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Sammanfattning
Denna rapport utgör leveransen från projektet ”Open Innovation - Metoder, modeller och verktyg för
Samarbete och Kommunikation” med målsättningen att leverera modeller/metoder/verktyg inom
Open Innovation Samarbete respektive Kommunikation. Projektet genomfördes i samverkan av
Johanneberg Science Park, Innovatum, Chalmers (Styrkeområde Energi respektive Institutionen för
Ekonomi och Organisation), IMCG, Ecoplan och Trendie under 2015/16 med stöd från Vinnova och
Västra Götalandsregionen. Även Science Park Borås medverkade i arbetet.
Tolv stycken nya modeller/metoder/verktyg inom Open Innovation Samarbete respektive
Kommunikation presenteras:









Trenddriven Open Innovation:
o Etablering av innovationsmiljö
o Frågebatteri för delande av information
o Trenddriven rekrytering av nya deltagare till innovationsmiljö
o Passiva och aktiva stöd
o Fördjupat engagemang
Aktörskarta för innovation av produkter eller tjänster
Fem typer av interaktion
Processledarens roll
Metod för kommunikation i innovationsprojekt – strategi och produktion
o Workshop för strategi
o Webbenkät
o Kommunikationskortlek
Ta ansvar för innovationer

Dessa hjälpmedel är för första gången beskrivna och paketerade som metoder/modeller/verktyg
inom ramen för detta projekt, vars önskade effekter är:





att stärka behovsägarna i sina innovationsuppdrag genom att effektiva metoder, modeller
och verktyg produceras,
att öka tjänsteutbudet som en följd av att leverantörerna utökar sina portföljer med
paketerade metoder, modeller och verktyg,
att sprida resultaten i branschen för innovationsledning, och
sammantaget att metoder, modeller och verktyg enklare och effektivare kan erbjudas och
komma fler behovsägare med liknande behov tillgodo.

Arbetsmetodiken i projektet var action learning och vi använde en serie workshops som röd tråd för
processen. Under dessa producerades pilotversioner av modeller/metoder/verktyg för Samarbete
och Kommunikation inom Open Innovation. Mellan workshoparna testades pilotversionerna i
verkliga pågående Open Innovation sammanhang, och förädlades sedan i loopar till slutversioner
baserat på de praktiska erfarenheterna.
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Inledning
Denna rapport utgör leveransen från projektet ”Open Innovation - Metoder, modeller och verktyg för
Samarbete och Kommunikation” som genomfördes i samverkan av Johanneberg Science Park,
Innovatum, Chalmers (Styrkeområde Energi respektive Institutionen för teknikens ekonomi och
organisation), IMCG, Ecoplan och Trendie under 2015/16 med stöd från Vinnova och Västra
Götalandsregionen. Även Science Park Borås medverkade i arbetet.
Upptakten till projektet startade med utlysningen ”Innovationsledning i Regioner” från Vinnova.
Denna utlysning hade två syften. Det första syftet var att genom en ökad efterfrågan och ett ökat
utbud av professionella tjänster för regionalt ledarskap, främja hållbar tillväxt i regioner och
framväxten av internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Det andra syftet
var att bidra till hållbar tillväxt genom stärkt konkurrenskraft för svenska kommersiella
tjänsteproducenter inom området innovationsledning.
I utlysningen pekades två behovsområden ut, dels strategisk satsning på innovationsmiljöer och dels
processledning av innovationsmiljöer. I detta projekt valde vi som samverkande projektparter att
fokusera på det senare behovsområdet, och mer specifikt kategorierna:



”Open Innovation” (behovsområde 2:9)
Innovativ kommunikation och varumärkesutveckling (behovsområde 2:11)

Valet grundade sig i att vår intressemässigt överlappande vardag i hög grad präglas av att hantera
utmaningar inom just dessa områden. Vi har tillsammans samlat på oss en rik kunskapsbank som
innehåller erfarenheter och kunskaper från innovationsarbete, och bedriver ett ständigt pågående
framåtriktat arbete att hitta nya metoder/modeller/verktyg.
Vår bild var att ”hårda” resultat från olika projekt och initiativ ofta dokumenteras och sprids som en
del av projekten/initiativen, medan kunskaper om hur innovationsledningen/samarbetsklimatet/organiseringen etc, som är en förutsättning för att möjliggöra att de hårda resultaten kan
skapas, mera sällan systematiseras, rapporteras och sprids. Dessa kunskaper förblir istället ofta
knutna till individer och sprids därför långsamt och begränsat. Följaktligen var vår idé att
systematisera och paketera valda delar av denna kunskap så att den blir en del av erbjudandet från
olika tjänsteleverantörer och i valda samarbeten en del av leveransen från behovsägarna, med
slutresultatet att kunskaperna i praktiken blir kända och tillgängliga för betydligt fler
innovationsaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Vi vill från projektets parter rikta ett stort tack för stödet till Vinnova och Västra Götalandsregionen.
Det har gett oss chansen att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper till andra behovsägare,
leverantörer och forskare, och att samtidigt ta nästa steg i vårt eget lärande inom området.

Mars 2016
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Arbetsmetodik
Vi valde att bedriva arbetet i projektet genom action learning (McGill & Brockback, 2003). Vi använde
en serie workshops som röd tråd för processen. Under dessa producerades pilotversioner av
modeller/metoder/verktyg för Samarbete och Kommunikation inom Open Innovation. Mellan
workshoparna testades pilotversionerna i verkliga pågående Open Innovation sammanhang, och
förädlades sedan i loopar till slutversioner baserat på de praktiska erfarenheterna.
Antalet gemensamma workshops för alla samverkande projektparter var sex till antalet, varav den
inledande var en tvådagars och övriga endagars. Parallellt genomfördes ett större antal
arbetsmöten/kontakter/utbyten mellan projektparterna respektive med externa parter i de
sammanhang pilotversionerna testats/förädlats.
Vid projektets start var antalet deltagande organisationer sex och antalet personer elva, och under
projektets gång tillkom fler deltagare och en associerad partner i form av Science Park Borås. Antalet
deltagande personer ökade till femton.
Representanter från projektet deltog i nätverk och erfarenhetsutbyte med andra projekt som fått
bidrag av Vinnova, och som avslutning på projektet genomfördes ett seminarium ”Lite snack och
mycket verkstad” med inbjudna deltagare från projektets medverkande parter, Vinnova och VGR.

Redovisning av resultat
Projektmål och önskade effekter
Projektets mål var att leverera minst sex modeller/metoder/verktyg inom Open Innovation
Samarbete respektive Kommunikation.
De önskade effekterna var:





att stärka behovsägarna i sina innovationsuppdrag genom att effektiva metoder, modeller
och verktyg produceras,
att öka tjänsteutbudet som en följd av att leverantörerna utökar sina portföljer med
paketerade metoder, modeller och verktyg,
att sprida resultaten i branschen för innovationsledning, och
sammantaget att metoder, modeller och verktyg enklare och effektivare kan erbjudas och
komma fler behovsägare med liknande behov tillgodo, helt i enlighet med Vinnovautlysningens syfte och mål.
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Översiktsguide till modeller/metoder/verktyg
Projektets leverans utgörs av denna rapport som nedan presenterar tolv stycken nya
modeller/metoder/verktyg inom Open Innovation Samarbete respektive Kommunikation
(översiktguiden, som i sig är ett hjälpmedel, kan ses som ett trettonde).









Trenddriven Open Innovation:
o Etablering av innovationsmiljö
o Frågebatteri för delande av information
o Trenddriven rekrytering av nya deltagare till innovationsmiljö
o Passiva och aktiva stöd
o Fördjupat engagemang
Aktörskarta för innovation av produkter och tjänster
Fem typer av interaktion
Processledarens roll
Metod för kommunikation i innovationsprojekt – strategi och produktion
o Workshop för strategi
o Webbenkät
o Kommunikationskortlek
Ta ansvar för innovationer

Dessa hjälpmedel är för första gången beskrivna och paketerade som metoder/modeller/verktyg
inom ramen för detta projekt.
I denna översiktsguide, som är ämnad att ge vägledning åt användaren när och hur de olika
hjälpmedlen med fördel kan användas, ingår dessutom ett antal metoder/modeller/verktyg från
andra sammanhang som kommit upp i den samverkande processen mellan parterna. Vi har valt att
även inkludera dessa även om de inte är ”original” från detta projekt; för en användare som letar
efter bra hjälpmedel torde det vara av lika stort värde att hitta rätt oavsett ursprung.
Målgruppen för metoderna/modellerna/verktygen är personer som har tidigare vana och är skickliga
på att leda processer. Hjälpmedlen är inte beskrivna, och låter sig heller inte beskrivas, på ett sätt
som gör dem lämpliga att använda som en enkel manual för alla och i alla situationer. Skälet är helt
enkelt att Open Innovation sammanhang (pga många parter, olika intressen, öppna roller etc) ofta är
så komplexa och dynamiska att de kräver kontinuerliga anpassningar, vilket i sin tur ställer krav på en
skicklig processledning. Som stöd anges till vardera metod/modell/verktyg en eller flera
kontaktpersoner för att ge möjlighet till dialog och vägledning.
Termen “Open Innovation” myntades av Henry Chesbrough 2003, och väckte snabbt intresse både i
näringslivet och akademin. Som utgångspunkt i projektet valde vi hans ursprungliga definition ”Open
innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as
internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their
technology” (Chesbrough, 2003), och en “perforerad innovationstratt” som illustration (Figur 1).
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Figur 1. Open innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as
internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology”
(Chesbrough, 2003).

Som de genomkorsande icke-linjära flödena och uppdykande måltavlorna antyder (och som även
stöds av projektdeltagarnas praktiska erfarenheter) skiljer sig en Open Innovation process kraftigt
från en linjär utvecklingsprocess i avgränsbara faser med ett på förhand väldefinierat mål (Figur 2).

Figur 2. Schematisk bild av linjär utvecklingsprocess i avgränsade faser med ett väldefinierat mål.

Av detta skäl valde vi under projektet bort att försöka relatera metoder/modeller/verktyg ämnade
för Open Innovation till en linjär logik, men hur skulle vi istället vägleda användaren? Vi noterade att
ledningen för en Open Innovation process ofta pendlar mellan att fokusera utåt omvärlden
respektive inåt gruppen, och även mellan att öppna för nytt inflöde respektive att avgränsa och göra
vägval. Valet föll därför på att i översiktsguiden beskriva hjälpmedlen i termer av utåt-inåt på ena
axeln, och öppna-avgränsa på den andra axeln (Figur 3). På så vis kan hjälpmedlen användas för att
planera för nästa steg utifrån vad som nyss hände och vad som härnäst behöver hända, för att
komma vidare framåt i processen
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Figur 3. Översiktsguide till metoder, modeller och verktyg för samarbete och kommunikation inom Open
Innovation. Grönmarkerade hjälpmedel är beskrivna i projektet medan rödmarkerade ej är originalbeskrivna i
det här projektet.

Rubriken på respektive hjälpmedel indikerar grundfokuset, men i en skicklig lednings händer kan det
användas i fler situationer än bara ”sin kvadrant” av utåt-inåt/öppna-avgränsa. Vi har dock valt att
förenkla bilden till grundfokus för respektive hjälpmedel för att inte göra bilden svårare att
överblicka.

En kort introduktion till respektive hjälpmedel
Trenddriven OI - Etableringsverktyg
Trenddriven öppen innovation är ett koncept som tagits fram för att strukturerat kunna leda en
innovationsprocess med koppling till omvärldsbevakning och trendanalys. Detta koncept kan med
framgång användas för att initiera ett innovationssamarbete för att generera ökad kunskap och
säkerställa att samarbetet sker med rätt parter.
Två verktyg som kan nyttjas i denna fas är "Frågebatteri för kunskapsinsamling" samt
"Etableringsworkshop" som båda syftar till att hjälpa en organisation att i tidigt skede utreda
möjligheten att samverka med andra genom öppen innovation.
Etableringsworkshopen syftar till att utforska möjliga samarbeten som spänner över
organisationsgränser och fungerar som en hjälp i att etablera, eller fördjupa en relation och skapa
bättre förutsättningar för att gemensamt utforska okänd mark.
Frågebatteri för kunskapsdelning är ett verktyg som används för att strukturerat arbeta med
kunskapsinsamling genom att företrädare från andra organisationer bidrar med kunskap som kan
ligga till grund för innovationsutveckling. Verktyget fungerar som en hjälp i att samla information i
olika skeden i den öppna innovationsprocessen. Särskilt viktig är denna typ av informationsinsamling
redan innan en öppen innovationsprocess och ett samarbete finns etablerat.
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Trenddriven OI – Utvecklingsverktyg
Rekrytering av nya deltagare
Satsningar på innovationsmiljöer löper över många år vilket innebär att processledningen med jämna
mellanrum bör kartlägga möjliga nya deltagare att bjuda in för samarbete i innovationsmiljön. Detta
verktyg hjälper processledning i en innovationsmiljö att på ett strukturerat sätt identifiera nya
deltagare till innovationsmiljön och introducera dem i samarbetet.
Passiva och aktiva stöd till OI
Innovationsmiljöer bör hela tiden bygga upp gemensamma resurser för alla deltagare. Detta verktyg
identifierar resurser till stöd för Öppen Innovation och stärker innovationsmiljöers användning av
dessa för deltagarnas affärsutveckling. Över tid skapar man tillsammans i innovationsmiljön ett
värdefullt strukturkapital i form av passiva och aktiva stöd.
Fördjupat engagemang för OI
Deltagare i en innovationsmiljö som möter samhällsutmaningar med samarbete genom Öppen
innovation bör ha interna processer som stödjer eget förändringsarbete. Detta verktyg beskriver hur
processledare kan undersöka de interna processerna är hos deltagarna samt hur man kan bidra till
ett fördjupat engagemang i innovationsmiljön.
Fem typer av interaktion
En modell med precisering och fördjupning över olika sätt att interagera inom open innovation.
Modellen skapar en gemensam referensram och terminologi, tydliggör för deltagare och ledare vad
de deltar i och bidrar till realistiska förväntningar och goda insatser.
Fishbowl
En metod för ge deltagare möjlighet att se på en fråga utifrån olika perspektiv. Deltagare ges
möjlighet att växla mellan en aktiv samtalande roll och en lyssnande roll.
CK för innovation
Ett ramverk för hur man på ett systematiskt sätt kan tänka och utvecklas kollektivt i grupp i hela
utvecklingsprocessen – från idé till förverkligande C” står för Concept och “K” för Knowledge och
illustrerar samspelet mellan “kunskap” av olika slag som driver utveckling av Concept med olika
egenskaper som tillgodoser behov/löser problem. Utveckling av concept och dess egenskaper driver i
sin tur efterfrågan av ny kunskap inom specifika områden, så att conceptet kan förfinas osv. Det är
alltså interaktionen och samspelet mellan Kunskap och Concept som är det centrala här och hur man
laborerar med detta i syfte att skapa innovativa skarpa innovationer.
Idégenerering kopplat till trender
Ett verktyg för idégenerering och prioritering inom samarbetsprojekt.
Backcasting
En planeringsmetod som används för komplexa utmaningar när stora förändringar behövs. Metoden
syftar till att identifiera lämpliga strategier.
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Drömövning
Ett verktyg som syftar till att utifrån deltagarnas förväntningar skapa en gemensam bild över vad som
skall uppnås i ett samarbete.
Aktörskarta
Ett verktyg som kan användas när samarbetsstrategier och mål formas eller diskuteras i ett
samarbete mellan olika sektorer.
Ta ansvar för innovationer
En metod som kan användas i formellt samarbete mellan parter där utveckling skall ske, påverka en
grupp personer (indirekt organisationer) att ta ansvar för att bära innovationer vidare mot
förverkligande. Denna metod är främst lämplig för att finna befintliga innovationer som kan
användas rakt av eller vidareutvecklas.
Kommunikationsmetod
Metoden baseras på tre verktyg:
a) En workshop för strategi – i form av en strukturerad brainstorming i workshopsformat som ger en
överblick av behov och förväntningar som sedan prioriteras utifrån givna förutsättningar. Resultatet
utgör grunden till kommunikationsstrategi och aktivitetsplan.
b) webbenkät i realtid – med avsikt att konkretisera önskemål och förväntningar hos parter.
c) kommunikationskortlek - som syftar till att underlätta en kontinuerlig produktion.
Processledarens roll
Verktyg som kan användas för att finna rätt profil, kompetenser och egenskaper, för en
processledare vid öppna innovationsprojekt.
Engagemangsmatris
Ett verktyg för att illustrera på vilket sätt parterna vill samarbeta i ett samarbetsprojekt. Detta för att
tydligare klargöra vilka roller aktörerna har, vilka roller/aktörer som saknas och vilka förväntningar på
utfallet som är rimliga.
Enkel idéövning
Ett enkelt verktyg för att komma igång med idéutveckling och diskussion om prioritet.
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Projektdeltagare
Susanne Ollila

