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1. Sammanfattning 

                              

Förord: Vi vill tacka Hans Björkman, Munktell Science Park och samtliga deltagare och 
intervju personer.  

1.1 Inledning: Idag väljer fler och fler att jobba med öppen innovation. Öppen innovation kan 
bidra till större kunskaps-inhämtning, mer kreativitet och mer kundanpassning under 
produktutvecklingen (Von Hippel, 2005).  För att få en innovationsprocess att fungera 
effektivt måste användarna av varan eller tjänsten få möjlighet att komma med synpunkter 
under utvecklingsfasen samt att processen bör hålla god hastighet (Von Hippel, 2005). 
 
I en öppen innovationsprocess blandas olika kompetenser och bakgrunder vilket leder till 
större kunskapsbreddning. När olika kunskaper möts kan de tillsammans utvecklas eller 
bygga vidare på varandra (Johansson, 2005). Att använda sig av öppen innovation kan bidra 
till att stärka organisationens ekonomiska resurser (Janssen, Bouwman, van Buuren & 
Haaker, 2014) (Harhoff, Henkel och Von Hippel, 2003).  

1.2 Bakgrund: Arbetet inriktar sig på området innovationsmäkleri, ett hittills relativt 
outforskat område. Detta är viktigt eftersom att arbeta med öppen innovation samt att ta in 
externa resurser kan vara svårt. Många företag kan ha svårt att tillämpa de arbetssätten som 
behövs på grund av hämmande företagskultur och ledarskapsutmaningar. Därför kommer 
arbetet att undersöka om organisationer kan ha lättare att jobba med öppen innovation om de 
får hjälp av en extern part som hjälper företagen att klara av dessa utmaningar - en så kallad 
innovationsmäklare. 
 

1.3 Frågeställning: Forskningsfrågan har formulerats enligt följande:  
• Finns det ett behov av en innovationsmäklare? 
• Vilken roll skulle innovationsmäklaren kunna ha? 

 
1.4 Bidrag: Detta arbete ska ge större insikt inom innovationsmäkleri och se över om det 
finns ett behov samt se över vad innovationsmäklaren i så fall bör ha för arbetsuppgifter. 
 
1.5 Teori: Den teoretiska referensramen kommer att fokusera på områdena innovation, öppen 
innovation, ledarskap, ledarskapsförändringar, hämmande organisationskulturer och 
organisationskulturförändringar. 

1.6 Metod: Metoden som valdes för arbetet var kvalitativ forskning i form av intervjuer samt 
en workshop under deltagande observation. 

1.7 Slutsats: Studien visar att teori och empiri hade en liknande syn på innovationsmäkleri 
vilket innebar att innovationsmäklare önskades och behövdes, dock med skillnader i 
arbetskompetenser beroende på bransch. Arbetet kunde även fastställa grundläggande 
egenskaper som en innovationsmäklare bör besitta. 
 
1.8 Nyckelord: Öppen innovation, Innovationsmäklare, Ledarskap, Organisationskultur, 
Innovationsplattform, Organisationsförändring 
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2. Inledning     
    

                                                                                                         
Idag är det vanligt att personer väljer att diskutera sina innovationer öppet istället för att hålla 
de undangömda. Skulle företag välja att arbeta på samma externa sätt så menar Erik von 
Hippel att företaget skulle kunna vinna mycket inom sin produktutveckling genom att 
involvera sina användare i processen. En metod som i dag syns i allt större utsträckning (Von 
Hippel, 2005) 
 
För att det arbetssättet ska bli effektivt måste en god hastighet uppnås, organisationen måste 
även uppnå effektivitet och tillåta sina användare att få ge sina synpunkter i utvecklingsfasen. 
Organisationer som använder sig av denna typ av öppen innovation har uppvisat ökade 
vinster. Detta beror på att företaget fått in fler idéer utifrån och att kunden själv varit med och 
format produkten efter egna önskemål och behov. (Von Hippel, 2005) 

För att ett företag ska ta första steget för innovativa ansatser behövs en form av öppen 
innovation där organisationen är i en ständig rotation med olika kompetenser samt aspekter 
och reflektioner.  (Ancona, Bresman & Kaeufer, 2002) (Leonard & Swap, 2005) 

Det är av stor essentiell betydelse att blanda olika kulturer och kunskaper av den orsaken att 
de förenar sina kännedomar. När det inträffar skapas olika skärningspunkter där olika 
tankesätt kan förenas eller utvecklas vidare med varandra. (Johansson, 2005) 

Att tillgodogöra nytt kunnande i företaget kan därtill göra att det gamla arbetslaget uppvisar 
ett mer kreativt tänkande. Om en person är låst i sitt sätt att tänka och har svårt att vara kreativ 
betyder det att individen har för höga associationshinder. Detta innebär att personen kopplar 
ihop den aktuella informationen som ges ut med tidigare erfarenheter för hastigt och låser sig 
därigenom i sitt tänkande. Genom att ta in nya människor i arbetsgruppen kan de bidra med 
nya tankemönster, perspektiv, undanröja gruppmedlemmarnas associationshinder och 
understödja med ett större synsätt. (Johansson, 2005). 

Metoden tillför även att teamets medlemmar får ut tyst kunskap de inte hade någon kännedom 
om att de hade förrän den satts i praktik (Hamrefors, 2009). Ytterligare ett misstag som kan 
uppstå om öppen innovation inte används är att gruppen kan slå rot i sitt tankesätt och 
upphöra att vara en kreativ grupp. Blir arbetslaget alltför isolerade finns risken att de formar 
en sekt och mister förankringen med verkligheten. (Hamrefors, 2013) 

Det har även framkommit att organisationer behöver ha en medvetenhet om att olika 
kunskapsområden och nätverk behövs inom företaget för att öka kunskapen inom 
innovationsprojekt. Det leder också förhoppningsvis till en starkare ekonomi inom företaget. 
(Janssen, Bouwman, van Buuren & Haaker, 2014) (Harhoff, Henkel och Von Hippel, 2003) 

Å andra sidan väljer vissa företag att inte använda öppen innovation för att hålla sina 
transaktionskostnader nere. Transaktionskostnader är kostnader som innefattar insamlingen av 
information, specificering och upprättande av kontrakt samt förhandlingar etc. Oftast är det 
resursbesparande för organisationen att ha en grupp anställda som jobbar kvar en längre 

I det inledande kapitlet beskrivs en kort bakgrundshistorik, syftet med studien, arbetets 
frågeställning samt arbetets innovationsbidrag. 
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period eftersom organisationen kan slippa att skriva nya arbetskontrakt, lära upp nyanställda 
hur de ska sköta sitt nya jobb, förhandla om löner och läsa igenom CV:n etc. (Forssell & 
Ivarsson Westerberg, 2007) 

Att inte byta ut företagets anställda sänker alltså transaktionskostnaderna. Detta betyder att 
organisationen kan behålla resurser i större mängd genom att behålla samma anställda 
eftersom de lär sig att synkroniseras gemensamt på ett effektivt sätt och blir specialister på sitt 
område. Att lära upp nya människor och ständigt skriva nya avtal tar mycket resurser som 
organisationen kunde ha sparat om de använt sig av samma anställda. (Forssell & Ivarsson 
Westerberg, 2007)  

Med tanke på dessa utmaningar kopplat till öppen innovation är det intressant att se om en 
innovationsmäklare skulle kunna förenkla för företagen. 

Öppen innovation är ett samlingsnamn på en rad olika tillvägagångssätt med externa parter. 
Det blir allt vanligare att arbeta med externa parter i sina utvecklingsprocesser. Detta leder till 
nya utmaningar kopplade till att bibehålla goda organisationsrelationer. Organisationer 
upplever sökandet efter samarbetsorganisationer som en trögrörlig och tidskrävande process 
enlig Dahlander & Gann. Organisationerna kan även ha svårt att värdera det externa 
samarbetet. Framgång för öppen innovation grundar sig i hur organisationen kan förebygga 
hinder och utmaningar gällande insikter till utövaren. Organisationer upplever det mycket 
enklare att utvärdera sina egna idéer än externa idéer vilket försvårar utvecklingsprocessen. 
Medling eller mäkleri nämns som en lösning. De menar att en part som rör sig mellan berörda 
parter kan förstå bättre och lättare länka ihop idéerna. (Dahlander & Gann, 2010) 

2.1 Bakgrund 

Mäklare/medlare nämns bland annat av Ollila & Elmqvist, Dahlander & Gann och 
Chessbrough mm, där alla är kända forskare inom området öppen innovation. Detta finns 
dock i dagsläget bara i ett fåtal teorier och ännu inte som ett yrke. Detta har väckt en 
nyfikenhet vilket ligger till grund för denna studie. 

Enligt teorin beskrivs mäklaren/medlarens roll som en person som skall bidra till en öppen 
marknadsplats av idéutbyte, tekniker och olika kompetenser. Detta skall skapa rätt 
förutsättningar för att öppen innovation ska kunna tillämpas och ge en uppfattning om hur 
företaget mest effektivt kan värdera ett externt samarbete med andra aktörer. Vi har valt att 
samla ihop dessa olika namn för konceptet till ett eget samlat begrepp kallat 
innovationsmäkleri, vilket är ordet vi härmed kommer använda i resten av arbetet. 

2.2 Forskningsfråga 

• Finns det ett behov av en innovationsmäklare? 
• Vilken roll skulle innovationsmäklaren kunna ha? 

Arbetet kommer att fokusera på om det finns ett behov av innovationsmäklare som yrke, samt 
ta reda på vad företagen önskar av en innovationsmäklare och vilka arbetsuppgifter hen bör ha 
för att hjälpa företagen på bästa sätt. 

    2.3 Innovationsbidrag 

      Av arbetet förväntar vi oss att förtydliga innovationsmäklarens roll, samt möjligheter och 
utmaningar i dess yrke. Värdet av rapporten kommer att förtydliga för intressenter inom 
området, antingen för vidare forskningsgrund eller för att rent praktiskt ta detta till marknaden 
för kommersialisering.   
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2.4 Avgränsning 
Författarna har valt att undersöka området innovationsmäkleri. Arbetet är utformat så att det 
ska passa en så stor andel av företag som möjligt. Eftersom området ännu är rätt outforskat 
har grunden till arbetet utgått från öppen innovation. Och eftersom öppen innovation är ett 
väldigt brett område så valde vi att göra en avgränsning till endast utvalda teorier som kan 
kopplas till utmaningar och möjligheter för en innovationsmäklare då arbetet annars hade 
blivit för omfattande och tidskrävande. 

3. Teori 

 
 

• Vad är innovation? 
• Vad är öppen innovation? 
• Varför öppen innovation? 
• Utmaningar med öppen innovation? 
• Fördelar med öppen innovation? 
• Öppen innovation används mest av större företag? 
• Ledarskaps utmaningar med öppen innovation? 
• Ledarskaps stil anpassat till öppen innovation? 
• Hur ledarskapet kan användas för att påverka organisationskulturen till att acceptera 

öppen innovation? 
• Skulle en innovationsmäklare behövas? 
• Vad sägs om innovationsmäklare idag? 
• Varför behövs en innovationsmäklare? 
• Vad ska en innovationsmäklare göra? 
• Möjligheter med en innovationsmäklare? 
• Utmaningar med innovationsmäkleri? 
• Möjligheter med en öppen innovationsarena? 
• Utmaningar med en öppen innovationsarena? 
• Kan innovationsmäkleriet vara en del av lösningen till att hjälpa företag att arbeta mer 

innovativt och sprida kunskap? 

Dessa teorier har valts då de är relevanta där det finns problem och behov av lösningar. 
Detta för att ge en grundkunskap om öppen innovation för att sedan visa svårigheter med 
öppen innovation som kan tänkas lösas med en innovationsmäklare.    

3.1 Vad är innovation? 
Innovation är förmågan att upptäcka möjligheter och utifrån dessa skapa något nytt för att 
sedan kommersialisera detta (Burns, 2011). Detta kan innefatta inkrementella eller radikala 
förbättringar men även emellanåt skapa paradigmskifte (Tidd, Bessant 2013). Innovationens 

I teoriavsnittet beskrivs den teori som ligger till grund för studien. Vänligen observera att 
alla begrepp som beskriver en mäklare för öppen innovation under dessa teorier nämns i 
arbetet som det samlade begreppet innovationsmäkleri för att skapa tydlighet. Teorin 
behandlar nedanstående områden: 
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roll har genom tiden blivit allt större och har i dagens samhälle tagit formen av en helig graal 
för företag oavsett storlek (Burns, 2011). 

3.2 Vad är öppen innovation? 
Öppen innovation innebär att företag och organisationer tar in externa aktörer i sin 
innovationsprocess och letar efter innovationer utanför organisationen. Både stora och små 
aktörer får då involvera sig i innovationsprocessen och idé-genereringen. Öppen innovation 
går ut på att utnyttja den kunskap och de kompetenser som finns utanför den egna 
organisationen och som de själva kanske saknar (Vinnova, 2014). 
 
Genom att sätta ihop rätt sorts team kommer det att generera i bästa möjliga slutresultat. Detta 
görs genom att skapa en divergent tänkande grupp med olika kompetenser och infallsvinklar. 
Det är också viktigt att förutom olika kompetenser och tankesätt även blanda kulturella 
bakgrunder för att kunna se idén från ett internationellt perspektiv och på så sätt undvika 
kulturkrockar (Leonard & Swap, 2005 & Johansson, 2005). Typer av människor som skiljer 
sig helt från resten av organisationen bör också tas in för att göra kritiska iakttagelser vilket 
utmanar gruppens sätt att tänka (Leonard & Swap, 2005). 

För att få en innovativ organisation krävs det att den hålls rullandes med nya tankesätt och 
kompetenser (Ancona, Bresman & Kaeufer, 2002) (Leonard & Swap, 2005). Detta gör att en 
person som är delaktig i processen med sitt synsätt kan få andra med samma synsätt att se 
fördelarna med idén och göra den till en målgrupp. För att öppen innovation ska fungera krävs 
det att alla får vara delaktiga och öppensinnade. Det som organisationen måste tänka på vid 
öppna innovationsprocesser är att avsätta de resurserna som krävs för att sluta nya avtal och 
lära upp nya människor. (Leonard & Swap, 2005) 

Det kan vara en bra idé att företaget samarbetar med sin kund för att låta den vara med och 
utveckla idén eftersom det är den som i slutändan kommer att betala för den. (Leonard & 
Swap, 2005)   

3.3 Varför öppen innovation? 
Organisationer som tar hjälp utifrån bidrar till mer kreativitet inom organisationen och 
därigenom också högre vinster (Dahlander & Gann, 2010). Organisationer som använder sig 
av öppen innovation får också lättare att positionera sin marknad. För att kunna förstå behovet 
hos kunden är det är viktigt att veta vilka kunderna är. Det är därför viktigt att involvera 
kunderna i innovationsprocessen för att kunna identifiera deras behov. Kunderna bör därför 
vara de som driver arbetet framåt (Andersson, Christensson & Davidsson, 2009). 

