utföras simultant, genom att sammanslå individer med olika bakgrund skapar man 

förutsättning för innovation. Att använda individer med olika bakgrund och erfarenheter är ett 

effektivt sätt att skapa kunskap ty det ger en större bredd till informationen som är tillgänglig 

för att genomföra kreativa processer. Nätverkandet ökar därför innovationspotentialen 

eftersom det uppstår en mix av kunskap och erfarenheter från olika discipliner.(Schönström, 

2005) 

Det finns flera dilemman med att arbeta i nätverk, det blir tillexempel svårt att få en del 

medlemmar motiverade till att delta i det ömsesidiga kunskapsutbytet och öppet dela kunskap 

med andra medlemmar. Det finns ofta medlemmar som försöker sig på social-loafing som 

gärna är med i nätverket utan att själva tillföra något av värde. Att maximera- och få ut hela 

nätverkets potential i nätverk är inte heller lätt. Men det finns sätt att överkomma dessa 

problem, t.ex. att skapa en stark gruppidentitet och tillit inom nätverket, att skapa tydliga 

regler medlemmarna ska förhålla sig till samt att skapa ömsesidiga relationer där man överför 

såväl implicit som explicit kunskap.(Dyer & Nobeoka, 2000) 

3.5 Innovationsprocessmodellen med ett kunskapsperspektiv 

Som ett resultat av författarnas tolkning av teorin har en ny innovationsprocessmodell 

utvecklats som innefattar ett kunskapsperspektiv. Denna modell kommer författarna sedan att 

använda som analysverktyg. 

Figur 4. Författarnas innovationsprocessmodell med ett kunskapsperspektiv. 

Denna modell är baserad på Bessant och Tidds (2011) innovationsprocessmodell(se figur 3), 

men tar den steget längre för att visa betydelsen av att integrera ett kunskapsperspektiv genom 

hela processen. 

Den interna delen påvisar vikten av att skapa förutsättningar och förståelse för kunskapen och 

lärandets del och betydelse i innovationsprocessen. Förutsättningarna och förståelsen 

innefattar att organisationen skapar möjligheter till kunskapsarbetet genom upprättande av 

vision och kultur samt struktur och strategi. 
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Nätverksdelen  påvisar vikten av att skapa förutsättningar och förståelse för kunskapen och 

lärandets del i innovationsprocessen genom nätverk. Förutsättningarna och förståelsen 

innefattar att nätverkets aktörer har en förståelse för kunskapens betydelse och att nätverket 

fungerar effektivt genom ömsesidiga relationer och tillit samt gemensamma 

förhållningsregler. 

De två större pilarna symboliserar det ömsesidiga utbytet av kunskap och lärande mellan 

organisation och nätverk. 

De små pilarna visualiserar flödet av kunskap mellan organisation, nätverk och 

innovationsprocessen samt lärandet från innovationsprocess till organisation och nätverk. Den 

visar också att detta flöde går åt båda hållen, där organisationen och/eller nätverket tar 

lärdomar från innovationsprocessen för framtida processer. 
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4. Resultat av datainsamling 

Här presenterar författarna resultatet av de genomförda intervjuerna.  

4.1 Empiriskt resultat av respondent 1 

Nedan pressenteras den empiriska data från respondent 1 som författarna har valt att 

använda som en del i att besvara studiens forskningsfråga. 

4.1.1. Kunskap som del av innovationsprocessen 

Innovation bygger delvis på kunskap och kunskapsöverföringar, vidare menar han att 

innovation är en kombination av nya kunskaper som i slutändan resulterar i att man skapar ett 

värde. I innovationsprocessen måste man ha en grundläggande kunskap. Men det är med den 

tysta eller implicita kunskapen som man har möjlighet att göra innovationer unika och 

speciella. Om man vet hur man snabbt ska få tillgång till nödvändig kunskap och om man vet 

hur man omsätter den för att skapa värde så blir kunskapen till ett viktigt konkurrensmedel. 

Vidare menar han att kunskap generellt sett är ”superviktig”.(Respondent 1, 2013. Personlig 

intervju)  

4.1.2. Arbetet i kunskapsorganisationen 

Respondent 1 menar att för att organisationer ska kunna göra affärer och vara 

konkurrenskraftiga så krävs det en viss typ av kunskap. Med det menar han att det inte 

nödvändigtvis är personen med  idén som skapar innovationen utan att det kan krävas annan 

kunskap än att vara kreativ. En person kan använda sin kunskap som grund till bra idéer men 

det betyder inte att detta kommer leda till en innovation. Kunskapen som krävs för att skapa 

en innovation kommer sällan från endast ett håll, det är kombinationen och överföringen av 

kunskap mellan olika specialområden som möjliggör att idéer blir till innovation.(Respondent 

1, 2013. Personlig intervju)  

Vidare resonerar respondent 1, att han förespråkar kunskapsöverföring via de personliga 

mötena. Han menar att man kan tillförskaffa sig en allmän kunskapsnivå genom att läsa sig 

till den och ta hjälp utav till exempel IT-funktioner. För att organisationer ska kunna nå en 

mer kvalificerad nivå och ha goda prestationer, krävs den tysta kunskapen, vilket är svårt att 

få genom IT och böcker utan kräver erfarenhet och kompetens. Han menar att det är viktigt att 

öppna upp det sociala i samtalet vilket är svårt att åstadkomma via IT eller telefon, det blir 

mer koncist när man träffas.(Respondent 1, 2013. Personlig intervju)  

Respondent 1 säger att i en naturlig lärandeprocess drivs man av att faktiskt behöva 

åstadkomma något som man inte har kunskap om men vet att man måste göra. En 

organisation måste genom en lärandeprocess ta lärdomar av den kunskap och information som 

tillförskaffas och som ska gestalta organisationens konkreta behov. Genom att ta lärdomar av 

införskaffad kunskap och information så kan organisationen lägga lärandet på ”lager” som ett 

framtida konkurrensmedel. Det handlar om att ta till sig och dra lärdomar av all den kunskap 

och information som organisationen tillförskaffar sig för att senare kombinera det på ett sätt 

som kan åstadkomma nytta. Vidar utvecklar respondent 1 att man plockar det bästa ur 

tillförskaffad kunskap och information för att i senare skeden omsätta lärandet till nytta. 

Respondent 1 säger att även om just lärande har blivit något av ett ”buzz-word” så menar han 



 

18 

 

att det är klart att man ska lära sig hela tiden. Man ska ha en lärandekultur som så att man 

ständigt utvecklas. Det är viktigt att kunskapsnivån ligger på rätt nivå inför framtiden. Det är 

svårt att styra kunskapen, det blir mer en process av att ”fånga upp strömmar i 

tiden”.(Respondent 1, 2013. Personlig intervju) 

4.1.3. Kunskap i nätverket 

Att som organisation sitta inne med all kunskap själv riskerar att bli kostsamt. Därför kan det 

vara en bra idé att ingå i ett nätverk. Genom tillförskaffande av kunskap i nätverk kan man 

flytta en idé och en lösning till att bli en produkt eller tjänst på en marknad. Inom nätverket är 

det viktigt att ha en gemensam vision, där man visualiserar det framtida tillstånd man önskar 

nå, där man jobbar mot någonting gemensamt. Man brukar prata om begreppet open 

innovation, där man får tillgång till hela världen i sitt nätverk.(Respondent 1, 2013. Personlig 

intervju) 

För att ett nätverk ska bli effektivt måste man arbeta med relationsbyggande. Man måste vara 

öppen med sin agenda och verkligen vara villig att dela med sig av någonting, för att få måste 

man ge och vice versa. Den organisation som klarar av att samarbeta och är verksamma inom 

positiva nätverk sitter i praktiken på en stor fördel jämt emot sina konkurrenter.(Respondent 

1, 2013. Personlig intervju) 

4.2 Empiriskt resultat av respondent 2  

Nedan pressenteras den empiriska data från respondent 2 som författarna har valt att 

använda som en del i att besvara studiens forskningsfråga. 

4.2.1. Kunskap som del av innovationsprocessen 

För att inte uppfinna hjulet på nytt krävs det kunskap kring samhället och individers behov. 