Chalmers

Kamilla Kohne Rådberg

Chalmers

Jenny Forshufvud

Chalmers

Anna Carlsson

Chalmers

Lotta Göthe

Ecoplan

Maria Losman

Ecoplan

Jonas Norrman

IMCG

Anna-Karin Dahlin

IMCG

Linda Bohlin

Innovatum

Lillemor Lindberg

Innovatum

Eva Hellberg

Johanneberg Science Park

Ulf Östermark

Johanneberg Science Park

Ann-Marie Strand

Johanneberg Science Park

Erik Bresky

Science Park Borås

Ann Svensson

Trendie

Oskar Henriksson

Trendie

Kontaktpersoner för metoder, modeller och verktyg
Trenddriven Open Innovation - etablering av innovationsmiljö
- Ett verktyg för etablering av öppen innovation
- Frågebatteri – för delande av information i en innovationsprocess
Ann Svensson, Trendie, ann.svensson@trendie.se
Oskar Henriksson, Trendie, oskar.henriksson@trendie.se
Trenddriven Open Innovation – utveckling av innovationsmiljö
- Trenddriven rekrytering av nya deltagare till innovationsmiljön i öppen innovation
- Passiva och aktiva stöd till öppen innovation
- Fördjupat engagemang i öppen innovation
Jonas Norrman, IMCG, jonas.norrman@imcg.se
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Fem typer av interaktion
Susanne Ollila, Teknikens Ekonomi och Organisation, Chalmers, susanne.ollila@chalmers.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
Ulf Östermark, Johanneberg Science Park, ulf.ostermark@johannebergsciencepark.com
Aktörskarta
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
Ta ansvar för innovationer
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
Processledarens roll
Lillemor Lindberg, Innovatum, lillemor.lindberg@innovatum.se
Kommunikationsmetod
Anna-Karin Dahlin, IMCG, anna-karin.dahlin@imcg.se
Linda Bohlin, Innovatum, linda.bohlin@innovatum.se
Eva Hellberg, Johanneberg Science Park, eva.hellberg@johannebergsciencepark.com
Fishbowl
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers, kamilla@chalmers.se
CK för innovation
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers, kamilla@chalmers.se
Idégenerering kopplat till trender
Lillemor Lindberg, Innovatum, lillemor.lindberg@innovatum.se
Drömövning
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
Engagemangsmatris
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
Enkel idéövning
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers, kamilla@chalmers.se
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Metoder, modeller och verktyg
Trenddriven Open Innovation
Vad är trenddriven innovation?
Tiden det tar för innovationer att etablera sig på marknaden går allt snabbare.
När radion uppfanns tog det 75 år innan den nådde 50 miljoner användare, idag tar det ett par
veckor innan nya mobilapplikationer har laddats ner och används av lika många. Samtidigt som det
går fortare för innovationer att etableras på marknaden kan det gå precis lika snabbt att slussas ut.
Förut kunde det räcka med att bevaka vad som pågår i sin omvärld, nu blir det allt viktigare att aktivt
undersöka vad som pågår utanför omvärlden – vilka trender som cirkulerar. Med trenddriven
innovation sker aktiv sökning av signaler om trender som sedan tolkas till möjligheter och hot.
För att en organisation ska lyckas skapa innovationer krävs ett systematiskt arbete.
Innovationer skapar affärsnytta genom att frigöra kreativitet och ta tillvara den för att skapa
produkter eller tjänster. För att förstå potentialen med en innovation så måste ett företag förstå sin
omgivning.
Trenddriven öppen innovation är ett koncept som tagits fram för att strukturerat kunna leda en
innovationsprocess med koppling till omvärldsbevakning och trendanalys.
Att driva en innovationsprocess inom en organisation eller ett företag är i sig en stor utmaning. Det
krävs ett kompetent ledarskap, en stark målinriktning och tydliga stödstrukturer. I takt med att
företag specialiserar sin verksamhet och inser vikten av att ha öppna kanaler mot omvärlden så
uppstår behovet men också möjligheten att etablera former för öppen innovation. En process där
innovationsprocessen drivs gemensamt mellan ett företag, dess samarbetspartners och/eller kunder.
Att driva en sådan process innebär liknande utmaningar som en intern innovationsprocess, men med
det försvårande tillägget att det inte finns någon etablerad arbets- eller samarbetsstruktur.
En framgångsrik innovationsprocess är medveten om sin omvärld och kan snabbt navigera beroende
på hur samhället och marknaden förändras och hur olika möjligheter uppenbarar sig. Detta är
Trenddriven Öppen innovation.
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Modell för trenddriven öppen innovation

Med utgångspunkt i Chesbroughs välkända modell förklaras i bilden vad trenddriven Öppen
innovation innebär.
Trender påverkar samhället i stort och mer än något annat så påverkar de förutsättningarna på
marknaden. Den målgrupp som man siktat in sin innovation emot förändras ständigt och den
marknad som man tidigare såg framför sig kan snabbt flytta sig, förändras eller till och med försvinna.
Trenddriven Öppen innovation handlar om att använda den information som ges om hur trender
påverkar marknaden som input under hela innovationsprocessen. På så sätt skapas bästa möjliga
förutsättningar för att innovationsprocessen hela tiden är lika lättrörlig som marknaden vilket skapar
största möjliga värde för de innovationer som tas fram i processen.

Verktyg för etablering av innovationsmiljö vid en öppen
innovationsprocess
Detta verktyg syftar till att utforska möjliga samarbeten som spänner över organisationsgränser då
gemensam öppen innovationsutveckling skulle gynna alla parter.
Verktyget fungerar som en hjälp i att etablera, eller fördjupa en relation och skapa bättre
förutsättningar för att gemensamt utforska okänd mark.
Sammanfattningsvis kan verktyget användas när man vill:
• Etablera en relation som kan bli grunden i en öppen innovationsprocess
• Fördjupa en relation
• Förenas kring en gemensam utmaning
• Utforska en specifik frågeställning
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När ska verktyget användas?
Verktyget är utformat för skeden i en öppen innovationsprocess där nya relationer måste etableras
eller befintliga fördjupas. Ofta är detta redan innan en öppen innovationsprocess inleds. Det lämpar
sig att ta vid där ett första steg av kunskapsinsamling redan gjorts. Förutsättningen ska då vara att
kunskapsinsamlingen lett fram till en slutsats om att det vore fördelaktigt att etablera en relation
eller ett nätverk för att bemöta framtiden tillsammans, samt att de aktörer som vore bäst lämpade
för ett samarbete redan är identifierade.
Öppen innovation utgår ifrån att en samling aktörer delar en bild av en gemensam utmaning och att
alla parter ser att ett samarbete är ömsesidigt fördelaktigt. Verktyget är utformat för att skapa denna
gemensamma målbild hos alla deltagande aktörer.
Det är även ett verktyg som passar i ett sammanhang av mer löpande arbete, då inblandade
samarbetsparter åter behöver hitta fokus eller önskar strukturera tankar för att fördjupa sitt
samarbete eller ställa in riktningen för det fortsatta samarbetet.
Vilka resultat får verktyget?
Under etableringsövningen kommer ett antal uppslag för möjliga samarbeten, som skulle gynna
samtliga organisationer, att identifieras. Dessa ska vara av karaktären att man kan jobba vidare med
dem, men viljan att göra så måste komma från respektive aktör och därför kan det inte förutsättas
att alla aktörer kommer att förbinda sig till ett djupare samarbete.
Dessa uppslag är i sig viktiga utgångspunkter i en innovationsprocess, men det stora värdet från
övningen är förutsättningarna som ges för ett djupare samarbete då kontakter knyts och förståelse
för varandras utmaningar skapas.
Perspektivet ska vara långt, de idéer och uppslag som tas fram ska vara visionära och kunna fungera
som målbilden för en innovationsprocess som kan pågå i många år framöver.

Hur fungerar verktyget?
Verktyget är utformat som en workshop.
Vi rekommenderar att man inte avsätter mindre tid än en halvdag. Eftersom workshopen genomförs
väldigt tidigt i processen, innan relationen är speciellt djup, eller ens existerar så har övningarna
konstruerats för att på ett effektivt sätt skapa en medvetenhet hos alla deltagarna om den
gemensamma problembilden, samt skapa möjligheter för att tidigt i processen bygga en gemensam
målbild kring resultatet.

Workshopen innehåller tre övningar som alla har viktiga funktioner i att leda workshopen i denna
riktning.
1. Associationsövning
2. Idéövning
3. Prioriteringsövning
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Det finns olika sätt att utforma de här tre övningarna. Det viktiga är att övningarna uppfyller syftet
och målen som presenteras nedan.
Även om ambitionen är att resultatet i workshopen ska vara väldigt öppet så är det ändå nödvändigt
att utgå ifrån en konkret frågeställning. Workshopen är sedan utformad på ett sådant sätt att
gruppen tillåts att gå ifrån den initiala frågeställningen för att utforska vad ett första steg i
innovationsprocessen kan innebära.
För att skapa rätt ”mindset” bör workshopen inledas med att trender eller en marknadsanalys
presenteras. Detta förutsätter dock att initiativ tagits till att diskutera gemensamma utmaningar
under dessa former och vad som förväntas uppnås under dagen. Här är det även ett bra tillfälle att
presentera vad som lett fram till workshopen för initiativtagaren och vad det är för frågor som ska
diskuteras. Se här till att presentera en ganska avgränsad huvudfrågeställning. Denna är bara en
utgångspunkt och under workshopen kommer frågeställningen att utvecklas.

Associationsövning

Idéövning

Varför?

Sätta igång
kreativiteten och
fokusera på rätt
frågor

Belysa deltagarnas
utmaningar samt
generera lösningar på
dessa

Resultat

Diskussionen startar,
deltagarna har rätt
inställning när man
börjar med nästa del

Konkreta idéer att
bygga ett samarbete
kring

Prioriteringsövning
Skapa ett
diskussionsunderlag
och för att nå
konsensus
Gruppen ser möjliga
vägar för ett djupare
samarbete

1. Associationsövning
Övningen är en förberedelse för de kommande övningarna och ska se till att deltagarna har så bra
förutsättningar som möjligt då workshopen fortskrider.
Övningen ska uppfylla:
•

Uppmuntra till kreativitet hos deltagarna

•

Sätta deltagarna i rätt mindset (vad som ska uppnås, inom vilken tidsrymd och vilket
perspektiv som ska hållas)

•

Få deltagarna att fokusera på rätt frågor
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•

Sätta workshopens ramar

•

Visualisera vad en innovationsprocess kan leda fram till

Denna övning är på så vis flexibel och bör utformas för att under given situation bäst uppfylla ovan
nämnda punkter. Nedan ges några exempel på konkreta övningar som passar bra för detta ändamål:
•

Kom på nya koncept genom att kombinera två existerande produkter eller tjänster

•

Låta deltagarna visualisera resultatet av ett samarbete tio år framåt i tiden och sedan dela
med sig av vad man ser

•

Se saker ur ett nytt perspektiv genom att anta en ny roll som en person med andra behov
eller förutsättningar än dina egna

2. Idéövning
Det är denna övning som utgör huvuddelen av workshopen och kommer följaktligen även ta mest
tid.
Övningen ska uppfylla:
•

Belysa alla intressenters utmaningar och skapa förståelse hos deltagarna kring hur de
påverkas av varandras utmaningar.

•

Få deltagarna att förenas kring gemensamma utmaningar

•

Hitta vägar framåt genom att konkretisera lösningsförslag

•

Diskutera hur man på bästa sätt bemöter framtiden gemensamt

Även denna övning kan utformas på en mängd olika sätt. Det är viktigt att övningen är uppdelad i
många små delar, där varje del har väldigt enkla förhållningsregler så att deltagarna inte behöver
fundera på vad det är som ska göras och hur detta kopplas till den huvudsakliga frågeställningen
En övning som är väldigt lämplig för detta moment bygger på att omväxlande brainstorma,
systematisera och konkretisera. Varje moment har en viss avsatt tid och det är viktigt att följa
tidsschemat. Till exempel:
1. Brainstorma fram alla tänkbara utmaningar som huvudfrågeställningen berör, skriv på postit-lappar eller ha diskussionsrundor.
2. Klustra alla post-it-lappar/idéer efter översiktliga kategorier, namnge kategorierna.
3. Välj ut en utmaning som ses som den viktigaste och konkretisera denna.
4. Brainstorma, på liknande sätt som i moment 1, fram tänkbara lösningar till den valda
utmaningen. Klustra sedan som i moment 2 och välj ut de bästa lösningarna som i moment 3.
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Se till att detta moment genomförs i grupper om 3-6. På så vis kan man även få ut fler lösningsförslag
i slutändan. Vill man få större spridning på innehållet i förslagen så kan varje grupp få något olika
utgångsfrågor, eller utgå ifrån olika perspektiv.

3. Prioriteringsövning
Den sista övningen i workshopen är väldigt viktig och i detta moment värderas alla de idéer och
lösningar som gruppen kommit fram till i tidigare övningar.
Övningen ska uppfylla
•

Värdera idéförslag

•

Förankra workshopens resultat i gruppen

•

Bygga entusiasm kring ett förslag som kan leda samarbetet framåt

•

Det enklaste sättet att utföra övningen är att alla deltagare får värdera alla idéer utifrån en
eller två parametrar till exempel kundnytta, genomförbarhet, effekt, besparingspotential osv.
Mest givande är det om man får bedöma på två parametrar eftersom det då kan uppstå
tydliga mönster och underlag för diskussion.

•

Huvuddelen av den tid som läggs på diskussion under workshopen ska läggas på detta
moment. Det är nu man ser resultatet av allas åsikter och det är även nu som man kan skapa
entusiasm kring en eller ett par av lösningarna.

Viktigt att tänka på
• Se till att ha en väl avgränsad huvudfrågeställning som till och med kan fungera som rubrik
för hela workshopen. Detta ger deltagarna ett bra avstamp inför workshopen.
•

Alla deltagare kommer vara diskussionsbenägna, försök se till att diskussionen hamnar så
sent som möjligt i programmet så att alla workshopövningar hinns med så effektivt som
möjligt.

•

Det är viktigt med en bra mix av deltagare. Om man har deltagare med potentiellt
motstående åsikter är det viktigt att den ena gruppen inte blir överrepresenterad.
Fokusera på att driva workshopen framåt, det är därför viktigt att hålla tider. Detta är också
anledning till att dela upp workshopen i många mindre moment så att man hela tiden håller
fokus på en uppgift.

•

Det är viktigt med pauser och workshopen pågår i stor utsträckning även under dessa.

•

Resultatet av workshopen ska inte uppfattas som bindande. Det är naturligt för alla
deltagande aktörer att till en början vara avvaktande och försiktiga. Därför skapar
workshopen bara underlag för vidare och djupare samarbete, den förutsätter inte att alla
aktörer måste börja agera tillsammans eller att gemensamma utmaningar där en tydlig
möjlighet till samarbete identifieras.
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Frågebatteri för delande av information i en öppen innovationsprocess
Detta verktyg är en konkretisering av metoden för att driva trenddriven Öppen innovation. Tanken är
att det ska fungera som en hjälp i att samla information i olika skeden i den öppna
innovationsprocessen. Speciellt viktig är denna typ av informationsinsamling redan innan en öppen
innovationsprocess, och innan ett samarbete finns etablerat.

När ska verktyget användas?
Verktyget bygger på möjligheten att nyttja kunskapsdelning för att få insikter och information som
kan ligga till grund för att identifiera trender inom en öppen innovationsprocess. Processen för
öppen innovation startar redan då kunskapsöverföring sker vilket detta verktyg, ett frågebatteri för
att inhämta kunskap, syftar till att främja. Använd detta verktyg för att strukturerat arbeta med
kunskapsgenerering genom att andra företrädare för olika organisationer bidrar med kunskap som
kan leda till innovationsutveckling.

Hur fungerar verktyget?
Verktyget bygger mycket på resonemang och öppna frågor. Strukturen är skapad för att arbeta
metodiskt med att formulera hypoteser och genomföra kunskapsinsamling i en förutbestämd
ordning sammanfattat i fyra övergripande block, se bild nedan.

•

Konkretisering & hypotesformulering

•

Identifiering & förberedelser

•

Intervjubokning

•

Genomförande av kunskapsinsamling

Tratten symboliserar även hur kunskapsinsamlingen ändrar karaktär under insamlingsprocessen.
Under inledningen av intervjun är frågorna öppna i sitt förhållningssätt där resonemangen som
respondenten presenterar är det mest intressanta, under senare delen av intervjun blir frågorna mer
konkreta där vi önskar tydligare svar och djupare resonemang från respondenten.

Konkretisering av kunskapsgenerering och hypotesformulering av trender
För att identifiera vem som kan ge dig ytterligare kunskap som kan leda till innovationsutveckling
behöver en analys göras av frågeställningarna nedan.
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Syfte: Vad vill jag veta och varför vill jag veta det här?
Vad är det för trend, tendens, magkänsla eller kunskap som du har fått som gör att du vill undersöka
djupare för möjlighet till innovationsutveckling? Varför är det intressant och inom vad vill jag få
fördjupad kunskap?
Skapa hypoteser kring vad trenden du identifierat skulle kunna innebära och möjliggöra för
innovationsutveckling. Syftet är att dela upp möjligheten/problematiken i olika möjliga konsekvenser
som du sedan skapar frågor kring för att testa mot de som har större kunskap inom området,
kundbeteendet eller drivkrafter på marknaden.

Roller – Vem är det som frågar och vem ska man fråga
Formulera vilken din/ditt företags roll är kring varför du/ni vill få ökad kunskap. Nästa steg är att
identifiera vem/vilka som skulle kunna ge fördjupad kunskap i ämnet? Tänk på detta utifrån flera
perspektiv; vem vore rätt person inom forskning/akademi, branschexperter, kunskapsinstitut,
medarbetare eller andra bolag som vore möjliga samarbetspartners i frågan. Ju bättre denna analys
görs desto intressantare kunskap kommer fås fram i slutändan
Förväntningar – Varför vill jag prata med just dig?
Fundera djupare kring varför just den här personen är intressant och vad du hoppas att han/hon ska
kunna tillföra för kunskap. Då kan du prioritera för att samla kunskap från rätt personer. Detta är
också av stor vikt då du kontaktar personen för att denne ska kunna avgöra om han/hon anser sig
lämplig att kunna ge dig kunskap i ämnet.
Rekrytering av ”kunskapsdelare”
En viktig faktor vid första kontakten med den du vill träffa är att alltid konstruera en frågeställning
som direkt berör personen. Han/hon ska känna att intervjutiden är investerad tid som på ett eller
annat sätt bidrar till en ökad förståelse för specifika utmaningar även för sig själv. Att tidigt etablera
delningskonceptet är viktigt, det är inte bara vi som ska erhålla kunskap utan även respondenten
genom att bidra till utveckling eller få möjlighet att resonera kring intressanta frågor. I intervjustudier
är det alltid bra att även se över möjligheten att erbjuda återkoppling som tack för investerad tid.
Berätta därför övergripande om varför du vill träffa personen och vad anledning är. Det är viktigt att
ge en bred beskrivning där du inte påverkar den intervjuade genom att ge för mycket information.
Fokusera ej på egna hypoteser vilket sedan riskerar färga samtalet.
Frågebatteri som verktyg för att nyttja delning av kunskap
Övergripande, öppna frågeställningar
För att få ut så mycket kunskap som möjligt utan att styra den du intervjuar in på dina hypoteser är
det viktigt att alltid börja diskussion med öppna och breda frågeställningar inom det ämne du vill
veta mer om. Detta för att fånga olika nyanser och vinklar av ämnet och sedan prata mer ingående
om det som du ser har en intressant koppling för att innovationsutveckling skall kunna ske. Nyckeln
är att ställa frågor där den du pratar med känner sig trygg i sina tankar och kan ha en berättande roll
(jmf längre ner där den intervjuade ombeds resonera och analysera mer).

