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Innovation jams 
- utnyttja kraften i utmaningsdrivet idéskapande

Innovation jams möjliggör för företag att synliggöra innovationsutmaningar och involvera nya aktörer i 
skapandet av ny kunskap. Genom att utnyttja dess potential på rätt sätt kan detta vara ett verktyg för att 
utveckla ett företags kunskapsbas. Men, det finns dock en risk att den här typen av verktyg snarare 
förstärker företags fokus på en existerande kunskapsbas. Det är därför viktigt att förstå vilka 
förutsättningar som finns för att utforska nya problemställningar.

av Anne Elerud-Tryde

Ett innovation jam kan förklaras som 
ett IT-baserat och tidsbegränsat kre-
ativitetsevent där nya aktörer bjuds 

in att diskutera och skapa nya idéer på 
en innovationsutmaning som är definie-
rad på förhand. Syftet är att möjliggöra 
för företag att involvera nya aktörer och 
på så sätt skapa möjligheter för att kom-
binera kunskap på nya sätt. Ett innova-
tion jam fungerar likt ett virtuellt forum 
där deltagare i realtid kan diskutera idéer, 
kommentera på andras idéer, och i vissa 

fall även rösta på idéer. I denna artikel 
presenteras resultat från ett forsknings-
projekt genomfört av Anne Elerud-Tryde. 
Projektet har syftat till att undersöka vil-
ken funktion innovation jams fyller i eta-
blerade företags innovationsaktiviteter. 
Data har samlats in genom intervjuer och 
observationer från tre företag verksamma 
i Sverige: SKF, Volvo Cars och AB Volvo. I 
alla tre företagen har innovation jams spe-
lat en viktig roll för att stödja och synlig-
göra företagens innovationsaktiviteter i 

organisationen. I denna artikel diskuteras 
lärdomar från dessa tre företag och som 
förhoppningsvis kan hjälpa andra företag 
som strävar efter att utveckla sin kun-
skapsbas och skapa kontinuitet i skapan-
det av ny kunskap.

Innovation jams synliggör 
innovationsutmaningar
Ett innovation jam möjliggör för företag 
att synliggöra innovationsutmaningar 
och kommunicera dessa brett inom orga-
nisationen. På så sätt kan företag snabbt 
skapa engagemang hos sina anställda 
och möjliggöra idéskapande över avdel-
ningsgränser. Genom att medvetet an-
vända innovation jams kan dessa utgöra 
ett kraftfullt verktyg i ett företags inno-
vationsaktiviteter och bidra till att skapa 
kontinuitet i idéskapande och – utveck-

ling. Innovation jams kan resultera i en 
stor mängd idéer, vilket ställer höga krav 
på att ett företag har en tydlig strategi för 
att ta hand om idéerna från ett jam och 
att de organisatoriska förutsättningarna 
finns för att vidareutveckla idéerna. 

Fokus på kända problemställningar 
en central utmaning
En central utmaning hos alla tre företag 
involverade i studien var att möjliggöra 
utforskandet av ny kunskap. Initialt upp-
levdes detta inte som en svårighet, och i 
de första jammen? på företagen utforska-
des nya idéer som rörde såväl nya affärs-

” En viktig fråga är hur  
företag förhåller sig 
till att utforska nya 

problemformuleringar ”
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modeller, nya tjänster och helt ny tekno-
logi. I och med att jammen upprepades 
ställdes högre krav på att idéerna från ett 
jam integrerades. Detta resulterade i att 
jammen i de studerade företagen tende-
rade att bli alltmer fokuserade på redan 
kända problemställningar. Främst två or-
saker bidrog till denna trend. En orsak var 
att det saknades tydligt stöd från ledning-
en, och fanns ett behov av att legitimera 
användandet av verktyget. Anpassningen 
av innovationsutmaningarna som lyftes 
i ett jam mot de strategiska målen och 
prioriteringarna bidrog till en ökad accep-
tans för verktyget, och det upplevdes en 
tydligare nytta med att genomföra inno-
vation jams.
En andra orsak var att det från ledning-
ens håll upplevdes som att det fanns för 
mycket idéer som inte togs om hand. 
Innovation jams kan resultera i flera hund-
ratals idéer, och mängden idéer gav in-
tryck av att det saknades koordinering 
av hur dessa idéer följdes upp och inte-
grerades. Genom att formulera en utma-
ning så att existerande koordinerings- 
mekanismer, som t ex den etablerade 
produktutvecklingsprocessen, kunde an-
vändas för att vidareutveckla idéerna gavs 
det intryck av att idéer följdes upp och att 
idéflödet kontrollerades. Denna utveck-

ling mot mer välkända problemställningar 
är inte ensidigt negativ då den här sortens 
anpassning medför att det finns en tydlig 
efterfrågan från organisationen på idéerna 
som skapas vilket gynnar integreringen av 
idéerna. Dock bör företag vara medvetna 
om att denna anpassning kan skapa inci-
tament för att fokusera på sin existerande 
kunskapsbas och integrera inkrementella 
idéer, vilket minskar möjligheterna för att 
utforska mer radikala idéer och förnya sin 
kunskapsbas. 