Innovationer handlar mycket om att vara rätt i tiden, med det menar han att något som är 

innovativt idag inte behöver vara det imorgon- och kanske inte heller var igår utan det är 

något som är väldigt kontextbundet. I Sverige är vi kända för att använda just kunskap som ett 

konkurrensmedel där man är beroende av att använda kunskapen som en form av valuta. Han 

menar att i dessa situationer när det inte är en produkt vi använder som konkurrensmedel är 

det kunskapen som är värdeskapande.(Respondent 2, 2013. Personlig intervju)  

4.2.2. Arbetet i kunskapsorganisationen 

Man måste börja med att bygga en gemensam vision som sammanför och ger närhet till olika 

kompetenser. Genom närheten till väsentliga kunskaper och kompetenser, ökar man 

inställningen och möjligheterna till att skapa. Kunskap går inte att lagra, men det går att skapa 

förutsättningar för den. Kunskap är ingenting man kan läsa sig till utan man måste förlita sig 

på att hålla koll på vad andra pratar om och verifiera detta med befintlig data. Man kan inte 

sitta instängd på ett kontor och tro att man tillförskaffar sig kunskap för att kunna innovera. 

Om man systematiskt lagrar kunskap i ett IT-system riskerar organisationen att köra fast i 

rutiner och glömma syftet och helheten med den kunskapen. Finns det inte en frihet att bilda 

sina egna uppfattningar, ”hur ska man då klara av att vara innovativ”. Det är 

kunskapsöverföringen mellan individer som skapar innovation. Hur man än vrider och vänder 

på det, är det inte bara att skapa en produkt eller tjänst, utan det är efter affären man skapar 
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värde, därför är också den kunskapen viktig och först då kan vi prata om innovation.  

(Respondent 2, 2013, personlig intervju) 

4.2.3. Kunskap i nätverket 

Nätverk är över huvudtaget viktigt när man pratar om innovation. Det är bra att ha en 

förståelse för att individer och organisationer sitter på olika typer av kunskaper och det är 

mixen av dem tillsammans som leder till innovationer. För att ett nätverk ska fungera effektivt 

måste man ta hänsyn till den tysta kunskapen och ha i åtanke att det är mellan de stora 

mötena, i korridorerna som ett nätverk verkligen är på riktigt. Det är viktigt att underhålla 

nätverken mellan de stora mötena när det ska gränsa mellan organisationer där innovationerna 

sker. Det är naivt att tro att man bara kan samla ihop olika aktörer och på given order ska alla 

vara kreativa och skapa. Detta beror på att alla har sin egen agenda. Man måste bygga en 

vision där man klargör nätverkets syfte och mål, där man skapar en gemensam drivkraft- och 

katalysator för att bygga den här känslan av nytta för både individ och organisation. Att 

samtala om nätverk sett ur ett kunskapsöverförande syfte är i sig väldigt delikat då kunskap 

sitter förankrad i enskiljda individer och kommer fram om den kommer fram när den kan göra 

nytta.(Respondent 2, 2013. Personlig intervju) 

4.3 Empiriskt resultat av respondent 3 

Nedan pressenteras den empiriska data från respondent 3 som författarna har valt att 

använda som en del i att besvara studiens forskningsfråga. 

4.3.1 kunskap som del av innovationsprocessen 

Det spelar inte någon roll om man befinner sig på en budgetmarknad eller high-end, 

kunskapen är det som är viktigt. Det handlar om att ha den rätta kunskapen om den 

marknaden man vill verka på och de konsumenter som finns där. Det hänger mycket på hur 

man bygger sin egna kunskap genom att samtala med andra, att lära sig av deras kunskap. På 

så sätt stärker man den kunskapsbas som är nödvändig för ”att få jobbet gjort”. Kunskap är i 

sig en källa till inspiration. Kunskap som konkurrensmedel kan innebära förbättrade 

arbetsmetoder eller processer, till exempel på fabriker. Genom att hemlighålla viss kunskap 

använder man den som ett effektivt konkurrensmedel. I innovationsprocessen är kunskap en 

resurs som kan få en idé till att bli en innovation. Det blir allt viktigare att veta var man ska 

tillförskaffa sig kunskap inför framtiden. Kunskapen om hur man söker rätt kunskap blir 

väldigt viktig. (Respondent 3, 2013. Personlig intervju.) 

4.3.2 Arbetet i kunskapsorganisationen 

Det är för organisationen livsviktigt att ständigt tillförskaffa sig ny kunskap och ta lärdomar 

av den, annars är det svårt att komma med något att utbyta med andra individer och 

organisationer. För att få alla i organisationen att förstå att lärande är en viktig del av 

arbetsprocessen kan organisationen behöva införa en typ av grundpolicy. Man lär sig genom 

att skapa, att till exempel chansa och utbilda vår personal inom något helt banalt som inte 

egentligen är så tydligt, så kan man ändå skapa nån typ av värde för organisationen. Det är 

viktigt att ta med sig av det som hänt och ta lärdomar av det inför framtida arbetsprocesser. 

Lärdomar ska vara en naturlig process och de flesta har det nog i sig annars var individen 

kanske inte rätt person för arbetet.(Respondent 3, 2013, personlig intervju) 
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Ett av de stora problemen inom organisationer idag är att göra individer intresserade av att ta 

del av den kunskap som finns inom organisationen. Det är inte bara viktigt att prata om 

kunskapen som finns, utan man måste också prata om hur man överför den samt hur man 

uppmuntrar medarbetare till att ta del av den. Överföringen är inte lätt, för att visualisera, rita 

upp varje individ i organisationen som en punkt på ett papper. Dra sedan streck mellan varje 

individ där kunskapen ska överföras. Ju fler punkter desto mer invecklat kommer 

kunskapsöverföringen att bli. Kunskapen delar man bäst genom social interaktion, där man 

har en mix mellan de stora strukturerade mötena där man presenterar den gemensamma 

strategin och de små personliga mötena för att fånga upp detaljerna. I de små mötena blir den 

sociala interaktionen mer personlig, det är där man kan framföra den mer implicita 

kunskapen. Dom mötena bör man uppmuntra till. Den explicita kunskapen är ensam inte 

nyckeln till att bli framgångsrik, alla kan läsa en bok men det är inte alla som förstår vad det 

är som förmedlas i den. Det är den implicita kunskapen som gör skillnad och det svåra är att 

göra den tillgänglig att överföra.(Respondent 3, 2013, personlig intervju) 

Det är en självklarhet att inom organisationen ha en lärandekultur och en gemensam vision- 

och strategi mellan företagsledning och medarbetare. För att ta lärdom måst man få träna sig 

på sin nya kunskap, det är först då den kan bli organisationen och individens egna kunskap. 

Man behöver även kunna omsätta och justera den så att den blir en resurs som passar in i 

arbetet. Annars riskerar kunskapen att bara vara information som inte används i 

praktiken.(Respondent 3, 2013, personlig intervju)   

4.3.3 Kunskap i nätverket 

När man arbetar i nätverk bör man vara försiktig med vilken kunskap organisationen delar 

med sig av, för att inte ge andra aktörer och konkurrenter möjlighet att göra kunskapen till sin 

egen. Dock ska man bjuda in externa nätverk i innovationsprocessen då avsaknaden av 

kunskap och information man kan ta till sig av gör att processen blir mindre riskfylld. 

Utmaningen blir för organisationen av avgränsa nätverket ifrån vilken kunskap man är villig 

att ge, för att själv kunna få. Det handlar om att skapa en ”win-win sitiuation”. För att inte bli 

lurad i nätverket måste varje organisation ha en lista på vilken kunskap och information man 

är villig att släppa till varje enskiljd aktör.(Respondent 3, 2013. Personlig intervju) 

4.4 Empiriskt resultat av respondent 4 

Nedan pressenteras den empiriska data från respondent 4 som författarna har valt att 

använda som en del i att besvara studiens forskningsfråga. 