20

Här finner du ett urval på exempelfrågor som alla syftar till att skapa en öppen diskussion. Trendie
rekommenderar alltid att nyttja denna typ av frågeställningar.
Övergripande frågor
•

Vilka utmaningar ser du att branschen/din organisation står inför just nu?

•

Vilka utmaningar/trender ser du komma i framtiden som ännu inte börjat påverka
marknaden?

•

Vilka drivkrafter är det som kan komma att påverka framtiden mest?

•

Vad ser du kan förbättras utifrån hur det är idag?

•

Vilka lösningar/förändringar anser du måste till för att kunna möta de utmaningar som finns?

•

Vad gör ni för att finnas kvar om 10år-20år?

•

Vilken roll har ditt företag på marknaden?

•

Vilka förändringar har du börjat märka av?
•

Hur kunder beter sig?

•

Branschen/marknaden?

•

Tekniska behov som inte tillfredsställs idag?

Checklista för frågeformulering
• Det är oerhört viktigt att inte lägga en värdering i frågeställningen, då får du färgade svar
vilket kan bli kostsamt längre fram då din analys kan visa sig inkorrekt.
•

Använda aldrig frågor där den intervjuade känner sig utnyttjad/har något att förlora på att
dela med sig av informationen.

Intervjun börjar inte när du sätter dig ner utan redan vid ”kallpratet” där vi ställer lite frågor om
personen (eller vid intervjubokningen).
•

Tänk därför på att det mest intressant under hela intervjun kan komma fram redan innan
intervjun startat eller då ni börjar säga hejdå. Var uppmärksam på detta!

•

Spännande trender eller aspekter kan framkomma under detta block som du ej tänkt på när
du formulerade hypoteser. Dessa kan vara viktiga under det fortsatta projektet och ta
tillfället i akt att ställa många varför-frågor för att kunna förstå trenden inför kommande
analys.

Fördjupning: Hypotesdrivna frågor för hur framtiden kan bemötas
För att få specifik kunskap som i slutändan kan öppna upp tankar för utvecklingsmöjligheter behöver
du systematiskt testa formulerade hypoteser kring problematik och lösningar. Vid fördjupningsdelen
i samtalet rekommenderas du därför att ställa mer konkreta frågor som är direkt kopplade till den
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huvudfrågeställning som ligger till grund för hela samtalet. Några exempel på frågor finner du här.
Hypotesdrivna frågor
•

Hur ser du på den miljöpåverkan som dagens ”produkter” har och vilka krav kommer att
ställas för att bättre möta upp mot de krav vi ser inom miljöområdet.

•

Att sänka kostnaderna nämns som en viktig faktor, hur ska man göra det när samtidigt
utbudet ska utökas?

•

Andra jag har pratat med har påpekat att information och dialog i tidiga skeden möter en del
av de utmaningar du presenterar, hur ser du på det?

Checklista för fördjupning
• För att kunna nyttja svaren i fördjupningsfrågorna och ställa rätt följdfrågor är det av stor vikt
att du är påläst i ämnet inför samtalet. Särskilt då du vill veta mer om trender som ligger
utanför din kunskap i det dagliga arbetet behöver detta studeras.
•

Lika viktigt som att ställa rätt frågor så måste du kunna navigera i samtalet när ni kommer in
på fel ämnen som hamnar utanför ramarna för vad du utforskar. För att få ingående kunskap
som kan vara startskottet för öppen innovation måste du även våga välja bort.

•

Använd aldrig några ja och nej frågor.
Resonemangsfrågor som bjuder in till djupare svar är alltid att föredra.

•

Ibland behöver du tvinga fram vad som är negativt eller positivt för att utmana den svarande
att ta ställning eller tänka utifrån en annan aspekt.

•

Utmanande frågor som vänder på frågeställningar kan öppna upp helt andra sätt att se på
trenden eller utmaningen. Det är ofta hit vi vill komma för att verkligen få input kring
utvecklingsmöjligheter.

•

Det är skillnad på vilka frågeställningar vi har i uppdragsbeskrivningen och de frågor vi ställer.
Det är inte alltid vi vill ange exakt varför vi gör studien.

Konkretisering: Hur ta detta vidare
I konkretiseringsdelen är huvudfokus på att sammanfatta identifierade utmaningar samt försöka få
respondenten att bli relativt konkret. Frågorna ska vara lösningsorienterade och kan därför vara
utmanande för respondenten. Det är också här du kan föra mer av en diskussion och berätta om ditt
eget perspektiv.
Är detta en part som du ser skulle vara intressant att inkludera i ett samarbete för öppen innovation
eller kan personen ha värdefulla tips på vem/vilka organisationer eller personer som vore intressant
att diskutera vidare med? Ge respondenten ett tillfälle att reflektera över sin egen insats idag och i
framtiden. Ta vara på möjligheten att även få denna typ av kunskap.
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Nästa steg
Det finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till när man förvaltar resultatet från verktyget. Den första
är hur du som mottagare av resultatet förvaltar och det andra är hur du återkopplar till
respondenten.
Den information som har extraherats genom en intervju, eller en hel intervjustudie ska ses som en
viktig grund i ett fortsatt arbete i en öppen innovationsprocess. Denna typ av intervjuer är ett av de
allra kraftfullaste verktygen för att göra sig en uppfattning av omvärlden och förstå olika trender.
Trender som är nödvändiga för att anpassa sin innovationsprocess till att vara mer snabbfotad än
den marknad man försöker nå.

Checklista för konkretisering
• Gör alltid summering av diskussionen. Här kan du inkludera lite mer ja och nej svar för att
kontrollera att du tolkat den du samtalar med rätt eller tvinga fram lite mer konkreta åsikter.
•

Ha gärna en mer lösningsorienterad diskussion där du delger dina tankar och ge möjlighet för
den intervjuade att ge input på vad som krävs för att göra visioner om lösningar möjliga.

•

Ge möjlighet till den intervjuade att ställa frågor till dig.

•

Runda av intervjun med återkoppling så att den intervjuade kan ge feedback.

Kontakt vid frågor om verktyg för etablering av trenddriven Open Innovation:
Ann Svensson, Trendie, ann.svensson@trendie.se
Oskar Henriksson, Trendie, oskar.henriksson@trendie.se
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Trenddriven rekrytering av nya deltagare till innovationsmiljön i öppen
innovation
Satsningar på innovationsmiljöer löper över många år vilket innebär att processledningen med
jämna mellanrum bör kartlägga möjliga nya deltagare att bjuda in för samarbete i
innovationsmiljön. Detta verktyg hjälper processledning i en innovationsmiljö att på ett
strukturerat sätt identifiera nya deltagare till innovationsmiljön och introducera dem i samarbetet.
En framgångsrik innovationsmiljö är medveten om sin omvärld och kan snabbt navigera beroende på
hur samhället och marknaden förändras och hur olika möjligheter uppenbarar sig. Detta är
Trenddriven Öppen innovation för innovationsmiljöer.
Innovationsmiljöer som drivs under många år har stor nytta av ett strukturerat sätt att utveckla sitt
nätverk. Nya deltagare kan identifieras bland nya aktörer inom den aktuella branschen men kanske
mer intressant är att identifiera aktörer utanför den aktuella branschen.

Figur: Satsningar på innovationsmiljöer löper över flera år. För att vitalisera nätverket bör processledningen
med återkommande intervall genomföra Trenddriven rekrytering av nya deltagare. Boxarna 1-3 refererar till
verktyget för Etablering av öppen innovation.

Innovation i en bransch sker ofta genom nya samarbeten kring teknik eller affärsmodeller. Det kan
handla om att utveckla en verksamhet genom digital transformation eller genom att introducera
funktionsförsäljning istället för produktförsäljning. Genom att hitta aktörer som kan bidra till denna
typ av utveckling och introducera dem i samarbeten inom Innovationsmiljön skapas vitalitet och
aktualitet.
Aktualitet och relevans är också viktiga värden för att behålla intresset för innovationsmiljön.
Marknaden påverkas hela tiden av trender och det startas nya nätverk för att tillsammans utvärdera
nya möjligheter. Intresset för nya nätverk kan göra att deltagare i den befintliga innovationsmiljön
lämnar för att engagera sig i nya samarbeten. Det samma kan också gälla för huvudmän och
finansiärer bakom innovationsmiljön. Om innovationsmiljön upplevs tappa aktualitet och relevans
kan fokus flytta till nya mer expansiva miljöer.
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Nya deltagare till innovationsmiljön kan också bidra med engagemang, nytänkande och expansion.
Många satsningar på innovationsmiljöer med statlig finansiering utgår från mogna branscher med
många etablerade företag inom den funktionella regionen. Utgångspunkten är ett behov av
innovationer för att behåll konkurrenskraft. Det finns många traditioner, relationer och strukturer att
förvalta vilket gör att utveckling av samarbeten tar tid. Nya deltagare från nystartade branscher har
allt att vinna och ofta inget att förvalta vilket gör dem till motorer för etablering av
innovationssamarbeten.
Hur fungerar verktyget?
Genom att redan från början etablera en delprocess och tilldela ansvar och resurser för aktiviteter
med återkommande kartläggning samt deltagarintroduktion säkerställer man en vitalitet i
innovationsmiljön.
1. Kartläggning av trender inom affärsutveckling
2. Behovsanalys för innovationsmiljöer
3. Introduktion till nätverket
Verktyget för delprocessen bygger på tre delar där en del är en omvärldsanalys, en del involverar det
nuvarande nätverket och en del är ett Tempomöte mellan nätverksdeltagare och intresserade nya
deltagare.
De två första delarna kräver en viss kalendertid för att hinna genomföras på ett bra sätt. Vi föreslår
att de utförs under en månads tid, vilket är tre veckors insamling av underlag och därefter en veckas
sammanställning. Den tredje delen förbereds under en månad med att kontakta de nya aktörer som
man har identifierat. Därefter bjuds de in till ett möte under en förmiddag vilken avslutas med
mingel-lunch.
1. Kartläggning av trender inom affärsutveckling
Kartläggningen identifierar i först hand trender vilka får konsekvenser för innovationsmiljön och
därefter aktörer i den funktionella regionen vilka deltar i trendaktiviteter och vilka har potential
att ingå i innovationsmiljön.
Detta delmoment genomförs av en eller två personer som är kunniga i omvärldsbevakning och som
följer ett strukturerat arbetssätt med dokumentation för att löpande bygga ett strukturkapital för
innovationsmiljön. Utgångspunkten för kartläggningen är marknadsbeskrivningar baserade på analys
av innovationslandskap enligt Geels & Schoyt (2007) och Five Forces enligt Porter (2008).
Innovationslandskap är en metod för att beskriva utvecklingen på tre nivåer: en övergripande nivå
för regelverk och värderingar, en mellannivå för infrastruktur och grundläggande system (nivå för
value creation) samt en basnivå för produkter och tjänster (nivå för value capturing). Kartläggningen
identifierar trender på de olika nivåerna utifrån marknadsstatistik och andra indikatorer som t.ex.
mediabevakning.
På varje nivå utreds hur olika aktörer hanterar konkurrensstrategier utifrån five forces teorien med
fokus på hur nya aktörer har valt att konkurrera med nya affärsmodeller eller hur aktörer med ett
helt nytt alternativt erbjudande har valt att konkurrera.
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Aktörer som ingår i de identifierade trenderna kontaktas av personerna som genomfört
omvärldsanalysen. Aktörerna tillfrågas om deras intresse av att vara med i innovationsmiljöns
nätverksaktiviteter och erbjuds en introduktion vid ett Tempomöte.
2. Behovsanalys för innovationsmiljön
Regelbundet görs en behovsanalys för innovationsmiljön genom insamling av förslag på
samarbeten vilka bygger på nya deltagare i nätverket.
Det bör finnas en återkommande ”förslagslåda” för att lyfta fram nya behov av samarbetet samt vilka
aktörer som skulle kunna bjudas in till innovationsmiljön. Denna process öppnar för vitalisering av
nätverket samt förebygger att deltagare lämnar innovationsmiljön för att de inte längre upplever
samarbetsmöjligheterna som relevanta.
Denna insamling genomförs med hjälp av digitala idéhanteringsverktyg (t.ex. Hype Go) vilka sätts upp
kring en relevant fråga. Med dessa verktyg kan även en stor grupp vara med och lämna förslag,
utvärdera förslagen och till sist prioritera bland förslagen tillsammans. Idehanteringsverktyget kan
administreras av en person (förslagsvis en av dem som genomför omvärldsanalysen) som också är
ansvarig för dokumentation av de prioriterade förslagen till en behovsanalys för innovationsmiljön.
Aktörer som ingår i de prioriterade förslagen kontaktas av personen som administrerat
behovsanalysen. De tillfrågas om deras intresse av att vara med i innovationsmiljöns
nätverksaktiviteter och erbjuds en introduktion vid ett Tempomöte.
3. Introduktion till nätverket
Introduktionen till nätverket genomförs som ett tempomöte där deltagarna träffar varandra i en
serie korta parsamtal.
De identifierade nya aktörer som tackat ja att delta i innovationsmiljöns nätverksaktiviteter bjuds in
till ett tempomöte. Alla befintliga nätverksmedlemmar i innovationsmiljön bjuds in till samma
Tempomöte.
Deltagarna talar med den som sitter mittemot och samtalet pågår under en given tid, till exempel 10
minuter. Sedan byter man par. Uppgiften kan antingen vara att diskutera en specifik fråga (från
förslagslådan) eller att lära känna varandras verksamheter. Man bestämmer en inledningsfråga för
varje parsamtal. Denna fråga är viktig då den kommer att forma de korta samtalet.
Tempomötet leds av två personer (förslagsvis samma som i tidigare uppgifter) vilka också presentera
resultat av genomförd trend- och behovsanalys för innovationsmiljön. Förmiddagens tempomöte
avslutas med en mingellunch där det finns plats och tid för att fortsätta samtal från parmötena.
Att tänka på för processledningen
Det är viktigt att processledningen för innovationsmiljön redan i början av satsningen på en
innovationsmiljö beslutar om med vilken intervall verktyget ska användas. En gång om året är
lämpligt att använda verktyget. Det bör finnas en tydligt tilldelat ansvar och budget för processen
samt vara klart för alla befintliga deltagare i innovationsmiljön hur processen fungerar och vad som
krävs av dem.
Introduktionen av nya deltagare öppnar också upp ett återkommande möjlighet för tillfälle för
befintliga deltagare i innovationsmiljön att på ett ordnat sätt också avsluta sitt engagemang. Då
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innovationsmiljöer (t.ex. VinnVäxt) förväntas pågå i upp till 10 år är det viktigt att redan från början
vara tydlig med hur och när man kan lämna innovationsmiljön.
Efter ett antal år kommer innovationsmiljön varit i kontakt med många aktörer i den funktionella
regionen. Dessa kontakter är värdefulla och processledningen bör redan från början utveckla en
gemensam kontaktdatabas för innovationsmiljön.
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Passiva och aktiva stöd till öppen innovation
Innovationsmiljöer bör hela tiden bygga upp gemensamma resurser för alla deltagare.
Detta verktyg identifierar resurser till stöd för Öppen Innovation och stärker
innovationsmiljöers användning av dessa för deltagarnas affärsutveckling. Över tid skapar
man tillsammans i innovationsmiljön ett värdefullt strukturkapital i form av passiva och
aktiva stöd.
En framgångsrik innovationsmiljö är medveten om sin omvärld och kan snabbt navigera beroende på
hur samhället och marknaden förändras och hur olika möjligheter uppenbarar sig. Detta är
Trenddriven Öppen innovation för innovationsmiljöer.
Genom digitalisering av samhället växer en ny typ av infrastruktur fram för utveckling av nya
affärsmodeller. I detta verktyg identifieras dessa infrastrukturer vilka värden de skapar, vilka som är
aktörerna och hur man kan kommunicera värdet av infrastrukturen samt hur man kan stötta
utvecklingen av nya företag genom passiva och aktiva stödaktiviteter.
Ett klassiskt exempel på öppen infrastruktur är allmänna vägar. Denna infrastruktur upprätthålls med
skattemedel och kan utnyttjas av privatpersoner men också till stor del av näringslivet för transporter
av material och produkter. Det finns företag som erbjuder transporttjänster baserade på tillgången
av vägar samt företag som levererar fordon för dessa tjänster, osv.
Idag utvecklas digital infrastruktur på samma sätt kring internet och inte minst mobilt internet.
Många företag erbjuder erbjudanden som utgår från denna infrastruktur och dessutom på olika ITplattformar (t.ex. Appstore) med olika öppna databaser (t.ex. Google Maps) och applikationer som
resurser. Inom innovationsmiljön kommer det att finnas exempel på pågående innovation med
öppna plattformar, dels verksamhetsutveckling och dels produktutveckling. Det kommer också att
finnas nya aktörer vilka kommer in genom den Trenddrivna rekryteringen av nya deltagare.
Hur fungerar verktyget?
Utgångspunkt för verktyget är att utgå från Open i Open Innovation och genom detta undersöka
innovation som sker på öppna “plattformar”. Det kan vara fysiska plattformar som vägar, till virtuella
som Appstore och Open Data.
Verktyget genomförs i flera steg, varav det första är identifiering av positiva utvecklingskrafter i form
av trender på marknaden, vilka sedan stöttas med verktyg för Passiva och Aktiva stöd för
affärsutveckling i innovationsmiljöns funktionella region. Kan man skapa en kärna av engagerade
aktörer redan delaktiga i denna trend och till denna grupp kan sedan andra aktörer ansluta sig och
utveckla allt konkretare (och mer slutna) samarbeten.
Nästa steg är att prioritera vilka Passiva och Aktiva stöd som det finns intresse och resurser för i
innovationsmiljön av att utveckla. Tabellen nedan presenterar exempel på stöd som kan skapa
innovation och kreativitet i innovationsmiljön.
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Passiva stöd
för stöttning av öppen Innovation genom
”value creation” – aktiviteter där man
tillgängliggör:








Öppna databaser
Öppna plattformar
Resultat/FoU - rapporter
Trendrapporter
Mötesplatser / VR & IRL
IT-forum / FAQ
Kompetensprofiler

Aktiva stöd
för stöttning av öppen innovation genom
”value capture” – aktiviteter utifrån
utmaning eller behov:







Testbäddar
Innovationstävlingar
Samverkansprojekt (typ ElectriCity)
Nätverks plattformar
Målstyrd utbildning
Workshop

Tabell: Exempel på Passiva och Aktiva stöd för innovation baserad på öppna plattformar.