Genom att ha med slutanvändarna i innovationsprocessen kan det också skapa mer värde 
eftersom behovsbilden kan stärkas. Användarna kan också förmedla åsikter kring produkten 
som kan ge stöd för en eventuell vidareutveckling. Genom att involvera användarna i 
innovationsprocessen minskar risken för att produkten inte blir accepterad av dem 
(Andersson, Christensson & Davidsson, 2009). 

Det största problemet som kan uppstå när ett företag utvecklar innovationer är att företagen 
har svårt att överföra användarnas behov till produkten. Därför borde företagen se användarna 
som en värdefull tillgång och som en samarbetspartner. Genom att låta användaren forma 
produkten efter sina önskemål sparar företaget tid och pengar och acceptansen för produkten 
ökar (Andersson, Christensson & Davidsson, 2009). 
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Det gäller dock att behålla användarnas inflytande över innovationsprocessen på rätt nivå så 
att den inte riskerar att försämras eller att kontrollen över processen tappas. Att involvera 
användarna skapar också värde på det sättet att det ger företaget kunskap om användarna 
(Andersson, Christensson & Davidsson, 2009). 

Att låta användare vara med och utveckla produkten genom hela innovationsprocessen brukar 
kallas user-driven innovation. Förutom att ta hjälp av användarna bör företaget även ta hjälp 
av andra företag för att öka sina chanser att lyckas. Kunskap anses vara den viktigaste 
tillgången för ett företag. Därför är det viktigt att företaget tar hjälp utav så många 
kunskapsområden som möjligt (Andersson, Christensson & Davidsson, 2009). 

3.4 Utmaningar med öppen innovation 
Problemet med öppen innovation är att det är resurskrävande. Inom organisationer är det ofta 
ett mål att hålla transaktionskostnaderna nere. Transaktionskostnader innebär kostnader som 
baseras på förhandlingar, insamling av information, upprättande av kontrakt etc. Det mest 
resursbesparande för organisationen är att ha samma anställda under en längre tid eftersom de 
då sparar tid genom att slippa läsa igenom CV:n, lära upp nyanställda, skriva arbetskontrakt 
och förhandla om löner etc. (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). 

Genom att ha samma anställda under en längre tid gör också att medarbetarna lär sig att 
samordna sig gemensamt på ett effektivt sätt och att bli specialister i sin roll och inom sitt 
område vilket gör arbetet effektivare och på så sätt resursbesparande för organisationen 
(Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Dock bli kreativiteten inom organisationen lidande 
vid detta tillämpningssätt. (Swap, 2005) 

För att få kreativa resultat inom organisationen behövs olika tankesätt och infallsvinklar 
genom t.ex. rätt sorts nätverkande. Detta bidrar med nya tankesätt för att stimulera 
kreativiteten så att organisationen inte fastnar (Ancona, Bresman & Kaeufer, 2002) (Leonard 
& Swap, 2005). Detta kräver ju dock att organisationen sluter nya avtal med externa parter 
och lär upp sina anställda att arbeta efter ett öppet tillämpningssätt, vilket istället höjer 
transaktionskostnaderna för företaget. (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Öppen 
innovation ur strategisk synpunkt handlar om värdeskapande och värdefångande, vilket i sin 
tur betyder kunskap och kreativitet. Detta via kunskap som skapas tillsammans genom 
kreativitet eller via utbyte med varandra. (Chesbrough & Appleyard, 2007) 

Marknadsfel uppstår ibland eftersom uppfinnare är ovilliga att avslöja deras utveckling 
Arrows (1962) inflytelserika tidsskrift upplyser om en betydande utmaning involverad i att nå 
överenskommelser baserad på information, när två eller flera parter är inblandade. (Arrow, 
1962) Genom att öppna upp organisationen på det här sättet utsätter sig organisationen för en 
risk då konkurrenterna får en större insyn i verksamheten och kan stjäla idéer till sin fördel 
(Dahlander & Gann, 2010). Arrow hävdade att sådana problem orsakar 
marknadsmisslyckanden eftersom de gör uppfinnare ovilliga att avslöja sin teknik eller 
kunskap (Arrow, 1962). 
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3.5 Fördelar med öppen innovation 
Studier visar att intresset för en organisation som arbetar med öppen innovation blir större än 
för de som undviker det. Orsaken är att organisationer som inte arbetar med öppen innovation 
kan bli så besatta av ägandet och att skydda sin kunskap så att de helt undviker att ta in extern 
hjälp utifrån, vilket gör att innovationerna inte lika lätt når kommersialisering (Dahlander & 
Gann, 2010). Företagen har också mer att vinna på genom att använda sig av öppen 
innovation då de får större chanser till att utveckla något bättre än konkurrenterna, istället för 
att låsa in sig och inte veta vad som händer utanför (Dahlander & Gann, 2010). 
 
Genom att inte använda sig av öppen innovation utsätter sig organisationen för en risk då 
människorna inom den kan börja tänka likadant och låsa sig i sitt tänkande. Människan mår 
bra av att tillhöra en grupp där de kan känna trygghet och säkerhet (Leonard, Swap 2005). Att 
vara med i en grupp kan dock vara farligt för kreativiteten då det kan leda till grupptänkande. 
Detta innebär att alla medlemmar tror att de andra i gruppen är med i samma samförstånd som 
de andra. Då kan gruppmedlemmarna känna rädsla för att ifrågasätta gruppen då de inte vill 
anses olojala av resten av gruppen (Hamrefors, 2013). 

Allt divergent tänkande riskerar vid det här skedet att försvinna då det blir lättare för gruppen 
med ett eller två alternativ (Leonard, Swap 2005). Detta leder tillslut till att all kreativitet 
inom organisationen dör ut. Om organisationen dessutom blir isolerad från omvärlden kan det 
leda till att organisationen börjar tappa sin omvärldsuppfattning och att ett sekttänk bildas 
(Hamrefors, 2013). 

3.6 Öppen innovation används mest av större företag 
På grund av att öppen innovation blir resurskrävande för företaget är det mestadels större 
organisationer som använder sig utav detta arbetssätt. Dock är öppen innovation viktigt för 
vår moderna ekonomi. Det behövs ökade kunskapsutbyten genom nätverk för att skapa en 
stark ekonomi inom företagen (Janssen, Bouwman, van Buuren & Haaker, 2014). Små och 
medelstora företag är dock ofta entreprenöriella och använder sig ofta av flera mindre 
samarbetspartners, de har däremot oftast inga resurser till att hantera en öppen 
innovationsprocess fullt ut.  

Dessa företag ser också sina externa resurser som ett sätt att hitta nya säljkanaler och sätt att 
marknadsföra sig på i den senare delen av innovationsfasen, speciellt inom 
kommersialiseringsfasen. Medan öppen innovation i de flesta fall annars brukar fokusera mer 
på den tidigare delen i innovationsfasen (Lee, Park, Yoon & Park, 2010). Många företag är 
också rädda för att avslöja sina arbetssätt eftersom de då kan stimulera konkurrenterna till att 
göra tekniska framsteg (Helfat, 2006). Om konkurrenterna är bättre positionerade på 
marknaden och har bättre tekniska resurser i form av tillgång och produktionsanläggningar 
kan de utnyttja tekniska framsteg. Det är en utmaning för företagen att välja vilka interna 
resurser som ska avslöjas för den yttre miljön. (Dahlander & Gann, 2010) 

3.7 Hur gruppnormer kan påverka den öppna innovationsprocessen 
Det blir allt vanligare att organisationer inser att de inte har alla kompetenser de behöver inom 
organisationen vilket tvingar dem att öppna upp sina processer och använda sig av öppen 
innovation, där företag kommersialiserar externa idéer och licensierar ut interna idéer (Ollila 
& Elmqvist 2011). En hämmande företagskultur försvårar för organisationen att etablera ett 
öppet förhållningssätt inom organisationen. Normer kan definieras som personers 
gemensamma antaganden, övertygelser och attityder. De kan ibland vara underförstådda. 
Dessa typer av normer är inbäddade och utgår ifrån en organisations moral, filosofi, 
trosbekännelser och värderingar (Burns, 2011). 
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Det går att förstärka en individs värderingar genom normer för att få dem att stämma överens 
med organisationens kultur. I mindre företag går det att styra om hämmande normer till 
positiva normer genom ledarens personlighet och uppmuntran. I större företag behövs det 
istället tas till formal träning och kommunikationsprocesser för att kunna ändra 
organisationens normer. (Burns, 2011) Det är viktigt att ha i åtanke att normer bildas över en 
längre tid och är starkt styrda av vad ledarna lägger sitt fokus på. Normer kan både uppmuntra 
till kreativitet och vara hämmande. Därför är det viktigt att ha kunskap om normers inverkan 
på organisationen och hur dessa kan förändras. (Leonard, Swap 2005) 

Hur pass mycket en organisation kan öppna upp sig beror på kulturen på arbetsplatsen och 
bland medarbetarna. Att göra förändringar i organisationskulturen när organisationen ska 
öppna upp processerna är nödvändigt för att innovationsprocessen ska lyckas. För att lyckas 
med öppen innovation krävs det att företaget har en kultur som uppmanar till att våga ta 
risker. (Ollila & Elmqvist 2011) När organisationen öppnar upp sin innovationsprocess 
behöver också ledarskapet förändras (Ollila & Elmqvist 2011) (Van de Vrande, de Jong, 
Vanhaverbeke & de Rochemont, 2008). 

3.8 Hur ledarskapet kan användas för att påverka organisationskulturen till att acceptera 
öppen innovation 
Det är ledarens ansvar att driva igenom kulturförändringar som gör det möjligt att tillämpa 
öppen innovation, att uppmana till nya sätt att tänka och att bidra med tydliga 
samarbetspartners som kan bidra med externa resurser. Det ska vara tydligt för medarbetarna 
att de inte bör se de externa medarbetarna som någon konkurrens om de interna aktiviteterna 
Incitament bör anpassas för att uppmuntra samverkan. (Ollila & Elmqvist 2011) 

Genom att förändra organisationskulturen inom organisationen kan ledaren påverka 
motivationen hos de som arbetar inom organisationen indirekt. Kulturen inom en organisation 
kan definieras som gruppens gemensamma uppfattning om världen och deras roll inom den. 
Ledaren kommunicerar organisationens önskade gemensamma värderingar och ideal när hen 
formulerar strategier och långsiktiga mål för att uppnå dem. Skriftliga beskrivningar av 
organisationens filosofier och värderingar kan vara ett bra komplement för kommunikation 
men de kommer inte att få någon trovärdighet om de inte stöds av ledarens beslut och 
handlingar. (Yukl, 2012) 

Ledaren bör kommunicera sina värderingar och förväntningar på organisationen i form av 
handlingar som visar lojalitet, självuppoffring och mer ansträngningar än vad plikten 
egentligen kräver. Ledaren måste också dagligen kommunicera sina önskade gemensamma 
värderingar inom organisationen genom vad hen väljer att kommentera, hylla och kritisera. 
(Yukl, 2012) 

Om ledaren inte uppmärksammar något kommer hen att indirekt förmedla ett budskap om att 
det inte är viktigt för organisationen. Att ledaren står fast vid organisationens värderingar 
även under kriser visar att hen tycker att värderingarna är mycket viktiga. Tillexempel kan en 
organisation som har som värdering att värna om de anställda vid en kris med låg försäljning 
låta alla medarbetare (inklusive chefer) arbeta färre timmar och gå ner i lön under 
krisperioden för att undvika att medarbetarna blir arbetslösa. (Yukl, 2012) 

För att ändra organisationskulturen kan det tas in formella mentorer som lär ut viktiga 
värderingar och fungerar som förebilder. Det kan också åtgärdas genom att använda sig av 
praktikplatser eller lärlingar som jobbar inom organisationen där kulturen ofta vuxit sig stark. 
Även utformningen av anläggningen kan återspegla organisationens grundläggande 
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värderingar. Att t.ex. ha en gemensam matsal och likartade kontorsrum visar värderingar som 
pekar på jämlikhet. Kulturella värderingar påverkas också av kulturformer som symboler och 
slogans. Dessa kan förändras för att få bort förknippelse med den gamla ideologin och för att 
uttrycka nya kulturformer. (Yukl, 2012) 

Det bästa sättet att genomföra förändringar på är att först få alla att inse varför de gamla sätten 
inte är optimala. Ärlighet från ledaren om alla framtida konsekvenser, även dåliga ger en 
trygghet hos medarbetarna för att de inte känner att ledaren döljer negativa konsekvenser som 
inte kommer att nämnas förrän senare. Om inte alla konsekvenser nämns från början kommer 
medarbetarna tappa tron på ledaren inför framtida förändringar. (Yukl, 2012) 

Endast finansiella incitament är inte tillräckligt för att garantera motivation till deltagande. Att 
bygga en känsla av förtroende och altruism, att stärka varumärket med samhörighet och 
berömmelse, att ge möjligheter till att ha roligt och ge plats för kreativitet kan vara ett 
praktiskt sätt att stödja en innovationskultur på. (Ollila & Elmqvist 2011) 

Dock finns det andra forskare som säger att ledarskapet inom den interna processen vid öppen 
innovation ofta förknippas med svag kontroll och att blint lita på sina medarbetare. Dessa 
forskare menar att sådant svagt ledarskap inte är lämpligt vid arbete med innovation. (Ollila & 
Elmqvist 2011) 

De menar att externa relationer kräver regler och kontroll, vilket kan bli utmanande för en 
ledare som inte är van vid det sättet att leda på. De menar också att genom att introducera mer 
kontrollerande mekanismer i den öppna innovationsprocessen kan resultatet förbättras och 
även slutprodukten av det. (Ollila &Elmqvist 2011) 

De flesta är överens om att samarbete är nödvändigt och ett bra sätt att få kontakt med 
kreativa individer, innovativa organisationer och andra möjliga samarbetspartners. Däremot 
skapar öppen innovation ledarskapsutmaningar som måste tas i åtanke. (Ollila &Elmqvist 
2011) 

3.9 Ledarskapsutmaningar med öppen innovation 
När en organisation bestämmer sig för att använda sig av öppen innovation dyker också 
ledarskapsutmaningar upp som är kopplade till integreringen av externa samarbetspartners. 
Tillexempel kan organisationen samarbeta med mellanhänder då exempelvis 
innovationsmäklare, externa leverantörer av de tjänster som ansluter organisationen med 
väldefinierade problem, till aktörer som kan erbjuda lösningar och möjliggöra samarbete 
mellan olika organisationer och enskilda experter. (Ollila & Elmqvist, 2011) 

Olika typer av kompetenser och divergenta grupper är nödvändiga för att få en öppen 
innovationskultur men kan också leda till mycket konflikter och frustration. För att leda 
divergenta team är det viktigt att förstå hur olika typer av människor beter sig kring varandra 
när de möts. (Ollila & Elmqvist 2011) (Van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke & de 
Rochemont, 2008) Det kan vara bra om ledaren anställer flera olika typer av människor som 
sticker ut från normen för att undvika mobbing eller att udda personen hamnar utanför 
(Leonard & Swap, 2005). 