4.4.1 Kunskap som del av innovations processen 

Respondent 4 anser att kunskapsarbete är grunden i innovationsprocessen där man måste 

blanda och tillvarata olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. För att lyckas med det 

måste det till en process vars syfte är att ta tillvara på den kunskap som finns. Det är de 

enskilda individernas olika kunskaper som ska föras samman i processer och mynna ut i olika 

innovationer. Kunskap ska användas som konkurrensmedel genom att den innebär att man 

kan arbeta proaktivt och att vara tidig med att möta framtida behov genom skapande av nya 

lösningar. Kunskapen ger en möjligheter till att förutse möjligheter och behov.(Respondent 4, 

2013. Telefonintervju) 
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4.4.2 Arbetet i kunskapsorganisationen  

För att organisationer ska lyckas med skapandet av innovationer så behöver olika typer av 

kunskaper och erfarenheter involveras, det är i korsningen/smältdegeln som innovationer 

föds. Exempelvis kan organisationer ha bra kunskaper på affärssidan men sakna kunskap som 

kan skapa innovationer, det leder till att man får svårt att gå i mål. Den explicita kunskapen 

står för någon form av informationsbas där man visar på organisationens tidigare 

framgångsfaktorer i olika projekt. Det medför att man kan undvika att hamna i tidigare erfarna 

problem. Den implicita kunskapen har en stor påverkan i skapandet av innovationer då den 

ger en extra krydda och gnista år projektet. Dock är det inte helt enkelt att förklara hur den 

implicita kunskapen ska synliggöras. Men det handlar i stor utsträckning om att sammanföra 

och korsa olika typer av människor som bidrar med olika kompetenser.(Respondent 4, 2013. 

telefonintervju)  

Utmaningen ligger i att tillförskaffa sig all den kunskap som är nödvändig för att lyckas med 

skapandet av innovationer. Det stora problemet blir då hur den nödvändiga kunskapen ska 

tillförskaffas. Det behövs både struktur och strategier i hur man ska kunna utnyttja den 

befintliga kunskapen som redan existerar men även för hur den ska överföras. Man kan lagra 

en viss form av kunskap som är sökbar och motiverande i databaser. Samtidigt måste man ha 

en lärandekultur inom organisationer där man är villig att investera och skapa förutsättningar 

för att kunskap ska kunna överföras. Exempelvis står många organisationer inför stora 

pensionsavgångar, där en stor fråga blir hur kunskap ska överföras mellan avgående seniorer 

inom organisationen till nya juniorer. På nått vis handlar det ändå om en social interaktion där 

man ska ha en möjlighet att arbeta och finnas tillsammans och ha en kultur av att involvera 

varandra i arbetsuppgifter och att dela med sig av sina erfarenheter samt 

kunskaper.(Respondent 4, 2013. telefonintervju) 

4.4.3 Kunskap i nätverket 

I kunskaparbete inom nätverk måste man utgå ifrån den enskilda organisationens 

grundproblem, utmaningar och möjligheter där man inventerar behov och utmaningar men 

även möjligheter. På det viset skapar man nyttiga nätverk där verksamheter och individer kan 

relatera till varanda. Med hjälp av nätverkande kan man förverkliga den egna verksamhetens 

idéer då där finns dedikerade resurser och kompetensen som gör att man kan våga satsa på det 

som ligger långt fram i tiden. Då innovation i stort bygger på social interaktion så måste de till 

mänskliga möten för att skapa matchmaking, men i sitt nätverkande kan man även ta hjälp av 

it-funktioner kring mer specifika frågeställningar och problem. Det finns ofta en viss avvaktan 

för att dela kunskap i nätverk och för att ett nätverk ska bli effektivt så måste det till 

förhållningsregler som tydligt klargör dess spelregler. På så sätt lägger man grunden för 

tillit.(Respondent 4, 2013. telefonintervju)  

4.5 Empiriskt resultat av respondent 5 

Nedan pressenteras den empiriska data från respondent 5 som författarna har valt att 

använda som en del i att besvara studiens forskningsfråga. 
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4.5.1 Kunskap som del av innovationsprocessen 

Respondent 5 anser att kunskap har en funktion i innovationsprocessen samt att det kan vara 

ett konkurrensmedel. Det handlar om att beblanda sig med andra aktörer som inte är 

verksamma inom samma område. Kunskap handlar även om att kunna lyssna in och ta till sig 

av andras potentiella kunder som man vill ha och göra med, samtidigt är det viktigt att vara 

lyhörd och få kunskap om sin marknad.(Respondent 5, 2013, telefonintervju) 

4.5.2 Arbetet i kunskapsorganisationen 

Respondent 5 säger att Kalmar Science Park har arbetat bort begreppen kunskapsintensiva 

organisationer ihop med innovation då begreppet kunskapsintensiva över tid har kommit att 

ändra sig samt att de aktörer som de pratar med har svårt att ta till sig begreppet.(Respondent 

5, 2013, telefonintervju) 

Respondent 5 har inte själv någon erfarenhet av att arbeta i större organisation men anser att 

det till en viss del behövs gemensam vision och kultur inom organisationer där man 

presenterar hur man vill arbete med dessa kunskapsfrågor på arbetsplatsen. Men för att lyckas 

med skapandet av en gemensam kultur och vision så måste man ha interna plattformar för 

kommunikation och dialog.(Respondent 5, 2013, telefonintervju)  

I överförandet av kunskap tror respondenten att man kan skrota vart tredje fysiska möte och 

istället använda sig av it-system som stöd, dock finns det en poäng med att mötas ibland. När 

man tittar på den implicita kunskapen som delas genom social interaktion så tar den mer tid i 

anspråk då det finns tillfällen att samtala på en mer personlig nivå där man kan gå ner mer på 

djupet.(Respondent 5, 2013, telefonintervju) 

4.5.3 Kunskap i nätverket 

Respondent 5 säger att i skapandet av innovationer så är det bra att samtala med externa 

individer och aktörer för att få sypunkter ifrån andra. Dock är det lite beroende på vilka typer 

av innovationer man arbetar med. Men det är bra med mötesplatser då det alltid kan hända 

något eller att man kan få en ny kontakt som faktiskt kan hjälpa en med någonting. Dock 

måste man försöka träffas regelbundet inom nätverken där det behövs en form av struktur på 

nätverket.( Respondent 5, 2013, telefonintervju) 

4.6 Empiriskt resultat av respondent 6 

Nedan pressenteras den empiriska data från respondent 6 som författarna har valt att 

använda som en del i att besvara studiens forskningsfråga. 

4.6.1 Kunskap som den av innovationsprocessen 

Respondent 6 anser att kunskapsarbete och kunskapsöverföringar har en helt avgörande del i 

innovationsprocesser. Det angörande blir att den eller de som sitter på en bra idé till 

innovation ska kunna förverkliga den genom tillförskaffandet av nödvändiga resurser i form 

av kunskap. Kunskap är en grundförutsättning för att kunna verka på en marknad och därmed 

ett direkt konkurrensmedel. Det ligger ingen vikt i hur bra en idé till innovation är om den inte 

lyckas nå ut till marknaden. Konkurrensmedel blir det även om man sitter på ett 

kontaktnätverk där det då finns kunskaper att inhämta men också potentiella 

samarbetspartners, leverantörer och kunder.(Respondent 6, 2013, telefonintervju) 
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4.6.2 Arbetet i kunskapsorganisationen 

Att arbeta med kunskap inom organisationer handlar om att befinna sig i skarpa projekt där 

man utifrån innovationer ständigt har processer igång och att man arbetar med 

affärsutveckling. Samtidigt är det viktigt att organisationen hela tiden är lyhörd för att hitta 

nya tjänster, vinkling etc. Det i sig kräver att man sitter på kompetenser där man känner till 

marknaden, där man har en trendspaning och omvärldsbevakning, men även att man har 

kännedom om nytillkomna regelvärk och nya sätt i att finansiera innovationer. Något som 

grundar sig i respondent 6 erfarenheter är att organisationer blandar ihop begreppen 

affärsstrategi och affärsutveckling där man försöker göra affärer med befintliga tjänster och 

varor snarare än att tänka och titta utanför ramarna i att försöka skapa nya strategiska 

samarbeten som kan leda till nya affärer. I det arbete blir även där trendspaning och 

omvärldsbevakning viktigt, men även att man är lyhörd för den kunskap samt information 

som framförallt it-system kan bidra med.(Respondent 6, 2013, telefonintervju) 