Efter prioritering startar arbetet att utveckla, marknadsföra, använda och vidareutveckla de olika
stöden som en del av det gemensamma arbetet i innovationsmiljön. En fördel med denna typ av
stödaktiviteter är att de skapar synlighet för omvärlden och därigenom också nya spännande
kontakter. Kan man identifiera aktörer vilka redan använder samma Öppna plattformar men kanske
inte känner till varandra, skulle de vinna mycket på att samarbete. Dessutom att inleda
internationella samarbeten (inspiration) kring möjligheter på detta område.
Passiva stöd – Value Creation
Med passiva stöd menas som tidigare beskrivits resurser eller infrastrukturer som är öppna för alla
att använda. Tillsammans skapar ett allmänt värde s.k. value creation. Man kan stötta passivt genom
att stärka Value creation inom området samt förstärka andra value creation processer. Med passiva
metoder menar vi att förse marknaden med flera värden (Value Creation). Exempelvis:
 Öppna databaser med information från samhällsaktörer. Redan idag finns det öppna
databaser med tidtabeller för lokaltrafik och liknande vilka används i besöksnäringen.
 Resultat/FoU – rapporter som antingen producerats eller identifierats av deltagarna i
innovationsmiljön. Detsamma gäller för trendrapporter.
 Strukturerade presentationer av kompetensprofiler inom Innovationsmiljön kan underlätta
ett effektivare samarbete i utveckling av nya projekt.
Här gäller det för innovationsmiljön att avsätta resurser både för att arbeta med att stärka dess
resurs och att marknadsföra deras tillgänglighet. En del passiva stöd tillhandahålls kanske av aktörer
som inte deltar direkt i innovationsmiljön. Då gäller det att avsätta resurser för att hålla kontakt med
dessa aktörer och utse en grupp som kan företräda innovationsmiljöns intressen.
Aktiva stöd – Value capturing
Med aktiva stöd menas aktiviteter som bidrar till att fånga värden som skapats med de öppna
plattformarna s.k. value capturing. Innovationsmiljön bör genomföra aktiviteter vilka tillsammans
med Passiva stöd för s.k. value creation bidrar till innovationen och kreativ Value Capturing.
Grundläggande för aktiva metoder är att genomföra utbildningar och seminarier som presenterar de
passiva stöden. Först med en god kunskap om dessa kan deltagarna gå vidare med att fånga värden
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från dessa stöd. Med Aktiva metoder menar vi aktivt stöd i affärsutveckling (Value Capturing) för
grupper av deltagare i Innovationsmiljön. Exempelvis:
 Testbäddar är samverkansmiljöer där man tillsamman kan utgå från ett passivt stöd och testa
affärsnyttan hos olika erbjudande ur både kundperspektiv och ur ett samhällsperspektiv.
 Innovationstävlingar är ett sätt att vidga innovationsmiljön till att också inkludera kreativa
förslag från kunder och slutanvändare.
 Samverkansprojekt (typ ElectriCity) är ett komplext aktivt stöd som kräver stora resurser men
samtidigt kan bidra till snabb förändring på marknaden. Kan innefatta hela innovationsmiljön
men ofta är det större än så då samverkansprojekt ofta är branschövergripande.
Framgången för aktiva stöd bygger på engagemanget från deltagande aktörer och det är därför
viktigt att också synliggöra engagemangsnivå mellan deltagare. All öppen innovation kan utgå från en
modell som delar in och klargör kärnan i olika slags samarbeten och deras respektive potential.
Modellen består av engagemangsnivåerna: Networking, Coordinating, Cooperating, Collaborating,
Co-creating
Även om det inte är det primära målet med aktiva stöd så är att troligt att många samarbeten vid
dessa aktiviteter utvecklas till en högre nivåer (i ovanstående modell).
Att tänka på för processledare
De passiva stöden för öppen innovation är också exempel på aktiviteter som deltagare från offentliga
aktörer i innovationsmiljön kan ta ansvar för. Många resurser är sådana som de redan har ansvar för,
men kanske ännu inte på ett strukturerat och lättillgängligt sätt lämpligt för öppen innovation. Är det
flera av deltagarna som är intresserade av detta bör processledningen arrangera nätverksträffar med
utgångspunkt från dessa deltagare.
Kort om Sharing Economy
De passiva stöden kan komma nära trenden som kallas Sharing economomy, speciellt vad det gäller
användandet av olika plattformar. Utvecklingen av Sharing economy bygger på ett det finns en
efterfrågan och ett utbud som inte har hittat varandra men med hjälp av IT-plattformar kan skapa
effektiva mötesplatser. Ett av de vanligaste exemplen är den framgångsrika verksamheten kring
AirBnB.
Ur perspektivet innovationsmiljö kan man dela upp nätverksaktiviteter i två spår, dels att stötta
affärsutveckling kring erbjudande om nya framgångsrika IT-plattformar för att möjliggöra mer
Sharing Economy, och dels på aktiviteter för att stötta företag som framgångsrikt kan utnyttja de
plattformar som etablerats på marknaden.
Innovationsmiljön bör återkommande stämma av med deltagarna hur de förhåller sig till att använda
Sharing Economy som en del av sin affärsmodell. Metoden för identifiering bygger på enkätverktyg
och intervjuer. Analysen av intervjuerna lägger också grund för en sense-making process och
storytelling vilka kan användas kommunikativt för att lyfta fram trender och dess möjligheter inom
Innovationsmiljön.
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Fördjupat engagemang i öppen innovation
Deltagare i en innovationsmiljö som möter samhällsutmaningar med samarbete genom Öppen
innovation bör ha interna processer som stödjer eget förändringsarbete. Detta verktyg beskriver hur
processledare kan undersöka de interna processerna är hos deltagarna samt hur man kan bidra till
ett fördjupat engagemang i innovationsmiljön.
I innovationsmiljöer som tar sig an samhällsutmaningar genom utmaningsdriven innovation bör man
stämma av med deltagarna var de befinner sig på beteendeförändringstrappan. Nedanstående figur
är ett förslag på hur man kan beskriva var olika deltagare och deras organisation befinner sig i
förhållande till en prioriterad samhällsutmaning.

Figur: I innovationsmiljöer som tar sig an samhällsutmaningar genom utmaningsdriven innovation bör man
stämma av med deltagarna var de befinner sig på beteendeförändringstrappan. Ovanstående figur är ett
förslag på hur man kan beskriva var olika deltagare och deras organisation befinner sig i förhållande till en
prioriterad samhällsutmaning. Detta gäller även deras förhållande till Innovation.

Detsamma gäller även för hur man hanterar utvecklingsarbete för hur strukturerat man valt att
arbeta med en intern innovationsprocess. Utan ett strukturerat innovationsarbete där man planerar
resurser och följer upp resultat är de mycket svårt att fördjupa sig i Öppen Innovation. Det blir endast
en marknadsföring- och säljaktivitet eller Kompetensutveckling.
Bägge två aktiviteterna bygger på att det finns interna processer för att stödja engagemang och
agerande. De interna processerna utgår från en verksamhetspolicy och verksamhetsmål vilket nås
med intern organisation med ansvar, befogenheter och resurser. Om deltagaren inte har några
tydliga interna strategier kan de inte heller utveckla sitt agerande i innovationsmiljön.
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Hur fungerar verktyget?
Innovationsmiljön bör återkommande stämma av med deltagarna hur de förhåller sig till
samhällsutmaningen som en del av sin affärsmodell. Metoden för identifiering bygger på
enkätverktyg och rundabordsdiskussioner. Analysen av resultatet från enkäter och diskussioner
lägger också grund för en sense-making - process och Story Telling vilka kan användas kommunikativt
för att lyfta fram trender och dess möjligheter inom Innovationsmiljön.
Frågenkäter till deltagare i innovationsmiljön
Enkäter med frågor har både styrkor och svagheter. En styrka är att man kan få en bra bild både
kvantitativt och kvalitativt, av hur en innovationsmiljö fungerar. En svaghet är att det kan vara svårt
att få in svar på enkäter, speciellt om de är utformade för att hämta in bred och djup information.
För att få ett bra genomslag för enkäter så bör man följa några enkla tips. Först och främst bör man
meddela innovationsmiljön och målgruppen för enkäten att det kommer ett utskick, när det kommer
och vad som är målet med faktainsamlingen. Nästa steg är att utforma en enkät som kan besvaras av
den person som får den. Enkäter som måste skickas runt inom verksamheten brukar ha mycket
svårare att komma tillbaka. Var försiktig med påminnelser. Dessa kan upplevas störande och försvåra
inför nästa utskick. Till sist är det viktigt att tydligt återkomma med en presentation av resultatet och
gärna en kort analys också så snart som möjligt så att de svarande fortfarande kommer ihåg att de
svarat på en enkät.
Enkäten bör utformas med kategorier och frågor som gör det möjligt med jämförelser mellan
grupper i målgruppen. Första kategorin frågor kan innehålla information om verksamhetsform,
lokalisering, branschtillhörighet, etc. Därefter kan man utifrån innovationsmiljö välja kategorier
såsom:


Samhällsutmaningar
Det finns flera exempel på samhällsutmaningar vilka ingår i innovationsmiljöer.
Till exempel: Hur prioriterar verksamheten i miljö- och klimatarbetet?



Historiska och reflekterande frågor:
o Vad är den största förändringen på er marknad senaste året (2015)?
o Vad är det största förändringen på er marknad sedan 5 år (2010)?
o Vad är den största förändringen på er marknad sedan 10 år (2005)?



Framtidsfrågor:
o Vilka framtidsutmaningar ser du att branschen/din organisation står inför?
o Vilka lösningar/förändringar anser du måste till för att kunna möta de utmaningar
som finns?
o Vad gör ni för att finnas kvar om 10år (20år)?
o Vilken roll har ditt företag på marknaden?



Vilka frågor behöver ställas för att entusiasmera till öppen innovation mellan aktörer?
o Vilka aktörer anser du vore intressant om de samverkade för att lösa utmaning x?
o Vilken information/teknik/tjänst ser du att din organisation/bransch skulle kunna
dela med sig av för att andra ska ha möjlighet att nyttja och utveckla?
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o

Finns det några exempel där samarbete har skett mellan funktioner/andra
organisationer har skett som har bidragit till utveckling i organisationen?

Rundabordsdiskussioner
Analysen av resultatet från enkäter lägger grund för en sense-making - process och Story Telling vilka
kan användas kommunikativt för att lyfta fram trender och dess möjligheter inom Innovationsmiljön.
I återkommande rundabordsdiskussioner så provar processledaren hur väl sense-making fungerar
kring de olika aktiviteterna. I diskussionerna utvecklas Story telling så att alla deltagare själva enkelt
kan föra det vidare.
För att rundabordsdiskussioner ska bli bra krävs det att det finns en tydlig agenda redan till inbjudan.
Agendan måste vara anpassad till deltagarnas position i beteendeförändringstrappan. Helst ska
verksamheterna befinna sig på de övre trappstegen, från Acceptera och uppåt. Befinner de sig längre
ner så blir det snarare en utbildning än ett kreativt forum.
Man bjuder in 8 till 10 representanter med ledande position i sina verksamheter, ledande i relation
till de aktiviteter som genomförs i innovationsmiljön. Diskussionen delas upp i tre delar: Första delen
är en kort introduktion med presentation av aktuell samhällsutmaning och resultat från enkäterna
kring utmaningsdrivna innovationer för att möta utmaningen. Nästa del innehåller muntliga
presentationer från deltagarna om hur de möter utmaningen, vad som fungerar bra och vilka
aktiviteter som skulle kunna utvecklas. Sista delen är en sammanfattning där man tillsammans
identifierar vad var och en skulle kunna göra mer av, vad man skulle kunna göra tillsammans och vad
man skulle kunna gör tillsammans med nya deltagare i innovationsmiljön.
Att tänka på för processledaren
Det är viktigt att processledningen för innovationsmiljön redan i början av satsningen på en
innovationsmiljö beslutar om med vilket intervall verktyget ska användas. En gång om året är det
lämpligt att använda verktyget. Det bör finnas en tydligt tilldelat ansvar och budget för processen
samt vara klart för alla befintliga deltagare i innovationsmiljön hur processen fungerar och vad som
krävs av dem.
Verktyget bör användas relativt tidigt i processen för att presentera deltagarnas utgångspunkt och
förmåga att fördjupa sig i innovationsprojekt inom innovationsmiljön. Deltagare i innovationsmiljön
som befinner sig början av trappan bör erbjudas kompetenshöjande aktiviteter.

Kontakt vid frågor om verktyg för utveckling av innovationsmiljö:
Jonas Norrman, IMCG, jonas.norrman@imcg.se
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Fem typer av Interaktion för Open Innovation

Begreppet ”Open Innovation” används ofta som beteckning på en rad olika sätt att interagera, allt ifrån ytliga
nätverkskontakter till intimt samskapande och gemensamt utforskande av det okända.

Olika typer av interaktion
Denna modell bygger på en sammanställning av olika interaktionsformer för Open Innovation som
rapporteras i vetenskaplig litteratur (Ollila, S., & Yström, A. Anything goes? Conceptualizing
different interaction strategies in open innovation, European Academy of Management Conference
(EURAM) Paris, France, June 1-4, 2016)
Modellen kategoriserar interaktionen i Open Innovation sammanhang i fem olika typer.
Modellen kan användas på flera olika sätt, till exempel för att:
•

Konkretisera och precisera olika typer av Open Innovation samt att skapa en gemensam
referensram och terminologi.

•

Välja former för interaktion som är ändamålsenlig för vad parterna vill åstadkomma och hur
de vill arbeta.

•

Tydliggöra för deltagare och ledare vilket sammanhang de deltar i, hur det fungerar och bidra
till realistiska förväntningar och goda insatser.
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Modellen lämpar sig väl för planering av interaktionen som skall designas/skapas eller för GAPanalyser och åtgärder för att utveckla samspel som redan är etablerade.
Beskrivningar av de fem typerna
1. Networking/Nätverka
Karakteristik
•

Fysisk eller virtuell plats.

•

Få förberedelser, liten arbetsinsats från deltagarna, låg tröskel.

•

Rörelse och omsättning på folk, komma och gå, snabb och ytlig interaktion.

Framgångsfaktorer
•

Tema som inte är för snävt, men inte så öppet att ingen känner att det angår dem.

•

Några behöver vara lite mer förberedda, som bärare av temat.

•

Processtänk i den fysiska platsen, tex möblering, tilltugg efter tema etc.

Ledarskap:
•

Värd(inna) på cocktailparty

•

Kan vara lett med lätt hand.

•

Viktigt med införsäljning till nätverket både gamla och nya deltagare, inspirerande
inbjudningar och påannonsering av inslag.

Resultat
•

Utbyte av explicit kunskap, sådant som är lätt att sätta ord på, formulerad kunskap,
information och åsikter.

•

Nya kontakter och underhåll av etablerade kontakter, visa att man finns kvar och är att räkna
med.

•

Snabb överblick av vad som rör sig i vimlet, koll på ”trender”.

2. Co-ordination/Koordinera
Karakteristik
•

Det finns något att koordinera, dvs det finns en (väl)definierad leverans som förväntas med
utpekade ansvariga för definierade delar och verkliga människor är satta att jobba med
delarna.

•

Olika budgetar, olika parter blandar inte pengar med varandra.
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•

In och utflöde via koordinatorn, inte mellan deltagarna.

•

En deltagare väntar på en instruktion från koordinatorn innan hen gör något.

Framgångsfaktorer
•

Högre engagemangsnivå än att nätverka.

Ledarskap:
•

Redaktör för en bok med andra kapitelförfattare.

•

Koordinatorn får ofta efterfråga input, dra/pull ”Kan ni skicka det här materialet…”

•

En god koordinator hjälper de som skall koordineras att förstå vad man gemensamt skall
åstadkomma.

•

Verktyg för koordinatorn: vädja, locka, grupptryck (ev. ”få någon att skämmas”).

•

I koordinatorrollen ingår att välja och välja bort samt leverera, dvs höga krav med litet
mandat.

Resultat
•

Ofta skriftliga sammanställningar, men kan också vara produkter.

3. Co-operation/Samverka
Karakteristik
•

Det är tydligt vad var och en skall leverera i relation till varandra.

•

Gemensamma resurser.

•

Formaliserat förhållande. Något slags avtal (oftast väldefinierat och skriftligt).

•

Tydliga roller.

•

Beroende av vad andra gör inom samarbetet. Minst två parter men med djupare beroende
än i co-ordination.

•

Tidsbegränsat med fokus på en prestation.

