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Ordet innovation måste ha en topplacering 

i tävlingen om mest använda ord i affärs- 

livet. Kanske att det snart även kvalar in till 

floskeltoppen. Minsta lilla förändring kan 

bli en innovation i språkbruket idag, från 

nytt kaffe i automaten till en ny dator. Det 

är synd att det är så, för det vattnar ur ett 

i grunden värdefullt ord och naturligtvis, 

ett ohyggligt värdefullt fenomen.

Innovation ökar inte bara i språkbruket, 

utan fenomenet innovation ökar också i 

styrka och närvaro i verksamheters led-

ningsgrupper och strategiska processer. 

På 1980-talet pratade alla om kvalitets-

system, idag pratar ”alla” om innova-

tionssystem. Ledarskap av idag behöver 

uppmuntra och ta innovationsarbetet på 

stort allvar, lika stort allvar hygienfakto-

rerna HR, hållbarhet och kommunikation. 

Kvalificerade gissningar säger att år 2027 

är innovation inneslutet i alla våra affärs- 

och ledarskapstekniker. 

Innovation är dock svårfångat, precis som 

Aladdins ande i oljelampan. Många kan 

peka ut en innovation, men färre vet hur 

man får den att komma till stånd. Innova-

tion är också mycket nära sammankopplat 

med organisationens ledarskap och kultur. 

En stängt och sluten kultur där fritt och 

kreativt tänkande dämpas, ger sämre 

innovationsförmåga.

Ett sätt att skilja en innovation från 

vanlig kreativitet eller uppfinningar är 

att en innovation ska vara kommersiellt 

gångbar, någon ska vilja betala för den. 

Den ska också innehålla något originellt 

och i princip nytt av betydelse, men det 

kan vara inom vilket område som helst. En 

innovation kan uppstå i verksamhetens 

processer, affärsmodell, produktutbud, 

service eller varumärke. Mest resurser 

spenderas för innovationer inom produkt- 

och tjänsteutveckling, men det är faktiskt i 

övriga delar som man får störst avkast-

ning per investerad krona. 

Vissa innovationer är så nytänkande att 

de tar sikte på något som kunden inte 

ens visste att man ville ha. Ett klassiskt 

exempel på det är T-Forden. Henry Ford 

sa något i stil med att ”om jag hade frågat 

folket vad de ville ha, så hade de svarat 

en snabbare häst.” Andra innovationer 

handlar om affärsmodeller som helt 

förändrat förutsättningarna (”disruptat”) 

en bransch, som streamad musik, platta 

möbelpaket eller för att ta ett dagsaktu-

ellt exempel – sjukvård levererad på ett 

helt nytt sätt. 

Innovationsarbete behöver inte vara en 

blixt från klar himmel. De flesta företag 

uppnår innovation genom ett strukture-

rat och träget arbete med modeller och 

resurser för idégenerering. Strukturer 

dödar inte kreativitet, de kan hjälpa att 

sortera kreativitet. Och innovation måste 

inte vara utanför boxen, det kan finnas 

innovationer gömda innanför boxen, som 

dessutom kan ge bättre avkastning per 

krona. ®

INSTÄNGD INNOVATION DÖDAR KREATIVITET
Johanna Palmér

Styrelseproffs och 

fristående debattör

Att investera i solenergi är bra – både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. 

Vi har lång erfarenhet av att leverera kompletta lösningar med hög kvalitet och 

vi finns med under hela resan. Från idéstadiet till färdig produkt! 

Många av våra kunder är återkommande. Just nöjda kunder är en drivkraft för 

vårt kvalitetsarbete.  

 
Låt Gridcon bli din samarbetspartner 

vid ditt nästa projekt!

Läs mer på gridcon.se eller ring 011-16 50 00.

KOMPLETTA SOLCELLSLÖSNINGAR ENLIGT 

DINA ÖNSKEMÅL OCH BEHOV!

KRÖNIKA

DETTA ÄR ETT REDAKTIONELLT SAMARBETE TILLSAMMANS MED KLÖVERN.
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Plats för framtidens hållbara 

företag och entreprenörer!

Ebbepark är en mångfacetterad mötesplats och tillväxtnod.

Det spelar ingen roll om ditt företag är litet och nystartat eller stort

och väletablerat. I Ebbepark är alla goda krafter lika välkomna.

Ulrika Backlund

hyralokal@sanktkors.se

013-26 36 12, 076-786 31 01

Säljstart: Nu! 
Inflyttning: från 2021 

sanktk
ors.se

/ebbe
park

VI UNDERSÖKER 

ÅDERBRÅCK I LINKÖPING

Venous Centre besöker Linköping.

Vi tar reda på orsaken till dina besvär med åderbråck.

BOKA TID FÖR EN ULTRALJUDSUNDERSÖKNING

Eventuell behandling utförs av våra åderbråcksspecialister

på vår klinik i Stockholm.