För att utveckla en lärande kultur så är det framförallt viktigt att ha en kultur av att ständigt 

utveckla sin verksamhet, på så sätt får man även ett automatiskt lärande. Det är svårt att bli en 

lärande organisation genom skapandet av planer. Däremot ska man ha en plan som säger att 

organisationen ex. ska gå in på nya marknader, man ska vidga sina kontaktnät eller att man 

ska köpa upp ett antal företag inom en viss bransch. För att lyckas med det så behöver 

organisationen kunskap och blir därmed automatiskt en lärande organisation. För att 

konkretisera så ska utveckling vara drivande och lärandet kommer automatiskt. Men för att 

verkligen kunna ta lärdomar av ny kunskap och information så behöver man använda sig av 

och verkligen ta nytta av den. För att försäkra sig om att organisationen verkligen tar lärdom 

av ny kunskap och information är det viktigt att arbeta med uppföljning där man har ett 

system för att mäta olika saker.(Respondent 6, 2013, telefonintervju) 

För att handskas med den explicita kunskapen så måste man arbeta med ett crn-system vilket 

är en it-funktion där man enkelt kan både mata in men även hämta ut information. Den 

explicita kunskapen stimulerar en att tänka utanför ramarna och med hjälp av it-system så kan 

man lätt ta del an nödvändig kunskap och information som behövs för att kunna få kontakt 

med vissa specifika individer som kan ha positiv påverkan på ens innovation. Har man lätt 

och snabbt tillgång till den informationen så underlättar det arbetet och river hinder i 

processen. För att handskas med den implicita kunskapen så måste de till ett lyhört ledarskap 

som stimulerar att den dolda kunskapen kommer fram på ett bra sätt. Det handlar i princip helt 

och hållet att man har en social interaktion där oliktänkande och nyfikenhet är accepterat. Den 

implicita kunskapen är helt avgörande för skapandet av innovationer. För att kunna dra en idé 

hela vägen till att bli en innovation så behöver man drivande personer som sitter på 

specialkunskaper.(Respondent 6, 2013, telefonintervju) 

4.6.3 Kunskap i nätverket 

I innovationsprocesser eller innovationssystem så behöver man på nått sätt synliggöra de olika 

aktörerna i nätverken och bygga en kompetens om dem. Det handlar om att man ska veta vart 

man finner det man söker i tydliga former av nätverk. Men det handlar även om att i nätveken 

finna fokusområden sett ur ett större perspektiv. Men även att man arbetar med helt andra 
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nätverk som har andra fokusområden. På så sätt får man extra dimensioner i 

nätverket.(Respondent 6, 2013, telefonintervju) 

För att överföra kunskap i nätverk så är det absolut viktigast att man träffas och bygger 

relationer. Men att man även kan ta hjälp av it-funktioner för att lättgängliggöra information. 

Samtidigt är det viktigt att man gemensamt har en vilja av man vill skapa något tillsammans 

vilket då blir den viktigaste drivkraften i att överföra kunskap och information. Dock är inte 

det primära i nätverkandet att få del av andras kunskaper och information. Utan i sin helhet 

handlar det om ett trevligt och nyttigt inslag i sitt arbete. Det sociala i sig funkar som så att de 

blir fart på nätverket och därmed blir det intressant att delta för kompetenta individer som 

sitter på kunskap och information som man vill ta del av.(Respondent 6, 2013, 

telefonintervju) 

Det finns en stor rädsla hos individer och organisationer att dela en viss typ av kunskap i 

nätverk. Men nätverken blir effektiva genom informella normer som per automatik grundar 

nätverkets förhållningsregler. I nätverket som respondent 6 figurera i har man som mål att 

hela marknaden ska bli större. Det innebär att de deltagande aktörerna inte ska bevaka och ta 

marknadsandelar av varandra då marknaden då alla får ut mer om marknaden blir 

större.(Respondent 6, 2013, telefonintervju) 

4.7 Sammanfattning av empiri 

I resultatet av den insamlade datan går det att utläsa att studiens respondenter väljer att 

fokusera på vissa specifika delar av kunskapsarbetet i innovationsprocessen. Det handlar om 

att veta var man snabbt kan få tillgång till nödvändig kunskap, det handlar om att ha kunskap 

kring individer och samhällets framtida behov. Det kan också handla om kunskapen kring 

marknaden och de potentiella kunder som finns där. Kunskap ses även som en resurs som  för 

idéer till att bli värdeskapande innovationer.  

Studiens respondenter är överens om att organisationer behöver någon typ av vision och 

kultur som påvisar kunskapers betydelse och legitimerar kunskapsarbetet. Återkommande i 

respondenternas svar är att det är viktigt att organisationer aktivt arbetar med att ta lärdomar 

av tillförskaffad kunskap. De lärdomar man tar kan ligga till grund för en kunskapsbas till 

framtida innovationsprocesser. Det handlar även om att organisationer ska ge möjlighet till 

individer att få arbeta med nytillförskaffad kunskap. Studiens respondenter anser att social 

interaktion är att föredra som metod för kunskapsöverföring framför användningen av IT-

funktioner. Genom den sociala interaktionen överförs den implicita kunskapen som anses ge 

innovationer sin unika karaktär. Genom IT-funktioner kan man lagra den explicita kunskapen 

som kan fungera som kunskapsbas och ge inspiration för skapandet av innovation.  

Organisationer som sitter med stora utmaningar kan med fördel söka möjligheter till att skapa 

innovation i nätverk då där finns en mångfald och bredd av olika kompetenser, kunskaper och 

erfarenheter. För att ett nätverk ska bli effektivt behöver man arbeta med byggandet av 

ömsesidiga relationer som vilar på gemensamma visioner om att göra nytta. Vidare behöver 

nätverket vila på gemensamma normer som ligger till grund för skapandet av 

förhållningsregler.    
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5. Analys 

I detta kapitel jämför författarna teori med resultatet av den insamlade datan och genomför 

en analys av detta, som kommer att ligga till grund för studiens slutsatser. 

5.1 Kunskap som del av innovationsprocessen 

Alvesson och Sveningsson menar att kunskapsarbete alltid varit en del av organisationers 

verklighet(Alvesson & Sveningsson, 2007). Bessant och Tidd säger att innovation rent logiskt 

handlar om att organisationer ska kunna konkurrera genom att utveckla de tjänster och 

produkter man erbjuder(Bessant & Tidd, 2011). Generellt sett är kunskap ”superviktigt” för 

organisationer.  Det spelar ingen roll om man befinner sig på en stor eller liten marknad, 

kunskap är ändå viktigt. Det handlar om att ha en förståelse för den marknad som 

organisationer vill verka på och de aktörer som finns där. Kunskap är en förutsättning för att 

kunna verka på en marknad, vilket därmed blir till ett konkurrensmedel. Kunskap kan även 

ses som en form av valuta som man framförallt i Sverige är bra på att använda sig av som 

konkurrensmedel. Det är inte nödvändigtvis produkter eller tjänster som är organisationers 

största konkurrensmedel utan det är kunskapen som man innehar. Organisationer behöver en 

kunskapsbas för att få ”arbetet gjort”. Det blir då av vikt att veta hur och var man ska 

tillförskaffa sig nödvändig kunskap. Genom att hemlighetshålla vissa kunskaper så kan man 

även hävda att det är en form av kunskap som konkurrensmedel. Kunskap kan även ses som 

ett redskap för att kunna se framtida behov och att kunna tillgodose de lösningar som behövs.  