Eftersom människor som tänker olika lättare hamnar i konflikter bör ledaren använda sig av 
regelbundna utvecklingssamtal både gruppvis och individuellt för att lösa problem och 
konflikter i ett tidigt stadium.  (Yukl, 2012) Att använda sig av en facillitator kan ge 
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gruppen en objektiv bild av processen och hjälpa dem att samarbeta effektivare (Leonard & 
Swap, 2005). 
 
Dessa grupper av kompetenser måste ständigt göras om för att undvika att kreativiteten dör ut. 
En av svårigheterna för ledaren kan vara att veta hur ofta dessa team ska struktureras om. En 
bra ledare bör märka följande tecken på behov av omstrukturering: 

·      Att gruppen har fastnat vid ett tankesätt. De hamnar i ett grupp tänk och får svårt att se 
problemet från nya perspektiv. 

·      Gruppen tappar intresset för uppgiften och tar inte egna initiativ. 

·      Gruppen kommer inte på några nya idéer. 

·      Samtalen som går kring gruppmedlemmarna om det pågående projektet är tråkiga och 
oinspirerande. 

·      Gruppen utmanar inte normerna på arbetsplatsen. 

·      Gruppen kommer på lagom intressanta idéer som möter användarnas behov, men inte 
tillräckligt intressanta för att ge företaget nya möjligheter. 

·      Gruppen är förvirrad; ramverket som gruppen arbetar efter är för komplicerad eller för 
svårförstådd för att internisera. (Van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke & de Rochemont, 
2008) 

Litteraturen i det här stycket stödjer att en innovationsmäklare behövs, då de pekar på en del 
utmaningar där vi tror att en innovationsmäklare kan vara lösningen. Dessa utmaningar som 
nämns i det här stycket är också konkreta exempel på i vilka områden en innovationsmäklare 
kan verka inom.  

3.10 Ledarskapsstil anpassat till öppen innovation 
Swap skiljer mellan två olika ledarskapsstilar som han kallar för stängd och öppen 
ledarskapsstil. Öppen ledarskapsstil innebär att ledaren är öppen för diskussion och ett 
divergent tänkande av olika infallsvinklar för att få fram så många lösningar som möjligt. 
(Swap, 2005) 

Stängd ledarskapsstil däremot innebär att ledaren presenterar den lösningen hen skulle föredra 
och inte skapar ett utrymme för diskussion. (Leonard, Swap, 2005) Misstaget ledaren gör när 
hen presenterar en färdig lösning är att gruppen inte kommer våga komma med åsikter eller 
förslag på hur den kan förbättras eftersom de kommer vara rädda att ledaren ska uppfatta det 
som kritik. Ledaren bör istället presentera ett outarbetat förslag och be gruppen komma med 
förbättringar. (Yukl, 2012) 

Ledaren bör även ge en tydlig deadline för att gruppen ska kunna fokusera och ha ett mål att 
arbeta emot. För att motverka tidspress kan ledaren ge utrymme för en senare deadline om 
gruppen inte skulle klara den första. Dock får inte deadlinen vara satt så sent att projektet inte 
är relevant längre. (Leonard, Swap 2005). 

Ett för styrt ledarskap kan hämma innovationsprocessen. Denna typ av ledarskap innebär att 
ledaren tar fram tydliga och oflexibla direktioner om hur en uppgift ska utföras och stänger 
ute all rätt till valmöjligheter. Denna typ av ledarskap kan dock fungera i vissa fall om ledaren 
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vill skapa ett konvergent arbetssätt, om gruppen förstår sin uppgift väl och om svaret är 
väldigt avgränsat. (Leonard, Swap 2005). Innovationsmäklaren skulle kunna agera som en 
rådgivare när det kommer till ledarskapsanpassning efter mål och projekt. 

Skulle en innovationsmäklare behövas? 

3.11 Komplimenterande sökning 

Författarna valde att även göra en ny forskningssökning på innovationsmäklare men nu också 
på engelska (innovation broker) och utgick ifrån tre väl använda sökmotorer: Google 
Scholar, MDHs sökmotor DIVA och MDHs sökmotor Discovery. Innovation användes som 
standardsökord och meningsuppbyggnad till samtliga sökord. De nya sökorden som söktes 
var: 
 
Innovations: mäklare, rådgivare, medlare och mellanhänder. 
 
Innovation: broker, intermediaries, mediator. 
 
På grund av de goda urvals möjligheter som fanns valde författarna att avgränsa sig till en ny 
sats med värdeord. Den nya avgränsningen valdes att göras för att finna artiklar som ansågs 
relevanta för forskningsfrågorna. De nya värdeorden var dessa organisationer, different 
system och open innovation. De nya artiklarna som sedan valdes ut var för att jämföras med 
de gamla artiklarna som valts tidigare för att jämföra och se om det fanns några eventuella 
skillnader. 

Sökmotorer som använts är: 

 
Google Scholar 
 
MDH databaser (Discovery) 
 
MDH databaser (DIVA) 
 

Artiklarna som valdes inom området innovations mäkleri var följande: 

 
• Establishment and embeding of innovations brokers at diffrent system: insights from 

the Dutch agricultural sector.  
(Laurens, Klerkx & Cees, Leeuwis (2008. 10. 01) 

 
• The organization of innovation brokers: An international review. 

(Graham M.Winch & Roger Courtney (2007. 11. 19) 
 

• Creating employee networks that deliver open innovation. 
(Eoin Whelan, salvatore Parise, Jasper de Valk and Rick Aalbers Fall 2011 
vol1.53.no.1) 

Hur beskrivs innovations brokers? 

 
1. Klerkx & Leeuwis artikel “Establishment and embeding of innovations brokers at diffrent 
system: insights from the Dutch agricultural sector” från 2008 beskriver företags utmaningar 
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med är att hitta samarbetet mellan flera aktörer ser till att lägga extra stor vikt på att 
samarbetet är nyckeln till framgång därför behövs en innovationsmäklare. Rollen som 
innovationsmäklaren kommer anta är att skapa kontakt med kunder och finansiär. 
Utmaningen för innovationsrollen som senare kommer uppstå är att möjliggöra ett hållbart 
samarbete. 
 
2. Winch & Courtneys artikel The organization of innovation brokers: An international 
review från 2007 menar att utmaningar och möjligheter för företag i dag är relationer med 
externa aktörer, inre och yttre konkurrens, samarbeten, bygga, upprätthåll nätverk och få det 
att uppmärksammas. 
 
För att underlätta innovationsprocesser behövs en innovationsmäklare som kan ses som en 
mellanhand som icke är vinstdrivande och opartisk. 
 
3. Whelan, Parise, de Valk & Aalbers artikel Creating employee networks that deliver open 
innovation från 2011 menar att öppen innovation möjliggör marknads övertag då detta 
möjliggör för ny teknik och kunskaper. Trots att många företag har varit framgångsrika med 
öppen innovation har majoriteten misslyckats. Insatser för att förhindra detta ser man hos 
innovationsmäklaren som fungerar som en lösning. 
 
Det tas upp att innovationsmäklare kan anta två olika roller som idé-scout vars roll innebär att 
ge möjligheter för idéer och koncept 
 
Andra rollen är idé-kontakt som innebär att innovationsmäklaren lotsar företaget till personer 
som tillför värde, t.ex. kunder, leverantörer, kompetenser som kompletterar projektet. Han 
kan även tillföra nya kontakter. 

Gammalt och nytt: 

I första studien som genomförts nämns liknade problematik då det tas upp relationer, 
samverkan, innovationsprocesser, mellanhänder, rådgivning och innovationsmäklare. 
 
Kluster och plattformar är något som organisationer vill skapa och upprätthålla och med det 
uppstår utmaningar. Innovationsmäklarens roll framgår här av insamlat material att bistå med 
relationsbyggande, fungera som en idé-scout, vara en idé-kontakt samt vara en 
kunskapsmäklare. De två senare begreppen är ny information för forskarna som dykt upp 
under andra gången av informationssökning. 
 
Detta har dock berörts på en ytligare och underliggande ton i forskningen. Med denna 
kompletterande information blir helhetsbilden klarare och det stärker även tidigare forskning. 
 

3.12 Vad sägs om innovationsmäklare idag? 
Ledningen av en öppen innovationsplattform kommer att ställas inför: utmaningar som rör 
samarbetet mellan de olika samarbetsparterna, utmaningar som uppkommer i gränssnittet 
mellan de olika partnerorganisationerna samt utmaningar i samband med plattformen själv. 
För att lösa dessa problem skulle organisationen behöva hjälp av en innovationsmäklare 
(Ollila & Elmqvist, 2011) 

3.13 Varför behövs en innovationsmäklare? 
Innovationsmäklare beskrivs som en funktion som bidrar till en öppen marknadsplats för 
idéutbyte, tekniker och olika kompetenser. Skapa rätt förutsättningar för att öppen innovation 
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ska kunna tillämpas och undersöka hur organisationen på bästa sätt kan utnyttja samarbete 
med externa aktörer. (Ollila & Elmqvist 2011) 

3.14 Vad ska en innovationsmäklare göra? 
Enligt Gassmann & Chesbrough (2009) finns tre riktningar för den öppna 
innovationsprocessen i hur organisationer kan få idéer genom att utnyttja externa parter. 
Forskningen inom öppen innovation har fått upp intresset för en innovationsmäklare som 
tillhandahåller en öppen marknadsplats för talanger, idéer och tekniker.  

Howells (2006) menar att innovationsmäkleri kan betraktas som en funktion, en process och 
en relation. Organisationen InnoCentive fungerar som en innovationsmäklare som underlättar 
öppen problemlösning. De genomförde en studie om hur företag skapar en hävstång för 
samarbete med dessa öppna innovationsaktörer. Men återigen ligger fokus på att samarbeta 
som en mellanhand med ett enda företag. Även forskning om att hantera öppen innovation 
lägger oftast fokus på ett enda företag som samarbetar med en innovationsmäklare. 

Processen över arbetet bör byggas upp av möten mellan olika aktörer. Visioner och mål bör 
sättas ut gemensamt mellan samarbetspartnerna. Innovationsmäklaren ansvarar för strategin 
och för att effektivisera besluten, samla in information och skickar information mellan arenan 
och kärnorganisationen. (Ollila & Elmqvist, 2011) 

3.15 Möjligheter med en innovationsmäklare 
Att ha en innovationsmäklare gör det säkrare för organisationerna som samarbetar eftersom 
känslan av konkurrens minskar när det finns en medlare. Det är viktigt att utföra den öppna 
innovationsprocessen på rätt sätt för att den ska lyckas. Alla aktörer måste jobba mot samma 
mål och vara med på samma villkor. (Ollila & Elmqvist 2011) 

Manzini (2009) identifierar fyra typer av öppen innovation baserade på hur saker kombineras, 
vilka parter som är inblandade, värdeskapande och hur öppenhet skapas. Dessa ger upphov till 
olika chefsutmaningar för företaget. InnoCentive har identifierat flera olika chefsutmaningar. 
Dock har de administrativa problemen som konfronteras av den öppna innovationsaktören 
inte undersökts. 

Det här stycket visar på att det finns administrativa utmaningar som skulle kunna lösas med 
en innovationsmäklare. 

3.16 Utmaningar med innovationsmäkleri 
En studie visar tre ledande utmaningar för organisationer som jobbar med 
innovationsmäklare. De utmaningarna består av att: (1) värva interna forskare som kan arbeta 
tillsammans med innovationsmäklaren, inklusive att komma över en inledande ovilja till 
samarbetet och att få rätt stöd från organisationen; (2) att fokusera på rätt problem, bland 
annat att välja vilka problem som kan lösas av utomstående och därmed vilka problem skall 
väljas att avslöja för omvärlden; och (3) att formulera det grundläggande problemet och 
kunna formulera problemet på ett sådant sätt att olika experter kan känna igen ett samband 
mellan de lösningar och problem de stött på i sitt tidigare arbete för att kunna möjliggöra nya 
lösningar. Företagen bör använda sig av communitys för att marknadsföra produkter och 
utnyttja kundernas kreativitet samt för att skapa varumärkeslojalitet. (Sieg, Wallin & Von 
Krogh, 2010) 

Fitchers (2009) identifierar de sätt som cheferna kan använda sig av kontakter inom 
innovationsgrupper. Detta för att främja idéer i de interna innovationsprocesserna genom att 
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markera den specialiserade expertkunskap som samhället kan ge. De största hindren med att 
använda samhällen är att kontrollera och hantera samhället och människorna som deltar i 
dem, samt de klassiska problemen att balansera kontroll och tillväxt. (Dahlander, Fredriksen 
& Rullani, 2008). 

Ledaren måste bidra till att skapa utmaningar och hur stor utmaningen blir beror på om 
kulturen i företaget är öppen eller stängd. Att ha en öppen kultur kräver ett större risktagande, 
kunna få interna och externa källor att arbeta tillsammans produktivt samtidigt som ledarna 
bör uppmuntra till nytänkande och ge mycket information till de anställda. (Ollila & Elmqvist 
2011) 

En relaterad fråga är utmaningen med gemensamt kunskapsskapande i grupper som jobbar 
med öppen innovation. (Chatenier et al., 2009). Mångfald i öppen innovation är nödvändig 
men kan vara en källa till frustration och konflikter. För att kunna hantera sådana grupper är 
det viktigt att kunna förstå samspelet mellan individer med olika referensramar. Detta är extra 
relevant vid hantering av öppna innovationsaktörer, såsom mellanhänder och öppna 
innovationsarenor, men det finns brist på forskning i denna fråga. (Sieg, Wallin & Von 
Krogh, 2010). När det uppstår utmaningar med att jobba med olika grupper inom öppen 
innovation kan innovationsmäklaren ha en viktig roll i att få projektet att fungera. 

3.17 Möjligheter med en öppen innovationsarena 
En öppen innovationsarena är en plattform som utgörs av aktörer, där aktörerna tillsammans 
utger förutsättningar för innovation. Chefen för arenan ansvarar för att möjliggöra samverkan 
för innovation bland konkurrenterna och organisationer som har kompletterande 
expertkunskap. Målsättningar kan möjliggöra samarbete mellan de olika parterna som arbetar 
mot en egen vision som utvecklats gemensamt av partnerföretagen. För arenachefen innebär 
detta dock vissa utmaningar. (Sieg, Wallin & Von Krogh, 2010). 

3.18 Utmaningar med en öppen innovationsarena 
När ett företag bestämmer sig för att använda sig av öppen innovation dyker det upp 
chefsutmaningar som är kopplade till gränssnitten mellan andra aktörer. Tidigare forskning 
om hanteringen av öppen innovation har utrett vissa av dessa utmaningar. Tillexempel kan 
organisationer samarbeta med innovativa mellanhänder, externa tjänster och leverantörer som 
ansluter organisationen med väldefinierade problem, och aktörer som kan erbjuda lösningar 
som därmed också kan möjliggöra samverkan mellan organisationer och många enskilda 
experter. (Sieg, Wallin & Von Krogh, 2010). 