Möjliggör utforskandet av nya 
problemställningar 
Ett första steg för att bemöta denna ut-
veckling är att bli medveten om att den 
faktiskt förekommer, och att det kan upp-
stå en så kallad feedback loop när företag 
upprepar innovation jams. Denna feed-
back loop kan i de värsta fall förstärka ett 

företags fokus på sin existerande kunskaps-
bas. Därför behöver företag skapa förut-
sättningar för att utforska olika slags pro-
blemställningar. I de företag som jag har 
studerat har detta skett på främst tre sett.

Tydliggör vilken funktion ett innova-
tion jam fyller. Ett sätt som företag kan 
skapa gehör för nya problemställningar 
är att vara tydlig med vilken funktion ett 
innovation jam fyller gentemot företa-
gets nuvarande kunskapsbas och exis-
terande koordineringsmekanismer. Om 
funktionen primärt är att öka inflödet av 
idéer till produktutvecklingsprocessen 
kan utveckling och koordinering av idéer 
ske genom redan etablerade mekanismer.  

Om funktionen är att utforska helt nya  
affärsområden och utveckla ett företags 
kunskapsbas kan nya mekanismer behöva 
utformas och etableras. Genom att vara 
tydlig är det möjligt att skapa förståelse för 
att olika problemställningar kräver olika or-
ganisatoriska förutsättningar.

Utforma en strategi för att involvera nyck-
elpersoner i arbetet med att utveckla idé-
erna. Det är viktigt att etablera relationer 
med nyckelpersoner och kommunicera 
vikten av att lyfta olika sorters problem-
ställningar för att få gehör för dessa i or-
ganisationen. Nyckelpersoner kan bjudas 
in att delta i utvärderandet av idéer eller 
i att formulera en innovationsutmaning. 
Detta bidrar till att både synliggöra hur 
idéer utvecklas och skapa stöd för en pro-
blemställning.

Anne Elerud-Tryde
PhD
Anne försvarade nyligen sin avhandling “Innovation jams as vehicles 
for innovation: an extended perspective on internal innovation 
jams” vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Anne forskar på 
idéskapande och idéutveckling med ett särskilt fokus på gränssnittet 
där nya idéer möter företags etablerade processer. 

Mail: anne@elerud.se

” Dock finns det en utpräglad risk att användandet  
av dessa verktyg förstärker ett företags fokus på 

redan kända problemformuleringar och ett företags 
existerande kunskapsbas ”

” På så sätt kan företag 
snabbt skapa engagemang 

hos sina anställda och 
möjliggöra idéskapande 

över avdelningsgränser ”

Synliggör det arbete som görs för att ut-
veckla idéerna. Det är lätt att fokus ham-
nar på antalet idéer som skapas i ett inno-
vation jam. Det är därför viktigt att belysa 
vad som görs för att utveckla idéerna vi-
dare. På så sätt kan förståelse skapas för att 
vissa idéer tar längre tid att utvecklas än 
andra. Detta kan exempelvis göras genom 
att utveckla olika nyckeltal. Dessa bör ta 
hänsyn till att olika idéer kan vara olika 
svåra att integrera med företagets nuva-
rande kunskapsbas.

Slutsatser och lärdomar
De senaste åren har vi sett en ökad an-
vändning av olika slags IT-baserade verk-
tyg, såsom innovation jams, som möjlig-

gör kollektivt idéskapande. Dessa verktyg 
skapar många nya möjligheter för företag. 
Dock finns det en utpräglad risk att an-
vändandet av dessa verktyg förstärker ett 
företags fokus på redan kända problem-
formuleringar och ett företags existerande 
kunskapsbas. En viktig fråga är hur företag 
förhåller sig till att utforska nya problemfor-
muleringar. Om de innovationsutmaningar 
som lyfts i ett innovation jam skiljer sig från 
redan kända problemställningar kan det 
försvåra arbetet med att integrera idéerna, 
och ett innovation jam kan upplevas som 
ett ineffektivt verktyg. Innovation jams kan 
vara en väg framåt och ett verktyg för före-
tag att utforska ny kunskap och involvera 
nya aktörer i idéskapande och –utveckling, 
men det kräver att företag parallellt arbetar 
med att skapa förutsättningar i organisa-
tionen för att utforska nya problemställ-
ningar och integrera ny kunskap. 
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