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Svensk Fjärrvärme arbetar inte med 
innovation 
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Vad är en innovation? 
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An innovation is the implementation of a new 

or significantly improved product (good or 

service), or process, a new marketing method, 

or a new organisational method in business 

practices, workplace organisation or external 

relations 

Källa: OECD. (2005). Oslo Manual. 
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Innovationsradarn 

2015-12-02 3 

Källa: Sawheny m. fl. (2006). Sloan Management Review. 
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Det finns två sätt att närma sig 
innovationsskapande 

• Genom att inventera idéer 

• Genom att inventera problem 
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Det finns olika sätt att se på problem 

• Svårighet, bekymmer, huvudvärk… 

• Utmaning, möjlighet… 
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Så här uppfattar 
jag att det är 

Så här vill jag att 
det ska vara 

Oönskad skillnad=Problem 

Målbild Utgångsläge 
Delmål 
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Problem innebär negativa konsekvenser för någon 
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• Vems är problemet? 

• Är det stort eller litet? 

• Är det ett huvudproblem, ett delproblem eller ett symptom? 

 

Försök identifiera de stora problemen. 
Då ökar du möjligheterna till radikal innovation. 
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Alla företag har en teori om sin 
verksamhet 

• Antaganden om den miljö som företaget verkar i, 
vilket inkluderar antaganden om samhället och dess 
struktur, marknaden, kunderna och tekniken 

• Antaganden om vad företaget är till för, dvs. 
antaganden om företagets mission eller 
verksamhetsidé 

• Antaganden om de kärnkompetenser som företaget 
behöver för att genomföra sin verksamhetsidé  
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Identifiera ett stort problem att lösa, och du har 
sannolikt snubblat över en stark verksamhetsidé 
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Fjärrvärmens affärslogik och framtida 
affärsmodeller 
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Projektets innehåll 
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• Kartläggning av utmaningarna för fjärrvärme 

• Klargörande av fjärrvärmens affärslogik 

• Utveckling av ramverk för affärsmodellering 

• Undersökning av förtroendebegreppet 

• Kartläggning och utvärdering av prismodeller 
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Fjärrvärmens utmaningar 
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Fjärrvärmens affärslogik 
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Affärsmodell 
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Värde-erbjudande 
till kunderna 

Nyckel-
resurser 

Nyckel-
processer 

Vinstrecept 
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Värdeerbjudanden 

Ekonomisk uthållighet 

Infrastruktur 

 Strategisk uthållighet 

Idag 

Över tid 

Legitimitet Effektivitet  

Fjärrvärmens affärsmodell 
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Förtroende förutsätter trovärdighet 
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Förtroende kan utvecklas i steg 
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Fjärrvärmeleverantörerna behöver 
utveckla sina prismodeller 

• Mer kostnadsriktiga prismodeller är att föredra 

• Tag tid på dig när du ändrar prismodell 

• Prata med kunderna innan, under och efter en 
prismodellförändring 
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