Den första sortens utmaning med innovationsarenor, som var i gränssnittet mellan aktörerna, 
omfattar en möjlig konkurrens mellan arenan och dess partnerorganisationer. Detta är relaterat 
till innovationsarenans karaktär som har en egenutvecklade syn, och inte en utmaning i 
samband med innovationsmäklaren som ska fokusera på att stödja företag i deras 
innovationsförsök. (Chesbrough, 2006). 

Detta kan vara en anledning till att litteratur om öppen innovation inte har tagit upp frågan om 
konkurrensen. En annan utmaning inriktar sig på hur projekt startas. Tidigare gjorda studier 
visar att processerna är avgörande för att övervinna administrativa hinder för engagemang i 
öppen innovation. (Fichter, 2009) 

Det som är intressant är om innovationsmäklaren också ska ansvara för att skapa denna 
innovationsarena. Innovationsarenan blir en plattform där företag på ett sätt tillhör arenan och 
plattformen men samtidigt fortfarande tillhör och får sin lön från sitt ursprungliga företag. 
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Arenan kan dock behöva en del experter som kan jobba med att driva arenan och sköta det 
administrativa. (Sieg, Wallin & Von Krogh, 2010) 

Enligt (Sieg et al, 2010) finns det tre typer av utmaningar med den öppna innovationsarenan. 
Den första är att sätta ihop gemensamma mål och visioner mellan parterna, andra är hur de 
ska jobba enskilt företag till företag, tredje är hur arbetet ska gå till med själva platsen som de 
är på. Det finns också utmaningar i samband med de gränssnitt som finns mellan 
partnerföretagen. Problem bland aktörerna har en stor inverkan på den öppna 
innovationsarenan och är en viktig angelägenhet för deras chefer. (Sieg, Wallin & Von Krogh, 
2010) 

Innovationsarenan ska ständigt uppmuntra människor till att dela med sig av kunskap. Om 
alla ger kunskap till varandra så blir alla vinnare. Problemet med innovationsarenor kan vara 
att vissa av aktörerna kan fokusera på att bara ta och inte dela med sig av sin egen kunskap. 
Detta kan orsaka svårigheter med arenans syfte och ge en oönskad organisationskultur där de 
får byta sig till små stycken av kunskap och där det skapas en känsla av misstro mellan 
aktörerna. (Sieg, Wallin & Von Krogh, 2010) 

I arenan utvecklas projektidéer gemensamt och aktörerna inom den måste förankra dem i 
deras egen organisation efteråt. Detta skiljer sig från organisationer som jobbar med öppen 
innovationsmäklare eller som engagerar externa partners i sina innovationsprocesser. Genom 
att enskilda företag inte uppnår samma effektivitet i arenan som de gör när de samarbetar med 
en mellanhand. Den tredje utmaningen handlar alltså om problem som uppfattas av personer 
inom arenan men som är anställda inom sina hem-organisationer. Detta problem är känt inom 
vetenskapen kring matrisorganisationer men tas inte upp i litteraturen inom öppen innovation, 
detta kan bero på att det inte är ett problem i samband med öppna innovationsförmedlare. 
(Dahlander, Fredriksen & Rullani, 2008) 

Ett annat problem är vilka som ska bjudas in till att delta i arenan. Chefen för arenan måste 
balansera tillväxtambitioner med tillhörande kontrollförluster för arenan och dess 
partnerorganisationer. Denna fråga har tagits upp i samband med samhällen men inte i 
förhållande till öppna innovationsarenor. Mer forskning behövs om hantering av alla typer av 
öppna-innovations-aktörer för att ge en mer grundlig förståelse. (Dahlander, Fredriksen & 
Rullani, 2008) 

3.19 Kan innovationsmäkleriet vara en del av lösningen till att hjälpa företag att arbeta mer 
innovativt och att sprida kunskap? 
Genom att använda sig av mer öppen innovation bidrar det till en stark kunskapsspridning 
inom organisationen eftersom det gör att medarbetarna får användning av sina kunskaper och 
erfarenheter och dessutom kan dela med sig av den till de andra. Genom att medarbetarna får 
användning av sina kunskapsområden kan de ta fram och få användning av sin tysta kunskap. 
Tyst kunskap innefattar kunskap som endast kommer fram i situationer där användning för 
den finns. Det är alltså kunskap personen innan är omedveten om att den har. (Danielsson & 
Kockum, 2011) (Hamrefors, 2009) 

Denna typ av kunskap är mer bunden till fysiska erfarenheter, personliga åsikter och intuition. 
Tyst kunskap är därför svårare att ta tillvara på och dokumentera än explicit kunskap. Att 
lyckas få medarbetarna att få användning av sin tysta kunskap kan bli en otrolig 
konkurrensfördel för företaget. (Danielsson & Kockum, 2011) 
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Enligt många teoretiker finns kunskap inbäddat i människor och släpps lös och bildas genom 
social interaktion. En teoretiker, Nonaka, som också är en av grundarna till begreppet tyst 
kunskap menar att kunskap skapas genom samspelet av olika människor med olika 
bakgrunder där de tar med sig sina kunskaper och erfarenheter till processen, vilket är just det 
arbetssättet de jobbar med inom öppen innovation. (Danielsson & Kockum, 2011) 

Organisationer som vill bli effektiva och göra högre vinster bör därför bidra till en ökad social 
interaktion så som aktiviteter och möten med olika människor. Enligt teoretikern Baumard “är 
intensiv socialisering en möjlig metod för att uppnå konkurrensfördelar genom att öka det 
tysta gemensamma kunskapskapitalet". Det har också visat sig att social interaktion och tillit 
ger ett märkbart ökat resursutbyte, vilket kan ge stor effekt på produktinnovationer. 
(Danielsson & Kockum, 2011) 

Det finns mycket forskning kring kunskapsbildande, särskilt kring själva inlärningsmomentet. 
Vissa forskare menar att erfarenheter är det enda som behövs för att inlärning ska ske medan 
andra menar att inlärning sker när en koppling skapas mellan nya och gamla erfarenheter 
vilket skapar en inlärningsprocess. (Van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke & de Rochemont, 
2008) 

Under slutet på 1900-talet kom en forskare vid namn Kolb ut med en ny teori som skiljde sig 
från de andra. Han menade att lärande ska definieras som en process där kunskap skapas 
genom transformationen av olika erfarenheter. Han delade upp lärandeprocessen i fyra olika 
steg som bestod av: upplevelse, reflekterande, tänkande, och handlande på ett starkt interativt 
sätt. (Van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke & de Rochemont, 2008) 

Den upplevelsebaserade teorimodellen sammanställer två metoder för att arbeta med 
erfarenheter genom konkreta erfarenheter och abstrakt begreppsbildning samt två sätt att 
omvandla erfarenhet genom reflekterande observation och aktivt experimenterande. Det finns 
också fyra inlärningsstilar: divergerande, assimilerande, konvergerande och tillmötesgående. 
(Van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke & de Rochemont, 2008) 

Personer med en divergerande inlärningsstil brukar vara bra idé-generatorer i företag, medan 
personer med konvergerande inlärningsstil brukar föredra uppgifter inom tekniska frågor 
framför sociala frågor. Personer med assimilerande inlärningsstil brukar vara bra på att ta in 
mycket information och dela upp den på ett logiskt sätt, medan personer med tillmötesgående 
inlärningsstil föredrar praktisk erfarenhet och handlingsinriktat lärande. (Van de Vrande, de 
Jong, Vanhaverbeke & de Rochemont, 2008) 

Individuella preferenser för inlärningsstilar tros härröra från personens personlighetstyp, 
pedagogiska inriktning, yrkeskarriär och den specifika uppgiften eller problemet som 
personen jobbar med för tillfället. Inlärningsstilen ska dock inte ses som en fast egenskap hos 
individen, utan beror på ett konsekvent mönster av transaktioner mellan individen och 
individens omgivning. (Van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke & de Rochemont, 2008) 

Teorin menar att människor skapar sig själva och sin personlighet genom de faktiska 
tillfällena och situationerna personen väljer att leva i. Denna föreställning om 
anpassningsförmåga är avgörande för genomförandet av eller användningen av vår 
innovationsprocessmodell. Den tyder på att företag som önskar bli mer innovativa faktiskt 
kan skapa miljöer och situationer som får sina anställda att engagera sig i detta. (Van de 
Vrande, de Jong, Vanhaverbeke & de Rochemont, 2008) 
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De företag som lyckas skapa en synergi mellan sina egna processer och externa tillgängliga 
idéer kan dra nytta av de kreativa idéerna från utomstående parter för att generera lönsamma 
nya produkter och tjänster. Tillgängliga resurser kan då bli större än ett enda företag kan 
hantera, detta gör att företaget kan behöva ta hjälp utifrån. Sådana synergier kan bara skapas 
genom att förlita sig på den yttre miljön, och genom att ta en aktiv del i den externa 
utvecklingen. (Dahlander, Gann (2010) 

4. Metod 
 

 

4.1 Design 
I forskningen undersöktes olika teorier från vetenskapliga artiklar och litteratur. Det gjordes 
även intervjuer med personer med olika kompetenser och yrkesområden. Till undersökningen 
gjordes även en kreativ workshop med intervjupersonerna som en uppföljning av intervjuerna. 
Workshopen användes för att ta fram ett underlag för innovationsmäkleri och en möjlig 
affärsplan för yrket.  

Eftersom tiden var knapp under perioden som arbetet skrevs valde författarna att använda sig 
av ett så kallat målinriktat urval som innefattar att författarna valt att välja personer som anses 
relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. Eftersom urvalet inte är randomiserat så 
kommer resultatet inte kunna generaliseras till en population. Det finns dock en risk med att 
använda sig av ett målinriktat urval som innefattar att om fel personer väljs ut för intervju kan 
det innebära att både tid och pengar slösas bort (Bryman, 2008)  
 
För att skapa en djupare inblick i ämnet samt få fram ett relevant underlag för de kvalitativa 
intervjuerna har tidigare forskning analyserats genom tematisering. För att effektivt söka 
passande och relevant material till studien har konstruerade sökord använts i databaser. 
Dessutom har passande litteratur inom ämnet Innovationsmäklare sökts på både högskolans 
bibliotek och stadsbiblioteket. Intervjuguide har konstruerats utifrån vårt syfte och 
frågeställningar då det säkerställer att relevant information från intervjuerna skall täcka vårt 
område. 

4.2 Deltagare 
I de empiriska studierna gjordes målstyrda urval, “purposive sampling”, där enheterna har 
valts med direkt hänvisning till de formulerade forskningsfrågorna. Studierna gjordes även på 
personer med olika kompetens och yrkesområden för att skapa ett så brett perspektiv som 
möjligt. Personerna som valts ut har något i sitt yrkesområde som kan bidra till 
undersökningens syfte. Personerna har även valts ut från olika branscher för att öka 
undersökningens generaliseringsbarhet. De har även haft blandade kön och åldrar.  

I urvalet har två av personerna varit närstående till en av forskarna för arbetet. Detta har gjorts 
eftersom dessa två personer har varit inom vårt målstyrda urval och även funnits lätt 
tillgängliga. Arbetet är baserat på ett snöbollsurval där ett mindre antal relevanta personer 
valts ut. Problem som kan uppkomma med detta urval av nära personer är att 
undersökningspersonen kan undvika att ge kritik eller att det kan ge personen en positivare 
bild av arbetet på grund av den nära relationen.  

Inom metod avsnittet kommer läsaren få möjligheten att följa arbetes utförande och ta del 
av valt upplägg och tillvägagångsätt. 
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Vi såg att kunskapen som vi kunde få ut av dessa personer vägde mer än riskerna och att det 
skulle bli till en nackdel för arbetet att inte ta med dessa på grund av den nära relationen. 
Även den korta tidsaspekten spelade in då de var svårt att ersätta dessa kunskaper med någon 
ej närstående på den korta tiden. Enligt Bryman kan denna typ av bekvämlighetsurval ha som 
fördel att den sparar tid och resurser för forskarna. (Bryman, 2011)  
 
Riskerna med närstående personer har minimerats genom att förklara vikten av ärliga svar för 
arbetet samt att frågorna ställts på ett öppet sätt för att inte styra intervjupersonen åt något 
håll. Riskerna har även minimerats genom urvalet med olika typer av respondenter från olika 
branscher eftersom arbetet då blir mer generaliserbart. Intervjupersonerna har även fått 
möjlighet att godkänna materialet och kunna ändra sina svar. 

4.3 Urval 
 
Innovationsrådgivare inom innovation samt affärsutveckling- Denna person valdes ut för att 
få ett innovationsperspektiv på arbetet. Personen har kunskaper om att verifiera delar inom 
innovationsprocesser och är kunnig inom området. Det sågs därför som en fördel att involvera 
det här perspektivet eftersom personen jobbar mycket med innovatörer och kan se vad för 
behov en innovationsmäklare skulle kunna bidra med. 

En liten grossist i södra Sverige- Eftersom undersökningen skulle inkludera hur även mindre 
företag kan arbeta med öppen innovation föll det naturligt att intervjua en del mindre företag 
och hur de ser på öppen innovation. Undersökningen tog reda på vilka deras utmaningar är 
och vilka behov dem har. 

Konsult på miljöföretag i mellan Sverige - Företaget jobbar mycket med öppen innovation 
och företaget är beroende av blandade kompetenser och kunskapsutbyten. Därför intervjuades 
en konsult på detta företag för att ta reda på hur de använder sig av den öppna 
innovationsprocessen och hur den kan applicera nätverkens kunskap på arbetskonceptet 
innovationsmäkleri. 
 
Fastighetsmäklare på ett mindre företag i södra Sverige- Denna person intervjuades för att 
få både ett mäklarperspektiv och ett entreprenöriellt perspektiv i undersökningen. 
Fastighetsmäklare är intressant då det är besläktat med vårt koncept innovationsmäkleri och 
delar förmodligen många likheter. 
 
En mindre internetmarknadsbyrå i mellan Sverige - Detta företag intervjuades för att få 
deras perspektiv på vad de anser att en innovationsmäklare ska innefatta. Dessutom arbetar 
företaget med innovativ marknadsföring och är kunniga inom innovationsteknik. 
 
Större konsultföretag inom infrastruktur i mellersta Sverige - Personen arbetar med 
konsultation inom allt från kommunikation till idé-generering samt planeringsanalyser. 
Personen är erfaren inom strategiska och analytiska frågor. Personen valdes för sitt teoretiska 
och praktiska kunnande om vad som är viktigt för både små och stora företag. Han kan även 
ha intressanta idéer om vad en innovationsmäklare bör inneha för arbetsuppgifter. 
 