Det går med resultatet av empirin påvisa att kunskap kan användas som ett konkurrensmedel 

för organisationer. Dock bör det beaktas att kunskap i sig är ett diffust ord vars mening kan 

skilja sig ifrån olika kontexter och sammanhang samt mellan olika individer. Respondenterna 

i studien är överrens om att kunskap i sig är viktigt för organisationers slagkraft att kunna 

verka på marknader. Dock väljer respondenterna att formulera sig annorlunda och trycka på 

olika saker i kunskapens betydelse för organisationers konkurrenskraft. Ett intressant 

perspektiv är att organisationers främsta konkurrensmedel inte nödvändigtvid behöver vara de 

tjänster eller produkter som man erbjuder, utan den kunskap som man som organisationer 

innehar. Ett annat perspektiv är förmågan av att snabbt kunna tillförskaffa sig nödvändiga 

kunskaper för sin organisations räkning, vilket sett ur en innovationsprocess kan ha stor 

påverkan till hur vida processen lyckas eller inte. Därmed kan man se kunskap som ett viktigt 

verktyg för innovationsprocesser. Sett ur en innovationsprocess kan även kunskap verka som 

en inspirationskälla till idé om utvecklandet av innovationer. I det perspektivet kan kunskap 

användas för att kunna förstå och se de framtida behov som samhället och individer behöver. 

Dock kan inte studien ge en mer djup bild av på vilket sett kunskap verkligen fungerar som ett 

konkurrensmedel för organisationers räkning. Studien ger en mer generell bild av kunskapens 

betydelse sett ur ett konkurrensperspektiv.  
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Figur 4. Författarnas innovationsprocessmodell med ett kunskapsperspektiv. 

Enligt Bessant och Tidd är innovation något som bygger på skapandet av produkter och 

tjänster som organisationer utvecklar för att kunna konkurrera. Bessant och Tidd  beskriver 

innovationsprocessen som en fyrastegsmodell, upptäcka möjligheter, tillförskaffande av 

resurser, göra verklighet av sina ansträngningar och att skapa värde(Bessant & Tidd, 2011). 

Jonsson menar att det är tillförseln av ny och gammal kunskap som ligger till grunde för 

skapandet av innovation(Jonsson, 2012). För att en innovationsprocess ska kunna lyckas så 

behövs det vissa grundläggande kunskaper då innovation är en kombination av nya 

kunskaper. För att innovationsprocesser ska ligga rätt i tiden behövs det kunskaper för 

samhällets och individers framtida behov. Detta då något som är innovativt idag 

nödvändigtvis inte behöver vara det imorgon. Kunskaper om de behov som finns är i sig en 

källa till inspiration men kunskap kan även vara en resurs som kan få en idé till att bli till en 

innovation. Innovationsprocessen kan ses på ett sätt där man blandar och tillvaratar olika 

kunskaper, erfarenheter och kompetenser där syftet måste vara att nyttjar de kunskaper som 

redan finns. För att innovationsprocessen ska lyckas behövs det lyhördhet av den marknad 

man vill verka på och för den kunskap som finns där är viktigt i processen. För att tillförskaffa 

sig den kunskap och för att kunna använda den som en resurs för innovationsprocessen är det 

viktigt att ha en förståelse för kunskap och kunskapsöverföringens avgörande del i att en idé 

blir till innovation. 

Med studiens resultat av empiri går det att påvisa att kunskap är en betydande del för 

innovationsprocessers förmåga att nå ett lyckat resultat. Sett ur en innovationsprocess har 

kunskap stor betydelse för framförallt de två första stegen sett utifrån 

innovationsprocessmodellen. Med hjälp av kunskap kan organisationer som strävar efter att 

vara innovativa eller att skapa innovation ha förståelse för de möjligheter och behov som 

finns. En innovationsprocess kräver i grunden en viss form av baskunskaper samt ett 

kombinerande av nya kunskaper som kan ge styrka åt processen. Att vara innovativ handlar 

även om att ligga rätt till i tiden och där spelar kunskap kring konsumenter, marknader, behov 

och samhället en stor del i att se möjligheterna till att skapa innovation. Men för att kunna få 

en idé till att verkligen bli till en innovation måste man gå igenom hela innovationsprocessen. 

Sett ut innovationsprocessmodellen steg två där man tillförskaffar sig kunskaper som en form 
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av resurs kan man tillvarata olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser som redan finns. 

Nödvändiga kunskaper och resurser som ska ligga till grund för en lyckad innovationsprocess. 

Därmed kan det styrkas att organisationer som arbetar med kunskapsarbete i 

innovationsprocessmodellen steg ett och två kan lägga grunden för att en innovationsprocess 

verkligen lyckas med att föra en idé till att bli en innovation. Sammanfattningsvis verkar 

kunskap i innovationsprocesser genom att i steg ett ge inspiration och förutsättningar för att 

idé om en innovation verkligen efterfrågas och fyller ett behov, och i steg två att de kunskaper 

i form av resurs som behövs för att innovationsprocessen ska lyckas verkligen tillförskaffas. 

Dock behöver organisationer som strävar efter att vara innovativa och att skapa innovation 

uppvisa en förståelse för kunskapsarbete och kunskapsöverföringen i tillförskaffandet av 

kunskapens betydelse för en lyckad innovationsprocess.  

 

5.2 Vilka interna förutsättningar behövs för att tillförskaffa sig kunskap till 

innovationsprocessen. 

Jonsson menar att arbetet med att ta lärdomar bör genomsyras av hela organisationen, 

samtidigt är det viktigt att ha gemensam vision, kultur och strategier i dess strävan av att bli 

en lärande organisation(Jonsson, 2012). Donate och Guadamillas menar att struktur och kultur 

är viktiga förutsättningar för organisationer som vill vara lärande organisationer(Donate & 

Guadamillas, 2011). Organisationer måste ge förutsättningar och ha en lärande kultur för att 

kunna tillförskaffa och arbeta med kunskap. I organisationer behövs det en gemensam vision 

som möjliggör närhet till kunskap och information. Det är en självklarhet i att organisationer 

ha en lärande kultur och en gemensam vision och strategi mellan företagsledningen och 

medarbetarna. Det kan behövas en grundpolicy som syftar till att bringa förståelse för 

lärandets betydelse för organisationen. Därmed behövs det struktur och strategier för hur man 

ska arbeta med kunskaparebeten. För att främja vision och kultur kring kunskapsarbetet så 

kan det behövas interna plattformar inom organisationen för att kunna föra kommunikation 

och dialog. Organisationer som har en kultur av att ständigt vilja utvecklas kan automatiskt 

även bli en lärande organisation.  

Sett ur ett innovationsprocessperspektiv kan studien påvisa att organisationer som visar 

förståelse för kunskapens betydelse därmed lägger grunden för en lyckad innovationsprocess. 

Studiens respondenter trycker framförallt på tre grunder för att kunna lyckas med sitt 

kunskapsarbete i strävan efter att vara innovativ och att skapa innovation. Först och främst 

måste organisationer ha någon form av kultur och vision kring sitt kunskapsarbete som syftar 

till att stärka kunskapens betydelse, men även att ge närhet till nödvändiga kunskaper och 

information som behövs för att kunna vara innovativ. Men för att organisationer ska kunna 

skapa kultur och vision kring sitt kunskaparbete så måste förståelse för kunskapens betydelse 

för organisationen belysas. Organisationer som visar bristande förståelse för kunskapens 

betydelse för den egna organisationen kommer ha svårt att jobba fram kultur och vision kring 

sitt kunskaparbete. Dock räcker det inte med att organisationer utefter kunskapens betydelse 

arbetar fram kultur och vision kring kunskapsarbetet, utan det krävs även att organisationer 

ger förutsättningar för att kunna arbeta med kunskapsarbete. Där kan man utefter studiens 

resultat av empiri påvisa att det krävs struktur och strategier för hur organisationer ska arbeta 
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med kunskapsarbete. Men det krävs även interna plattformar för att kunna föra 

kommunikation och dialog. Dock påvisar inte studien i detalj eller på djup hur organisationer 

ska arbeta med att bringa förståelse för kunskapens betydelse, utformandet av kultur och 

vision kring kunskapsarbetet eller hur man ger förutsättningar för att kunna arbeta med 

kunskapsarbete. Studien ger en mer generell bild av de fördelar en lärande organisation kan 

dra till sina innovationsprocesser genom att arbeta med de interna förutsättningarna för 

kunskapsarbete.  