Framgångsfaktorer
•

Gemensamt ansvar för resultat.

Ledarskap
•

Trafikledare
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•

Tydligare ledarskap med mer fokus på relationer och hur de olika delarna relaterar till
varandra.

Resultat
•

I ett lyckat fall är resultatet oftast i enlighet med det i starten definierade målet.

•

Det blir en leverans! Eller det blir tydligt att det inte blev en leverans…

4. Collaboration/Samarbeta
Karakteristik
•

Formaliserar samarbetet, allians/joint venture/institutionaliserat.

•

Delar av organisationerna påverkas och förändrar arbetssätt.

•

Mer tillåtande att saker får ta tid utan exakta leveranser.

•

Investering i mer långsiktig relation än i co-operation.

Framgångsfaktorer
•

Samarbetsklimat som ger möjligheter till vägar framåt som inte är uttänkta på förhand.

Ledarskap
•

Regissör

Resultat
•

Möjligt att skapa något ingen av de enskilda parterna hade kunnat skapa på egen hand.

•

Det blir en leverans! Eller det blir extremt tydligt om det inte blev en leverans… (pga
exponeringen).

•

Större risk, eller chans, beroende på hur man ser det, att det inte blir fördefinierade
leveranser.

5. Co-creation/Samskapa
Karakteristik
•

Gemensam stor fråga som ingen enskild part sitter på lösningen till.

•

Börjar med diffus målbild som skall formas under processen. Vi vet inte riktigt VAD vi skall
åstadkomma tillsammans, inte HUR och inte i vilka roller (objektet, processen och subjektet
är inte väldefinierade). Vi vet heller inte riktigt VILKA parter som är nödvändiga för få till det
vi vill.
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•

Ofta tidig exponering utåt ”nu gör vi detta tillsammans”.

•

Ofta ömsesidigt beroende att lyckas inför omvärlden och varandra.

•

Oväntade och oplanerade arbetsmängder inte ovanligt.

•

Tillkommande parter och olika intensitet i arbetsmängd från olika parter över tid.

•

Parter gör saker de vanligtvis inte brukar göra.

Framgångsfaktorer
•

Hög tillit mellan deltagarna. (när nya personer kommer in måste ledare vara observant på
tilliten igen, men det går fortare och fortare efter hand när det finns en stor tillitsbas att
bygga på).

•

Beredskap att ställa upp för varandra (uppoffringar, ge cred åt andra).

Ledarskap
•

Chefsdesigner som möjliggör formgivning i lagarbete.

•

En kombination av regissör och chefsdesigner. Bra med både klassiskt projektledarskap när
samarbetet börjat ta form och att samtidigt fortsätta lirka, locka och vädja. Facilitera! Bryta
gamla mönster.

•

Stor tidsåtgång på att hjälpa parter förstå varandra.

Resultat
•

Möjligt att skapa något ingen av de enskilda parterna hade kunnat skapa på egen hand, eller
ens kunnat formulera på egen hand innan det skapades gemensamt.

•

Det blir en leverans! Eller det blir extremt tydligt om det inte blev en leverans… (pga
exponeringen).

Användning av modellen
Ett första steg kan vara att representanter för parterna gemensamt går igenom beskrivningarna av de
fem interaktionsformerna och diskuterar sig fram till vilken typ av samspel som de olika parterna
bedömer vore lämpligast i det aktuella fallet (hela projektet eller i den aktuella delen). Fast mer
troligt än att utgå från HUR är att parterna utgår från VAD de vill åstadkomma, gärna vagt uttryckt i
visioner där det kan finnas förväntade ”nyttor” för alla parter. Det ena utesluter inte det andra. Det
är dock lämpligt att inte tappa bort HUR och att åtminstone några representanter för parterna är
medvetna om att HUR är viktigt för VAD som det blir av samspelet. Det minskar risken för
missförstånd och bäddar för förtroende att ha koll på både VAD och HUR.
Det är bra att tydliggöra vilka förutsättningar som råder och vilka åtgärder som bedöms lämpliga för
att designa/utveckla sammanhanget. Idealet är att ingen ska känna sig lurad in i något som de inte
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riktigt förstod vidden av. Detta är en paradox i sig, eftersom ingen riktigt vet från början hur
omfattande konsekvenser ett samspel kan få. Exempel på vanliga följdfrågor i det fortsatta arbetet:
•
•
•

I hur hög grad handlar det om att utforska och skapa nya möjligheter inom ett nytt område
(”ligga först”) och i hur hög grad handlar det om att bevaka (”inte halka efter”)?
Vill vi ytterst styra själva, eller är en del av poängen att vi behöver hitta vägar fram med
andra (dvs inte styra, eller i alla fall styra med lätt hand)?
Hur väl rustade är vi som samspelande parter för att driva utveckling i fronten?
o Finns stöd i ledning och företagets/organisationens strategi?
o Finns budget och lämpliga personresurser?

Därefter följer ett långsiktigt arbete att planera för och genomföra olika aktiviteter för att skapa och
underhålla den samverkan som parterna enats om, till exempel genom att använda övriga
hjälpmedel i denna rapport. Det är en liten sak att skriva, men en stor sak i praktiken och som
avslutning vill vi understryka vikten av kapabel ledning för att åstadkomma och hålla en framgångsrik
Open Innovation process vid liv.

Kontakt vid frågor om fem typer av interaktion:
Susanne Ollila, Teknikens Ekonomi och Organisation, Chalmers, susanne.ollila@chalmers.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
Ulf Östermark, Johanneberg Science Park, ulf.ostermark@johannebergsciencepark.com
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Aktörskarta för innovation av produkter eller tjänster
Syftet
Detta är en modell som kan användas för att beskriva olika former av samarbetskonstellationer
mellan olika sektorer. Det är en mycket förenklad bild, men vi har återkommande sett behovet av att
vara tydliga med vad som kan förväntas av olika former av samverkan, samt behovet av att
uppmärksamma när vissa parter måste involveras för att en tjänste- eller produktinnovation skall
hända.
Bilden kan visas upp och resoneras kring när samarbetsstrategier och mål formas eller diskuteras. Vi
rekommenderar också att använda den som underlag för diskussioner under ett samarbetes gång,
för att identifiera risker och möjligheter med den aktuella aktörssammansättningen och eventuellt
omkonstruera denna.
Nedan finns också reflektioner om huvudsakliga svårigheter eller risker förknippade med olika typer
av samarbetskonstellationer, som vi har observerat. Detta som en lista på svårigheter och
begränsningar att vara medveten om. Vi gör inte anspråk på att dessa är heltäckande.
Genomgående menar vi i nedanstående beskrivningar att en ”innovation” är en produkt eller tjänst
som når marknadsetablering. Det är alltså inte bara en idé eller ett förändrat arbetssätt, som ibland
också beskrivs som innovationer.

Beskrivning
Figuren är indelad i tre huvudsakliga typer av aktörer, klassade efter sin roll i produkt- eller
tjänsteutvecklingen. Aktörerna kan över tid byta roll; en finansiär kan bli kund osv.
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De blå delarna är de som utgör själva marknaden. Den vita delen är aktörer som på olika sätt
påverkar utvecklingen, utan att vara en del av själva marknaden.
Att leverantörer och entreprenörer är placerade i mitten i figuren beror på att det är dessa som
genomför själva utvecklingen av tjänsten eller produkten som sedan utgör innovationen.
Bilden är inte en intressentkarta, en sådan kan vara mycket bredare. Den här bilden är avgränsad till
aktörer som ofta ingår i samarbetsprojekt enligt triple-helix modellen kopplat till just innovationer av
tjänster eller produkter som skall tillgängliggöras en marknad. Eftersom det inte är en komplett och
heltäckande bild kommer det finnas fall där en aktör inte klockrent kan passas in. Modellen är inte i
första hand till för att kartlägga intressenter för en innovation, utan för att klargöra
samarbetskonstellationernas möjligheter och risker.

Beskrivning av aktörer
Främjare, forskare & finansiärer
Aktörerna är i denna roll inte en del av marknaden för produkten eller tjänsten, men de kan påverka
utvecklingen av produkter och tjänster.
Med främjare menas aktörer såsom Science Parker, offentliga företagsrådgivare såsom Almi eller
Connect, kommunala näringslivsenheter eller offentligfinansierade projekt som tillhandahåller
nätverk eller kunskap.
Finansiärer kan vara rena investerare, offentliga projektfinansiärer eller företag som av olika skäl
stöttar entreprenörer utan direkt egen vinning exempelvis genom att utan kostnad tillhandahålla
lokaler för innovativ verksamhet. Värt att komma ihåg är att det är möjligt för flera av främjarna eller
finansiärerna att via andra delar av sin organisation kliva över i en kund- eller beställarroll.

Kunder
Med kunder menas här de kunder som betalar leverantören för tjänsten eller produkten.
Ibland kan användaren vara en annan än kunden som betalar leverantören, i sådana fall är det alltså
inte användaren som menas med ”kund” i denna modell. Inte heller kundens kund. Användaren är
någon som i så fall kunden antingen får bjuda in i samarbetsprocessen eller på annat sätt bära in
deras synpunkter och behov.
Ibland kan kunden vara en upphandlare, offentlig eller privat, som inte själv kommer köpa varan men
som med kraven i upphandlingen kan styra så att varan/tjänsten köps.

Leverantörer & entreprenörer
Entreprenören är den som bedriver själva utvecklingen av produkten eller tjänsten. I senare skeden i
produkt/tjänsteutvecklingen är det ett företag. I tidigare skeden kan det vara en eller flera enskild(a)
person(er), men det kan vara ett eller flera företag då också (eller för all del ekonomisk förening).
Företaget kan ha mycket varierande omfång allt från en enskild firma med en person till stora
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väletablerade aktiebolag. Entreprenören utvecklar och säljer och när hen har en betalande kund blir
entreprenören även leverantör.
Beskrivning av fördelar och risker med olika samarbetskonstellationer
En generell fördel är att sektorsövergripande samarbeten tillför nya perspektiv som kan bidra i
utvecklingen på ett positivt sätt och därmed ökar sannolikheten att en uppfinning blir en
framgångsrik innovation. Med ”uppfinning” menas här en idé som ännu inte tagit formen av en tjänst
eller produkt och inte heller har en bärare i form av en entreprenör.
En generell risk är att ju fler aktörer som är med, desto mer komplext blir själva samarbetet. Detta
gör det i sin tur svårstyrt. Att ha flera aktörer ökar också risken att utvecklingen bara bedrivs i så
tidiga skeden att det blir ett glapp på flera år och många miljoner kronor då entreprenören inte orkar
arbeta utan lön hur länge som helst.
Nedan beskrivs några specifika fördelar och risker med olika samarbetskonstellationer, där vissa
risker och fördelar är återkommande.
Samarbeten mellan samtliga tre aktörstyper: ”Främjare, forskare & finansiärer” +
”leverantörer & entreprenörer” + ”kunder”
Samarbeten med alla aktörer i bilden kan fungera bra framförallt i tidiga skeden av
produkt/tjänsteutvecklingen eftersom främjare och forskare sällan kan ha en tydlig roll i själva
produktutvecklingsskedet. Däremot kan finansiärer hela tiden ha en roll.
Eftersom en bred konstellation är så pass svår att hantera konstruktivt är det viktigt endast ha denna
typ av samarbeten i utvecklingsskeden där det tillför viktiga faktorer och kunskap som gör verklig
nytta för själva produkt- och tjänsteutvecklingen.
Fördelar med denna samarbetskonstellation:







Många olika perspektiv och kunskaper kan bakas in i produkt och tjänsteutvecklingen och
därmed skapa en högre innovationsnivå.
En bredare kontaktyta skapas till nya aktörer utanför samarbetet, vilket kan tillföra saker
man inte kunde planera in från början. Det kan skapa genvägar som kommer leverantörer
och kunder till nytta.
Produkter och tjänster som på något sätt är beroende av det offentligas godkännande eller
acceptans kan ha nytta av att det offentliga är delaktigt i utvecklingsarbetet och därmed dels
kan tillföra kunskap om avgörande hinder, dels kan de inblandade personerna från offentlig
sektor utgöra en del av förankringen av de eventuella förändringar som produkten eller
tjänsten medför.
Att kunder är aktiva i utvecklandet av nya tjänster och produkter är oerhört värdefullt både
för att bidra till att kundens behov blir mötta och genom att en aktiv kund också ofta stöttar
finansiellt genom att vara den första kunden. Den finansiella stöttningen kan vara direkt
genom att acceptera ett högre pris mot framtida fördelar i sitt eget erbjudande, eller genom
att en första kund öppnar dörren till många finansiärer eller factoring (belåning av fakturor).
Att ha en första kund bidrar naturligtvis också till marknadsföringen av produkten/tjänsten.
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Risker att hantera:







Otydlig rollfördelning och missförstånd då så många olika typer av aktörer skall samarbeta.
Det kräver förståelse hos alla parter om respektive parts roll och uppdrag.
En omfattande aktörskonstellation med olika uppdrag kan göra att själva utvecklingsarbetet
drar ut på tiden och att andra aktörer på marknaden hinner före i utvecklingen.
Entreprenörer missuppfattar främjarnas roll såsom en kommande kund-roll, det kan t.ex.
hända när en offentlig aktör stöttar ett projekt som finansiär men av olika anledningar inte
kan eller vill ställa krav på användning av produkten/tjänsten i sina upphandlingar.
Tyngdpunkten hamnar på möten snarare än på utveckling eftersom aktörerna ständigt
behöver orientera sig mot varandra på grund av de mycket varierande typerna av uppdrag.
Tidsfokus kommer troligen variera kraftigt. Entreprenörer som utvecklar har vanligen
uppfattningen om att arbetet måste gå mycket fort, eftersom de har den största ekonomiska
risken i form av utvecklingstid. Varje dag räknas i pengar. På andra sidan av skalan är
forskare, som gärna prioriterar forskningskvalitet och djupstudier framför snabba resultat.
Detta kommer medföra motsättningar.

Att tänka på för en innovationsledare:





Var extremt tydlig med vilken roll respektive aktör har. Både på gemensamma möten och i
dialogen med enskilda parter. Glöm inte att även en enskild part kan behöva hjälp med att
själv förstå sin egen roll. Ha mycket tydlig kontroll på mandatet, vem som får tycka och vem
som har rådighet över varje enskild fråga. Ett hjälpmedel kan vara ”engagemangsmatrisen”.
Styr upp antalet möten. Mötesagendor och tidsramar blir extra viktiga.
Var alltid tydlig med vem som skall göra vad inom vilken tidsram så att inte missförstånd
uppstår om när saker kommer hända, för att hantera de olika tidsperspektiven.

Samarbeten mellan de två aktörstyperna ”Främjare, forskare & finansiärer” +
”leverantörer & entreprenörer”
Samarbeten utan kunder kan fungera bra framförallt i tidiga skeden av produkt/tjänsteutvecklingen.
Många av de offentliga finansiärerna har lättare för att skjuta till stöd i mycket tidiga skeden av
utvecklingen, där det ännu inte finns en marknadsmässig produkt/tjänst.
Fördelar med denna samarbetskonstellation:




Många olika perspektiv och kunskaper kan bakas in i produkt och tjänsteutvecklingen och
därmed skapa en högre innovationsnivå.
En bredare kontaktyta till nya aktörer som kan tillföra saker man inte kunde planera in från
början. Det kan skapa genvägar som kommer leverantörer och kunder till stor nytta.
Produkter och tjänster som på något sätt är beroende av det offentligas godkännande eller
acceptans kan ha nytta av att det offentliga är delaktigt i utvecklingsarbetet och därmed dels
kan tillföra kunskap om avgörande hinder, dels kan de inblandade personerna från offentlig
sektor utgöra en del av förankringen av eventuella förändringar som produkten eller tjänsten
medför.

Risker att hantera:


Det tappas fokus på kunden och därför utvecklas en produkt eller tjänst som inte fungerar på
marknaden.
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Entreprenörer missuppfattar främjarnas roll såsom en kommande kund-roll, det kan t.ex.
hända när en offentlig aktör stöttar ett projekt som finansiär men av olika anledningar inte
kan eller vill ställa krav på användning av produkten/tjänsten i sina upphandling.
Tidsfokus kommer troligen variera kraftigt. Leverantörer som utvecklar har vanligen
uppfattningen om att arbetet måste gå mycket fort, eftersom de har den största ekonomiska
risken i form av utvecklingstid. Varje dag räknas i pengar. På andra sidan av skalan är
forskare, som gärna prioriterar forskningskvalitet och djupstudier framför snabba resultat.
Detta kommer medföra motsättningar.

Att tänka på för en innovationsledare:






Se till att bära in kundperspektivet, återkommande under utvecklingstiden. Detta kan göras
via allt från marknadsundersökningar till fokusgrupper eller att bjuda in kunder i workshops.
Om främjare är med, ta dig extra tid att förklara en ”främjares” roll, särskilt om denna tillhör
en organisation som kan uppfattas som kund. Du kommer troligen få upprepa detta, flera
gånger för olika personer.
Om det är ett forskarsamarbete, se till att det tydliggörs vilket mål de har med samarbetet
och under vilka villkor de kan delta (finansiellt, publiceringar av resultat osv).
Var alltid tydlig med vem som skall göra vad inom vilken tidsram så att inte missförstånd
uppstår om när saker kommer hända, för att hantera de olika tidsperspektiven. Särskilt om
forskare är inblandade.

Samarbeten mellan de två aktörstyperna ”Främjare, forskare & finansiärer” + ”kunder”
Kan vara samarbeten som syftar till att få leverantörer att nappa på en önskad marknad. Exempel på
detta är teknikupphandling eller köpargrupper. Det kan också vara samarbeten som syftar till att
definiera behov där innovationer önskas, där de betalande kunderna deltar i samarbetet.
Fördelar med denna samarbetskonstellation:





Många olika perspektiv och kunskaper kan bidra till att precisera behovet.
Att kunder är proaktiva i vilka nya tjänster och produkter som efterfrågas är värdefullt när
det finns behov av att vitalisera en konservativ bransch eller branscher som av andra skäl har
en låg innovationsnivå.
När flera kunder går samman i att efterfråga en viss innovation ökar chansen att locka
leverantörer att våga ta risken att produkt- eller tjänsteutveckla.