Arbetar på inkubatorverksamhet i mellan Sverige - Personen arbetar dagligen med öppen 
innovation. Han skapar samt driver projektet och event runt sin region. Personen valdes för att 
informera om hur arbetet med innovationsmäkleri rent praktiskt kan gå till. 
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4.4 Material 
Studien gjordes genom en kvalitativ forskning. Den kvalitativa forskningen är gjord i form av 
kvalitativa intervjuer men har även kombinerats med metoden deltagande observation. 
(Bryman, 2011) Texter och artiklar har dessutom samlats in och analyserats. Studien har 
därför en stor variation när det gäller datainsamling. Kvalitativ forskning brukar beskrivas 
som interpretitivistisk vilket innebär att tyngden i resultatet ligger i en förståelse av en social 
verklighet och hur deltagarna i den valda miljön tolkar denna verklighet. 

Genom att göra kvalitativa intervjuer kan de göras mer följsamma och flexibla, dessutom kan 
mer information och kunskap hämtas från området med denna typ av metod. De kvalitativa 
intervjuerna är av den semistrukturerade typen där det relevanta området läses på för att 
därefter skriva en intervjuguide med en del färdiga frågor som stöd under intervjun. (Bryman, 
2011) 

Frågorna i intervjuguiden har formulerats på ett öppet sätt för att ge intervjupersonen 
utrymme att svara utifrån sina egna synvinklar. På så sätt täcks det relevanta intresseområde 
samtidigt som svaren kan ske från intervjupersonens perspektiv. Frågorna skrivs ordnat efter 
tema så att ett tema tas upp i taget för att inte tappa fokus. För strukturerade frågor har 
undvikits eftersom de kan innehålla förutfattade meningar. Intervjuerna har även granskats i 
efterhand av de intervjuade (Bryman, 2011). Intervjuguiden som användes formulerades på 
följande sätt: 

Frågorna som valdes till intervjuguiden formulerades på ett enkelt och grundligt sätt för att 
intervjupersonen skulle kunna inrikta sig på sitt kompetensområde och på så sätt inte styra 
personen med frågorna. Intervjupersonen fick på så sätt styra frågorna självständigt utifrån de 
grundfrågor vi velat få svar på. Detta för att så lite som möjligt färga intervjupersonens 
synsätt inom forskningsområdet. 

Namn och företag. 

Beskriv ditt yrke. 

Vad är det viktigaste i ert yrke. 

Hur arbetare ni? 

Vad är viktigt för er? 

Vad tycker ni om tanken om en extern part som kan hjälpa till med ert innovation/ 
utvecklingsarbetet? 

Vad tycker du/ ni en sådan ska göra? 

Vilka egenskaper bör den besitta? 

Hur ser ni på idén om en plattform där olika företags kunskapsområden möts och 
samarbetar mot ett gemensamt mål? Även kallat öppen innovation. 

Varför tycker du att öppen innovation är viktigt? 

Vad ser du som svårigheter med att jobba med öppen innovation? 

Vad ser du för problem om företag väljer att inte arbeta med öppen innovation? 

Hur ser du att rätt ledarskap påverkar lyckandet/misslyckandet av öppen innovation? 

Vad innebär ett effektivt ledarskap för dig?  
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4.5 Procedur 
Forskarna har valt att inrikta sig på innovationsmäkleri. Området valdes eftersom det i nuläget 
finns vag information om ämnet. Det sågs som en stor fördel att införskaffa kunskaper om ett 
ämne som ligger rätt i tiden. Forskarna såg det som en fördel att befinna sig där en 
innovationsmäklare skulle tänkas hålla till, därför valdes Munktell Science Park i Eskilstuna. 

Forskarna började med att välja ut generella frågeställningar för att sedan kartlägga relevanta 
teorier för rapporten och ta in idéer från olika personer kunniga inom området öppen 
innovation. Efter att det analyserats sammanfattades ett 30-tal teorier inom öppen innovation 
till en löpande text kopplat till det nya forskningsområdet - innovationsmäkleri. Efter att ha 
läst dessa teorier om innovationsmäkleri skrevs en intervjuguide med öppna frågor som grund 
för kommande intervjuer samtidigt som de relevanta kompetensområdena för potentiella 
intervjupersoner kartlades. 

Efter att intervjuguiden var klar och intervjupersonerna valts ut började intervjuerna 
successivt genomföras och spelas in samt transkriberats, dvs. att intervjupersonerna skrivit ner 
den inspelade intervjun ordagrant, för att sedan kunna skrivas om till en ren text. Därefter togs 
relevant fakta fram till arbetet. Under intervjuerna gjordes även intressentanalyser med 
intervjupersonerna för att ta reda på vad dem önskar att konceptet innovationsmäkleri ska 
innefatta. Det togs även in en erfaren person inom området trendspaning som hjälpte till att 
smalna av teorin och empirin samt göra ett tydligare koncept för området innovationsmäkleri. 

För att komplettera intervjuerna och göra empirin ännu bredare anordnades en kreativ 
workshop tillsammans med intervjupersonerna efter att alla intervjuerna hade gjorts. 
Workshopen valdes att göras efteråt för att intervjupersonerna under intervjun skulle få svara 
självständigt och inte färgas av andra personers syn på innovationsmäkleri. Workshopen 
bidrog till att kunna slå ihop intervjupersonernas idéer för ett bredare perspektiv. Att hålla 
workshopen ett tag efter att intervjuerna gjorts gav också intervjupersonerna möjlighet till en 
inkubationsfas där hjärnan får tid att bearbeta informationen. 

För att få igång det divergenta tänkandet hos gruppen hölls först en föreläsning om öppen 
innovation för att sedan leda in på insamlat material från tidigare forskning om 
innovationsmäkleri. Gruppen fick sedan värma upp det kreativa tänkandet med kända kreativa 
uppvärmningsövningar innan de riktiga kreativa övningarna drog igång. Gruppen försågs 
också ständigt med nya stimulis för att inte förlora effektiviteten på brainstormingen under 
processen. Efter brainstormingen leddes gruppen in i den konvergenta fasen där de skulle 
kombinera alla idéer till ett enda färdigt koncept som sedan kommer att redovisas i slutet av 
denna rapport. 

5. Empiri 

 

5.1 Erik Jonuks – Almi Företagspartners Västmanland 
Erik Jonuks arbetar på Almi Företagspartners och inriktar sig på innovationsrådgivning och 
innovationsfinansiering. Hans arbete går mycket ut på att hjälpa innovatörer med att verifiera 
delar i en innovationsprocess. Det kan handla om att verifiera teknik, marknad, organisation 
eller ekonomi för att komma framåt i innovationsprocessen. Almi hjälper också till med att 

Inom empirin kommer olika företags syn på innovationsmäkleri att presenteras. Nedan 
presenteras intervjupersonerna.  
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skapa affärsmodeller för innovationer, olika typer av försäljning, distribution och olika typer 
av partnerskap samt att hjälpa till med olika typer av prissättning. (Jonuks, 2014) 
 
Almi Företagspartners koncern har en projektmodell för arbetet med innovation som 
innehåller fyra huvudsteg som de arbetar efter.  De återkopplar och kommunicerar med 
kunden med stöd av projektmodellen. De har även interna checklistor där de försöker stämma 
av om kunden uppfyllt checklistan för att kunna gå vidare med nästa steg i 
innovationsprocessen. (Jonuks, 2014) 
 
Almi arbetar mycket med affärsmodeller och har sina egna affärsplaner och budgetmallar. 
Mycket av det Almi verifierar köper de utav konsulter. De köper alltså in den kunskap som de 
behöver och inte besitter själva. Deras huvudmål är att se till att det startas fler bolag och att 
etablerade bolag växer så att båda kategorierna kan anställa fler och bidra med mer 
skatteintäkter. (Jonuks, 2014) 
 

Jonuks syn på öppen innovation 
Jonuks menar att det är viktigt att ta in en extern part i utvecklingsarbetet och det är nästan 
alltid nödvändigt för att innovationsprocessen ska bli lyckad. Han menar att många 
innovatörer per definition är just innovatör och att detta inte nödvändigtvis betyder att de 
också är entreprenörer. Ibland behövs det därför tas in någon som kan hjälpa till med det 
operativa delarna i projektets olika nivåer. (Jonuks, 2014) 
 
Han tycker att de externa kompetenserna bör anpassas efter vilka kompetenser som i nuläget 
saknas och behövs. Att förse sig med kompetenser som täcker upp områdena teknik, ekonomi, 
marknad och organisation är nödvändiga kompentenser att täcka upp. Vilka externa 
kunskaper som behövs beror helt på vad innovatören har med sig in i projektet samt vad 
denne saknar. Att jobba på det här sättet brukar ge effektivitet åt innovatören och projektet. 
(Jonuks, 2014) 
 
Jonuks tycker att vår idé om en öppen innovationsarena där idé-kunskaper möts och kan leda 
till ett samarbetarbete mot ett gemensamt mål är bra. Det är helt rätt i tiden att försöka 
sammanföra innovatörer och entreprenörer för att kunna skapa affärsmöjligheter för båda 
parterna. Almi är själva inne på att under kommande år skapa en mötesplats för innovation, 
entreprenörskap, ekonomi, finansiering och kompetens. Han tycker dock att det är viktigt att 
inte bara fokusera på öppen innovation i ett senare stadie av innovationsprocessen utan det 
bör också finnas i ett tidigare skede. Dock är många innovatörer rädda för att avslöja sina 
idéer vilket blir en utmaning. (Jonuks, 2014) 
 
Han tycker också att det är viktigt att tidigt i innovationsprocessen inte bara fokusera på de 
tekniska bitarna utan att även få med de andra områdena parallellt så att områdena ekonomi, 
organisation och marknad även tas upp i en tidig process. Det kan vara lätt att fokusera för 
mycket på enbart på produktutvecklingen eftersom mycket fokus ligger på att få produkten 
realiserad. (Jonuks, 2014) 
 
Jonuks menar att de flesta framgångsrika innovationerna generellt sätt kännetecknas av att det 
finns ett duktigt team bakom. Det är otroligt sällan det är en ensam innovatör som drivit ett 
lyckosamt projekt. Det finns nästan en felaktig mediabild som ofta vill lyfta fram den 
ensamma innovatören eller entreprenören och visa hur duktig den personen är när det 
egentligen oftast handlar om ett helt team som stått bakom personen på vägen fram. Han 
menar att innovatörer är starkare i grupp. (Jonuks, 2014) 
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Svårigheter med öppen innovation 
Svårigheter som han ser med öppen innovation är att innovatören ofta är rädd för att 
innovationen ska bli känd innan innovatören är rustad för det. Det kan ofta vara svårt att jobba 
med öppen innovation när det handlar om en väldigt bra teknisk idé. Eftersom den i senare 
skede är planerad att patenteras vill därför inte innovatören ge ut för mycket av iden. Dock så 
kan sekretessavtal användas som sluts med de externa parterna och på sätt tillämpar en viss 
del av öppen innovation. (Jonuks, 2014) 
 
Det finns också problem med att undvika öppen innovation eftersom det kan leda till att 
projektet tar mycket längre tid. Ofta är det uthålligheten hos innovatören som ett projekt 
stupar på och om innovatören inte får stöd och hjälp från andra kan det leda till att hen inte 
orkar hela vägen och detta blir då ett problem. (Jonuks, 2014) 
 

Ledarskapet 
Vid arbete med öppen innovation är det viktigt att ha någon att diskutera strategiska beslut 
med, och denna person bör kunna se saker från ett ledarskapsperspektiv. Om innovatören inte 
vill driva projektet själv, utan vill outsourca efter realisering eller om drivkraften inte ligger i 
att tjäna pengar, utan att få den realiserad och kommersialiserad kan denne behöva någon med 
en ledande befattning som ser till att projektet leds rätt. Om innovationen kommit in i en fas 
där kommersialisering skett så måste ett tydligt ledarskap uppvisas för att kunna jobba 
strategiskt rätt och nå de mål som satts upp. (Jonuks, 2014) 
Han menar att ett effektivt ledarskap går ut på att ledaren är lyhörd och ödmjuk för att det är 
innovatören som skapat idén från början. Han tror att många innovatörer kan vara rädda för 
att bli överkörda av ett för starkt ledarskap och att det tillslut leder till att de inte längre blir 
delaktiga i processen. (Jonuks, 2014) 

5.2 Helena Axell - Potatisbonden 
Helena Axell jobbar på ett företag som fungerar som en liten grossist. Företaget tänker 
långsiktigt och sätter kundens förtroende i första hand. Deras kundgrupp kan vara allt från 
privatpersoner till företag, skolor, vårdinrättningar etc. (Axell, 2014) 

Hur företaget har valt att arbeta med öppen innovation 
Företaget arbetar med öppen innovation i den grad att de har en dialog med kunderna. I 
företaget har de valt att inte ta in externa parter vilket de själva inte alltid tycker är rätt. De 
försöker att lösa det mesta själva eftersom de är ett litet företag och inte har resurser till att 
köpa in hjälp. De försöker istället utnyttja deras personal och hitta lösningar och idéer genom 
sina interna resurser. Om det inte hade varit för att det varit så kostsamt så hade de gärna 
använt sig av externa resurser eftersom de tror att de kan se fler möjligheter och få nya idéer 
om en extern part tagits in som kan bidra med nya perspektiv. (Axell, 2014) 

Vad är personens syn på innovationsmäkleri? 
Hon tycker att innovationsmäkleri låter som en väldigt bra idé eftersom hon tror att många 
företag behöver hjälp med just detta. Hon menar att företag ofta fokuserar på det dagliga 
arbetet utan att lägga särskilt mycket tanke på reflektion. Att ta in en extern part skulle kunna 
bidra till att göra organisationen effektivare. (Axell, 2014) 
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Vad skulle personen önska av en innovationsmäklare? 
De egenskaper hon skulle vilja ha hos en innovationsmäklare är någon som kan komma med 
idéer och ge rådgivning om bland annat ekonomi, strategi, samt att se trender och att bidra 
med praktisk hjälp. (Axell, 2014) 
 

5.3 Erika Tallberg -  Struktor och miljöteknik. 
Tallberg jobbar som miljökonsult där hon arbetar med olika miljötekniska utredningar med 
inriktning exportering av förorenad mark men också miljöfrågor av miljöfarlig verksamhet. 
Företaget arbetar även med att ta fram olika åtgärder inom infrastruktur. Vilket kräver 
miljötillstånd där de gör bedömningar och konsekvensbeskrivningar inom de frågorna. 
Företaget arbetar mycket i grupp samt i projekt där de jobbar tillsammans med olika experter. 
Oftast har de många olika roller i de olika projekt som är i fokus. Det viktigaste inom Struktor 
är att följa sin vision om att bidra till ett hållbart samhälle, att göra kunderna nöjda, se 
möjligheter och att ha roligt (Tallberg, 2014). 