5.2.1 Att ta lärdomar 

Leonard och Swap säger att viljan till att ta lärdomar inom organisationer ligger till grund för 

skapandet av kreativa miljöer och innovationer(Leonard & Swap, 1999). Genom att ta 

lärdomar kan organisationer lägga lärandet på ”lager” som framtida konkurrensmedel. Det 

handlar om att ta till sig och dra lärdomar av ny kunskap och information för att i framtiden 

kunna dra nytta av den. Samtidigt är det viktigt att de lärdomar man drar gestaltar 

organisationens konkreta behov. Organisationer måste tillåta medarbetarna att få arbeta med 

nytillkommen kunskap och information då det är först då som den kan göras till sin egen. 

Kunskapen måste omsättas och justeras så att det blir till en resurs för organisationen, annars 

riskerar kunskapen att bara bli till information som inte används i praktiken.  

Sett ur innovationsprocessmodellen måste organisationer ständigt ta lärdomar av sina 

processer. Av studiens resultat av empiri kan man påvisa att av de lärdomar man drar av 

innovationsprocesser kan komma till nytta för organisationer i framtiden. Organisationer som 

strävar efter att vara innovativa och att skapa innovation kan lägga de lärdomar man dra i sina 

innovationsprocesser på lager inför framtida processer. Dock måste organisationer ha en vilja 

till att verkligen vilja ta till sig av de lärdomar man drar, på så sätt tenderar lärdomarna att bli 

till ny kunskap istället för bara ren information. Organisationer som lyckas med att ta 

lärdomar och drar nytta av dem ger på så sätt sig själva interna förutsättningar för att kunna 

vara innovativa och skapa innovationer. Dock visar inte studien på hur organisationer i större 

utsträckning bör eller ska arbeta med att ta lärdomar, utan ger en mer generell bild och 

förståelse av lärdomarnas betydelse för organisationer som strävar efter att vara innovativa 

och att skapa innovation.  

5.3 Vilka metoder för kunskapsöverföring är lämpliga att använda med hänsyn 

om kunskapen är implicit eller explicit?  

Jonsson säger att idéer tillkommer som en del av kunskapsöverföring och lärande som en del 

av en social interaktion, i motsats till den sociala interaktionen kan man lagra och överföra 

kunskap med hjälp av olika it-lösningar(Jonsson, 2012). Schönström menar att mycket av den 

kunskap som har betydelse för skapandet av innovation ligger bunden i den tysta 

kunskapen(Schönström, 2005). Enligt Ryu, Ho och Han så är kunskapsöverföringar en 

process mellan individer där utbyte av lärdomar och kunskap sker. Vidare säger man att det är 

den kunskap som överförs via social interaktion, som är den som har en förmåga till att skapa 

värde och innovation.(Ryu, Ho & Han, 2003) Kunskapsöverföring är något som anses bör ske 

via social interaktion men att man kan tillförskaffa sig en mer allmän kunskapsnivå genom att 

ta hjälp av it-funktioner. Den tysta implicita kunskapen anses ha stor påverkan på 

organisationers förmåga att nå stora prestationer och för att kunna nå en kvalificerad nivå 
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vilket är svårt att införskaffa sig med hjälp av it-lösningar, utan det krävs erfarenheter och 

kompetens. I kunskapsöverföringar måste öppna upp för och se styrkan av det social i 

interaktionen. Genom den öppna sociala interaktionen så finns det möjligheter till att fritt 

bilda sina egna uppfattningar vilket i sin tur ökar möjligheterna till att kunna vara innovativ. 

För att kunna tillförskaffa sig nödvändiga kunskaper till att skapa innovation så kan man inte 

vara instängd på ett kontor, kunskap är inget man kan läsa sig till utan det handlar om att ta in 

vad andra individer samtalar om och sedan verifiera det med befintlig data. Det är i 

kunskapsöverföringen mellan individer som innovation skapas. Överföringen av kunskap 

inom organisationer är i sig komplext, ju större en organisation är desto svårare blir det. 

Kunskap överförs bäst genom den social interaktionen där man på storskaliga möten 

presenterar strategier och på de små personliga kan arbeta med detaljerna. Det är genom den 

social interaktionen som den implicita kunskapen delas och det är den implicita kunskapen 

som gör skillnad, men den är svår att överföra. Den implicita kunskapen har en avgörande 

effekt i skapandet av innovationer. För att en idé ska bli till verklighet så behövs det 

specialkunskaper. Den implicita kunskapen överförs främst genom social interaktion där man 

har ett ledarskap som stimulerar att dold kunskap blir synlig.  Det finns en utmaning i att 

tillförskaffa sig nödvändiga kunskaper för att kunna vara innovativ. Det behövs struktur och 

strategier för att kunna arbeta med den redan befintliga kunskapen, men att man även kan 

lagra en viss form av baskunskap med hjälp av it-funktioner. Men i det stora hela handlar det 

om social interaktion där man har en kultur av att involvera individer i varandras 

arbetsuppgifter och att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Den explicita kunskapen är 

en form av informationsbas som visar på tidigare framgångsfaktorer medans den implicita 

kunskapen har en förmåga att ge extra krydda i skapandet av innovation. Den implicita 

kunskapsöverföringen tar mer tid i anspråk. Den explicita kunskapen ska lätt kunna matas in 

och hämtas ut med hjälp av it-funktioner. Den explicita kunskapen hjälper en att tänka utanför 

ramarna, men ger även viktig information och kunskaper som har en positiv påverkan på ens 

innovationer. Det handlar om att ha snabb tillgång till information som river hinder för ens 

innovationsprocess.  

Av studiens resultat av empiri kan de påvisas att kunskapsöverföring bäst sker genom social 

interaktion mellan individer. Den sociala interaktionen ger individer förutsättningar för att 

kunna bilda sig egna uppfattningar kring överföringen av kunskap och information vilket i sig 

ger möjligheter till att vara innovativ och att skapa innovation. Det är i den sociala 

interaktionen som man främjar överförandet av den tysta implicita kunskapen mellan olika 

individer. Studiens respondenter trycker på att sett ur ett innovationsprocessperspektiv är det 

den tysta implicita kunskapen som ger skapandet av innovationer dess stryka och framgång. 

Den tysta implicita kunskapen kan även beskrivas som en form av specialkunskap som 

förverkligar att idéer blir till fullskaliga innovationer. Sett ur en innovationsprocess kan 

därmed den tysta implicita kunskapen som överförs genom social interaktion ha en stor 

påverkan på processens förmåga att lyckas eller inte. Dock visar studiens resultat av empiri att 

även den synliga explicita kunskapen med hjälp av it-funktioner kan ha påverkan på 

innovationsprocesser. Den synliga explicita kunskapen kan beskrivas som en allmän 

kunskapsnivå eller som en informationsbas. Vidare kan paralleller dras med ovanstående 

stycke om att dra lärdomar av sina innovationsprocesser där lärdomarna kan ligga till grund 
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för framtida innovationsprocesser. Men den synliga explicita kunskapen eller informationen 

kan även ses som en resurs i att veta vart man ska söka och finna nödvändig kunskaps som 

form av en resurs åt sina innovationsprocesser. Studien ger i stort en mer generell bild och 

förståelse av den implicita och explicita kunskapens betydelse för innovationsprocessen och 

hur den kan överförs. 

5.4 Vilka möjligheter finns det att tillförskaffa sig kunskap till 

innovationsprocessen externt? 

Bessant och Tidd säger att innovation handlar om att finna samband till den egna 

organisationen, uppmärksamma möjligheter och att ta tillvara på dem(Bessant & Tidd, 2011). 

Enligt Peña har organisationer problem i att ensamma bygga sin kunskapsbas, det behövs att 

man sammanför intern kompetens med kunskaper som finns utanför den egna organisationen. 

Vidare menar Peña att organisationer som vill vara konkurrenskraftiga behöver en bred 

kunskapsbas och att man då med fördel befinner sig i ett nätverk.(Peña, 2002) Chesbourgh 

säger att den kunskap som tillförskaffas genom utomorganisatoriska innovationer måste 

implementeras till den egna organisationen(Chesbourgh, 2003). Det kan vara kostsamt för 

organisationer att sitta inne på all kunskap själv. Genom tillförskaffande av kunskap i nätverk 

flyttar man idéer till att bli produkter eller tjänster på marknaden. I skapandet av innovationer 

är det viktigt att vara en del av ett nätverk, då individer och organisationer sitter på olika typer 

av kunskaper så behöver dem mixas ihop och det är där som innovation skapas. 