Risker att hantera:



Det görs fel analys av varför leverantören inte önskar utveckla eller erbjuda den önskade
produkten eller tjänsten.
Samarbetet kommunicerar inte med tänkta leverantörer utan fokuserar på att definiera sina
egna behov utan återkoppling mot en marknadsundersökning av vad som finns eller till
upphandling såsom verktyg.

Att tänka på för en innovationsledare:


Se till att göra en analys av hur marknaden ser ut, genom marknadsundersökningar eller att
bjuda in leverantörer i workshops.
44




Om det är ett forskarsamarbete, se till att det tydliggörs vilket mål de har med samarbetet
och under vilka villkor de kan delta (finansiellt, publiceringar av resultat osv).
Var alltid tydlig med vem som skall göra vad inom vilken tidsram så att inte missförstånd
uppstår om när saker kommer hända, för att hantera de olika tidsperspektiven. Särskilt om
forskare är inblandade.

Samarbeten mellan de två aktörstyperna ”leverantörer & entreprenörer” + ”kunder”
Detta är vanligast i senare skeden av produkt/tjänsteutvecklingen, men det kan även förekomma
samarbeten med en gemensam utvecklingsprocess kund/leverantör.
Fördelar med denna samarbetskonstellation:




Att kunder är aktiva i utvecklandet av nya tjänster och produkter är oerhört värdefullt både
för att bidra till att kundens behov blir mötta och genom att en aktiv kund också ofta stöttar
finansiellt genom att vara den första kunden. Den finansiella stöttningen kan vara direkt
genom att acceptera ett högre pris mot framtida fördelar i sitt eget erbjudande, eller genom
att en första kund öppnar dörren till många finansiärer eller factoring (belåning av fakturor).
Att ha en första kund bidrar naturligtvis också till marknadsföringen av produkten/tjänsten.
Kunder som är proaktiva i vilka nya tjänster och produkter som efterfrågas är värdefullt när
det finns behov av att vitalisera en konservativ bransch eller branscher som av andra skäl har
en låg innovationsnivå.

Risker att hantera:



Parterna söker inte tillgänglig finansiering om de inte själva söker upp information om olika
finansieringsmöjligheter och närmar sig de sammanhang där finansiering går att få.
Parterna tar inte del av värdefull kunskap utanför sina egna företag, såsom forskning.

Att tänka på för en innovationsledare:



Se till att parterna tar in annan spetskompetens som finns, exempelvis genom att bjuda in
forskare på dragningar eller i workshops.
Visa på olika finansieringsalternativ utanför deras egen krets. Ta hjälp av olika
främjarorganisationer.

Samarbeten endast inom sin egen kategori
Samarbeten inom endast sin egen kategori har många begränsningar ur ett innovationsperspektiv,
där vi beskriver några huvudsakliga nedan. Genomgående är det så att innovationer inte kan skapas
utan att entreprenörer eller leverantörer som vill erbjuda tjänsten eller produkten på marknaden är
med.
Det finns utmärkta förutsättningar att skapa innovationer genom samarbeten mellan olika
leverantörer, något som också är vanligt. När leverantörer går samman för att gemensamt utveckla
marknaden kan nya segment av erbjudanden utvecklas som har stor sannolikhet att lyckas, då
leverantörerna bär in sina upparbetade marknadskunskaper inom respektive segment.
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När det finns ett definierat behov av innovation och flera kunder går samman i att efterfråga denna
ökar chansen att locka leverantörer att våga ta risken att produkt- eller tjänsteutveckla. Samarbeten
endast mellan kunder skapar dock inte innovationer i sig i form av nya produkter eller tjänster såvida
inte minst en leverantör blir inblandad eller minst en kund går över till att bli leverantör.
Inte heller skapas innovationer i samarbeten inom sektorn ”Främjare, forskare och finansiärer”
såvida inte t ex forskare tar sin idé och går över till förverkliga den. Då blir forskaren
entreprenör/leverantör. I den yttre cirkeln av främjare, forskare och finansiärer kan skapas en bild
över önskvärda innovationer baserat på vad aktörerna bedömer att kunder borde efterfråga. Men
det skapar varken utbud eller efterfrågan i sig, vilket är grunden för en marknad. Det kan däremot
skapas många andra positiva saker såsom kunskapsuppbyggnad eller policyutveckling, men
innovationer skapas först när marknadens aktörer blir involverade som aktiva parter i sina respektive
roller.
Risker att hantera:


Resurser läggs ner på att skapa visioner om önskvärda innovationer, utan att rätt aktörer
involveras för att de skall kunna realiseras.

Kontakt vid frågor om aktörskarta för innovation av produkter eller tjänster:
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
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Processledarens roll vid Open Innovation
Vikten av att ha den rätta Processledaren kan vara helt avgörande när man vill få till Open
Innovation. Vi är många som kan referera till lyckade övningar där den rätta stämningen har infunnit
sig och alla har presterat utifrån uppsatta förväntningar. Motsatsen kan också inträffa där man inte
riktigt har förstått syftet, och det kan till och med kännas som vissa deltagare motarbetar att vi når
den ambition som alla hoppats på. Detta kan bero på många saker såsom vad deltagarna har med sig
i bagaget i form av erfarenheter av andra processer, deras egna agendor etc. En hel del av detta –
men inte allt – kan fungera bättre med goda förberedelser från processledaren och de som hållit i
arbetet.
Oavsett vilken innovationsprocess vi pratar om består den av olika moment och utmaningar.
Vilken roll och vilket ansvar processledaren har kan variera från varje process eller varje unikt
verktyg/modell eller metod man vill nyttja. Därför är det alltid viktigt att ringa in syfte och mål och
vilka kritiska utmaningar som väntar i respektive moment.
Det går inte att förutse vilket resultat en samskapande Co Creation-aktivitet kommer att ha. Det som
har åstadkommits kan exempelvis vara en plattform av aktörer där man öppet skapar en mängd olika
idéer/innovationer; ett smörgåsbord av idéer som man inte med säkerhet vet var de skall landa.
Processledarens roll är att lotsa parterna fram från idéer till en ”utveckling av något principiellt nytt
som också vinner insteg i samhället, antingen genom egen implementering eller på marknaden.”
I en process där det skall ske en viss nivå av Co-Creation eller collaboration så kommer målbilden
vara ganska diffus. Detta ställer än högre krav på processledarens egenskap att vara lyhörd och
förmåga att skapa ett klimat där man har en tillit till både processen och de deltagare som är med.
För att vara så säker som möjligt på att kunna uppnå det önskvärda resultatet bör rekryteringen av
en processledare ske med eftertanke.

Verktyg att använda för att hitta rätt profil
Ett förslag för att hamna så rätt som möjligt vid en rekrytering av en eller flera processledare är att
ställa sig frågan vilken av dessa egenskaper som för detta specifika fall är viktigast och hur ofta dessa
egenskaper behövs. Tanken är att prioritera de avgörande och oftast förekommande egenskaperna
utifrån varje specifik roll.
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Se nedanstående matris där som sagt kompetenserna prioriteras efter huruvida de är
AVGÖRANDE/VIKTIGA/MINDRE VIKTIGA i förhållande till om de förekommer OFTA/IBLAND/SÄLLAN.

Övningen går till som så att ni får ett antal kort med olika egenskaper på, dessa skall ni placera in i
matris utefter hur ni värderar de olika egenskaperna. Detta för att tydliggöra vilka egenskaper som
värderas högt respektive lågt samt kommer väl till pass ofta respektive sällan. Denna övning kan
användas i en workshop för att skapa samsyn om situationen är sådan att det är flera olika parter
som ska komma fram till vilka kompetenser och egenskaper som behövs.
Egenskaper för en processledare
Här har vi delat upp kompetenser och egenskaper vi anser krävs och framförallt främjar en Open
Innovation. Det är dessa som återfinns på korten med egenskaper vid ovanstående övning.

Process- och relationsegenskaper:


Lyssna/fråga och tydligt öppna upp. Vara lyhörd och låta alla komma till tals*



Hantera flera olika intressenter



Inspirera till "nytänk"



Känna av nivån hos deltagarna



Se och planera för strategiska möjligheter och fånga möjligheterna i lagom takt



Säkerställa leveranser och förtydliga vad mål och syfte är



Hålla syfte/meningsfullhet aktuellt



Skapa en effektiv och meningsfull struktur



Ge förutsättningar för hur vi som grupp arbetar (Oskrivna lagar)



Improvisera- Ta/se möjligheter när de uppkommer



Vara en god lagspelare
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Säkerställa "Högt i Tak" - det är tillåtet att göra en groda



Skapa hög tillit vilket främjar nytänk och Innovationer "out of the box"*

Kompetens och makt (förstå olika aktörers roller och kompetenser mm):


Veta vilka personer som behövs och vilka som inte bör närvara i olika stadier och i olika
delfrågor för att nå ett resultat*



Förstå vilka aktörer som behövs för att ha hela värdekedjan - bjuda in och föreslå nya parter*



 Ta saker vidare till nästa steg  Konkretisera  Föreslå nästa aktivitet



Summera med ett bredare budskap än att nå vissa kvantifierbara nyckeltal*

*Unika egenskaper för en processledare vid Open Innovation

Forskning på området
I en studie har Ollila och Yström (An investigation into managerial roles of open innovation
collaboration managers.) undersökt vilka roller som är nödvändiga för att uppnå Open Innovation.
Resultatet blev tre olika roller vilka listas nedan tillsammans med dess innebörd:


Möjliggörare – Överföring av kunskap, mellan personer, företag och industrier. Balanserar
olika perspektiv och intressen, möjliggör dialog. Bryter gamla mönster och främjar mångfald.



Taktiker – Strateg, lotsar processen genom de olika intressenternas olika mål och perspektiv.
Löser konflikter och ”spelar det organisatoriska spelet”. Förankrar beslut i efterhand. Lyssnar
strategiskt och selektivt på de olika förväntningarna och perspektiven.



Meningsskapare – Skapar mening och syfte med arbetet som utförs, hjälper människor att
förstå komplexiteten och tvetydigheten. Möjliggör samarbete, tydliggör villkor för
samarbeten. Påverkar den organisatoriska verkligheten konstruerad av andra. Betonar de
värdefulla aspekterna av samarbetet.

Det finns även mycket forskning rörande olika ledarstilar, bl.a. vilka ledarstilar som passar i olika
situationer samt den som har störst chans att generera det önskvärda resultatet. En mycket populär
ledarstil som passar in i detta sammanhang är den transformella ledarstilen med stora ledare som
ansetts ha använt sig av den, några exempel är Nelson Mandela och Franklin Roosevelt. Ledarstilen
definieras av teorins skapare James MacGregor Burns som när ”ledare och följare får varandra att
avancera till en högre nivå av motivation och moral”. Transformella ledare kan genom styrkan i deras
vision och personlighet inspirera medarbetare till att förändra sina förväntningar, uppfattningar och
deras motivation gällande att jobba mot gemensamma mål. I en studie från 1999 av Bernard M Bass
som anses vara den som byggt vidare på Burns teori om transformellt ledarskap beskrivs den
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transformella ledaren besitta egenskaper som ”inspirerande, intellektuellt stimulerande, ser till
individerna i gruppen, deras förutsättningar och kompetenser och tar tillvara på dessa”.

Kontakt vid frågor om verktyg för processledarens roll:
Lillemor Lindberg, Innovatum, lillemor.lindberg@innovatum.se
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Ta ansvar för innovationer
Workshop för att få deltagarna ta ansvar för innovationer
Bakgrund
Samarbeten på en högre interaktionsnivå med ett stort inslag av samskapande bygger mycket på tillit
och gemensamt risktagande. Sådana samarbeten har sällan en rak projektstruktur och det saknas
oftast en projektledare med formellt mandat att besluta vem som gör vad. Det som händer blir det
som parterna tar på sig att bidra med på ett frivilligt plan.
Om Alla säger att Någon borde göra Det Här, men Ingen gör det så är det ofta ett tecken på att Det
Här inte är tillräckligt intressant. Men det kan också bero på det finns fler Någon som behöver agera
tillsammans och de behöver lite hjälp på traven. Men Någon behöver ta på sig huvudansvaret för att
driva Det Här vidare en bit på vägen, även om det finns andra Någon som är med på det och deltar.
I processer med öppen innovation eller innovation där många parter är inblandade i de tidiga faserna
av utvecklingsprocesserna är det till sin natur många fler idéer som tas fram än de som slutligen blir
färdiga innovationer. Det är både bra och kreativt men det går inte att stanna i idéstadiet om det ska
bli några produkter och tjänster. Det finns ett behov av att konkretisera och avgränsa vad man satsar
på inom ramen för samarbetet. Det finns också behov av att forma specifika projekt för vidare
utveckling där vissa parter deltar och andra inte lägre är en del i utvecklingsarbetet.
Eftersom ingen kan ”peka med hela handen” för att fördela ansvar behövs därför metoder för att få
visioner och idéer att landa hos någon eller några som tar ansvar för fortsättningen. Detta är en
sådan metod, som använts i praktiken.
Denna metod är främst lämplig för att ta befintliga uppfinningar eller innovationer vidare mot
marknad eller test. Den är inte lämplig för att driva fram ”uppfinningar” (dvs idéer som ännu inte har
tagit formen av en tjänst eller produkt och inte heller har en bärare i form av en entreprenör).
Metoden måste anpassas efter förutsättningarna, såsom vilken fas i arbetet man befinner sig, vilken
komplexitet på utvecklingsidéerna det är, vilket mandat deltagarna har osv. Se detta som en
inspiration, inte en färdig checklista, för ledaren av workshopen.

Syfte




Att inom ett formellt samarbete mellan parter där utveckling skall ske, påverka en grupp
personer (från olika organisationer) att ta ansvar för att bära uppfinningar eller idéer vidare
mot förverkligande.
Att tydligt lägga undan idéer/uppfinningar/innovationer som ingen tar ansvar för så att
förväntningarna blir mer rimliga och resurser inte läggs på fel saker.
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Grundförutsättningar
Följande faktorer måste finnas:










En gemensam målbild i ett befintligt samarbete, på någon nivå som sträcker sig förbi en
nätverkande nivå. Detta eftersom metoden delvis bygger på grupptryck och på att man
måste känna ansvar för det som händer på själva workshopen.
Ett önskemål hos aktörerna att bidra till att fler innovationer kommer fram till förverkligande
inom samarbetet och att workshopledaren som skall leda aktiviteten har ett mandat att driva
på.
Deltagande aktörer som skall bedriva själva utvecklingsarbetet. Workshopen skall direkt eller
indirekt (i närtid) medföra att organisationer som är med på workshopen blir inblandade.
Definition av inom vilken tidsram det färdiga resultatet (produkt eller tjänst) skall finnas
framme. Detta sätter ramen för hur färdigutvecklad produkten/tjänsten bör vara.
Det är en fördel om de deltagande personerna känner varandra men det måste åtminstone
finnas någon slags förutsättning för tillit baserat på någon slags respekt mellan de olika
organisationer som de representerar.
Workshopledaren ser till att det sker en aktiv uppföljning både samlat och enskilt.

Upplägg
Besluta om inriktning
Koppla tillbaka mot användaren
Utgå från vilka slutanvändare och/eller kunder som de tänkta innovationerna har. Vilka behov har
de?
Har du inte full koll redan:




Fråga dina samarbetsparter, de bör ha koll på sin bransch.
Komplettera gärna med att söka upp rapporter, experter, TED-talks osv.
Är du ambitiös och har mycket resurser, genomför egna undersökningar eller fokusgrupper.

Avgränsningar innovationsfas
Gör avgränsningar för vilken typ av innovationer eller uppfinningar du skulle vilja få in inom ramen
för samarbetet.
Exempel - ”Befintlig produkt eller tjänst som kan utvecklas”, alternativ:





En produkt eller tjänst som redan finns idag men med en annan tillämpning.
Det finns en namngiven leverantör som har en liknande produkt eller tjänst, som man kan
kontakta för en förfrågan om utvecklingssamarbete.
Det finns en liknande demoprodukt/tjänst som inte är aktuell, men du har ett tänkbart
namngivet företag som kan tänkas vilja utveckla den.
Det finns en innovativ färdig produkt eller tjänst som företag x eller y har (blir alltså en
upphandlingsfråga i nästa skede, för utvärdering eller bara ”köp från hyllan”)
52

Gör egen research och sök innovationer/uppfinningar enligt ovanstående på vad du kan tänka passa
in. Med fördel söker du internationellt och även i liknande branscher. På så sätt skaffar du dig en bild
över innovationsläget inom det område samarbetet verkar inom och en bild av vad som är rimligt att
fråga efter.
Besluta vilka avgränsningar på innovationer/uppfinningar som ska med enligt ovan.

1. Gör urval av deltagare
Vilka organisationer?
Samarbetsparter skall vara representerade, men lämpligen endast de som kan bidra i själva
utvecklingsarbetet. Det kan vara som kunder eller som leverantörer, att de kan upplåta plats, är
finansiärer eller har värdefull kunskap om exempelvis teknik eller slutanvändare.

Vilka personer?
Varje organisation bör vara representerad med personer som har mandat att bära vidare en
innovation inom sin egen organisation. Mandatet kan antingen vara formellt, men även informellt
med en väl förankrad person med förmåga att lotsa saker vidare till förverkligande inom sin
organisation. Har du inte koll på detta, ring och fråga runt!
Om flera avdelningar med olika roller inom respektive organisation berörs bör dessa representeras.
Fråga personer inom respektive organisation vilka kollegor de tycker bör vara med.
Ha ett öga på att det blir balans mellan de olika parterna, att inte någon blir kraftigt över- eller
underrepresenterad.