Hur företaget har valt att arbeta med öppen innovation 
Företaget jobbar med en del externa parter som t.ex. universitet och forskare etc. De använder 
sig av många olika samarbetspartners eftersom de känner att de behöver ta hjälp utifrån för att 
nå hela vägen fram. (Tallberg, 2014) Hon tycker att den externa parten kan behöva olika 
kompetenser beroende på vad företaget sysslar med. Den kan både ha spetskompetens och på 
så sätt vara utvecklande för företaget eller vara en kompetens som sätter saker i ett 
sammanhang. Inom deras företag skulle de behöva teknisk kompetens för att utveckla ny 
teknik och där spelar de sociala egenskaperna mindre roll menar hon. Om de däremot tar in 
någon som hjälper till med omvärldsanalyser, marknadsföring och försäljning så ser hon att 
det behövs det andra kompetenser (Tallberg, 2014). 

Vad tycker personen om öppen innovation? 
Hon tycker att öppen innovation är väldigt viktigt eftersom hon tycker att nätverk är A och O 
för att utvecklas samt att deras företag är helt beroende av att träffa andra aktörer som vill 
utveckla marknaden och utveckla branschen. Tallberg menar att öppen innovation är viktigt 
att tillämpa för att tjäna pengar och utveckla affärerna. Dock kan det ibland bli svårt att jobba 
med då vissa samarbetspartners samtidigt är konkurrenter. Detta för att dessa inte ska få 
chansen att ta sitt företags idéer. Om företaget väljer att inte jobba med öppen innovation så 
sker ingen utveckling och branschen riskerar att stagnera. (Tallberg, 2014) 

Ledarens roll 
Hon tycker att ledaren har en viktig roll men att det i slutändan hänger på deltagarna vid 
sådana här samarbeten. Hon tycker att ledarskapet kan vara viktigare i andra sammanhang än 
i ett nätverk dit folk kommer frivilligt. Hon ser ett effektivt ledarskap som ett ledarskap som 
genomsyrar hela organisationen och gör den effektiv. Ledaren bör vara konsekvent och se till 
att fokusera på det viktiga för att komma framåt. (Tallberg, 2014) 
 

5.4 Fredrik Axell - Skara Fastighetsbyrå AB 
Fredrik Axell jobbar som fastighetsmäklare vilket fungerar som en mellanpart mellan säljare 
och köpare. Den viktigaste uppgiften är att föra två parter samman till ett avslut där båda 
parterna känner sig nöjda med affären som dem kommit överens om. 
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Hur arbetar en mäklare? 
Yrket innefattar väldigt många olika delar men mycket handlar om kontakten mellan 
uppdragsgivare (säljaren) och fastighetsmäklaren. En affärsplan samt en strategi för 
försäljningen läggs upp tillsammans med uppdragsgivaren (Axell, 2014). 
Som fastighetsmäklare är konflikthantering något som sker vardagligt. 
Det gäller att också ständigt vara kreativ och tänka innovativt för att finna nya vägar och nå 
framåt. Marknaden förändras snabbt och det gäller att kunna hänga med i den utvecklingen. 
Allt ifrån IT till kundrelationer är väldigt viktigt, dock är nog det personliga engagemanget 
och att skapa förtroende det viktigaste samt att ständigt försöker överträffa kundens 
förväntningar (Axell, 2014). 

Vad tycker personen om idén om en innovationsmäklare 
Angående idén om en innovationsmäklare svarar han att han tror att det kan vara väldigt 
viktigt att ha eftersom att utvecklingen går fort framåt och att det kan vara svårt att hänga med 
och sätta sig in i nya saker som kommer. Han tror att det kommer bli något som kommer mer 
och mer i framtiden. (Axell, 2014) 

Vad skulle personen önska av en innovationsmäklare? 
Det som han skulle behöva av en innovationsmäklare är hjälp att kunna nå kunden i tidigare 
skeden, försäljningsstrategier, marknadsföring, ekonomi, IT och att skapa nya kontakter. 
(Axell, 2014) 
 

5.5 Fredrik Hedenström - Internetmarknadsföring 
Arbetsmetoden inom företaget framkom som projektbaserad. Detta innebar att företaget följer 
en kontinuerlig process som innebär att de uppgifter som har störst vikt prioriteras i första 
hand. Företaget försöker hålla en återkoppling varje dag och har då valt att använda metoder 
som t.ex. scrum som innebär att företaget försöker anordna möten och prata igenom som vad 
som har hänt varje dag. Det viktigaste för företaget är att ta hand om kunderna som företaget 
arbetar med och att hela tiden arbeta med att utveckla sina processer, arbetssätt och 
produktion. De ser det också som viktigt att aldrig stanna upp i någon av ovanstående 
processer, samt att också inneha en rutin, följa upp sitt arbete och se till att få tid över till 
annat utöver jobbet. (Hedenström, 2014) 
 

Vad tycker företaget om idén innovationsmäkleri? 
Just nu ser inte företaget att de skulle behöva hjälp av en extern part eftersom de redan anser 
sig arbeta innovativt samt att de har en utvecklande process över sina produkter och tjänster. 
De ser också att de inte är tillräckligt stora. (Hedenström, 2014) 
 

Vad tycker personen att en innovationsmäklare bör göra? 
De egenskaper han skulle se hos en extern part för företag i behov är en person som kan leda 
projekt och hantera strukturer som t.ex. att se till att allting är i ordning och upprätthålla 
möten och protokoll. Om den externa parten används i innovationssyfte är det viktigt att 
personen kan bidra med idéer till företaget om t.ex. hur utveckling av företaget ska gå till. 
Men att det i slutändan ska gå att koppla till företagets plan, ”när ska det vara klart?”, ”hinner 
vi med det?”, ”är det något vi behöver göra?” och likande. Enligt Hedenström så ska en sådan 
person kunna jobba till viss del visionärt men också praktiskt i större utsträckning. Personen 
ska även kunna få teoretiska kunskaper att tillämpas praktiskt i företaget. (Hedenström, 2014) 
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Vad tycker personen om idén om en plattform där olika företagskunskaps områden möts 
och samarbetar mot ett gemensamt mål? 
Han ser idén som bra men ser negativt på att det är så pass fokuserat på att bara skapa och ta 
fram så många idéer som möjligt, i stället för att rent praktiskt samla och tillämpa idéerna 
inom företaget. Han menar att företagen ändå efter ett halvår kommer att vara tillbaka på 
samma ruta som de startade på. (Hedenström, 2014) 
Det han ser som viktigt med öppen innovation är att skapa värdenätverk där alla har olika 
kompetenser och en stor mångfald av personer och där branscher möter branscher. 
Svårigheter han ser är processen med att ta tillvara på idéerna som kommer fram och att 
utveckla dem till att skapa förändring. (Hedenström, 2014) 
 

Ledarskapet inom öppen innovation 
Enligt Hedenström är ledarskapet A och O om allmänheten ska intresseras av och förstå 
öppen innovation eller förmedla något överhuvudtaget. Ett effektivt ledarskap enligt honom 
innebär lyhördhet och praktisk tillämpning av medarbetarnas synpunkter, se till att röster blir 
hörda och att ge de verktyg som krävs för att driva arbetet framåt. Det gäller också att ledaren 
inte förutsätter att alla kan allting, utan istället se till att bidra med de verktyg varje person 
behöver för att nå framåt. Detta innebär att antingen införskaffas kunskapen själv eller så gör 
någon annan göra det som behövs åt en. Sammanfattningsvis så är ledarens uppgift att få folk 
att göra det de är bäst på genom att leverera de verktygen som behövs. (Hedenström, 2014) 
 

5.6 Hans Björkman - WSP Analysis & strategy 
Hans Björkman arbetar som senior konsult på WSP Analysis & strategy. Han arbetar med 
processutveckling som innefattar kund och deras medarbetares utveckling, samt 
arbetsprocesser oavsett område. Företaget bidrar med process kunskaper där man använder 
sig av verktyg som t.ex. intressent analyser, SWOT- analyser, kundanalyser, scenarios och 
konsekvensbedömningar samt kreativa metoder för att få fram nya idéer.  
De kan också vara med och hjälpa till att välja vilka metoder företaget bör använda sig av och 
utvärdera idéerna som genereras. Han menar att det är viktigt att ha bra möten och också ha 
en bra omvärldsanalys för att kunna hitta rätt sorts kompetenser. 
 
De arbetar med fyra olika områden inom WSP, de är att tänka fram - på framtiden, bak - att 
reflektera, högt - att ha ett kreativt tänkande, lågt - att fördjupa kunskaperna. Det är viktigt för 
WSP att synas i större utsträckning än vad det gör idag, trots sitt företags storlek.  
 
Björkman tror på strategiska plattformar eller miljöer där företag förs samman med andra 
branscher, och även i visa fall samma branscher. Detta kan skapa ett klimat där företagen 
ganska öppet kan byta idéer, innovationer och uppfattningar samt växla erfarenheter för att 
komma till olika typer av insikter. De som ska vara med är människor, organisationer och 
universitet. Björkman berättar om ”T-personligheter och T-formade personer”, personer som 
kombinerar teknikkunskaper med social förmåga och kulturella kunskaper, de har förmåga att 
förstå samband, ungefär som en designer. 
 
Plattformen behöver även någon som kan behärska båda dessa eller åtminstone täcka upp 
bådas egenskaper för att få en så bra plattform som möjligt. Med endast en så kommer allt att 
fallera. Den första handlar om teknik och lösning medan den andra handlar om sociala och 
kulturella egenskaper så som samband, designer och att samtidigt förstå människor för att 
skapa mening.  
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Alla människor behövs och skapar mening eftersom en del är tekniska, analytiska och en del 
är duktiga relationskapande som är duktiga på att bygga processer. I en bra plattform verkar 
en grupp som innehar egenskaper av god teknisk utblick och sedan även den kulturella och 
sociala förmågan, fantasi, de besitter någon form av innovationskompetens och en del av 
värdet kommer vara deras adressbok.   
 
Björkman tror på öppen innovation men ser svårigheter, eftersom det finns utmaningar med 
att använda sig av det. Det behövs stor försiktighet för att bygga ett kluster och även göra en 
intressentanalys (intresse, vad får jag ut?). Möjligheterna kan vara goda, men det får inte vara 
för dyrt och tidskrävande. De företag som prövar kommer till slut att finna att det är väldigt 
givande och man kan liksom lära sig saker ihop. Det är viktigt att börja långsamt och bygga 
och skapa tillit så alla vet vad man vågar prata om och om det är viktigt.  
 
Björkman citerar Henry Chesbrough “alla smarta människor jobbar inte hos oss, och det 
kommer de aldrig göra” och med detta resonemang är det bra att utöka sina 
innovationskretsar. ”Detta sätt att arbeta verkar vara ett väldigt trivsamt sätt när jag tänker 
efter och det gynnar gemenskap”. I stora plattformar så skapas starka gemensamma intressen 
genom att involvera för att använda resurser på ett så klokt och rimligt sätt som möjligt. Då 
förmår man organisera öppen innovation på ett bra sätt genom att komma fram till bättre 
lösningar då det är fler personer involverade. 
 
Björkman tar upp utmaningar med öppen innovation som kännetecknas i att organisationen 
skapar stor tillit till de parter som är väldigt lika den egna organisationen, vilket resulterar i att 
de tappar den kreativa andan. Fler bekymmer som också förekommer är vad som ska göras 
med alla saker som organisationen kommer fram till. ”Ska de ta med det till det egna företaget 
eller släppa in det i nätverket?” Slutligen vilken part är det som äger idéerna i slutet?  
 
När det kommer till småföretag uppvisas en begränsad tillgång till ett informationsinflöde och 
deras möjligheter kommer i första hand att bli att lyssna till sina kunder – vilket ju kan vara en 
form av öppen innovation. Om man däremot ser till större organisationer så delar de samma 
problematik som med små vilka är: 
 

·         Det går inte att ha de bästa anställda. 
·         De vågar inte tänka nytt utan håller sig till gamla tankesätt och utgår ifrån att 

affärerna kommer se ut som de gör idag även i framtiden. 
·         De missar mycket viktig utvecklings potential.  

 

Nätverk 
Här framgår det av Björkman att ett företag med dåligt ledarskap lider stor risk att göra om 
samma misstag flera gånger. Därför är det viktigt som ledare inom öppen innovation att vara 
väldigt noggrann och ställa sig frågan vem som kan riskera på allvar. T.ex. att en grupp 
företag kommer på en idé tillsammans men ingen har en aning om vem som äger den.  Därför 
är det viktigt att på förhand gå i genom vem eller vilka som äger resultatet och hur det ska 
delas upp.  
 
Det handlar sedan om att bygga tillit, utöka tilliten, utöka kretsen med intressenter och 
aktörer. Viktigt är att ta det långsamt och utöka i lagom takt av nya samarbetspartner i 
nätverket som kan vara upp 6 månader eller liknande. Håller organisationen den takten kan 
den växa i lagom takt och bygga och skapa kultur tillsammans beroende på verksamheten.  
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Viktigt att komma ihåg är att företag går med i nätverket av olika anledningar och att det blir 
viktigt att hantera det på ett sätt så att alla företag tillfredsställs. Detta genom att formulera sig 
tydligt och enkelt i erbjudandet till de som ska vara med om vad som erbjuds och vad som är 
värdet. Personer i nätverket ska egentligen kunna åka i en hiss med någon och berätta om att 
de är på väg att gå med i ett nätverk/plattform som samarbetar med idé-utbyten med personer 
från andra typer av organisationer och sedan fråga vad de tycker om projektet i ett par 
meningar. För att försöka förhindra att någon aktör känner sig lurad. 
 

Ledarskap: 
Björkman hänvisar till fyra stycken framgångsrika egenskaper i ledarskapet på större företag: 

1.   De har syften utöver att bara tjäna pengar. 
De reser mycket för att träffa folk och lyssnar på vad de har att säga för att hela tiden 
ha koll på vad som händer. 

2.   Värna om det sociala värdet. 
Ha ett enkelt budskap nästan som en förkortning vart organisationen är på väg. 
Organisationens anställda ska enkelt kunna uttrycka vad det är de gör utan 
missförstånd. 

3.   Att bidra till en gemensam utveckling. 
Bra ledare jobbar på ett rättvist sätt som innebär att de inte har favoriter som 
missgynnar de andra. 

4.   Få alla att gå i samma riktning. 
Det innebär dels att ledaren är uthållig och inte byter strategier eller metoder varje år 
utan väljer sina strategier med omsorg och att jobba med dessa i långsiktiga mål, samt 
att slutligen kunna känna att ”det här är rätt grej” och engagera andra och få de lika 
engagerande. 
 

Sen finns det naturligtvis mer men dessa kriterier är utifrån de fyra som enligt Björkman 
utmärker de framgångsrika ledarna.  
 