Organisationer som inte bjuder in externa nätverk i sin innovationsprocess riskerar då 

avsaknad av kunskap och information vilket kan medför att processerna blir riskfyllda. 

Organisationer med hjälp av nätverk kan förverkliga sina idéer då det i nätverk finns resurser 

och kompetenser som gör att man vågar satsa på sådant som ligger långt fram i tiden, i 

skapandet av innovation så är det bra att samtala med andra aktörer externt. Nätverken kan 

fungera som mötesplatser där man kan få nödvändig hjälp till att utveckla sina innovationer. 

Syftet med nätverk är sällan att bara ta del av andras kunskaper, utan det handlar om 

byggandet av långsiktiga relationer som ger förutsättningar för affärsutveckling. Den sociala 

delen i nätvek gör att det blir intressant för kompetenta aktörer att delta och att de kompetenta 

aktörerna kan sitta på kunskap och information som organisationer vill komma åt.  

Av studiens resultat av empiri kan det påvisas att arbetande med kunskapsarbete och 

tillförskaffande av kunskaps i form av resurs åt innovationsprocessen i nätverk har en positiv 

påverkan på innovationsprocessers förmåga att lyckas eller inte. Organisationer som har en 

förståelse för kunskapens betydelse och påverkan i sin strävan i att bli innovativa och att 

skapa innovationer kan med fördel aktivt arbeta med att tillförskaffa sig kunskap i nätverk. 

Sett ut innovationsprocessmodellen trycker studiens respondenter på steg två, tillförskaffandet 

av resurser där man menar på att organisationer och individer innehar olika typer av kunskap 

och att innovation skapas när man mixar dem. Samtidigt kan det vara kostsamt för 

organisationer att inneha all form av kunskap själva som krävs för att gå hela vägen ifrån en 

idé till att skapa innovation i en innovationsprocess. Framför allt kan man tänka sig att mindre 

organisationer som strävar efter att vara innovativa och att skapa innovation med fördel kan 

arbeta med tillförskaffandet av kunskap i nätverk. Nätverkande gör även att organisationer 

vågar satsa på sådant som ligger längre fram i tiden och att processer blir mindre riskfyllda. 
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Sett ut en innovationsprocess kan det medföra att man arbeta med att uppfylla framtida behov 

för individer och samhälle. Dock visar inte studien på hur organisationer i större utsträckning 

bör tillförskaffa sig kunskaper i nätverk utan visar på dess betydelse och positiva påverkan för 

skapandet av innovation i innovationsprocesser.  

5.4.1 Att göra nätverket effektivt 

Harmaakaorpi och Melkas säger att innovationsprocesser på nätverksnivå är ett samarbete 

mellan olika aktörer som sitter på olika typer av kunskaper. Genom strukturerade arbeten i 

nätverk läggs grunden för skapandet av innovation genom processer. Det är av vikt att bygga 

långsiktiga relationer där tillit skapar möjlighet till utbyte av lärdomar och 

kunskap.(Harmaakaorpi & Melkas, 2008) Enligt Dyer och Nobeoka så finns det dilemman i 

arbetandet i nätverk, det finns svårigheter i att få medlemmarna till att delta i kunskapsutbytet 

och att öppet delta i kunskapsöverföringen.  

Det finns även de aktörer som har stora intressen i att ta del av kunskap och information men 

inte är villiga att bidra själva. Vidare säger Dyer och Mobeoka att det är svårt att få ut hela 

nätverkets potential och att man behöver en stark tillit och ett tydligt regelverk som skapar 

ömsesidiga relationer.(Dyer & Nobeoka, 2000) För att nätverk ska bli effektiva måste man 

arbeta med relationsbyggande. Vidare måste det finnas öppna agendor och att organisationer 

är villiga att dela med sig. Det är viktigt att underhålla nätverken mellan de stora mötena. 

Vidare måste nätveken ha en gemensam vision där man klargör nätverkets syfte och mål där 

man bringar känslan av nytta för både individer och organisation. Organisationer bör vara 

försiktiga med vilken kunskap man delar med sig av. Utmaningen ligger i att avgränsa 

nätverket ifrån vilken kunskap man är villig att dela och vilken man vill ta del av. Man kan 

utgå ifrån enskilda organisationers grundproblem, utmaningar och möjligheter, på så sätt kan 

man skapa nyttiga nätverk där aktörer kan relatera till varandra. Tillit i nätverk skapas genom 

förhållningsregler och ett klargörande av nätverkets spelregler. Annars finns det risk för att de 

blir en avvaktan för att dela kunskap i nätverk. Nätverk behöver struktur och att aktörerna 

försöker mötas regelbundet. Innovationsprocesser i nätverk behöver kompetens kring de olika 

aktörerna som arbetar i ett nätverk. Vidare handlar det om att nätveken finner fokusområden 

sett ur större perspektiv. Det är viktigt att träffas och bygga relationer mellan aktörerna i 

nätverket. Nätverk blir effektiva genom informella normer som per automatik grundar dess 

förhållningsregler. 

När organisationer med hjälp av nätverk vill tillförskaffa sig kunskap som en form av resurs åt 

sina innovationsprocesser är det av vikt av studiens resultat av empiri att döma, viktigt att det 

sker i ett fungerande nätverk. Studiens respondenter menar på att det finns vissa centrala 

aspekter att ta hänsyn till i fungerande nätverk. Genom starkt tillit och ömsesidiga relationer 

skapas förhållningsregler och spelregler för organisationer att förhålla sig till. Det är även 

viktigt att finna en fungerande struktur på nätverket och ha ett tydligt syfte. Sett ur en 

innovationsprocess där organisationer vill tillförskaffa sig kunskaper i form av resurs i 

nätverk är det av vikt att nätverken bygger på känslan av att det verkligen gör någon nytta för 

både individer och organisationer. Som tidigare skrivit är det svårt att som organisation sitta 

på all nödvändig kunskap själva, framförallt för små organisationer. Därmed blir det sett ur en 

innovationsprocess förödande för organisationer som önskar att vara innovativa och att skapa 
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innovation om de inte finner ett väl fungerande nätverk som bygger på ömsesidiga relationer, 

tillit och som har tydliga förhållningsregler. Väl fungerande nätverk kan ha positiv påverkan 

på innovationsprocesser och vara en del i att idéer blir till innovationer. Studien visar till viss 

del på viktiga aspekter för hur nätverk sett ut innovationsprocesser ska bli attraktiva och 

effektiva, men visar framförallt på nätverks positiva påverkan och förmåga till att lyckas med 

sina innovationsprocesser.  
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6. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel redovisar författarna de slutsatser författarna har dragit efter genomförd 

analys. Författarna för också en diskussion om vad slutsatserna har för innebörd. Därefter 

presenterar författarna förslag på vidare forskning i ämnet. 

6.1 Slutsatser 

 Kunskap är en viktig resurs i innovationsprocessen, kunskap kan verka som källa till 

idéer och inspiration, där den explicita kunskapen kan fungera som en baskunskap om 

marknader, kunder och framtida behov. Samt en resurs som för idéer till innovation, 

där den implicita kunskapen ger innovationen sin unika karaktär.  

 För att en organisation ska kunna tillförskaffa sig kunskap till innovationsprocessen 

behövs det en förståelse för kunskapens betydelse i dess strävan i att bli innovativa 

och att skapa innovation. Organisationer kan utveckla kultur och vision som påvisar 

kunskapens betydelse för organisationen genom att bygga grundläggande struktur och 

strategi för kunskapsarbetet. Vidare behöver organisationer ha viljan att bli en lärande 

organisation vilket grundar sig i organisationens strävan efter att ständigt utvecklas. 