2. Be workshopdeltagarna om förslag
Skicka mejl till deltagarna på workshopen och andra involverade i samarbetet där du efterfrågar
önskade innovationer inom ramen för samarbetet med dina beslutade avgränsningar. Be dem
författa detta på max en halv A4 där följande finns:





Kort beskrivning av innovationen eller uppfinningen
En bild som illustrerar vad det handlar om
Potentiella leverantörer
Kundreferenser om sådana finns.

Skicka med några egna förslag, för att visa. Ett bra sätt kan vara att be om ett minsta antal per
person.
Skicka också själva inbjudan med tänkt upplägg och syfte med workshopen.
Påminn dem som inte svarat. Flera gånger om det behövs. Kanske är det fel person? Kanske får de
inte prioritera detta? Då är det du som behöver söka vidare hos samarbetsparten efter rätt person.
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3. Genomförande av workshop
Samla ihop de förslag som kommit in. Ta bort dem som är uppenbart fel för detta sammanhang.
Redigera dem som är för långa (det är alltid någon som inte klarar hålla nere formatet även om man
frågar efter det). Komplettera med dina förslag som du funnit i din research så att det blir:






Lagom många, så varje organisation kan hitta flera att välja på, men det fortfarande går att få
en överblick.
Balans mellan tänkta mottagare (så det inte är en för stor tyngd på en aktör)
Balans mellan svåra och lätta innovationer/uppfinningar att bära vidare (exv kostnad,
omfattning på utvecklingsbehovet, antal aktörer som måste vara involverade i utvecklingen).
Det är bra om de lätta är något överrepresenterade.
Att de som har riktiga älsklingsidéer får med dem oavsett om de känns ”bra”. Sådana måste
alltid hanteras, om ingen relevant aktör nappar är det en tydlig signal att omvärdera sina
älsklingsidéer och kanske inte längre försöka förespråka dessa i just detta forum.

Skriv ut och ta med dig till workshopen. Lägg dem på ett bord eller nåla upp dem på skärmar.
Förslag på upplägg på workshopen (30-50 deltagare):
1. Kaffe och mingel, där alla uppmanas vandra runt och kikar på innovationerna (bordet eller
skärmarna).
2. Genomgång av syfte och upplägg av dagen. Kort introduktion av alla deltagare.
3. Inspirationsföreläsning. Någon berättar mer om vad man vet om slutanvändarna/kunderna.
4. Alla samlas runt skärmarna/bordet.
5. Laget runt, där respektive organisation/person mycket kort (max en minut) får presentera ett
urval av sina inskickade innovationer/uppfinningar. Alla får fråga och diskutera.
6. Kaffe och bensträckare med betänketid.
7. Alla samlas runt skärmarna/bordet.
8. Tydliggörande igen att de innovationer/uppfinningar som man ”tar hand om” i den
kommande övningen inte utgör ett åtagande att införa, utan endast ett åtagande att ”titta
vidare på”, dvs utvärdera och om det känns aktuellt i så fall bära det vidare mot
förverkligande. Är någon annan intresserad av densamma, uppmanas denna hojta att de
gärna hjälper till.
9. Laget runt där respektive organisation/person får välja ut någon/några som de lovar att ”titta
vidare på”. Då tar de respektive lapp från bordet/skärmen.
10. De innovationer/uppfinningar som ingen ”tagit hand om” tas bort och läggs åt sidan. Var
tydlig med att dessa från och med då utgår från utvecklingsprocesserna inom ramen för
samarbetet.
11. Notera noga vem som tog vad. Lapparna tar de med sig hem. Notera vilka som blev över.
Några saker att tänka på:



Som workshopledare ser du till att alla kommer till tals och att det diskuteras lagom mycket
om respektive innovation/uppfinning.
Det är bra att vara flexibel för vad deltagarna känner är konstruktivt att diskutera, övningen
är till för att främja att innovationer/uppfinningar tas omhand av parterna i rummet och
ibland kan detta ta andra former än det du planerat. Men försök hålla fokus på målet. Tänk
på att diskussioner i storgrupp mestadels ska omfatta sådant som är bra att diskutera i
storgrupp. Annat får du styra över till mindre forum.
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Acceptera inte att ansvar för att bära innovationerna/uppfinningarna landar hos någon som
inte är där.
Ju större grupp, desto längre tid kommer diskussionerna att ta. Blir det många deltagare och
många förslag, dela upp diskussionerna i mindre grupper där du ser till att det blir en
blandning av aktörer. Ha en idé om vem som är i respektive grupp, men justera det på plats
när du vet vilka exakt som kommer.
Var uppmärksam på andra saker som händer. Det kan dyka upp väl så viktiga diskussioner om
andra saker där mellan parterna. Försök avrunda dem och be dem ta det på egen hand
efteråt.
Ha blanka lappar för de fall där någon kommer på en annan innovation/uppfinning de känner
till, rita upp denna och lägg på bordet eller dela ut till den som önskar ta hand om den.

4. Uppföljning
Ska det ge effekt med workshopen måste du följa upp genom att återkommande fråga relevanta
aktörer hur det går, försöka pusha dem att jobba vidare eller fatta konkreta beslut. Fånga upp
eventuella hinder; om nya aktörer behövs, andra kunder behöver kopplas in, finansiering behöver
sökas osv.
Ett sätt kan vara att fortsätta med grupptrycket genom att följa upp regelbundet på gemensamma
möten inom ramen för samarbetet. Men gör även uppföljning genom att ringa och fråga, mejla eller
på annat sätt visa intresse för dem.
Ett sätt är att dokumentera innovationerna/uppfinningarna i en lista enligt:





Namn på innovationen eller uppfinningen
Vem som tog ansvar för vilken innovation (namn och organisation)
Markera de som inte har någon ”ägare” och lägg dem separat i ett ”arkiv”.
Markera löpande hur de utvecklas, exempelvis grönt – gult – rött.

Avsluta listan när du upplever att den inte längre har någon funktion.

Kontakt vid frågor om verktyg för att få deltagare att ta ansvar för innovationer:
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
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Metod för kommunikation i innovationsprojekt – strategi och produktion

En av våra frågeställningar när vi testat verktyget. Ett sätt att konkretisera behov och förväntningar på
kommunikationsinsatsen.

Ingen innovation utan kommunikation
Öppna innovationsprojekt är samarbeten som tar tid och inte har en tydlig agenda för vad det
kommer att resultera i. Kommunikationsmöjligheterna sätts därmed på sin spets när konkreta
resultat inte finns initialt. Hur, var och när kommunicerar man kring någonting som varken är fullt
utrett eller fullt utvecklat?
Verktygen som presenteras är en metod för att säkerställa kommunikationsarbetet under hela
projektperioden. Kommunikation är en framgångsfaktor i öppna innovationsprojekt, både internt och
externt. Genom att använda verktygen kan aktörerna redan vid projektstart skapa engagemang och
förståelse för kommunikationsarbetet, varpå en effektiv och långsiktig kommunikationsinsats kan
säkras.

Många gånger finns en kommunikatör knuten till projektet, som ansvarar för att en plan för
kommunikationsarbetet tas fram. Kommunikatören har den naturliga rollen i att driva
kommunikationen och tillämpa verktygen. När så inte är fallet och en uttalad kommunikatör saknas
rekommenderas att en extern resurs tas in för att säkerställa kommunikationsarbetet.
Metoden som presenteras innehåller ett dialogverktyg som består av en strukturerad brainstorming i
workshopformat, ett digitalt verktyg för enskild prioritering av kommunikationsaktiviteter samt en
kortlek med idéer för generering av content.
Workshopen ger en överblick av behov och förväntningar som sedan prioriteras utifrån givna
förutsättningar, så som budget och tidsram.
Underlaget från workshopen blir avstampet till det digitala prioriteringsverktyget. Tillsammans utgör
sedan resultaten från de båda verktygen grunden i kommunikationsstrategin och aktivitetsplan.
Metoden är ett effektivt arbetssätt som engagerar deltagarna och förenklar processen att ta fram en
gemensam kommunikationsstrategi.
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Workshop för strategi
Metoden är ett dialogverktyg som handlar om att matcha förväntningar, möjligheter och önskningar
med kända förutsättningar för att skapa realistiska planer som är väl förankrade i hela
projektkonsortiet.
Metoden används tidigt i projektfasen, men kan med fördel nyttjas när projektet behöver ett omtag
eller står inför en ny fas. Fokus för frågeställningarna kan vara kommunikationsrelaterat, men också
projektrelaterat.
Webbenkät i realtid
Workshopen följs upp med en prioriterad önskelista, vilken består av en webbenkät i realtid. Detta
för att ytterligare konkretisera förväntningar och önskemål hos alla parter och aktörer. Resultatet blir
en önskelista över kommunikationsaktiviteter som kombineras med vad som framkommit under
workshopen.
Kommunikationskortlek
Ett verktyg i form av en palett av lättproducerade kommunikationsaktiviteter, innehållande idéer för
att fånga stories och generera content.

Workshopen
Syfte
Att ta fram en inventering av partners förutsättningar, prioriteringar och vad de bidrar med. Första
rundan ger projektmedlemmarna möjlighet att fundera enskilt utan påverkan kring varje
frågeställning. Andra rundan är till för att få kunskap om vad de andra föreslagit och hur de
prioriterar samt hur parterna ser på kommunikation. Processen ger också ökad kännedom om
varandra och respektive organisation.
Så här går det till
En person per partnerorganisation medverkar. Är det ett större projekt med definierad
kommunikatörsgrupp, så nyttjas lämpligen det forumet.

Inledning
Med syftet att säkerställa rätt förväntningar och för att medverkande ska kunna bidra på bästa sätt:
Inled workshopen med att beskriva att underlaget som kommer ut ur workshopen ger inspel och
inspiration till att snabbare kunna lägga ett förslag på kommunikationsstrategi.
Ge en nulägesbild om projektets målbild och förutsättningar för kommunikationen, hur ser budgeten
ut t.ex.
Definiera frågor som ger svar till basen i en kommunikationsplan.
Lyft det som behöver diskuteras och skapas medvetenhet kring.
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Frågeställningar och antal frågor bestäms av projektledare/kommunikatör som faciliterar
workshopen.
En anslagstavla/blädderblock ställs upp för varje frågeställning. En frågeställning anges på varje
anslagstavla/blädderblock.
Projektmedlemmarna delas upp i grupper och placeras vid varje anslagstavlor/blädderblock.
Varje frågeställning förtydligas om den utgår ifrån den egna organisationen / alternativt den
personliga rollen. Viktigt att alla har förståelse för innebörden av frågan för att få svaren som ger rätt
underlag till kommunikationsstrategin.
Varje frågeställning exemplifieras för att driva igång tankeverksamheten.

Ex på frågeställningar
• Vilka förväntningar har din organisation på kommunikationen, vad ska den leda till, förändra?
• Vad kan du och din organisation bidra med i kommunikationsarbetet?
• Vilka kommunikationskanaler har ni tillgång till (hemsida, nyhetsbrev, Facebook etc)?
• Vilka är era viktigaste intressenter?

Uppgift 1 - varje projektmedlem enskilt funderar över frågeställningen - 4 min
Notisar sätts upp
Uppgift 2 - projektmedlemmarna roterar en station och gör samma moment vid nästa
anslagstavlor/blädderblock - 4 min
Notisar sätts upp
Uppgift 3 - projektmedlemmarna roterar en station och gör samma moment vid nästa
anslagstavlor/blädderblock - 4 min
Notisar sätts upp
Uppgift 4 - projektmedlemmarna roterar en station och gör samma moment vid nästa
anslagstavlor/blädderblock - 4 min
Notisar sätts upp
Uppgift 5- projektmedlemmarna roterar en station.
Nästa steg är en prioritering för att ge bilden av var fokus bör ligga.
Prioriteringen kan gå olika till, i vissa fall behövs en gruppdiskussion i vissa kan man gemensamt
prioritera.
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Diskuterar gruppvis kring frågeställningen och gör 3 prioriteringar.
Varje partner har en egen färg för sin prioritering. Ev komplettera med någon notis. 3 min
Uppgift 6- projektmedlemmarna roterar en station. Diskuterar gruppvis kring frågeställningen och
gör 3 prioriteringar. Ev komplettera med någon notis. 3 min
Uppgift 7- projektmedlemmarna roterar en station. Diskuterar gruppvis kring frågeställningen och
gör 3 prioriteringar. Ev komplettera med någon notis. 3 min
Uppgift 8- projektmedlemmarna roterar en station. Diskuterar gruppvis kring frågeställningen och
gör 3 prioriteringar. Ev komplettera med någon notis. 3 min
Låt grupperna stå kvar efter sista uppgiften och klustra idéerna i grupper och prioriteringar.
Varje grupp presenterar sedan för resten av deltagarna vad som kommit fram på varje
station/frågeställning.

Webbenkät i realtid
Med detta verktyg får deltagaren möjlighet att på ett mycket konkret sätt lista de
kommunikationsaktiviteter som hen ser framför sig. Även prioritera dem med hjälp av viktning.
Avstamp tas utifrån vad som diskuterats i tidigare workshopsteg.

Verktyget
Skapa en digital önskelista med stöd av ett verktyg för webbenkäter. Förslagsvis SurveyMonkey
https://sv.surveymonkey.com/
Ställ frågan: Vilka kommunikationsaktiviteter värderar du? Gradera 1-4 (1 inte viktigt, 4 mycket
viktigt).
Lista sedan kommunikationsaktiviter som kan vara aktuella för projektet. Exempelvis: mässor,
synlighet på facebook, egen projekthemsida, egen grafisk profil för projektet, pressmeddelanden,
seminarier, blogg, film etc.
Det är även viktigt att ställa frågor som ramar in aktörernas förhållningssätt till att kommunicera:
Partners får producera material om projektet vinklat i sina egna kanaler (blogg, hemsida, Facebook
etc), all kommunikation om projektet sker från den som utses som ansvarig, projektpartners är goda
ambassadörer som "gillar och delar" i sociala flöden etc.
Ni kan även utreda om det är prioriterat med en internkommunikation så som sluten facebookgrupp
och internt nyhetsbrev till projektgruppen.
Genom att kombinera metoden ”blädderblocken” med verktyget ”digitala önskelistan” har
projektansvariga en bra grund att utgå ifrån för att ta beslut kring kommunikationsstrategi.
Strategiarbetet har effektiviserats och det går snabbt att få en översiktsbild över vad gruppen önskar
få ut av kommunikationen, var de vill vara synliga och vad de själva tänker bidra med.
Kommunikatörens uppgift blir att med sin expertis samordna önskningar och förväntningar i en
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realistisk strategi. Förväntningar matchas med förutsättningar, vilket skapar en tydlig bild till
projektgruppen av hur de tillsammans ska förhålla sig till i arbetet med kommunikation i det aktuella
projektet.

Kommunikationskortlek
Syfte
Kommunikationskortleken ska fungera som ett verktyg för att få kontinuitet i
kommunikationsarbetet och för att fånga berättelser under projekttiden
Övningar och tips med syftet att väcka nyfikenhet, intresse och skapa engagemang för ämnet.
I projektplanen definieras en rutin för ett övningsmoment till varje projektmöte. Projektledaren ser
till att kommunikationskortleken används rätt till varje workpackage. Resultatet från övningarna blir
ett material att för kommunikatör knuten till projektet att förädla och kontinuerligt kommunicera
projektet.

Ex på övningar:
Gör en facebookuppdatering kopplat till vad du bidrar med i projektet. Börja med ”Just nu…”.
Ställ två korta frågor till någon i projektet och filma med mobilen.
Vad handlar projektet om? Gör en enkät med personer (eller kanske barn!) utanför projektet som får
svara på hur de ser på kärnfrågan i projektet. Ex: Var är det bullrigast i Göteborg? Hur ska man
berätta om något som inte riktigt är färdiguppfunnet än?
Vad snackas det om? Haka på en #hashtag som är populär och passar projektet i din
statusuppdatering i sociala kanaler.
Gör en ”Hallå där” med en projektdeltagare. Mejla över 4 frågor och be personen att kortfattat svara.
Gör en debattartikel som berör projektets huvudspår.
Gör ett blogginlägg med en rubrik som börjar på något av följande ord: Så, Hur, Här är, Därför, 3 tips.
”Tidsanpassa" en uppdatering i sociala medier. Är det jul, fredag eftermiddag eller en kall morgon så
är det det i sociala medier också.
Skriv en nyhetsartikel där projektmedlemmar uttalar sig utifrån sin expertis.
Ta en bild när ni träffas i projektet. Skriv en kort statusrad
Skapa en #hashtag för projektet.
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Tips på aktiviteter:

•

Seminarieserie med experter / debatter i ämnet.

•

Debattartikel kring en utmaning som berör ämnet.

•

Artiklar / intervjuer till anpassad kanal (SME, branschtidning, egna magasin etc): Låt parterna
berätta hur de medverkar och vilken fråga som gör att de är part i projektet.