Privat sjukvårdsförsäkring accepteras. Ej frikort

PRIS: 350 kr för läkarbesök inklusive ultraljudet

DATUM: 21 oktober och den 9 december 2020

PLATS: Linköping Specialistläkarna, Platensgatan 8

BOKA TID: 08-587 101 33 eller på www.scandinavianvc.se

Sveriges första och största åderbråcksklinik med kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Läs mer på www.scandinavianvc.se

ANDERS HOLMBERG

 

Med Doktor , Leg. Läkare. 

Specialist i Allmänkirurgi och Kärlkirurgi  

samt Åderbråcksspecialist.

Hyr släp enkelt, Dygnet runt

Linköping, Gillbergagatan 22

Norrköping, Koppargatan 1

Motala, Moränvägen 2 

Åtvidaberg, Eksågsvägen 3 

Ni hittar oss på

UTGIVNINGSPLAN 2021

Marknad
East Sweden

Regionens 
ledande 
affärsmagasin
Affärsstaden är regionens led-
ande affärsmagasin. Ett magasin 
som lyfter fram alla aspekter av 
vårt näringsliv, som ger dig såväl 
intressanta personporträtt 
som övergripande trender och 
intressanta reportage.

Affärsstaden har en hög 
ambitionsnivå och siktet inställt 
på att vara relevant för läsarna 
både på nätet och i magasinet. 
Vår ambition är att spegla såväl 
de mindre som större företagen i 
vår region. 
Vi lyfter fram människorna både 
i och bakom företagen och vi vill 
visa på allt det som driver vår 
region framåt.

Med Affärsstaden når du som 
annonsör ut till en intressant och 
köpstark målgrupp med intresse 
för näringsliv och affärer. Du når 
dom elva gånger om året, och du 
når dem när de verkligen har tid 
att läsa. På tåget, vid flyget, på 
olika konferensanläggningar, 
under lunchen i centrala staden 
osv. Dessutom via posten till 
ca 3500 företag i regionen. 

Följ oss i print och på web, alltid 
med intressanta artiklar om 
regionens näringsliv och per-
sonligheter. Efter sju år ser vi 
fortfarande en ökning av antalet 
annonsörer, och responsen från 
läsarna är inspirerande.

Reklamtröttheten når nya nivåer. En undersökning från 2020 som utfördes av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer visar att 
sex av tio svenskar är negativa till reklam och att andelen “mycket negativa” har ökat till nästan 20 procent. Tre av fyra svenskar 
tycker inte om reklam på webbsidor, 65% gillar inte reklam i sociala medier, och sju av tio betalar gärna extra för reklamfria tjänster.

Vi har dock goda nyheter: 77 procent av svenskarna gillar, eller är neutrala till, reklam i tryckta magasin och tidningar. Faktiskt så tyck-
er 20 procent om, eller tycker mycket om, annonsering i papperstidningar. En anledning så god som någon att annonsera med oss.



HELSIDA
Utfallande
250 x 350 mm
+ 5 mm utfall

Ej utfallande
225 x 315 mm

Baksida
250 x 310 mm
+ 5 mm utfall

Pris: 23 900:-

HALVSIDA
Liggande
225 x 155 mm

Stående
110 x 315 mm

Pris: 14 900:-

KVARTSSIDA
Stående 
110 x 155 mm

Liggande 
225 x 75 mm

Pris: 8 900:-

ÅTTONDELSIDA
Liggande 
110 x 75 mm

Banner 
223 x 35 mm

Pris: 4 900:-

PRISER OCH TEKNISK INFO

Format: Trimmad tabloid.

Färdiga annonser levereras som: Tryckoptimerad PDF

Leveransadress: material@a�arsstaden.se

Bilder: Läge - CMYK, upplösning 300 dpi.  

Tryckförfarande: Rullo�set.

Rastertäthet: 150 linjer.

Upplaga: 12 000 exemplar.

Periodiciet: 11 gånger/år.

Distribution: Som posttidning till beslutsfattare inom 

näringsliv och förvaltning, samt via tidningsställ på strategiska

platser såsom konferensanläggningar, restauranger, 

�ygplatser, hotell och andra frekventa platser. 

UPPSLAG
Utfallande
500 x 350 mm
+ 5 mm utfall

Pris: 35 900:-

2021

UTGIVNINGAR MANUSSTOPP

Nr 1 -  V04 (jan) 08 januari
Nr 2 -  V08 (feb) 05 februari
Nr 3 -  V12 (mar) 05 mars
Nr 4 -  V16 (apr) 01 april
Nr 5 -  V20 (maj) 30 april
Nr 6 -  V24 (jun) 28 maj
Nr 7 -  V34 (aug) 06 augusti
Nr 8 -  V38 (sep) 03 september
Nr 9 -  V42 (okt) 01 oktober
Nr 10 -  V46 (nov) 29 oktober
Nr 11 -  V50 (dec) 26 november

FREKVENS-
RABATT

5 införanden: 35%
8 införanden: 40%

11 införanden: 45%

www.a�arsstaden.sePå samtliga priser tillkommer moms

BEGÄRD PLACERING

Sid 2 och 
sista sidan + 1 500 kr

Sid 2 halvsida + 1 000 kr

NATIVE

Vi producerar gärna 
er native-annons:

Redaktionellt arbete, 
layout och ev foto

Pris: 2 900kr