5.7 Olle Dierks, Munktell Science Park 
Olle Dierks jobbar med innovationsfrågor med fokus på öppen innovation. Mer specifikt 
driver han utvecklingsprojekt som syftar till samverkan och nätverksbyggande, ofta för en 
hållbar framtid med hjälp av digitala verktyg. Det viktigaste i hans yrke är samverkan, 
lyhördhet och omvärldsbevakning. De arbetar agilt, framåtriktade och inkluderande samtidigt, 
i både tröga och snabba processer. (Dierks, 2014) 

Vad tycker personen att en innovationsmäklare bör göra? 
Om innovationsmäkleri tycker han att det krävs att innovationsmäklaren inger tydlighet och 
förtroende. Det är viktigt att den externa parten blir inbjuden i innovationsprocessen för att 
den ska bli så optimal som möjligt. Innovationsmäklaren behöver vara bra på att formulera 
utmaningar. Om detta ska tas mer till en konsultnivå så handlar det mycket om att tolka 
behov, förtydliga dessa och att göra dem kommunicerbara, samma sak gäller lösningarna som 
sedan kommer in. Han tror mycket på olika former av plattformar som formas efter behovet 
till att tillfredsställa aktörerna med (Dierks, 2014). 

Vad tycker personen om öppen innovation? 
Dierks tycker att öppen innovation är viktigt eftersom framgångsrik innovation kräver 
samverkan och för att processer kring öppen innovation skapar tydlighet och trygghet för de 
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inblandade. Det kan dock vara svårt att skapa engagemang och leverera på förväntan från 
många inblandade. Om en person inte jobbar med öppen innovation kan denne riskera att 
utveckla sådant som inte ligger i linje med omvärldens behov. (Dierks, 2014) 

Ledarskapet inom öppen innovation 
Enligt Dierks är ledarskapet oerhört viktigt, men det krävs ett inkännande och lyhört 
ledarskap. Enlig honom är en effektiv ledare en som lovar lite och levererar mycket: Under-
promise and over-deliver. (Dierks, 2014) 
 

5.8 Workshop 18 december 2014 
Forskarna bestämde sig även för att hålla en workshop för att använda detta som ett 
komplement och en uppföljning av intervjuerna. Detta för att se om intervjupersonerna kunde 
komma på nya idéer när de slog ihop sina kunskaper och erfarenheter. Innan workshopen 
ägde rum hölls en föreläsning om öppen innovation där deltagarna fick ta del av forskarnas 
insamlade material. I slutet av föreläsningen leddes föreläsningen även in på insamlat material 
om innovationsmäkleri från tidigare forskning, för att ge deltagarna samma förförståelse 
innan de gemensamma kreativa övningarna. 
 
Workshopen ägde rum ca två veckor senare efter att intervjuerna genomförts för att 
intervjupersonerna först skulle få bilda sig en egen uppfattning om innovationsmäkleri och 
utan att påverkas av de andra intervjupersonernas åsikter. Detta gav också möjlighet till en 
inkubationsfas innan workshopen där intervjupersonen fick låta informationen mogna innan 
den kreativa workshopen tillsammans med de andra. Workshopen hölls på Munktell Science 
Park i Eskilstuna och leddes av Axell, Synnelius och Björk där alla hade olika roller. 
 
Axell agerade som föreläsare och workshopsledare. Björk agerade som deltagande observant 
som dessutom deltog i workshopen för att få ett perspektiv inifrån och samtidigt förebygga att 
energinivån eller kreativiteten sjönk. Synnelius agerade som deltagande observant men till 
skillnad från Björkman var hennes uppgift att observera och notera för att få ett större 
perspektiv utifrån. 
 
Workshopen inleddes med en föreläsning om grunderna till öppen innovation där personerna 
fick ta del av studiens insamlade material för att inspirera och applicera utifrån sin egen 
bransch.   
 
Efteråt presenterades deltagarna för en del uppvärmingsuppgifter där de fick välja ut ett 
klädesplagg och argumentera om varför det är det viktigaste klädesplagget att bära just idag. 
Detta utmanar personen till att tänka nytt och att tänka kreativt och är också till för att få 
personerna att lära känna varandra bättre. Nästa övning var att måla av varandra med en minut 
som tidspress. Denna uppvärmingsövning hjälper till att släppa lös personens kreativitet men 
får också personerna att slappna av samt tar bort rädslan för att göra “fel”.  
 
Den sista uppvärmningsövningen var att skriva upp så många förslag som möjligt under 
tidspress om vad som kan göras med en boll. Denna övning ska utmana personen att tänka 
utanför boxen så mycket som möjligt. Men också för att personen själv ska få möjligheten att 
tänka, reflektera och bidra med sina egna tankar och funderingar. 
 
Efter detta presenterades workshopens syfte som var att få fram ett koncept för 
innovationsmäkleri. Syftet bestod av två huvuduppgifter där den första huvuduppgiften bestod 
av en individbaserad brainstorming som innebar att deltagarna fick i uppdrag att berätta för 
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varandra vad de kommit fram till - för att sedan bygga vidare på varandras idéer. Därefter 
skulle gruppen tillsammans ta fram olika sorters koncept samt reflektera dessa med hjälp av 
“Lean Canvas”. Lean Canvas är en modell som används för att tydliggöra hur en 
innovationsmäklare skulle kunna bidra med sina tjänster. Slutligen fick de ”pitcha” de olika 
koncepten som de kommit fram till. 
 
Deltagarna visade på god entusiasm då diskussionerna ständigt varierade riktning och 
lösningar. Under workshopen växte det fram olika koncept med olika fokus områden som 
kunde tänkas i koncept form. 
 

Första bordet: 
Vid första bordet valdes en icke fysisk plattform som påminner om ”Gameing Fication” som 
innefattar en form av auktion på idéer. Det kommer att fungera ungefär på samma sätt som 
tradera fast på idéer. Det investeras alltså i idéer som kan bli lönsamma i framtiden. 
Plattformen blir en variant av ”Crowd Founding” på Internet. Detta skulle i så fall kunna 
möjliggöra för företag att hitta finansiärer eller bli affärsänglar. Vilket skulle kunna öppna för 
nya affärsmodeller.  
 

Bord två: 
Bord två jobbar mer fysiskt genom att resa runt inom olika områden som en mobil enhet och 
hjälper företag med innovationsarbeten. Innovationsmäklaren blir här en form av  
processledare, rådgivare och hen kan även vara den som implementerar idéerna och hittar 
finansiärer till projekten. Innovationsmäklaren kan även utvärdera idén och hjälpa till med att 
få den kommersialiserad. Den här varianten är mer för företag som behöver eller vill ha en 
personlig kontakt, då det skapar en större trygghet för vissa. Denna variant skapar också 
uppmärksamhet genom att vara på plats under en tidsbegränsad period och på så sätt agera 
som en ”Drop In-verksamhet”.  
 

Bord tre: 
Innefattade vad en innovationsmäklare ska inneha för arbetsroll och förslagen som kom upp 
innefattade processledare, rådgivare, praktiker som implementerar i företaget samt förvaltare 
över en plattform. Här beskrivs ord som samtliga respondenter associerar med 
innovationsmäklare och vad hens roll skulle kunna vara.  
 

Fjärde bordet: 
Här diskuterades hur en idé ska tas till marknaden samt efterarbetet som följer. Det som kom 
upp var finansierings möjligheter. Det kom även upp idéer om abonnemangslösningar där 
innovationsmäklaren kan konsultera under överenskommen tid. Detta innebär att företag 
betalar en avgift för att få hjälp med att hitta rätt personer för sina projekt. Detta kan liknas 
vid en professionell söktjänst motor för företag t.ex. Eniro.  
Efter att alla bord gåtts igenom fick gruppen i uppgift att diskutera olika behov och problem 
med de olika koncepten över en Whiteboard-tavla. 
 
Gruppen kom här fram till att det finns många utmaningar med att arbeta med öppen 
innovation, som risken att förlora sin ide, förlora pengar eller att arbeta helt i onödan. Detta 
kan innebära att innovationsmäklaren får rollen som en slags guide vars uppgift blir att lotsa 
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idén i processen, till rätt person eller plattform. Innovationsmäklaren kan agera som en 
rådgivare eller nätverksfunktion och skapa scenarier och analysrapporter.   
 
Gruppen fortsatte sedan med att diskutera om att innovationsmäklaren bör hjälpa till med att 
implementera produkter ut på marknaden. Han tillhandahåller också innovationstjänster och 
kan använda workshops som ett verktyg.  

6. Analys  

 
Inom teorin framställs en innovationsmäklare som en mellanhand vars roll är att agera som en 
extern part i samarbetet mellan olika företag för att utvärdera samarbetet mellan parterna. 
Innovationsmäklaren ska kunna tillhandahålla en öppen marknadsplats för idéutbyte, tekniker 
och kompetenser. Innovationsmäklaren skall också kunna skapa rätt förutsättningar för att 
kunna arbeta med öppen innovation samt att företag på ett effektivt sätt ska dra nytta av sitt 
samarbete med externa aktörer. Empirin delar ett likt synsätt som teorin, om vad en 
innovationsmäklares yrkesroll är. I empirin framgår en innovationsmäklare som en person 
vars ledarskap bygger på ödmjukhet och lyhördhet - till skillnad mot teorin som inte tar upp 
något om olika personliga egenskaper.   

6.1 Fördelar med öppen innovation 
Alla intervjupersonerna är överens om att öppen innovation är nödvändigt och kan bidra till 
en bättre innovationsprocess. De menar att det går att komplettera med kunskaper som 
tidigare saknats och därmed få en bättre fungerande organisation. Få innovationer tas fram av 
någon på egen hand utan det finns nästan alltid ett team av flera människor bakom (Jonuks, 
2014). Enligt teorin går det att vinna mycket på att involvera sina användare i produkt 
utvecklingsprocessen, genom att de får ge sina synpunkter kan de uppnå högre effektivitet och 
hastighet i processen. Dessutom får företaget ofta in ökade vinster när de använder sig av 
öppen innovation eftersom kunden själv fått vara med och forma produkten efter egna 
önskemål och behov. (Von Hippel, 2005) 

6.2 Nackdelar med öppen innovation 
Trots att de flesta ser fördelar med att använda sig av öppen innovation så är det få som 
arbetar med det. Enligt empirin kan företag dra sig för att arbeta med öppen innovation för att 
de inte vill exponera sin ide för tidigt, särskilt när det gäller en idé som senare ska patenteras. 
(Jonuks, 2014) Företagen kan också vara rädda för att ge konkurrenterna en större insyn 
(Tallberg, 2014) eller att kostnaderna ska bli för stora (Axell, 2014). 
Teorin menar att kostnader ofta är en av de stora anledningarna till att öppen innovation oftast 
undviks, på grund av transaktionskostnader. Transaktionskostnader är kostnader som baseras 
på att t.ex. samla in information, upprätta nya kontrakt, lära ut nya arbetssätt samt 
förhandlingar etc, kostnader som ofta uppkommer i samband med att tillämpa nya arbetssätt 
inom organisationen som t.ex. öppen innovation. (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007) 
Dessutom utsätter sig organisationen precis som tidigare nämnt för en risk eftersom 
konkurrenterna får lättare att sno idéer när de jobbar med öppen innovation. (Dahlander & 
Gann, 2010) 

I analysen kommer arbetets teori ställas mot empirin som samlats för att ge en samlad bild 
av de olika områdena.  
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6.3 Nackdelar med att undvika öppen innovation 
Dock har studier visat att organisationer som arbetar med öppen innovation får ett större 
intresse utifrån än de som undviker det, samt att innovationer som tas fram med hjälp av 
öppen innovation lättare når kommersialisering. (Dahlander & Gann, 2010) 
Genom att undvika öppen innovation utsätts också organisationen för en risk då tänkandet 
inom företaget kan bli likasinnat. Organisationen blir mindre kreativ och det kan få svårt att 
konkurrera gentemot andra organisationer som arbetar med öppen innovation. Därför blir det 
svårare att hänga med i trender och ny utveckling. (Leonard, Swap 2005) 
Enligt empirin kan ett annat problem med att undvika öppen innovation vara att projektet tar 
längre tid vilket kan göra att innovatören tröttnar, då innovatörens uthållighet är det som ofta 
avgör om innovationen når kommersialisering eller inte. (Jonuks, 2014) 

6.4 Ledarskapet 
Enligt empirin är det viktigt att det finns någon att diskutera strategiska beslut med som 
dessutom har ett ledarskapsperspektiv. Det är viktigt med ett tydligt ledarskap för att jobba 
strategiskt rätt efter de mål som är uppsatta. Ledaren bör vara lyhörd och ödmjuk för att det 
från början är innovatörens idé och inte köra över denna. Många innovatörer är rädda för att 
bli överkörda och tillslut inte vara delaktiga i processen längre (Jonuks, 2014). 
Enligt teorin bör gruppen ha ett tydligt mål att arbeta emot men ändå ge utrymme för en 
senare deadline om gruppen inte skulle klara den första. Ledaren bör använda sig av öppet 
ledarskap där han lyssnar på sina medarbetare och uppmuntrar till förslag och diskussion 
(Leonard, Swap 2005). 
 
Ibland kan det behöva göras förändringar i organisationskulturen på arbetsplatsen för att 
innovationsprocessen ska lyckas. För att lyckas med öppen innovation krävs det att företaget 
har en kultur som uppmanar till att våga ta risker (Ollila &Elmqvist 2011). 
Ledaren är ansvarig att driva igenom dessa kulturförändringar genom att uppmana till nya sätt 
att tänka och att bidra med nya samarbetspartners. Ledaren bör bygga upp en känsla av 
förtroende inom organisationen, stärka varumärket, skapa samhörighet och ge medarbetarna 
möjlighet att ha roligt och ge plats för kreativitet (Ollila &Elmqvist 2011). 

6.5 Vad bör en innovationsmäklare besitta för kompetenser? 
Dåligt ledarskap förstör lätt allt, en god ledare är en person som rör sig mycket i företaget och 
lyssnar in. Innovationsmäklare sysslar med problemformulering och undanröja hinder för att 
undvika missförstånd. Innovationsmäklaren sysslar med beröm och tar till sig andras åsikter, 
han är en mjuk ledare. Chefer ska arbeta med korta samt långsiktiga mål, men tillsammans 
med innovationsmäklare ska de arbeta efter en långsiktig strategi. Innovationsmäklaren ska 
engagera och få andra att bli lika engagerade. (Björkman, 2014) 
 
Innovationsmäkleri bör inte bara fokusera på de senare stadierna av innovationsprocessen 
utan även fokusera på ett tidigt skede, dock har många innovatörer svårt att jobba med öppen 
innovation i det här stadiet eftersom de ofta inte vågar avslöja sin idé. (Jonuks, 2014) 
Fokus bör inte endast ligga på tekniken utan även på andra områden parallellt. Detta innebär 
att tidigt i processen även börja titta på ekonomi, organisation och marknad. Det kan bli lätt 
att fokusera för mycket på endast produktutvecklingen och glömma bort de andra delarna. 
(Jonuks, 2014) 
 
Det är viktigt att våga ta hjälp av andra eftersom innovationer ofta behöver ett duktigt team 
för att nå kommersiell framgång. En innovatör blir mycket starkare i grupp då det är svårt att 
besitta alla kunskaper själv. (Jonuks, 2014) Genom att ta in en innovationsmäklare i företaget 
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kommer det ge input som generar nya idéer. Innovationsmäklaren ger fler perspektiv och 
förutsättningar för nya lösningar, han ska även bidra med nya kontakter. (Axell, 2014) 
Innovationsmäklaren kan ha ansvar för att leda projekt, hantera strukturer och upprätta möten 
och protokoll. (Hedström, 2014)  
 
Innovationsmäklaren kan också bidra med idéer till företaget och hjälpa dem att utvecklas. 
Innovationsmäklaren ska också lägga upp en plan för företaget, hur det ska uppnå sina mål 
och hur de ska göra för att lyckas uppnå dem. Innovationsmäklaren ska kunna jobba både 
visionärt och praktiskt. Innovationsmäklaren bör även ha teoretiska kunskaper som han kan 
tillämpa praktiskt i företaget. (Hedenström, 2014) Enligt teorin har det kommit upp ett allt 
större intresse för innovationsmäkleri som förmedlar en öppen marknadsplats för talanger, 
tekniker och idéer (Gassmann & Chesbrough, 2009) 
 
Innovationsmäkleri kan betraktas som en relation, en process och en funktion. InnoCentive 
som fungerar som en innovationsmäklare arbetar med att underlätta problemlösning genom 
öppen innovation. Deras fokus ligger på att samarbeta som en mellanhand med ett enda 
företag (Howells 2006). 