 Det finns olika lämpliga metoder i överförandet av kunskap beroende på om den är 

implicit eller explicit. Den implicita kunskapen överförs lämpligast med hjälp av 

social interaktion och anses ha betydelse för skapandet av innovation genom att ge den 

sin unika karaktär. Den explicita kunskapen kan ses som allmän kunskaps nivå och 

kan fungera som en informationsbas i skapandet av innovation, explicit kunskap kan 

lagras och överföras med hjälp av it-funktioner eller personlig interaktion. 

 Vid skapandet av innovation kan organisationer med fördel tillförskaffa sig kunskap 

med hjälp av nätverk. Dock krävs det att organisationerna har en förståelse för vikten 

av att tillförskaffa sig kunskap externt. Det finns vissa grundläggande krav för att en 

kunskapsöverföring i nätvek ska bli effektiv. Förhållningsregler inom nätverk bör 

baseras på tillit, ömsesidiga relationer och känslan av att nätverket gör nytta för 

individer och organisationer. 

6.2 Diskussion 

Författarna anser att studiens slutsatser är av en generell karaktär som i stor utsträckning 

påvisar och belyser kunskapens positiva påverkan i innovationsprocessen. Då studien är 

baserad på en kvalitativ studie kan dock inte slutsatserna styrkas i större generella 

sammanhang. Slutsatserna påvisar att kunskap kan vara en resurs i innovationsprocessen åt 

organisationer som önskar att vara innovativa och att skapa innovation, dock visar inte studien 

i större utsträckning på vilket sätt kunskapen fungerar som en resurs i innovationsprocessen. 

Vidare påvisar slutsatserna att olika typer av kunskap, implicit och explicit kan ha olika 

positiva påverkande på innovationsprocessen, samtidigt visar studien på vad och skillnaderna 

i de olika kunskapernas påverkan gör i innovationsprocessen. Studiens slutsatser påvisar och 

belyser metoder för kunskapsöverföring och dess positiva påverkan i innovationsprocessen, 

dock kan inte studien styrka metoderna i större generella sammanhang. Till sist påvisar 

studiens slutsatser att organisationer med fördel kan tillförskaffa sig kunskap i form av resurs 

i innovationsprocessen samt belyser vissa avgörande faktorer för att kunskapsarbete i nätverk 
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ska bli effektivt, dock visar inte studiens slutsatser i större sammanhang på hur 

kunskapsöverföringen i nätverk bör gå till eller hur nätverk lämpligast görs effektiva.   

Då studien är baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod för 

data-insamling anser författarna att grunden för att dra större generella slutsatser därmed 

saknas. Hade författarna valt ett annat urval eller en kvantitativ metod hade förmodligen ett 

annat resultat kunnat utläsas som en följd av urvalets kvantitet. Men författarna menar att för 

att få en djup bild av respondenternas situation har en kvalitativ metod varit rätt väg att gå.  

Det går att kritisera författarnas val av respondenter och den avgränsning av studien som valts 

att göras. Men då syftet varit att utveckla en innovationsprocessmodell med tydligare 

kunskapsperspektiv anser författarna att det viktigaste inte har varit respondenternas 

arbetsplatser, utan deras kunskapsintensiva arbetsuppgifter varit det som var intressant. Det 

går även att peka på att studien skulle kunna ha en tydligare avgränsning i studiens olika 

delar. Men författarna har valt att studera ämnet ur ett bredare perspektiv som en del av 

utvecklandet av sin innovationsprocessmodell. Därefter kommer författarna att ge förslag på 

vidare, mer djupgående forskning i studiens olika delar. 

6.2.1 Förslag på vidare forskning 

Med stöd av studiens empiri, analys och slutsatser anser författarna att det finns fog för 

framtida forskning.  

 Författarna föreslår vidare forskning kring kunskapens betydelse som resurs i 

innovationsprocessen. Samt på vilket sätt kunskapen är en resurs.  

 Författarna föreslår en mer djupgående forskning kring de interna förutsättningar som 

krävs för att organisationer ska kunna tillförskaffa sig kunskap som resurs till 

innovationsprocessen. Vidare forskning kring vision, kultur, struktur och strategi som 

en del av att skapa interna förutsättningar för kunskapsarbete. 

 Författarna föreslår vidare forskning i hur olika typer av kunskap, implicita och 

explicita kan ha olika positiva påverkanden i innovationsprocessen, och vilka metoder 

som lämpar sig bäst i överförandet av dem.  

 Författarna föreslår vidare forskning i om och hur extern kunskap har positiv påverkan 

i innovationsprocessen. Vidare forskning på vilket sett organisationer kan inhämta 

kunskap som form av resurs i innovationsprocessen externt, och hur man gör 

kunskapsinhämtningen till innovationsprocessen i nätverk effektiv. 

 Författarna föreslår tillsist vidare forskning kring författarnas 

innovationsprocessmodell, som verktyg för att belysa ett kunskapsperspektiv i 

innovationsprocessen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 1., 22/11-2013 

 Anser du att kunskapsarbete och kunskapsöverföring har en viktig 

funktion i innvationsprocessen?  

- Hur, vad, varför. 

 Hur tycker du/ni att man ska arbeta med kunskapsarbete och 

kunskapsöverföring? 

-Internt och externt. 

-Är det viktigt att ha en lärande kultur. 

-Hur bygger man en lärandekultur? Strategi och vision. 

 Hur arbetar man för att ta lärdom av kunskap? 

 På vilket sätt tror du/ni att man på bästa sätt överför kunskap? 

-Hur, vad, varför. 

-Vad använder man för typ av metoder för att överföra kunskap, med hänsyn till var 

kunskapen finns lagrad? (Implicit/Explicit) 

 Hur nyttjar man kunskapsnätverkets strategiska fördelar? 

-Hur gör man kunskapsarbetet och kunskapsöverföringen effektiv i 

kunskapsnätverket? 

-Vad bör det finnas för förhållningsregler i kunskapsnätverket? 

 Vad tror du o kunskap som konkurrensmedel?  

  

Finns det en 

skillnad ur ett 

organisatoriskt 

/individuellt 

perspektiv? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 2. 
Efter första intervjun ansåg vi att intervjuguiden behövde uppdateras och kom därför att 

ändra till detta. 

 Anser du att kunskapsarbete och kunskapsöverföring har en viktig funktion i 

innovationsprocessen?  

- Varför är kunskapsarbetet viktigt/inte viktigt i innovationsprocessen 

- Vad i kunskapsarbetet eller kunskapsöverföringen är det som är viktigt i 

innovetionsprocesson 

 Hur använder man kunskap som ett konkurrentsmedel? 

 Hur tycker du/ni att man ska arbeta med kunskapsarbete och kunskapsöverföring? 

- Hur ska man jobba internt? 

- Är det viktigt att ha en lärandekultur. Strategi och vision etc..  

- Hur ska man jobba externt?  

- Vad kan man använda för arbetsmetoder med hänsyn till vad det är för typ av 

kunskap (synlig/Dold) 

 Är det viktigt att ta lärdom av kusnkapen? 

- Hur arbetar man för att ta lärdom av kunskapen? 

 Hur utnyttjar man kunskapsnätverkets strategiska fördelar? 

- Metoder och strategier? 

 Vad bör det finnas för förhållningsregler i kunskapsnätverket? 
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Bilaga 3. Initiala forskningsfrågan 

Anledningen till att författarna har valt att bifoga denna fråga med delfrågor är för att de 

inledningsvis har haft en stor betydelse för utformningen av indervjuguide och andra stora 

delar av studien olika teman och koncept. 

För att uppnå studiens syfte har författarna formulerat en huvudfråga 

 Varför är det viktigt att integrera ett knowledge management perspektiv i en 

innovationsprocess? 

För att huvudfrågan ska kunna besvaras har författarna även formulerat tre delfrågor.  

 Varför är det viktigt att reflektera kring lärande och kunskapsöverföring som en del av 

en innovationsprocess.*** 

 Hur arbetar man för en fungerande och effektiv kunskapsöverföring. 

-Internt 

-Externt 

Hur utnyttjar man kunskapsnätverkens strategiska fördelar samt hur överkommer man  

fallgropar och hinder. 
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