Kontakt vid frågor om kommunikationsmetod vid innovationsprojekt:
Anna-Karin Dahlin, IMCG, anna-karin.dahlin@imcg.se,
Linda Bohlin, Innovatum, linda.bohlin@innovatum.se
Eva Hellberg, Johanneberg Science Park, eva.hellberg@johannebergsciencepark.com
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Fishbowl
Syftet
Genom att deltagarna har möjlighet att växla mellan en aktiv samtalande roll och en lyssnande roll
får de möjlighet att se på en fråga utifrån olika perspektiv.
Genomförande: Sätt 4-5 stolar i en ring i mitten av rummet. Låt alla deltagare sitta på varsin stol i en
eller två ringar runt den inre ringen av stolar. Berätta att det nu finns möjlighet att samtala fritt kring
det aktuella temat, men att samtalet är styrt av några enkla regler för att underlätta reflektion och
kommunikation:
- Samtalet får bara föras mellan de personer som sitter i den inre ringen.
- Vem som helst får sitta där, när som helst.
- De som sitter i de yttre ringarna får inte säga något, varken till varandra eller till de som sitter i den
inre ringen. Man får bara lyssna till samtalet i den inre ringen, och reflektera tyst för sig själv.
- De som samtalar med varandra i den inre ringen får bara rikta sig till varandra, och bör undvika att
titta på dem som sitter i de yttre ringarna.
- Om alla stolar i den inre ringen är upptagna, kan en deltagare i den yttre ringen klappa någon i den
inre ringen på axeln. Då måste den personen lämna sin plats åt den person som vill in.
- Alla deltagare kan gå ut och in i ringen hur många gånger som helst.
- Den inre ringen behöver inte vara full för att samtalet skall kunna pågå. Det räcker med att det finns
en person i den inre ringen.
- Det gör inte heller något om den inre ringen är tom vid ett eller flera tillfälle under övningen.
Inbjud deltagarna att börja samtalet. Berätta hur lång tid de kommer att ha på sig. Eventuellt kan
man avsluta övningen med att ge alla deltagare möjlighet att berätta vilka slutsatser de som individer
har dragit av samtalet. Dessa slutsatser kan vid behov noteras på ett blädderblock. Poängtera att
deltagarna inte behöver vara överens om slutsatserna.
Det kan vara bra att låta deltagarna själva skriva påståenden/diskussionsfrågor som ledaren drar ur
en ”hatt”.

Mer information om Fishbowl:
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers, kamilla@chalmers.se
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CK för innovation
C-K teorin och KCP-metoden
C-K
C-K teorin är utvecklad av en forskargrupp på Mines ParisTech i Frankrike, och har kopplingar till
såväl teori som praktik. Teorin bygger på designteori ur ett ingenjörsperspektiv och är utvecklad på
basis av erfarenheter från ett antal industriföretag och deras innovationsprocesser.
För att kunna tillämpa C-K behöver man läsa boken “An Introduction to Innovative Design” av Agogué
et al. (2014). Det är en bok som riktar sig till såväl praktiker som studenter och forskare. En djupare
beskrivning fås i boken “Strategic Management of Innovative Design av Le Masson et al (2010).

Kortfattat om C-K
“C” står för Concept och “K” för Knowledge och illustrerar samspelet mellan “kunskap” av olika slag
som driver utveckling av Concept med olika egenskaper som tillgodoser behov/löser problem.
Utveckling av concept och dess egenskaper driver i sin tur efterfrågan av ny kunskap inom specifika
områden, så att conceptet kan förfinas osv. Det är alltså interaktionen och samspelet mellan Kunskap
och Concept som är det centrala här och hur man laborerar med detta i syfte att skapa innovativa
skarpa innovationer.
C-K teorin kombinerar kreativitet och processorienterad designmetodik. Den är utvecklad för att
kunna generera radikal innovation och bygger kort på att man expanderar logiker till nya områden,
och baserat på utveckling av olika kunskaper, identifierar och utvecklar möjliga lösningar till behov
och problem. C-K teorin kan ses som ett ramverk för hur att tänka och utveckla kollektivt i grupp på
ett systematiskt sätt i hela utvecklingsprocessen – från idé till förverkligande.
De verktyg som finns utvecklade inom C-K teorin kan sagas vara uppdelade på “Cognitive C-K tools”
och “Managerial C-K tools”. Dessa olika verktyg kräver att man sätter sig in i djupet av dem så att de
används rätt. I boken “An Introduction to Innovative Design” kan man läsa mer om dessa.
Tillämpning av C-K teorin kräver övning och djupare förståelse, men är egentligen inte svår. Man
arbetar med utveckling av tankekartor där man illustrerar problem, lösningar och idéer att ta sig
vidare. Nedanstående är ett exempel, där ett företag funderade på vad en bättre campingstol kunde
vara. Man började med att fundera ut vad det var man ville förbättra och kom fram till att den borde
vara lättare och billigare.
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Man tittade vad det fanns för olika sorters campingstolar på marknaden redan.
An example
Designing a chea per lighter ca mping cha ir

25

Därefter började man specificera egenskaper och tittade på möjliga An
sätt.example
espa ce C

espa ce K
Existing
camping
chair

A cheaper lighter
camping chair

No leg

1 leg

3 legs

K on
camping

4 legs

K on sitting balance
Balance by
men

Balance by the
object

Balance men +
object

Yoga ?

Hanged
system ?

Hammock ?
A chair that is
not a hammock

pillow &
cushions
Hanged
systems

hammock
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I en mängd iterationer mellan möjliga idéer som med hjälp av kunskapsinhämtning blev till concept
om och om igen, kom man fram till en produkt som gjorde att man kunde sitta bekvämt utan stol.

64

An example
Innovative design: a chair that is not a chair?

- « Sanglayan » at Vieux Campeur

- Today, « Chairless » by Vitra

C-K Modeling allows :
- Understanding the reasoning
- Modeling the design reasoning which allows to design the object
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http://shop.design-museum.de/en/Souvenirs/Chairless/Chairless-anthracite-dark-lime.html
KCP-metoden
KCP är en metod och visar på den process i vilka de olika verktygen används
KCP innefattar 5 huvudaktiviteter;
-

Definera hur att utforska det initiala problemet. Vilka parametrar illustrerar problemet
Planera och organisera helheten, samt att säkerställa att kunskapen och färdigheterna finns
av hur att tillämpa C-K teorin.
Arbeta och uppdatera C-K kartan allt eftersom den utvecklas i de olika stegen
Ta ställning till och välja ut vilka kunskapsområden som skall utforskas, baserat på de
alternativ som uppkommer under processens gång

M anagement Group
Perimeter for
Exploration

External
stimulation
for radical
innovation

New K

Exploratory
Conceptual
axes

Creative
ideas

Exploratory
Conceptual
axes

K

C

P

Sharing
Knowledge

Proposing
Creative
Ideas

Elaborating
properties

Strategies for
K acquisitions

Radical
innovation
strategy

Mer information om CK för innovation:
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers, kamilla@chalmers.se
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Idégenerering kopplat till trender
Denna idégenererings som går under benämningen ”Trädet” är ett genialt och enkelt verktyg att
skapa kreativitet kring.

Här utgår man från kända utmaningar eller specifika frågor som ses som drivkrafter (rötterna) till
varför man vill hitta nya lösningar, idéer mm.
Gruppen av personer, gärna med blandade erfarenhet, skriver ner de drivkrafter man utgår från och
diskuterar sedan fram någon tydlig trend i samhället (ex. vis ökad användning av mobiltelefonen där
alltfler funktioner finns tillgängliga) som man skriver på trädets stam. Frågan man sedan ställer sig är
vilka konsekvenser (grenarna) som denna trend kan ge till den utmaning/drivkraft man har?
För varje konsekvens man får fram spånar man sedan fram olika idéer (löven) som kan lösa
utmaningen och ge nya lösningar och affärer för ingående parter i workshoppen. För att strukturera
sina idéer kan man använda s.k. Idékort, där man beskriver och skriver ner fördelar och vinster med
att genomföra just denna idé.
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Denna idégenereringsmetod kan sedan byggas på med fler trender och att man kontinuerligt
bearbetar flera av konsekvenserna tills man hittar fler fina idéer.
Ett tips är sedan att man gemensamt prioriterar fram de 3 bästa idéerna som man jobbar vidare med
och fokuserar på.

Kontakt vid frågor om verktyget Idégenerering kopplat till trender
Lillemor Lindberg, Innovatum, lillemor.lindberg@innovatum.se
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Backcasting
Backcasting är en metod som lämpar sig för svåröverskådliga problem där det finns behov av en
större förändring. Att definiera ett önskat läge i framtiden och sedan fråga sig vilka åtgärder som
behöver vidtas för att nå det önskade läget.
Metoden kan sammanfattas i fyra steg där man arbetar sig ifrån nuläget till en framtidsvision. Dessa
fyra steg är:
1. Ta fram gemensamma mål och gemensam strategi
2. Utföra en nulägesanalys
3. Tillsammans skapa visioner
4. Ta fram prioriteringslista/åtgärder

I det första steget sker ett förutsättningslöst samtal där många får komma till tals, ju fler desto
bättre. Målet för samtalet är att hitta en definition på ett önskat läge i framtiden. Vad ska gälla i det
önskade läget för att vi ska vara nöjda? Vilka krav har vi?
När man är överens om önskat läge i framtiden jämförs detta med nuläget i steg två.
Skillnader och olikheter tas fram. Man identifierar problem som måste lösas för att man ska kunna
närma sig det önskade läget.
Kreativiteten släpps loss i det tredje steget för att skapa nya tankebanor och tvinga fram idéer. I en
kreativ brainstormingprocess tar man gemensamt fram lösningar och åtgärder.
Man är tydlig med hur framgången ska se ut och vilken process som man måste ställa om eller ändra
för att ta sig dit.
I det fjärde och sista steget prioriterar man utifrån alla kreativa idéer av lösningar och åtgärder som
har kommit fram med frågeställningarna: Är det ett steg i rätt riktning? Är det flexibelt och
utvecklingsbart? Hur fungerar det på kort och lång sikt?
Backcasting kan vara mer effektivt än prognoser, då prognoser ger färre alternativ och inte heller
skapar utrymme för kreativt tänkande på samma sätt. Vidare förlitar man sig på vad som redan är
känt vid prognostisering medan man vid backcasting tar hänsyn till att kunskapen aldrig är fullständig
och att omvärlden hela tiden förändras.

Mer information om verktyget backcasting:
What is backcasting? The Natural Step. http://www.thenaturalstep.org/sustainability/backcasting/
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Drömövning
En vision av framtiden målas upp av respektive part/gruppvis och beskrivs genom att de visar upp
resultatet för en framtida gäst. Vad vill de då kunna visa upp och berätta om?
Syfte
I en innovationsinriktat samarbete mellan olika parter är det ofta en svårighet att skapa en
gemensam bild över vad som skall uppnås. Detta då exakt vad som skall uppnås per definitionen är
en av uppgifterna för samarbetet och som utvecklas under tiden. Förutom att ett gemensamt mål för
samarbetet behöver finnas, så måste även parterna konkretisera vad de egentligen menar med en
sådan vision eller målbild.
Syftet är därför att konkretisera vad parterna förväntar sig, genom att beskriva en framtid tämligen
detaljerat och konkret. Detta kan sedan användas som ett underlag för att finna minsta
gemensamma nämnare för att kunna beskriva en gemensam målbild av mer övergripande karaktär.
Genomförande
En gemensam fråga formuleras där de skall visa upp resultatet för en framtida gäst. Genom
nyckelordet ”visa upp” kommer man förbi mer vaga beskrivningar, vilket är en fördel särskilt i de fall
innovation av tjänster och produkter förväntas bli ett resultat. I ett samarbete med co-creation eller
co-operation måste detta dock tydligt uttalas att det skall utgöra exempel på hur det skulle kunna bli
eftersom sådana processer kräver ett mer okänt ”vad”. Resultatet skall alltså inte användas för att
skapa detaljerade mål. Däremot kan detta användas som en pusselbit för att sätta detaljerade mål
senare i processen.
Det kan genomföras i en workshop i smågrupper som diskuterar igenom sina respektive målbilder.
Behövs lite inspiration, ha en eller flera föreläsare du tror kan öppna tankarna. Se dock till att
inspirationsdelen inte blir särskilt lång, max en timme. Fokus skall vara på diskussioner och
presentationer.



Om det finns ett behov att parterna pratar ihop sig och lyssnar på varandras målbilder
blandas grupperna med deltagare från olika parter.
Om behovet är större att parterna själva formulerar sina respektive visioner och att
skillnader mellan parterna behöver blottläggas är det en fördel med grupper partsvis.

Varje grupp redovisar sedan kort vad de tänker sig visa upp och berätta om i framtiden.
En moderator summerar en gemensam berättelse. Är det oförlikliga skillnader i berättelserna, kan
detta framgå i summeringen som något som behöver pratas vidare om. Berättelsen dokumenteras
och används sedan som något att falla tillbaka till för reflektion över hur samarbetet utvecklas.

Mer information om verktyget drömövning:
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
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Engagemangsmatrisen
Syfte
Att tydligare illustrera på vilket sätt parterna vill samarbeta i ett demonstrationsprojekt. Detta för att
tydligare klargöra vilka roller aktörerna har, vilka roller/aktörer som saknas och vilka förväntningar på
utfallet som är rimliga. Denna matris är tillämpbar på aktörer som definierats som kund, det vill säga
att de på något sätt betalar för produkten/tjänsten, antingen som direkta kunder eller t.ex. som
upphandlare. Den är inte applicerbar på främjare av utveckling (nätverk, science parker,
näringslivsbolag), forskare eller finansiärer.

När kan den användas?
 När det finns samarbetsparter och ett demonstrationsprojekt, det vill säga en fysisk eller
virtuell struktur att testa och utveckla produkter och tjänster inom.
 Det är aktörer på marknaden, det vill säga företag/entreprenörer som utvecklar en produkt
eller tjänst som för detta samarbetar inom demonstrationsprojektet med:
 Företag/organisationer som är kunder eller potentiella kunder
 Företag/organisationer som äger eller har annan rådighet över avgörande fysisk eller
virtuell infrastruktur för testen (lokaler, teknisk utrustning, it-plattform, mark …).
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Hur kan den användas?
För ett specifikt tänkt projekt där en produkt/tjänst skall testas och utvecklas inom ramen för
samarbetet. Det är då lämpligt att använda matrisen som ett samtalsunderlag för att öka förståelsen
hos de inblandade vilken typ av engagemang de tänker sig. Då tydliggörs vad som kan förväntas, om
ytterligare finansiering krävs, om ytterligare kundkontakt behövs osv.
För att placera in samtliga projekt inom ramen för samarbetet, för att tydliggöra vilken typ av
samarbete det är på ett övergripande plan. Detta kan utgöra grund för omvärderingar av mål och
inriktning eller för kommunikation. Även som en analys av om det saknas samarbetsparter för att
uppnå de mål man önskar.

Utfall och konsekvenser
”Vara passiv kund”
Här har leverantören/entreprenören ett samarbete där parten kan tänka sig vara tidig kund, men
inte vill vara aktiv med resurser i utvecklingen. Denna typ av samarbete innebär att utvecklaren
behöver finansiera hela den tidiga utvecklingen på annat sätt. Det kan även behövas mer
marknadskompetens in i utvecklingen, för att tydligare koppla till användare eller kundernas behov.
Att ha en första kund på kroken är dock attraktivt för ett innovativt företag och kan ge möjligheter till
vissa banklån i senare skeden av utvecklingen.
Denna typ av engagemang kan vara attraktivt för leverantörer/entreprenörer.

”Vara aktiv kund”
Här har leverantören/entreprenören ett samarbete nära kunden för att utveckla en produkt eller
tjänst.
Denna typ av samarbete ger många möjligheter till finansiering både från kunden och via andra
finansiärer. Det ger också bättre förutsättningar till en mer marknadsanpassad produkt eller tjänst.
Med ”kund” menar vi här betalande kunder, inte endast användare.
Denna typ av engagemang är mycket attraktivt för leverantörer/entreprenörer.

”Utveckla och upplåta plats”
Här har leverantören/entreprenören ett samarbete med ett företag/organisation som äger eller har
annan rådighet över avgörande fysisk eller virtuell infrastruktur för testen (lokaler, teknisk
utrustning, it-plattform, mark…) för att utveckla en produkt eller tjänst. Företaget/organisationen
kan även vara en potentiell kund men det är i detta fall oklart (annars placeras det i ”vara aktiv
kund”).
Ett sådant här samarbete kan öppna för viss finansiering både från samarbetsparten och via andra
finansiärer. Troligen kommer det krävas ytterligare finansiering från annat håll. Men framförallt ger
det möjlighet att visa upp och testa produkten/tjänsten i ”rätt” miljö.
71

Denna typ av engagemang kan vara attraktivt för leverantörer/entreprenörer om finansiärer för
utvecklingen och tänkta potentiella kunder finns.

”Endast upplåta plats”
Denna typ av samarbete skapar möjlighet att visa upp och testa produkten i verkligheten, men
skapar inget annat stöd för utvecklingen.
Detta innebär att utvecklaren behöver finansiera hela den tidiga utvecklingen på annat sätt. Det kan
även behövas mer marknadskompetens in i utvecklingen, för att tydligare koppla till användare eller
kundernas behov.
Denna typ av engagemang är generellt mindre attraktivt för leverantörer/entreprenörer.
Om samtliga samarbetsparter befinner sig i denna ruta för de aktuella produkterna/tjänsterna är
samarbetet en kommunikativ plattform eller ett ”showroom” snarare än ett stöd för utveckling av
innovationer. Kanske har man fel typ av aktörer i samarbetet om syftet var något annat? Se modellen
”Aktörskarta” för vidare vägledning.

Kontakt vid frågor om engagemangsmatrisen:
Lotta Göthe, Ecoplan, lotta.gothe@ecoplan.se
Maria Losman, Ecoplan, maria.losman@ecoplan.se
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Enkel idéövning
Brainstormingövning där man klustrar och vidareutvecklar idéer tillsammans

Detta är ett enkelt verktyg för att komma igång med idéutveckling och diskussion om prioriteringar.
1. Brainstorming av idéer - enskilt skriver man ner sina idéer på post-it lappar
2. Alla deltagare får en och en presentera sina idéer och sätta upp post-it lapparna på en stor
vägg.
3. Tillsammans klustrar sedan deltagarna de olika idéerna för att se vilka olika grupperingar som
utkristalliserar sig.
4. Därefter kan man göra ytterligare en runda av idéutveckling som bygger på grupperingarnas
innehåll
5. För att sedan värdera de olika idéerna bland deltagarna själva kan alla deltagare få indikera
vilka idéer de prioriterar att satsa resurser på att utveckla.

Nu har man fått upp idéer som man har diskuterat och ev. utvecklat ett steg vidare, samt prioriterat
vilka man tror på. Ett bra första steg för en intern inventering! Man kan också bjuda in externa
personer av olika slag för att få deras feedback mm.

Mer information om verktyget enkel idéövning:
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers, kamilla@chalmers.se
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