En innovationsmäklare ska enligt teorin värva interna forskare som kan samarbeta med 
innovationsmäklaren, se till att skapa rätt stöd från organisationen, se till att 
organisationsmedlemmar kommer över ovilja till samarbete, att välja vad som är rätt att lägga 
fokus på samt att väga riskerna med vad som kan offentliggöras för omvärlden. Dessutom bör 
han se nya lösningar och möjligheter. (Sieg, Wallin & Von Krogh, 
2010).                                                                                 

7. Diskussion  

 
7. 1 Finns det ett behov av en innovationsmäklare? 
I teorin beskrivs scenarion där innovationsmäklaren skulle behövas, bland annat inom 
ledarskapsutmaningar, förändringsarbeten, innovationsprocesser, konsultering samt öppen 
innovation. Alla dessa områden är både breda och svårnavigerade för organisationer. 

Empirin nämner detta, dock med mer fokus på praktiska åtgärder som värderas högt då de har 
ett egenintresse att få avkastning på sina lagda resurser. En innovationsmäklare blir en viktig 
funktion då hen kan bistå med en nätverksplattform som kan lotsa företaget till rätt kontakter 
efter företagets behov. Innovationsmäklarens uppgift blir också att utvärdera samarbetena 
mellan de externa parterna för att undvika att företagen slösar med sina resurser i onödan. 
(Sieg, Wallin & Von Krogh, 2010). 
 
Det finns utmaningar med att bilda kluster, nätverk samt innovationsplattformer. Att bygga 
och vårda en plattform är tids- och resurskrävande för organisationer, därför blir detta en 
utmaning då det höjer organisationernas transaktionskostnader. Detta skulle vara ett hinder för 
mindre företag att få ta del av klustret då de ofta har mindre resurser. (Ollila & Elmqvist 
2011) 
 

Här får forskarna komma med sina egna åsikter och synpunkter kopplat till teori och 
empiri. 
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Det skall även ställas krav på aktörerna inom arenan för att företagen skall känna sig säkra på 
att företagen de samarbetar med är pålitliga. Innovationsmäklaren skyddar plattformens 
medlemmar genom juridiska avtal vilket leder till att alla är med på samma villkor för att på 
så sätt förebygga eventuella intressekonflikter och risker för att informations-läckor uppstår. 
Innovationsmäklaren skulle även kunna göra innovationsbesiktningar på organisationer för att 
se om andra externa parter behövs tas in och i så fall inom vilket område för att komplettera 
kunskaperna inom organisationen. Med detta som har nämnts ges goda skäl till att en 
innovationsmäklare behövs.  

7.2 Vilken roll skulle innovationsmäklaren kunna ha? 
Innovationsmäklarens yrke kan tänkas innefattar sociala interaktioner med olika 
organisationer. Därför behöver innovationsmäklaren inneha sociala kompetenser såsom 
lyhördhet och en positiv attityd för att kunna förstå sina klienters behov. 
Innovationsmäklarens yrke kan innebära att dagligen arbeta med organisations kulturella 
frågor rörande innovationsutveckling. Innovationsmäklaren kan fungera som en funktion som 
chefer och ledare kan använda som bollplank rörande ledarskapsutmaningar om öppen 
innovation och externa parter.  
 
Innovationsmäklaren kan även utvärdera samarbetet under och efter arbetet, 
innovationsmäklaren blir då en skicklig problemformulerare som undanröjer missförstånd och 
kan tydligt beskriva situationen utan att missförstånd uppstår bland de olika externa parterna i 
plattformen. (Dierks, 2014) Innovationsmäklaren kan tänkas driva organisationsklienternas 
önskan i projektform och skriva juridiska avtal som ger förutsättningar för plattformen och 
vårdar relationerna mellan organisationerna. 

8. Slutsats      
    
  

8.1 Finns det ett behov av en innovationsmäklare? 

Kostnadsaspekt 
I kostnadsaspekt är innovationsmäklaren intressant då att hyra in en innovationsmäklare 
tillsammans med andra företag troligtvis kan bli mer kostnadseffektivt gentemot att företagen 
själva försöker skaffa sig kunskap för att hantera processen, att företaget lägger resurser på att 
skapa egna kontaktnät, sluter egna avtal och själva måste skaffa kunskaper för att göra 
organisationsförändringar etc. Innovationsmäklaren blir intressant då han tillhandahåller en 
plattform med kontaktnät som är kostsamt för organisationer att bygga upp själva. 
 
Företag som får hjälp att tillämpa öppen innovation får också ett större intresse utifrån, samt 
lyckas i större utsträckning att kommersialisera sina innovationer. Därför får organisationer 
som får hjälp att tillämpa öppen innovation i större utsträckning också högre intäkter. 

I sista stycket kommer en slutbedömning att presenteras om vad slutresultatet med arbetet 
bidrog och kom fram till.   
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Säkerhetsaspekt 
Innovationsmäklaren ansvarar för att företagen inom klustret är skyddade. Korrekta juridiska 
avtal kan annars vara svårt och resurskrävande för företagen att arbeta med på egen hand. 

Konkurrensaspekt 
Då innovationsmäklaren bidrar till nätverksutbyte bidrar detta till en stark kunskapsspridning 
inom organisationen. Detta både genom att organisationerna får dela med sig av sina 
kunskaper med andra människor från olika bakgrunder som tar med sina kunskaper och 
erfarenheter till processen, men även genom att de hamnar i nya situationer som tar fram tyst 
kunskap. Denna kunskap kan bli en stor konkurrensfördel för företagen. 
 
Då innovationsmäklaren arbetar för många organisationer bidrar hen med input som 
förhindrar den enskilda organisationen från att tänka i samma banor och då tappa sin 
kreativitet. Om detta händer riskerar organisationen att få svårt att hänga med i trender och ny 
utveckling. 
 
Då innovationsmäklaren motiverar och stöttar bidrar detta till att organisationerna lättare når 
sina mål. Dessutom går arbetet snabbare då kunniga externa parter ständigt tas in i processen. 

Samarbetsaspekt 
Innovationsmäklaren hjälper till med utmaningarna i gränssnitten mellan 
partnerorganisationer. Detta är viktigt för att ett samarbete över huvud taget skall vara 
möjligt. 
 
Med tanke på dessa aspekter behövs en innovationsmäklare. 

8.2 Vilken roll skulle innovationsmäklaren kunna ha? 
Innovationsmäklaren ses som en mellanhand under samarbetet mellan olika företag. 
Arbetsrollen beskrivs som en extern part som utvärderar samarbete som beställande 
organisation ägnar sig åt. Beställarna kan komma från plattformen som innovationsmäklaren 
tillhandahåller och driver. Beställaren kan även komma från organisationer utanför klustret 
utan någon anknytning till plattformen. Innovationsmäklaren vårdar och driver plattformen 
för organisationerna som är medverkande inom klustret. Innovationsmäklarens uppgift är att 
skydda klustret från informationsläckage och förebygga intressekonflikter. 
 
Innovationsmäklaren bidrar till att utveckla organisationerna inom klustret. 
Innovationsmäklaren arbetar även med att besikta organisationens innovations arbeten och 
även externa parters samarbeten i processer. Innovationsmäklaren rådgör i arbeten rörande 
öppen innovationsfrågor som t.ex. ledarskap, processer, organisationskultur etc. 
Innovationsmäklaren arbetar som en kommunikatör där problemformuleringar fångas upp och 
beskrivs på ett tydligt sätt som förebygger missförstånd mellan parterna. Innovationsmäklaren 
är en neutral part och minskar konkurrent känslan. 
   
Adressboken som innovationsmäklaren tillhandahåller skapar också ett värde för företagen då 
de kan få kontakt med en extern part. Innovationsmäklaren kan driva innovationsarbetet som 
projektledare och upprätthålla möten mellan dess olika partner organisationer samt protokoll. 
Innovationsmäklaren arbetar med att skapa gemensamma mål och visioner för de berörda 
parter inom plattformen, men arbetar också enskilt med organisationer i viss utsträckning. 
 
Notera att allt detta endast är förslag på vad en innovationsmäklare kan tänkas göra 
utifrån denna studie. 
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9. Kritik mot arbetet 
Svar på forskningsfrågan har uppnåtts och utöver det har det kartlagts vad en 
innovationsmäklare bör ha för arbetsuppgifter samt vilka egenskaper en sådan bör ha. 
Empirin ses som tillförlitlig då intervjupersonerna arbetar inom relevanta områden kopplat till 
forskningsfrågan. På grund av att arbetet är gjort av endast kvalitativa studier och inte 
inkluderar kvantitativa arbetssätt blir inte resultatet generaliserbart. Dock är empirin 
uppbyggd på data från olika typer av företag som svarar likartat i sin empiri. 
 
Även om arbetet är kvalitativt skulle arbetet kunna användas som underlag för djupare studier 
i framtiden. Den insamlade empirin kan ligga till grund för att bygga vidare med fler 
vetenskapliga artiklar. Det finns en önskan från forskarna att det funnits mer tid till att hålla 
fler intervjuer och workshops för att få ett mer omfattande empiriskt resultat. Det hade även 
varit intressant om alla intervjupersoner kunde deltagit i workshopen för att skapa ett mer 
omfattande resultat. 
 
Arbetet studerar ett område som har luckor i forskningen, men det innehåller relevanta teorier 
för att skapa ett hållbart teoretiskt arbete. Intervjuerna anses intressanta och workshopen fick 
fram intressanta idéer trots många personavhopp. Det hade dock varit intressant för oss att 
haft en uppföljning av workshopen för att se om vi hade fått samma resultat som under den 
första. Med fler intervjuer och workshops skulle arbetet också kunna få ett mer omfattande 
resultat.   

9.1 Kritik mot kvalitativ metod 
Kritik som förts mot kvalitativ forskning är att de kan vara alltför impressionistiska och 
subjektiva. Det innebär att det kvalitativa resultatet ofta formats av forskarens osystematiska 
uppfattningar i allt för stor utsträckning. Forskningen påverkas också av det personliga och 
nära förhållandet som forskaren skapar med undersökningspersonen. Risker med arbetets 
valda intervjuobjekt omnämns mer utförligt i metodkapitlet.  
 
Kvalitativa studier är också mer beroende av forskarens uppfinningsrikedom eftersom de är 
ostrukturerade. Därför är det svårt att göra en replikation av en viss undersökning. Den 
kvalitativa forskningen formas också av forskarens intressen eftersom det är det han väljer att 
inrikta sig på som observeras. (Bryman, 2011) 
 
Nackdelen med kvalitativ forskning är därför att det en forskare tycker är betydelsefullt och 
väljer att inrikta sig på kanske inte är betydelsefullt för en annan forskare. Den kvalitativa 
forskningen påverkas också av egenskaper som forskarens personlighet, ålder och kön. Det är 
också svårt att generalisera det kvalitativa forskningsresultatet utöver den miljön den gjordes i 
eftersom den endast görs med ett få antal individer inom samma område. De som granskas i 
en kvalitativ undersökning är alltså inte representativa inför hela dess population. (Bryman, 
2011)  
 
Det kan också ibland vara svårt att utifrån en kvalitativ undersökning slå fast konkret vad 
forskaren har kommit fram till i sina slutsatser. Kvalitativa undersökningar kan ibland vara 
oklara med varför en grupp av människor har valts ut eller observerats. Dessutom är 
dataanalysen hos kvalitativa studier ofta oklar. Det framgår sällan i forskningsrapporten hur 
forskaren burit sig åt vid analysen av data och hur forskaren på så sätt fått fram sina slutsatser. 
Dock försöks det numera åtgärda denna bristande transparens inom kvalitativ forskning 
genom att släppa mer litteratur där den formulerar entydiga riktlinjer för hur en kvalitativ 
undersökning ska utföras. (Bryman, 2011)  
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På grund av dessa nackdelar användes en fler metodforskning där det som materialinsamling 
även anordnade en workshop under deltagande observation. Denna metod är en av de mest 
omtalade forskningsmetoderna inom samhällsvetenskap. Metoden går ut på att forskaren 
försöker skapa sig en uppfattning om hur en grupp individer beter sig i en viss miljö. 
Observatören beslutar själv i vilken stor utsträckning hen vill vara delaktig och observera i 
den sociala miljön. Denna del av empirin i rapporten är alltså byggd på primärdata vilket 
innebär att insamlad data från grupper eller individuellt genom observationer eller 
undersökningar. Att kombinera dessa två metoder ger fram ett mer fullständigt svar i 
undersökningen och att de luckor som den ena metoden lämnar fylls i av den andra. (Bryman, 
2011) 

10. Innovations Bidraget 
Arbetet har nått förväntningarna av att förtydliga innovationsmäklarens roll, samt möjligheter 
och utmaningar i dess yrke. Arbetet har bidragit med att indikera för ett intresse för 
innovationsmäkleri av det som har berörts i arbetet. På så sätt har arbetet bidragit till en 
forskningsgrund för vidare forskning inom området. Arbetet har lyckats indikera på att detta 
område är intressant men har inte tillräckligt med grund för att kommersialisera konceptet. 

10.1 Forskarnas förslag på innovationsmäkleri 
Forskarna har genom litteraturinsamling, semistrukturerade intervjuer och den kreativa 
workshopen kommit fram till att innovationsmäklaren bör arbeta med plattformar och 
klusterbyggande samt länka ihop företag till dem. Innovationsmäklaren utvärderar samarbeten 
och idéer som kommer upp i dessa processer. Innovationsmäklaren hjälper på så sätt 
organisationer att spara tid och resurser då dessa arbeten är krävande och det kan vara svårt att 
upprätthålla dessa relationer. 
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